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«Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο 

μαθητής του κι όταν πια τον έχει διευκολύνει, το πέρασμα αφήνεται χαρούμενα να 

γκρεμιστεί ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει τις δικές του γέφυρες..». 

Νίκος Καζαντζάκης 

 

«Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος 

δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει..». 

William Arthur Ward 

 

«Οι εφτά φροντίδες ενός δάσκαλου: 1)Υποστήριξη, 2) Ενθάρρυνση, 3) Προσεκτική 

ακρόαση, 4) Αποδοχή, 5) Εμπιστοσύνη, 6) Σεβασμός, 7) Επίλυση διαφορών». 

William Glasser 

 

«Ο σκοπός της παιδείας είναι η γνώση όχι δεδομένων αλλά αξιών». 

William Ralph Inge 

 

«Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης είναι η δράση». 

Herbert Spencer  

Το πιο σημαντικό πράγμα που οι γονείς μπορούν να μάθουν στα παιδιά τους είναι 

πώς να τα βγάζουν πέρα χωρίς αυτούς». 

Frank A. Clark 

«Οι γονείς μπορούν μόνο να δώσουν καλές συμβουλές και να δείξουν το σωστό 

δρόμο, αλλά η τελική διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου βρίσκεται στα 

δικά του χέρια». 

Άννα Φρανκ 

«Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερο πρότυπα παρά κριτικές». 

Joseph Joubert 

«Το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν». 

Ιπποκράτης 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση οικογενειακών και σχολικών 

παραγόντων που σχετίζονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών δημοτικού 

σχολείου και των πρακτικών διαχείρισής τους στο πλαίσιο της οικογένειας και του 

σχολείου στην ημιαστική περιοχή του Γαζίου, του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Ειδικότερα, 

επρόκειτο για μια μελέτη περίπτωσης που βασίστηκε στη συλλογή εμπειρικών και 

ποιοτικών δεδομένων. Στο εμπειρικό της μέρος, πραγματοποιήθηκε συγκριτική έρευνα 

ανάμεσα σε 55 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς (ερευνητική ομάδα) και σε 55 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (ομάδα ελέγχου), που ανήκαν στις τρεις 

τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, με τη χορήγηση 7 συνολικά ερωτηματολογίων: 

1) Ερωτηματολόγιο TRF για Εκπαιδευτικούς (32 Ερωτήσεις) Παιδιών Ηλικίας 6-18 ετών 

(Achenbach & Rescorla, 2003), 2) Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής: Κλίμακα 

Αυτοαναφοράς για Μαθητές 10-12 ετών (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & 

Μυλωνάς, 2008), 3) Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής: Κλίμακα Εκπαιδευτικού για 

Παιδιά 7-12 ετών (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008), 4) 

PARQ/Parental Acceptance-Rejection/Short Form (Rohner, 2004), 5) TARQ/Teacher’s 

Acceptance-Rejection/Short Form (Rohner, 2004), 6) SFI/Self Report Family Inventory, 

Version II (Beavers & Hampson, 1990) και 7) Το Ερωτηματολόγιο της Τάξης μου για το 

Δημοτικό Σχολείο (ΤΕΤ/Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2004). Το ποιοτικό μέρος 

περιελάμβανε τη μελέτη 12 συνολικά περιπτώσεων μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς και τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων στους ίδιους τους μαθητές, 

στους γονείς και στους δασκάλους τους (36 συνολικά συνεντεύξεις), όπου κατά κύριο λόγο 

διερευνήθηκαν: οι πρακτικές διαχείρισης που υιοθετούνται από τους γονείς και τους 

δασκάλους απέναντι στα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, ο τρόπος που αυτές 

βιώνονται από τους μαθητές, οι αντιδράσεις που τους προκαλούν και η αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητάς τους κι από τις τρεις πλευρές. Η ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων 

της έρευνας, η οποία βασίστηκε στο Στατιστικό Πακέτο IBM SPSS Statistics Version 20, 

περιελάμβανε Διμεταβλητές Σχέσεις, Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση/Exploratory 

Factor Analysis (EFA), Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση /Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) και Ανάλυση Διαδρομών/Path Analysis, όπου εξετάστηκε η προσαρμογή 9 

διαφορετικών Μοντέλων Διαδρομών/Path Models. Οι συνεντεύξεις της ποιοτικής μελέτης 

αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Σύμφωνα με τα βασικότερα 

ευρήματα του εμπειρικού μέρους: 1) η αυτοαντίληψη του μαθητή διαδραματίζει τον πιο 

σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη των προβλημάτων συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο 
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πληθυσμό μαθητών, συγκρινόμενη τους άλλους παράγοντες ψυχοκοινωνικής του 

ανάπτυξης (κοινωνική, συναισθηματική και σχολική επάρκεια), 2) η 

εχθρότητα/επιθετικότητα του πατέρα και της μητέρας προβλέπουν σε σημαντικό βαθμό την 

παρουσία προβλημάτων συμπεριφοράς στον πληθυσμό αυτό, 3) η στάση 

αποδοχής/απόρριψης των δύο γονιών συνάδει μεταξύ τους, με τη στάση του πατέρα να 

επηρεάζει τη στάση της μητέρας στις ήπιες μορφές απόρριψης και τη στάση της μητέρας 

να επηρεάζει τη στάση του πατέρα στις πιο έντονες μορφές απόρριψης, ενώ η αντίστοιχη 

στάση του δασκάλου επηρεάζεται από τη στάση του πατέρα, 4) η ζεστασιά/στοργή της 

μητέρας διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη των προβλημάτων 

συμπεριφοράς και της σχολικής επάρκειας των μαθητών αυτών, συγκρινόμενη με τις άλλες 

διαστάσεις μητρικής και πατρικής αποδοχής/απόρριψης, ενώ τόσο η συνοχή, όσο και η 

σύγκρουση της οικογένειας προβλέπουν με τον ίδιο τρόπο την υγιή/ικανή οικογενειακή 

λειτουργία και 5) η αδιαφοροποίητη απόρριψη του δασκάλου προβλέπει στο μεγαλύτερο 

βαθμό την παρουσία προβλημάτων συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο πληθυσμό μελέτης 

συγκριτικά με τις άλλες διαστάσεις αποδοχής/απόρριψης του δασκάλου, ενώ τόσο η 

συνεκτικότητα, όσο και η διενεκτικότητα της τάξης προβλέπουν με τον ίδιο τρόπο την 

ικανοποίηση από τη λειτουργία της τάξης. Ακόμα, βάσει των κυριότερων δεδομένων του 

ποιοτικού μέρους της έρευνας: 1) υπερισχύουν οι αρνητικές γονικές και εκπαιδευτικές 

πρακτικές αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών (π.χ. ανέβασμα 

του τόνου της φωνής, τιμωρίες, φυσική/σωματική επιθετικότητα), σύμφωνα με τις 

αναφορές των ίδιων των μαθητών, 2) οι πρακτικές των γονιών κι ειδικά της μητέρας 

βιώνονται από τους μαθητές ως πιο σκληρές από εκείνες των δασκάλων τους και συνήθως 

συνδέονται με τη μη συμμόρφωσή τους, σε αντιδιαστολή με εκείνες του δασκάλου, στις 

οποίες οι μαθητές συμμορφώνονται, 3) οι αρνητικές γονικές πρακτικές προκαλούν 

συναισθήματα στενοχώριας, φόβου και θυμού στους μαθητές, 4) οι αποτελεσματικές 

γονικές και εκπαιδευτικές πρακτικές ομόφωνα συνδέονται, κατά την αντίληψη των τριών 

πλευρών, με θετικούς κυρίως τρόπους προσέγγισης των μαθητών (π.χ. συζήτηση, 

ενθάρρυνση, χιούμορ), ενώ οι αναποτελεσματικές πρακτικές με αποκλειστικά αρνητικούς 

τρόπους προσέγγισής τους (π.χ. ανέβασμα του τόνου της φωνής, τιμωρία, επίπληξη) και 5) 

οι μαθητές ζητούν από τους γονείς και τους δασκάλους τους να σταματήσουν τις αρνητικές 

πρακτικές και να αυξήσουν τις θετικές πρακτικές που εφαρμόζουν. Πρόκειται για δεδομένα 

που συμβάλλουν σημαντικά στη βαθύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου πληθυσμού 

μελέτης, η οποία συνιστά αναγκαία προϋπόθεση και συνθήκη για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση εστιασμένων/αποτελεσματικών προληπτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων 
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σχετικά με την προβληματική/αντικοινωνική (επιθετική και παραβατική) συμπεριφορά των 

προ-εφήβων μαθητών.  

 

Λέξεις-κλειδιά: προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών, πλαίσιο οικογένειας και δημοτικού 

σχολείου, κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης, ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη μαθητών, στάση γονιών και δασκάλου, λειτουργία οικογένειας και σχολικής 

τάξης, πρακτικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών, αποτελεσματικότητα 

γονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών.    
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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate family and school factors associated with behavior 

problems of elementary school students and management practices in the family and school 

context in the suburban area of Gazi Heraklion Crete. In particular, it was a case study 

based on the collection of empirical and qualitative data. In the empirical part, conducted a 

comparative research of 55 students with behavioral problems (research group) and 55 

students without behavior problems (control group), belonging to the last three grades of 

primary school, by completing 7 total questionnaires: 1) TRF Questionnaire for Teachers 

(32 Questions) children aged 6 - 18 years (Achenbach & Rescorla, 2003), 2) Psychosocial 

Adjustment Tool: self-report scale for students 10-12 years old (Chatzichristou, Polychroni, 

Bezevegkis, & Mylonas, 2008), 3) Psychosocial Adjustment Tool: Teacher Scale for 

Children 7-12 years (Chatzichristou, Polychroni, Bezevegkis, & Mylonas, 2008), 4) 

PARQ/Parental Acceptance-Rejection/Short Form (Rohner, 2004), 5) TARQ/Teacher 's 

Acceptance-Rejection/Short Form (Rohner, 2004), 6) SFI/Self Report Family Inventory, 

Version II (Beavers & Hampson, 1990) & 7) The Questionnaire of my Class for Primary 

School (TET/Voulgaris & Matsagouras, 2004). The qualitative part of the study included a 

total of 12 cases of students with behavioral problems and conduct semi-structured 

interviews students themselves, their parents and their teachers (a total of 36 interviews), 

which investigated the following main themes: the management practices that adopted by 

parents and teachers toward students’ behavior problems, the way they experienced by 

students, the reactions they cause to them, the estimate of their effectiveness by all three 

sides. The empirical analysis of the survey data, which was based on the Statistical Package 

IBM SPSS Statistics Version 20, included bivariate relations, Exploratory Factor Analysis 

(EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Path Analysis, which examined the 

adjustment of nine different Path Models. The interviews of the qualitative study were 

analyzed by method of content analysis. According to the main findings of the empirical 

part: 1) the self-concept of the student plays the most important role in predicting behavior 

problems in this population of students, compared with other factors of psychosocial 

development (social, emotional and educational adequacy), 2) hostility/aggression of the 

father and mother predict significantly the presence of behavioral problems in this 

population, 3) the attitude of acceptance/rejection of both parents found to be common 

among them, with the attitude of the father affecting the attitude of the mother to mild 

forms of rejection and the attitude of the mother to influence the attitude of the father in the 

most severe forms of rejection, while the relative attitude of the teacher influenced by the 
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attitude of the father, 4) warmth/affection of the mother plays the most important role in 

predicting behavior problems and school adequacy of these students, compared with other 

dimensions of maternal and paternal acceptance/rejection, while both cohesion and family 

conflict predict on the same way healthy/competent family functioning and 5) 

undifferentiated rejection of teacher provides greater extent the presence of behavioral 

problems in this study population compared with the other dimensions of teacher’s 

acceptance/rejection, while both cohesiveness and friction of the class predict on the same 

way student’s satisfaction from its function. Additionally, according to the main data of the 

qualitative part of the research: 1) predominate the negative parenting and educational 

practices in addressing students’ behavior problems (e.g. raising the tone of voice, 

punishments, natural/physical aggression), according to the reports of the students 

themselves, 2) parental practices and especially mothers’ experienced by students as more 

harsh than those of their teachers and are usually associated with their non-compliance, as 

opposed to those of the teacher, in which students comply, 3) negative parenting practices 

cause feelings of distress, fear and anger in students, 4) effective parenting and educational 

practices according to the perception of all three sides, unanimously associated with 

positive mainly approaches of students (e.g. discussion, encouragement, humor), while 

ineffective practices associated with only negative approaching ways (e.g. raising the tone 

of voice, punishment, reproval) and 5) students ask their parents and their teachers to stop 

negative and increase positive practices. These data contribute significantly to a better 

understanding of the specific study population, which is a necessary prerequisite and 

condition for the design and implementation of focused/effective preventive programs and 

interventions regarding problem/antisocial (aggressive and delinquent) behavior of pre-

adolescents students. 

 

Key-words: behavioral problems of students, family and primary school context, 

sociocultural characteristics of study area, psychosocial development of students, parents 

and teacher attitudes, family and classroom function, management practices of students’ 

behavioral problems, effective parenting and educational practices.   
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, συνιστούν μια θεματική περιοχή έντονου 

θεωρητικού κι ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο ζωής 

των ίδιων των παιδιών και των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους, άμεσου κι ευρύτερου, 

τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, μέσα από τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ψυχοσυναισθηματικής και συμπεριφορικής 

λειτουργίας του παιδιού στα διάφορα στάδια ανάπτυξής του.  

Τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, εξαιτίας της έκδηλης μορφής τους 

αλλά και των άμεσων συνεπειών τους στα πρόσωπα του περιβάλλοντος του παιδιού, 

συγκεντρώνουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, παρόλο που συχνά εμπεριέχουν και 

εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, οι επιπτώσεις των οποίων είναι συνήθως 

έμμεσες, λιγότερο θορυβώδεις ή φανερές.   

Τόσο η οικογένεια, όσο και το σχολείο με όλα τα πρόσωπα και τους ρόλους που 

εμπεριέχουν, αλλά και μέσα από τις πρακτικές διαχείρισης των όποιων καταστάσεων και 

συμπεριφορών, ασκούν πολύ σημαντική επιρροή, ως βασικά πλαίσια της ανάπτυξης, στον 

τρόπο ζωής των παιδιών, στις συμπεριφορικές και συναισθηματικές τους αντιδράσεις, στις 

δεξιότητες κι αδυναμίες τους, στην ψυχοκοινωνική πορεία και προσαρμογή τους. Για τούτο 

και η εστιασμένη σε συγκεκριμένο πληθυσμό ολιστική/οικοσυστημική διερεύνηση των 

εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών κρίνεται αναγκαία για την 

βαθύτερη κατανόησή τους, ενώ μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη και βοηθητική στο 

σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβατικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ή/και 

πρόληψή τους. 

Στην εξέλιξη των παραπάνω σκέψεων, πρωταρχικό και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο από 

τη σύλληψη της πρώτης ιδέας ως την ολοκλήρωση της διατριβής, διαδραμάτισε ο επόπτης 

μου κ. Κουρκούτας Ηλίας, τον οποίο και ευχαριστώ από καρδιάς για την πολύτιμη και 

ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξή του, μέσα από τις καίριες και σημαντικές 

επισημάνσεις του, σε όλα τα στάδια εκπόνησης της διατριβής, για την κάθε στιγμή που τον 

χρειάστηκα κι ήταν εκεί.  

Ακόμη, ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες οφείλω στην κ. Χατζηχρήστου Χρυσή, η οποία 

διαδραμάτισε ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της διατριβής, από την αρχική διαμόρφωση 

του ερευνητικού θέματος, του ερευνητικού σχεδίου, την επιλογή ερευνητικών μεθόδων κι 

εργαλείων, την υλοποίηση της έρευνας, την ανάλυση, τη συγγραφή. Επρόκειτο για μια 

ανεκτίμητης αξίας συμβολή, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας υπήρξαν η άμεση, ζεστή και 

σταθερή υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της διατριβής.  
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Επιπρόσθετα, πολλές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Μπασέτα Κωνσταντίνο, καταρχήν 

για το ότι δέχτηκε να συμμετάσχει στην Τριμελή Επιτροπή μου και φυσικά για την όλη 

συνεργασία και καθοδήγηση που μου προσέφερε καθόλη τη διάρκεια αυτής της πορείας.  

Εξαιρετικά θερμές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Ανδρεαδάκη Νικόλαο, ο οποίος 

απλόχερα προσέφερε τη βοήθειά του στη φάση της διαμόρφωσης του ερευνητικού σχεδίου 

και του μεθοδολογικού σχεδιασμού της έρευνας, καθώς, επίσης, και στα πρώτα στάδια της 

ποσοτικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας. Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα σημαντική 

βοήθεια και καθοδήγηση, η οποία συνέβαλλε καθοριστικά στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση 

της έρευνας, αλλά και στη βασική οργάνωση της ποσοτικής ανάλυσης του εμπειρικού 

μέρους της έρευνας.  

Επιπλέον, πολλές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Λιναρδάκη Μιχαήλ για την από 

στατιστικής πλευράς καθοδήγηση της προσπάθειας αυτής στο στάδιο της διερευνητικής κι 

επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης και της ανάλυσης διαδρομών του εμπειρικού 

μέρους της έρευνας, βοήθεια που συνέβαλλε σημαντικά στη δημιουργική σύνθεση και 

αξιοποίηση του όγκου/συνόλου των εμπειρικών δεδομένων.  

Πολύ βοηθητική ήταν και η συμβολή των Dr. Ronald Rohner, Dr. Robert Hampson 

και της κ. Λεοντοπούλου Σοφίας με την ηλεκτρονική αποστολή ιδιαίτερα χρήσιμου και 

βοηθητικού υλικού, συμβάλλοντας σημαντικά στη θεωρητική πλαισίωση της έρευνας, στην 

επιλογή των εργαλείων της μελέτης και στη βαθμολόγηση και ανάλυση των εμπειρικών 

της δεδομένων.  

Σημαντική, ακόμη, βοήθεια προσέφεραν από την πλευρά τους, κατά το αρχικό στάδιο 

διαμόρφωσης του θέματος, με τις απόψεις τους και την υπόδειξη σχετικού υλικού προς 

μελέτη ο κ. Τσαντηρόπουλος Άρης, ο κ. Γιαβαζολιάς Άκης και η κ. Μουζάκη Αγγελική. 

Πραγματικά τους ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές και τις παρατηρήσεις τους που 

με βοήθησαν βαθμιαία να ορίσω το θέμα της έρευνας και τον τρόπο προσέγγισής του.   

Φυσικά η εργασία αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία των 

σχολείων της συγκεκριμένης περιοχής έρευνας, των διευθυντών τους, των εκπαιδευτικών, 

των γονιών και των μαθητών. Η πέρα από κάθε προσδοκία θετική ανταπόκρισή τους, η 

υποστήριξη των στόχων της σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας, 

έκαναν την υλοποίηση της έρευνας αυτής, όχι απλά μια εφικτή υπόθεση, αλλά και μια 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και δημιουργική βιωματική εμπειρία σε κάθε της 

στάδιο, κάτι που έδειξαν να χαίρονται και οι εμπλεκόμενοι κατά την ίδια τη διεργασία. 

Οφείλω, επιπλέον, να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, για την 

οικονομική και κυρίως ηθική στήριξη της διδακτορικής διατριβής.   
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Ξεχωριστά και ιδιαιτέρως θερμά θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΚΕΘΕΑ ως φορέα 

εργασίας μου και ειδικότερα όλο το προσωπικό του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ, που μέσα από τη χορήγηση εξάμηνης εκπαιδευτικής άδειας και μάλιστα σε μια 

ιδιαίτερα δυσμενή εργασιακά κοινωνική συγκυρία, συνέβαλλε ηθικά αλλά και πρακτικά, 

με τρόπο καίριο/αποφασιστικό στην ανάλυση, συγγραφή και ολοκλήρωση της διατριβής.  

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω και κάθε άλλο πρόσωπο, που μπορεί να βοήθησε 

στην όλη αυτή πορεία με οποιονδήποτε τρόπο.  

 

 

Μαρία Σμυρνάκη 

Σεπτέμβριος, 2014 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση οικογενειακών και σχολικών 

παραγόντων που σχετίζονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών δημοτικού 

σχολείου και των τρόπων διαχείρισής τους στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου 

σε μια ημιαστική περιοχή του νομού Ηρακλείου Κρήτης και γειτνιάζουσα της πόλης του 

Ηρακλείου, το Γάζι Μαλεβιζίου.  

Βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής είναι η καταγωγή του μεγαλύτερου 

μέρους των γονιών των μαθητών από την επαρχία Μυλοποτάμου1, μιας περιοχής με υψηλά 

ποσοστά επιθετικής και παραβατικής συμπεριφοράς των ενηλίκων (Παπακωνσταντής, 

2008. Τσαντηρόπουλος, 2006-α). Εξαιτίας των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτισμικών 

χαρακτηριστικών και δεδομένων της περιοχής που της προσδίδουν χαρακτήρα «υψηλού 

κινδύνου» ως προς την αντικοινωνική συμπεριφορά, παρουσιάζεται να έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον το πώς οι στάσεις των ενηλίκων, οι οποίες αντανακλούν τις ιδιαίτερες αξίες και 

αντιλήψεις, επηρεάζουν την ανάπτυξη επιθετικών και παραβατικών συμπεριφορών των 

μαθητών, καθώς, επίσης, και την αντιμετώπισή τους.   

Ο όρος της «προβληματικής συμπεριφοράς», έτσι όπως χρησιμοποιείται στην 

παρούσα μελέτη, αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα δυσπροσάρμοστων συμπεριφορών, από 

τις πιο ήπιες (όπως παρατσούκλια, κοροϊδίες, λεκτική βία) ως τις πιο ακραίες μορφές (όπως 

ξυλοδαρμοί, εκφοβισμοί, φυσική βία, παραβατικότητα, χρήση τοξικών ουσιών) (Frick, 

2004. Kauffman, 2000. Kauffman & Landrum, 2013). Μάλιστα, μπορεί κανείς να μιλήσει 

για «προβλήματα συμπεριφοράς» στις περιπτώσεις των ήπιων εκδηλώσεων και 

«διαταραχές συμπεριφοράς» στις πιο έντονες, σοβαρές και συστηματικές εκδοχές τους 

(Κουρκούτας, 2011). Το κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στις διαφορετικής μορφής και 

έντασης αυτές συμπεριφορές είναι ότι δεν σέβονται τους υπάρχοντες κανονισμούς 

(οικογενειακούς, σχολικούς, κοινωνικούς, ηθικούς, νομικούς/ποινικούς) με αποτέλεσμα να 

παραβιάζουν τα όρια που θέτουν οι ενήλικες ως προς τη συμπεριφορά και κατ’ επέκταση 

τα δικαιώματα των άλλων (Frick & Kimonis, 2008).   

                                                
1Η επαρχία Μυλοποτάμου αποτελείται από αγροτικό πληθυσμό που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 
μαθητικής διαρροής και παραβατικότητας (Βενιανάκη, 2009). Πρόκειται για μια από τις τέσσερις επαρχίες 
του νομού Ρεθύμνης, η οποία λόγω του ιστορικού της ως προς τα εκτεταμένα κρούσματα διαφόρων μορφών 
αντικοινωνικής/παραβατικής συμπεριφοράς και των παραδόσεών της που συνδέονται με αυτά, θεωρείται 
περιοχή υψηλού κινδύνου σχετικά με την αντικοινωνική συμπεριφορά. Η ανομική κατάσταση που 
παρατηρείται στην επαρχία Μυλοποτάμου μπορεί να θεωρηθεί συνέπεια αφενός της κυριαρχίας αντιλήψεων 
στην τοπική κοινωνία, οι οποίες αναπαράγουν και διαιωνίζουν μέχρι σήμερα ένα πνεύμα οικογενειοκρατίας 
και αφετέρου της αναγκαιότητας για ανταπόκριση σε αιτήματα και αξιώσεις που προβάλλει η ευρύτερη 
σύγχρονη κοινωνία (Τσαντηρόπουλος, 2006-α).  
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Οι προβληματικές/αντικοινωνικές συμπεριφορές στο χώρο του σχολείου μπορούν να 

πάρουν τις εξής μορφές: α) προβλήματα σχετικά με το μάθημα (χαζεύει, δεν ολοκληρώνει 

τις εργασίες, δεν ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, σκασιαρχείο), β) προβλήματα 

συμπεριφοράς μέσα στην τάξη (μιλάει χωρίς να πάρει την άδεια, διακόπτει τους άλλους 

όταν μιλούν, μιλάει με τους διπλανούς αποσπώντας την προσοχή τους), γ) προβλήματα 

διαπροσωπικών σχέσεων με τους συμμαθητές (εμπλέκεται σε λεκτικούς διαξιφισμούς και 

σωματικές επιθέσεις, κλέβει αντικείμενα άλλων, λέει ψέματα, απειλεί), δ) προβλήματα 

σχετικά με την παραβίαση του σχολικού ήθους (καπνίζει, παρενοχλεί σεξουαλικά, κάνει 

χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών) (Ματσαγγούρας, 2003). 

H αντικοινωνική συμπεριφορά υποδηλώνει την αποτυχία της υγιούς διαδικασίας 

κοινωνικοποίησης του ατόμου, όπως και μια προβληματική ψυχική εξέλιξη, στο βαθμό που 

η ψυχική ισορροπία ισοδυναμεί με την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί παραγωγικά 

και δημιουργικά στο πλαίσιο των ομάδων (οικογένειας, σχολείου, συνομηλίκων κ.α.) 

(Wilson, 1999). Η προβληματική/αντικοινωνική συμπεριφορά μέσα στην οικογένεια 

μπορεί να αναφέρεται σε μη συμμόρφωση στους κανόνες και τα όρια που θέτουν οι γονείς, 

που μπορεί να αφορούν στο διάβασμα, στις ευθύνες του παιδιού γύρω από τη φροντίδα του 

χώρου του, στη συμβολή του στις ευθύνες του νοικοκυριού, στις σχέσεις του με τους 

συνομηλίκους του, στο ντύσιμό του κ.α. (Kauffman & Brigham, 2009). Ωστόσο, υπάρχει 

μια διαφοροποίηση/σχετικότητα από κοινωνία σε κοινωνία γύρω από τον προσδιορισμό, 

τις συνέπειες και την αντιμετώπιση όλων εκείνων των συμπεριφορικών εκδηλώσεων που 

συνήθως υπάγονται στην ευρύτερη εννοιολογική κατηγορία «προβληματική/αντικοινωνική 

συμπεριφορά» (Elliot & Place, 2012. Farina, Arce, & Novo, 2008).   

Μάλιστα, στον τομέα της εμπειρικής ψυχολογικής έρευνας γίνεται διάκριση ανάμεσα 

στις εξωτερικευμένες και τις εσωτερικευμένες διαταραχές. Οι πρώτες παραπέμπουν στις 

παρορμητικές, διασπαστικές, επιθετικές, αντικοινωνικές συμπεριφορές, ενώ οι δεύτερες 

χαρακτηρίζονται από άγχος, τάσεις απόσυρσης, δυσφορία, διαταραχές σκέψης και τάσεις 

σωματοποίησης. Οι δύο αυτές κατηγορίες συχνά αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό 

(Lehr & Mc Comas, 2011. Mash & Wolfe, 2010). Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι οι 

αντικοινωνικοί έφηβοι συνήθως διακατέχονται και από εσωτερικευμένες διαταραχές, όπως 

κατάθλιψη, άγχος κ.α. (Fanti & Christopher, 2010. Hinsaw & Lee, 2003).    

Κατά την ψυχιατρική προσέγγιση DSM-IV, ως βασικές διαγνωστικές κατηγορίες των 

διασπαστικών συμπεριφορικών διαταραχών αναφέρονται οι διαταραχές διαγωγής και η 

εναντιωματική προκλητική διαταραχή (Frick & Kimonis, 2008. Wilmschurst, 2009). Η 

επιθετικότητα που προσομοιάζει με την κατηγορία της εναντιωτικής-προκλητικής 
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διαταραχής και η παραβατικότητα που προσομοιάζει με την κατηγορία της διαταραχής 

διαγωγής, κατατάσσονται στα «εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς», τα οποία 

συνιστούν το ειδικότερο αντικείμενο ενδιαφέροντος αυτής της μελέτης (Achenbach & 

Rescorla, 2003).    

Ειδικότερα, τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς θεωρούνται «παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» που χρήζουν ιδιαίτερων παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα 

(εκπαιδευτικό/μαθησιακό, ψυχοσυναισθηματικό, κοινωνικό), ενώ συνιστούν μια βασική 

κατηγορία ενασχόλησης της ενταξιακής/ειδικής εκπαίδευσης/αγωγής. Στα παιδιά αυτά 

αποδίδεται ο όρος «παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες», τα οποία 

συναποτελούν μαζί με άλλες ομάδες παιδιών (με αναπτυξιακές διαταραχές, φυσικές 

αναπηρίες, χρόνιες ασθένειες, αισθητηριακές διαταραχές, διαταραχές λόγου και 

μαθησιακές αδυναμίες) τα αποκαλούμενα «παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»2 

(UNESCO, 1995).   

Ωστόσο, οι προβληματικές συμπεριφορές δεν είναι απλά αποτέλεσμα ενδοατομικής 

παθολογίας, αλλά σχετίζονται με την οικογενειακή δυναμική, τα βιώματα στην οικογένεια, 

το σχολείο και το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού. Πρόκειται για μια 

θέση που υποστηρίζει το κοινωνικό μοντέλο3 που έρχεται σε ρήξη με το ιατρικό και σε 

σύζευξη με τη νέα ενταξιακή φιλοσοφία και εκπαίδευση προάγοντας μια πιο φιλελεύθερη 

προσέγγιση των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και των σχολικών μονάδων, οι οποίες 

θεωρείται ότι χρειάζεται να μετεξελιχθούν σε δυναμικούς δημοκρατικούς οργανισμούς που 

                                                
2Κι ενώ τα «παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» υπολογίζεται ότι αποτελούν το 20% περίπου του 
σχολικού πληθυσμού διεθνώς, από αυτό, το 7,7% αποτελεί την υποομάδα των «παιδιών με συναισθηματικές 
και συμπεριφορικές δυσκολίες2» ή αλλιώς τα «δυσπροσάρμοστα παιδιά» (Poulou, 1999). Οι περισσότεροι 
«μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» φοιτούν στο συνηθισμένο σχολείο, στα τμήματα ένταξης, όπου 
αποστέλλονται και τα παιδιά με δυσκολίες προσαρμογής (Κουρκούτας, 2007-α). Εναλλακτικό μοντέλο 
εκπαίδευσης για τα «άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» αποτελεί ο θεσμός της συνεκπαίδευσης. 
Πρόκειται για τη νεότερη υπηρεσία διευκόλυνσης της διαδικασίας ένταξης, που αποβλέπει στην καλύτερη 
δυνατή ένταξη και στην ισότιμη συνεκπαίδευση των «μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στη 
συνηθισμένη τάξη, στο κανονικό σχολείο (Χαρούπιας, 2007). Στην Ελλάδα η επίσημη εθνική εκπαιδευτική 
πολιτική ενθαρρύνει την ένταξη σχετικά με τις «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Απώτερος στόχος της 
εκπαίδευσης είναι «ένα σχολείο για όλους» με διαφορετικά επιμέρους προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
και ικανότητες των μαθητών, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η αλλαγή των στάσεων και απόψεων 
εκπαιδευτικών, γονιών και όλης της κοινωνίας απέναντι στα «παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 
(UNESCO, 1995).   
3Το κοινωνικό μοντέλο συμπεριλαμβάνει δύο διαστάσεις, τη νομοθετική και την ιδεογραφική, οι οποίες 
λειτουργούν παράλληλα και αλληλοεπηρεάζονται. Η πρώτη αναφέρεται στη λειτουργία του σχολείου μέσα 
στην κοινωνία και η δεύτερη στη λειτουργία του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο. Το σχολείο ως κοινωνικό 
σύστημα επηρεάζεται και επηρεάζει τις αξίες, τους στόχους και τα πρότυπα της κοινωνίας που υπηρετεί. 
Τόσο η τελική συμπεριφορά κάθε εκπαιδευτικού όσο και η συλλογική συμπεριφορά του σχολείου αποτελούν 
συνάρτηση των αναγκών και χαρακτηριστικών προσωπικότητας του κάθε εκπαιδευτικού, των κινήτρων και 
των απαιτήσεων που συνδέονται με το ρόλο και τη λειτουργία του (Γεωργίου, 2000).   
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μπορούν να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά (Κουρκούτας, 2008-α. Simpson & 

Mundschenk, 2012).   

Μάλιστα, ο λόγος που υιοθετούμε τον ευρύτερο όρο «προβλήματα συμπεριφοράς» 

ενώ επί της ουσίας αναφερόμαστε στη σχολική επιθετικότητα και παραβατικότητα, που 

σύμφωνα με την ταξινόμηση των Achenbach και Rescorla (2003) ανήκουν στα 

«εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς», είναι γιατί όπως είναι γνωστό, συχνά στην 

παιδική ηλικία συνυπάρχουν τα εξωτερικευμένα με τα εσωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς (Achenbach, 1993), οπότε αποφεύγουμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια 

διάκριση που, τουλάχιστον, σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών χάνει κάθε της νόημα. Η 

συνύπαρξη αυτή μάλιστα, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τόσο εξαιτίας της επικάλυψης των 

συμπτωμάτων ή των συνδρόμων μεταξύ τους, που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη 

χρησιμότητα της κατηγορικής ταξινόμησης των διαταραχών, όσο και για το ότι η 

πολλαπλότητα των συμπτωμάτων τονίζει την αναγκαιότητα παρέμβασης, καθώς είναι 

δύσκολη η φυσική υποχώρηση των συμπτωμάτων, όταν αυτά εμφανίζονται στην πρώιμη 

παιδική ηλικία (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

Οπότε, σε μια κατεύθυνση κατανόησης των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτισμικών 

χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής κι αναζήτησης μεθόδων και παρεμβάσεων 

για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών με προβληματική/αντικοινωνική 

συμπεριφορά στο πλαίσιο του σχολείου, θεωρούμε απαραίτητη τη διερεύνηση των 

οικογενειακών και σχολικών παραγόντων που σχετίζονται με την εκδήλωση αλλά και την 

αντιμετώπισή της, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής της, κατά τη διάρκεια της 

παιδικής/σχολικής ηλικίας, κάτι που δεν έχει έως σήμερα επιχειρηθεί στη συγκεκριμένη 

περιοχή αλλά και γενικότερα στον ελλαδικό ή διεθνή χώρο, με τον τρόπο αυτό.  

Μάλιστα, όσον αφορά στις αντικοινωνικές συμπεριφορές, διάφοροι ερευνητές 

επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των ερευνών4 ασχολείται με τις παραμέτρους των ίδιων 

των πράξεων και παραγόντων της εφηβείας που μεσολαβούν, ενώ συστηματικά 

παραμελείται η διερεύνηση της σχολικής περιόδου, φάση κατά την οποία συνήθως αυτές 

εγκαθίστανται (Mc Evoy & Welker, 2010. Moffit, 2003.). Ειδικά τα πρώιμα σχολικά 

χρόνια, αποτελούν μια περίοδο πρόσφορη για παρεμβάσεις σχετικά με την πρόληψη της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της πρώιμης επαφής με ψυχοτρόπες ουσίες (Snyder, 

                                                
4Ακόμα, όσον αφορά στο ρόλο του σχολείου, οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών και στη διερεύνηση των απόψεών τους σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ απουσιάζουν ερευνητικά 
δεδομένα γύρω από τα βιώματα των μαθητών με αντικοινωνική συμπεριφορά στο σχολείο, τις 
στρατηγικές/πρακτικές αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς τους και το ρόλο που 
διαδραματίζουν στην πορεία εξέλιξής της (Κουρκούτας, 2007-α).  
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Reid, & Patterson, 2003). Το δημοτικό σχολείο παρεμβαίνοντας5 νωρίς στην αναπτυξιακή 

πορεία της διαταραχής συμπεριφοράς που ξεκινάει από την παιδική ηλικία, όταν οι 

συμπεριφορές φαίνονται να είναι πιο εύπλαστες, μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά 

στην πρόληψη της επερχόμενης σοβαρής προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού και 

του εφήβου (Bock & Borders, 2012. Frick, 2004).    

Αναλυτικότερα, διερευνάται το ψυχοκοινωνικό προφίλ των μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς βάσει της αντίληψης των ίδιων των μαθητών, όσο και των δασκάλων τους. 

Ακόμη, μελετώνται οι τρόποι που οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς βιώνουν τη 

στάση αποδοχής/απόρριψης των γονιών και των δασκάλων τους, τη λειτουργία της 

οικογένειάς τους (συνοχή, σύγκρουση, υγεία/ικανότητα οικογένειας) και τη λειτουργία της 

τάξης τους (συνεκτικότητα, διενεκτικότητα, ικανοποίηση από τη λειτουργία της τάξης). 

Επιπλέον, διερευνώνται οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για 

τη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών αυτών, οι τρόποι που αυτές 

βιώνονται από τους μαθητές, οι αντιδράσεις που τους προκαλούν και ο τρόπος που 

αποτιμάται η αποτελεσματικότητά τους από τις τρεις διαφορετικές πλευρές (γονείς, 

δασκάλους, μαθητές).  

Πρόκειται, επομένως, για μια διερεύνηση απαραίτητη για την κατανόηση βασικών 

παραμέτρων της οικογενειακής/σχολικής ζωής των συγκεκριμένων μαθητών, το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση ή πρόληψη 

των προβληματικών/αντικοινωνικών (επιθετικών και παραβατικών) συμπεριφορών των 

παιδιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Άλλωστε, η βάση της διαμόρφωσης ενός μοντέλου 

παρέμβασης είναι η διερεύνηση και συσχέτιση των συστατικών του προβλήματος και των 

δυνάμεων που το δημιούργησαν (Ιατρίδης, 2005). Γιατί, όπως υποστηρίζει ο 

Τσαντηρόπουλος (2006-β, σελ. 186), «η οποιαδήποτε προσπάθεια αναπτυξιακής 

παρέμβασης σε μια τοπική κοινωνία, όσο καλοπροαίρετη κι αν είναι μπορεί να έχει 

αποτελέσματα διαφορετικά ή ακόμα και ριζικά αντίθετα από τα αναμενόμενα, αν δεν έχει 

ως αφετηρία και διαρκή οδηγό της τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κοινωνίας αυτής».   

Ειδικότερα, η διατριβή χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στο 

θεωρητικό πλαίσιο του αντικειμένου της μελέτης περιλαμβάνοντας οκτώ συνολικά 

υποκεφάλαια που αφορούν στις εξής θεματικές περιοχές: Προβλήματα Συμπεριφοράς, 

Οικοσυστημικό Μοντέλο (Bronfenbrenner, 1979), Θεωρία Γονικής Αποδοχής/Απόρριψης 

                                                
5Κύριος στόχος κάθε παρέμβασης στο σχολείο χρειάζεται να είναι η προσπάθεια να σπάσει ο φαύλος κύκλος 
αναπαραγωγής αρνητικών αλληλεπιδράσεων με το σχολικό περιβάλλον που προκαλούν ψυχικό πόνο και 
παγιοποιούν τις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού (Kauffman, 2000).  
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(Rohner, 1975), Καταναγκαστικό Μοντέλο (Patterson, 1982), Συστημικό Μοντέλο 

(Beavers, 1989), Παρεμβάσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Πρόληψης, Σχετικές 

Έρευνες, Ιδιαίτερα Κοινωνικοπολιτισμικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Μελέτης. 

Το δεύτερο μέρος αφορά στην έρευνα αυτή καθεαυτή και περιλαμβάνει τρία κύρια 

υποκεφάλαια που αφορούν στο Μεθοδολογικό Σχεδιασμό της Έρευνας, στα Αποτελέσματα 

του Εμπειρικού και του Ποιοτικού Μέρους και στη Συζήτηση του Εμπειρικού και του 

Ποιοτικού μέρους της, τα Γενικά Συμπεράσματα της Έρευνας, τις Προεκτάσεις της 

Έρευνας και τις Προτάσεις για Παρέμβαση, ενώ κλείνει με τη Βιβλιογραφία, 

Ελληνόγλωσση και Ξενόγλωσση.  

Το τρίτο μέρος αφορά στο Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα σχετικά 

Έγγραφα για την Προετοιμασία Διεξαγωγής της Έρευνας και τα Μέσα Συλλογής των 

Δεδομένων της Έρευνας.   
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ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Α1.1 Ορισμός Προβλημάτων Συμπεριφοράς 

Σύμφωνα με τον Freud, η διαφορά ανάμεσα στο φυσιολογικό και στο παθολογικό 

είναι ζήτημα ποσότητας και όχι ποιότητας. Με άλλα λόγια, οι παθολογικές αντιδράσεις δεν 

αποτελούν ιδιαίτερες αντιδράσεις και δεν διαφέρουν ποιοτικά από τις μη παθολογικές. Η 

ποσοτική διαφοροποίηση (η υπερβολική «δόση» μιας αντίδρασης) είναι αυτή που 

δημιουργεί και την ποιοτική διαφοροποίηση (Κουρκούτας, 2001). 

Τα κριτήρια του καθορισμού μιας συμπεριφοράς ως φυσιολογικής ή προβληματικής 

διακρίνονται κυρίως σε στατιστικά και λειτουργικά. Τα πρώτα αφορούν στη συχνότητα 

εμφάνισης του προβλήματος στο γενικό πληθυσμό και κατά συνέπεια στην απόκλιση από 

το μέσο/συνηθισμένο, ενώ τα λειτουργικά αφορούν στις επιπτώσεις που έχει η 

συμπεριφορά του ατόμου στην κοινωνική του προσαρμογή (Ράπτης, 2005). 

Σχετικά με την ορολογία των προβλημάτων συμπεριφοράς, έχουν χρησιμοποιηθεί 

κατά καιρούς διάφοροι όροι, όπως εναντιωτικές, αντιδραστικές, αντικοινωνικές, 

παραβατικές, δυσλειτουργικές, αποκλίνουσες, διαταρακτικές, παρεκκλίνουσες, 

διασπαστικές, επιθετικές, διαταραχές διαγωγής, συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

δυσκολίες6 κ.α. για να περιγράψουν το ευρύ φάσμα των προβληματικών συμπεριφορών 

των παιδιών και των εφήβων (Casey, 2012. Cheney & Jewell, 2012. Elliot & Place, 2012. 

Hinsaw & Lee, 2003. Kauffman & Landrum, 2009). 

Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, παρόλο που διαφοροποιούνται 

εννοιολογικά, οι όροι προβληματική συμπεριφορά, παρεκκλίνουσα ή αποκλίνουσα 

συμπεριφορά, διασπαστική συμπεριφορά, βία, επιθετικότητα, παραβατικότητα7, σχολικός 

εκφοβισμός8 (bullying) (Πανούσης, 2008). Πρόκειται για ένα φάσμα που φαίνεται να 

                                                
6Οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες αποτελούν ένα σοβαρό και διαρκώς αυξανόμενο 
φαινόμενο στην εκπαίδευση. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, πέρα από 
την ίδια την οικογένεια, στη ζωή των παιδιών αυτών μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις 
δυσλειτουργικές συμπεριφορές τους. Όσον αφορά ειδικά στις συμπεριφορικές και συναισθηματικές 
δυσκολίες, η επίδραση δεν είναι μονόπλευρη, μια και η κατηγορία αυτή των παιδιών αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πρόκληση τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την προσωπική επάρκεια και ικανότητα των 
εκπαιδευτικών (Πούλου, 2002). 
7Οι παραβατικές συμπεριφορές είναι ένα σημαντικό μέρος της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό που τις 
διακρίνει είναι ότι η κοινωνία της θεωρεί παράνομες. Κι αυτό που τις κάνει πιο σύνθετες είναι το γεγονός ότι 
αυτό που θεωρείται παράνομο μπορεί να αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου από κοινωνία σε κοινωνία με τα 
διαφορετικά κοινωνικά δεδομένα που προστίθενται κάθε φορά. Η χρήση ουσιών συμπεριλαμβάνεται στις 
παραβατικές συμπεριφορές, γιατί σχετίζεται με την αιτιολογία και την πορεία των παραβατικών 
συμπεριφορών (Dishion & Loeber, 1985).   
8Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αφορά σε μια νέα μορφή προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο, της 
οποίας το βασικό διακριτικό σημείο είναι ότι αποσκοπεί στην επιβολή κυριαρχίας από πλευράς θύτη-δράστη. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η επιθυμία του θύτη-δράστη να πληγώσει το θύμα, η ανισορροπία 



 

 

16 

 

συνδέεται με την εξελικτική πορεία και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο εμφάνισης αυτού 

του φαινομένου, την πολυπλοκότητα και την ετερογένεια των μορφών του, καθώς επίσης 

και την επιστημονική του προσέγγιση από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (Farina, Arce, 

& Novo9, 2008. Frick, 2006. Κουρκούτας & Θάνος, 2009).       

Τα διαγνωστικά και ταξινομητικά κριτήρια για τις προβληματικές συμπεριφορές 

αλλάζουν ανάλογα με την επιστημονική οπτική (κοινωνιολογική, εγκληματολογική/νομική, 

ψυχιατρική, ψυχολογική, παιδαγωγική, ψυχοκοινωνική) και το μοντέλο προσέγγισης που 

υιοθετείται (ψυχιατρικό, εξελικτικό, κοινωνικό, ψυχαναλυτικό, ψυχοπαιδαγωγικό). Κατά 

την παιδαγωγική προσέγγιση, ως «προβληματικές» ορίζονται οι συμπεριφορές των παιδιών 

που αντιβαίνουν στους κανόνες λειτουργίας της τάξης, ενώ κατά την ψυχολογική 

προσέγγιση οι σοβαρές διαταρακτικές συμπεριφορές, οι οποίες βρίσκονται στα όρια του 

παθολογικού κι ενέχουν ένα χαρακτήρα βίας και ανοιχτής ή συγκαλυμμένης 

επιθετικότητας (Sims, 2006).     

Κατά την ψυχιατρική προσέγγιση DSM-IV, οι προβληματικές συμπεριφορές της 

σχολικής ηλικίας εμπεριέχονται στη γενική κατηγορία «Διαταραχές ελαττωματικής 

προσοχής και διασπαστικής συμπεριφοράς», η οποία περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες: α) 

διαταραχή ελαττωματικής προσοχής/υπερκινητικότητας, β) διαταραχή διαγωγής10 και γ) 

εναντιωτική προκλητική διαταραχή, με τις δυο τελευταίες να αποτελούν τις βασικές 

διαγνωστικές κατηγορίες των διασπαστικών συμπεριφορικών διαταραχών (disruptive 

behavioral disorders) (Μάνος, 1997).  

                                                                                                                                               
δύναμης ανάμεσα σε θύτη-δράστη και θύμα, η επανάληψη, η άδικη χρήση της παραπάνω δύναμης του θύτη-
δράστη, η ευχαρίστηση του επιτιθέμενου και η αίσθηση καταπίεσης από πλευράς θύματος (Rigby, 2008). 
Μάλιστα, πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού και η θυματοποίηση 
συνομηλίκων στα σχολεία τείνουν να εμφανίζουν τα ίδια ποσοστά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με 
πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, σημαντικό ποσοστό των παιδιών που θυματοποιούν έχουν υπάρξει τα ίδια 
στο παρελθόν θύματα εκφοβισμού στο πλαίσιο του σχολείου (Salmon, James, Cassidy, & Javoloyes, 2000). 
9Εξαιτίας του μεγάλου όγκου του κειμένου της διδακτορικής διατριβής και του μεγάλου αριθμού 
βιβλιογραφικών αναφορών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διευκόλυνσης του αναγνώστη για την 
αποφυγή πιθανών συγχύσεων, αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς κάθε φορά που χρησιμοποιούνται (μέχρι 
6), παρόλο που όπως γνωρίζουμε θα μπορούσε από τη δεύτερη φορά αναφοράς τους, στις 
βιβλιογραφικές αναφορές που περιλαμβάνουν από 3 έως 6 συγγραφείς, να αναφέρεται μόνο ο πρώτος 
και να συμπληρώνεται με «και συν.» ή «et al.» (APA, 2010).  
10Οι διαταραχές διαγωγής (conduct disorders), οι οποίες θεωρούνται οι πιο ακραίες μορφές διαταρακτικών 
συμπεριφορών αποτελούν ένα μικρό μόνο ποσοστό των προβλημάτων συμπεριφοράς που συναντώνται στο 
πλαίσιο του σχολείου (Κουρκούτας, 2011). 
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Η διαταραχή διαγωγής11 χαρακτηρίζεται από συμπεριφορά που παραβιάζει τα 

δικαιώματα των άλλων, όπως ψέματα, κλοπές, απάτες. Μπορεί να θεωρηθεί ως προοίμιο 

της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας των ενηλίκων, μια και χαρακτηρίζεται 

από παρόμοια αντικοινωνική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά ομαδοποιείται σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες: επιθετικότητα προς ανθρώπους και ζώα, καταστροφή περιουσίας, 

απάτες ή κλοπές και σοβαρές παραβιάσεις κανόνων. Διακρίνονται δύο τύποι διαταραχής 

της διαγωγής: με έναρξη στην παιδική ηλικία (πριν τα 10), όπου τα άτομα είναι συνήθως 

αγόρια, συχνά παρουσιάζουν επιθετικότητα, έχουν προβληματικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους τους, πληρούν τα κριτήρια πριν φθάσουν στην εφηβεία και είναι πιο πιθανό 

να έχουν επίμονα συμπτώματα και να αναπτύξουν αντικοινωνική διαταραχή 

προσωπικότητας απ’ ότι τα άτομα με έναρξη στην εφηβική ηλικία (μετά τα 10), όπου είναι 

λιγότερο πιθανό να παρουσιάζουν επιθετικότητα κι έχουν πιο φυσιολογικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους τους (Μάνος, 1997). 

Η αιτιολογία της διαταραχής είναι πολυπαραγοντική. Ο κίνδυνος για διαταραχή της 

διαγωγής αυξάνει σε παιδιά που έχουν είτε βιολογικό, είτε θετό γονιό με αντικοινωνική 

διαταραχή της προσωπικότητας ή αδελφό με διαταραχή της διαγωγής. Η διαταραχή της 

διαγωγής είναι πιο συχνή σε παιδιά που οι βιολογικοί τους γονείς έχουν εξάρτηση από το 

αλκοόλ, διαταραχές της διάθεσης ή σχιζοφρένεια ή έχουν ιστορικό διαταραχής 

ελαττωματικής προσοχής/υπερκινητικότητας ή διαταραχής της διαγωγής. Ακόμη, μελέτες 

έχουν δείξει ότι άλλοι παράγοντες που προδιαθέτουν για την εμφάνιση της διαταραχής 

είναι η προβληματική ιδιοσυγκρασία του παιδιού, η σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, 

η απόρριψη, η εγκατάλειψη ή παραμέληση από γονείς, η έλλειψη γονικής επίβλεψης, η 

σκληρή διαπαιδαγώγηση, το μεγάλο μέγεθος της οικογένειας, η παρέα με παραβάτες 

συνομηλίκους, τα πρώτα χρόνια της ζωής σε ίδρυμα, ο χωρισμός ή το διαζύγιο των γονιών 

κ.α. (Μάνος, 1997). 

Η έναρξη των συμπτωμάτων της διαταραχής διαγωγής είναι συνήθως στην όψιμη 

παιδική ή πρώιμη εφηβική ηλικία, αν και μερικές φορές μπορεί να είναι στην ηλικία των 5-

6 ετών. Η πορεία ποικίλλει. Σε άλλα άτομα η διαταραχή υποχωρεί στην ενήλικη ζωή και σε 

                                                
11Πολλά άτομα με διαταραχή της διαγωγής κάνουν επιφανειακές μόνο σχέσεις, δεν νοιάζονται για τους 
άλλους και δεν νιώθουν ενοχή για τις πράξεις τους. Αν και παρουσιάζονται δυναμικά, η αυτοεκτίμησή τους 
μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Συχνά τα άτομα αυτά αρχίζουν τη σεξουαλική τους ζωή νωρίς, πίνουν, 
καπνίζουν, κάνουν χρήση ουσιών, διώχνονται από το σχολείο ή από τη δουλειά τους, δημιουργούν 
προβλήματα με το νόμο, έχουν απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες, τραυματίζονται ή τραυματίζουν σε 
καβγάδες, κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας, συχνά επιτυχημένες, έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Η 
διαταραχή ελαττωματικής προσοχής/υπερκινητικότητας είναι συχνή στα άτομα αυτά και μπορεί επίσης να 
συνυπάρχουν διαταραχές της μάθησης, διαταραχές της επικοινωνίας, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές της 
διάθεσης και διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες (Μάνος, 1997).  
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άλλα άτομα συνεχίζει ως αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Όσο πιο νωρίς 

αρχίζει η διαταραχή, τόσο χειρότερη η πρόγνωση συμπεριλαμβανομένης και της 

ανάπτυξης αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και διαταραχών σχετιζόμενων με 

ουσίες (Μάνος, 1997). 

Η εναντιωτική προκλητική διαταραχή έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό μια 

συμπεριφορά που επανειλημμένα τη χαρακτηρίζει η ανυπακοή, η αρνητική στάση, η 

προκλητικότητα, η εναντίωση και η εχθρικότητα. Το άτομο με τη διαταραχή αυτή 

παρουσιάζεται ισχυρογνώμων, ενοχλείται εύκολα, δε δέχεται συμβουλές και οδηγίες, δε 

θέλει να υποχωρήσει ή να συμβιβαστεί, προκαλεί, δοκιμάζει τα όρια της υπομονής των 

άλλων, συχνά θυμώνει ή χάνει την ψυχραιμία του. Συχνά η διαταραχή αυτή συνοδεύεται 

από διαταραχή ελαττωματικής προσοχής/υπερκινητικότητα, διαταραχές της μάθησης ή της 

επικοινωνίας. Ίσως ο συνδυασμός προβληματικής ιδιοσυγκρασίας του παιδιού και 

αυστηρής ή ασταθούς συμπεριφοράς των γονιών ή παραμέλησης μπορεί να προδιαθέτει για 

την εμφάνιση της διαταραχής αυτής. Είναι πιο συχνή σε οικογένειες που υπάρχει κάποιος 

γονιός με ιστορικό διαταραχής της διάθεσης, εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής, 

διαταραχής της διαγωγής, διαταραχή ελαττωματικής προσοχής/υπερκινητικότητας, 

αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας ή διαταραχή σχετιζόμενη με ουσίες. Η 

διαταραχή είναι πιο συχνή στα αγόρια πριν την εφηβεία και το ίδιο συχνή σε αγόρια και 

κορίτσια μετά την εφηβεία. Συνήθως γίνεται εμφανής πριν την ηλικία των 8, στην αρχή στο 

σπίτι και αργότερα αλλού. Μερικές φορές μπορεί να είναι το προοίμιο της διαταραχής της 

διαγωγής (Μάνος, 1997).  

Βέβαια, η παρουσία ενός παθολογικού συμπτώματος στη συμπεριφορά του παιδιού 

δεν είναι πάντοτε ανησυχητική. Άλλοτε μπορεί να αποτελεί φυσιολογική αντίδραση χωρίς 

να έχει συνέπειες στην ψυχική υγεία του παιδιού, κι άλλοτε να είναι σοβαρότερο και να 

αποτελεί τον αρχικό πυρήνα μεγαλύτερης διαταραχής. Η σοβαρότητα ενός συμπτώματος 

στη συμπεριφορά του παιδιού εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: α) τη συχνότητα 

εμφάνισης του συμπτώματος, β) την εμφάνιση συγχρόνως κι άλλων συμπτωμάτων, γ) το 

βαθμό απόκλισης του συμπτώματος από το μέσο-φυσιολογικό, δ) την ένταση του 

συνοδευτικού συμπτώματος, ε) την αδυναμία αποφυγής του συμπτώματος, στ) την 

πιθανότητα να έλθει το παιδί αντιμέτωπο με το νόμο (Παρασκευόπουλος, 1985). 

Ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για τη θεώρηση των 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών των παιδιών (ιατρικό, ψυχολογικό, 

κοινωνικό), το επικρατέστερο μοντέλο είναι το βιοψυχοκοινωνικό. Το μοντέλο αυτό 

λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση του ατόμου και του περιβάλλοντός του, σε 
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διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης, δίνοντας έμφαση σε διαφορετικούς παράγοντες ανάλογα 

με την περίσταση. Δίνοντας διαφορετική βαρύτητα στους παράγοντες ανάλογα με το 

πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα, το μοντέλο αυτό προτείνει ότι η παρέμβαση μπορεί να 

επιτευχθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο του συστήματος (Bock & Borders, 2012. Farina, Arce, 

& Novo, 2008. Πούλου, 2002). 

Τα προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και οι συγκεκριμένες μορφές 

προβληματικής συμπεριφοράς στην τάξη έχουν διερευνηθεί ευρύτατα διεθνώς και έχουν 

συσχετιστεί με την ικανότητα μάθησης, την κοινωνική προσαρμογή και την σχολική 

επίδοση (Χατζηχρήστου & Hopf, 1991). Τα προβλήματα συμπεριφοράς12 των παιδιών 

εκδηλώνονται κυρίως κατά τη σχολική ηλικία, επειδή οι απαιτήσεις του σχολείου και η 

υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων αρχών και κανόνων προκαλούν ιδιαίτερη πίεση, αλλά 

και γιατί κατά την περίοδο της προσχολικής ηλικίας πολλές διαταραχές συμπεριφοράς 

παραμένουν άγνωστες, επειδή δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή αλλά και λόγω της 

χαμηλής έντασής τους. Αφορούν σε μορφές ή τάσεις συμπεριφοράς που ενοχλούν τα ίδια 

τα παιδιά ή/και το περιβάλλον τους προκαλώντας δυσάρεστα συναισθήματα και βασικά 

χαρακτηρίζονται από υπερδραστηριότητα, επιθετικότητα, αποκλίνουσα13 συμπεριφορά, 

άγχος, κατάθλιψη, σωματικά συμπτώματα, ψυχαναγκαστική συμπεριφορά κ.α. (Ανδρέου, 

2004. Casey, 2012. Mash & Wolfe, 2010). 

Όσον αφορά στην επιθετικότητα, μπορεί να πάρει διάφορες έμμεσες μορφές, όπως 

είναι: α) η σχολική άρνηση, β) η σχολική αποτυχία, γ) οι κλοπές, δ) η επιλεκτική αλαλία, ε) 

τα νευρικά τικ,  τα σωματικά συμπτώματα και οι καταθλιπτικές τάσεις, στ) τα ατυχήματα 

και οι ζημιές στο σπίτι και στο σχολείο, όταν γίνονται με ένα συστηματικό τρόπο. Η 

προσωπικότητα του παιδιού με επιθετική συμπεριφορά παραπέμπει σε μια ψυχική 

δυναμική, η οποία σχετίζεται με συναισθηματικές εντάσεις, συγκρούσεις ή ματαιώσεις, 

που το παιδί έμμεσα εκτονώνει με την πρόκληση ατυχημάτων, ενώ υποσυνείδητα στοχεύει 

στον εκνευρισμό ή στην τιμωρία των γονιών. Από την άλλη, η επιθετικότητα μπορεί να 

αποτελεί: α) άμυνα απέναντι σε ψυχολογικές και σωματικές απειλές, β) χαρακτηριολογικό 

χαρακτηριστικό, γ) έκφραση αδυναμίας του παιδιού να διαχειριστεί τις δυσκολίες και τις 

                                                
12Στη Μεγάλη Βρετανία ένα στα δέκα παιδιά παρουσιάζει με βάση το DSM-IV τουλάχιστον μια διαταραχή, η 
οποία προκαλεί ψυχικές δυσλειτουργίες και απαιτεί εξειδικευμένη βοήθεια (Ford, Goodman, & Meltzer, 
2003). Στην Ελλάδα υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς και τα φαινόμενα 
επιθετικότητας και βίας είναι αρκετά αυξημένα και στα ελληνικά σχολεία (Kourkoutas, 2012).   
13Για να χαρακτηρίσει κανείς μια πράξη ως κοινωνικά αποδεκτή ή ως αποκλίνουσα θα πρέπει να γνωρίζει τα 
κριτήρια με βάση τα οποία η πράξη αυτή θεωρείται «κανονική» ή «μη κανονική». Τα κριτήρια αυτά 
θεσπίζονται ανάλογα με το σύστημα κανόνων και αξιών που ισχύει σε κάθε κοινωνία (Νόβα-Καλτσούνη, 
2001).   
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απαιτήσεις των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων (Hamama & Arazi, 2012. 

Κουρκούτας, 2007-α. Scriva & Heriot, 2008). 

Μεταξύ των προβλημάτων συμπεριφοράς, συγκαταλέγεται φυσικά και ο σχολικός 

εκφοβισμός (bullying), μια μορφή στην οποία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία 

χρόνια και θίγεται πολύ συχνά. Η συγκεκριμένη μορφή προβληματικής συμπεριφοράς 

συμπεριλαμβάνει: την επιθυμία κάποιου να πληγώσει κάποιον άλλο, την ασυμμετρία 

δύναμης μεταξύ των εμπλεκομένων, συνήθως την επανάληψη, την άδικη χρήση της 

δύναμης, την προφανή ευχαρίστηση του επιτιθέμενου και γενικά μια αίσθηση καταπίεσης 

από την πλευρά του θύματος (Rigby, 2002).  

Σύμφωνα με τους παιδαγωγούς, οι μορφές μαθητικής «αταξίας» κατατάσσονται όσον 

αφορά στη σοβαρότητά τους, σε «μικροαταξίες» και σε «σοβαρότερες παραβάσεις» 

(Ματσαγγούρας, 2003). Οι «μικροαταξίες» είναι σύνηθες φαινόμενο και διαπράττονται 

από τα περισσότερα παιδιά, τόσο εκείνα που έχουν καλή ψυχοκοινωνική και σχολική 

προσαρμογή, όσο κι εκείνα που έχουν δυσκολίες προσαρμογής. Τα παιδιά όμως που 

παρουσιάζουν προβλήματα στην προσαρμογή τους διαπράττουν πολύ συχνότερα αυτές τις 

μικρές παραβιάσεις των σχολικών κανόνων με αποτέλεσμα να βιώνουν την αρνητική 

εμπειρία των συσσωρευμένων ποινών και την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών και του 

σχολείου. Οι «σοβαρότερες παραβιάσεις» των σχολικών κανόνων είναι λιγότερο σύνηθες 

φαινόμενο, αλλά παρεμποδίζουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της τάξης και του 

σχολείου (Μόττη-Στεφανίδη, Παπαθανασίου, & Λαρδούτσου, 2004). 

Η έννοια της σχολικής πειθαρχίας14 για να γίνει κατανοητή απαιτεί τη σύνδεσή της με 

την έννοια της παραβατικής συμπεριφοράς. Με τον όρο «παραβατική συμπεριφορά» στην 

τάξη εννοούμε κάθε μορφή δράσης ενός ή περισσότερων μαθητών που απειλεί ή 

καταφέρνει να διακόψει την εκπαιδευτική διαδικασία ή και να οδηγήσει την τάξη σε 

μορφές δράσης που απειλούν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της ομάδας ή τέλος να 

αμφισβητήσει και να καταστρατηγήσει κανόνες που ετέθησαν από τον εκπαιδευτικό, τους 

μαθητές ή το σχολικό σύστημα γενικότερα (Κυρίδης, 1999).   

Με τον όρο «αποκλίνουσα συμπεριφορά» νοείται η κοινωνικά αποδεκτή απόσταση 

του τρόπου εκπλήρωσης του ρόλου από το κανονιστικά ορισμένο περιεχόμενο. Με τον όρο 
                                                
14Στον όρο «σχολική πειθαρχία» έχουν αποδοθεί διαφορετικές σημασίες, οι οποίες διακρίνονται στις 
ακόλουθες τρεις ευρύτερες κατηγορίες: 1) αυτές που θεωρούν την πειθαρχία ως εργαλείο για την εξασφάλιση 
της ομαλότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επικεντρώνουν τη 
διαλεκτική τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος, 2) αυτές που θεωρούν την πειθαρχία ως συστατικό 
στοιχείο της εκπαιδευτικής πράξης και 3) αυτές που θεωρούν την πειθαρχία ως μηχανισμό για την 
εξασφάλιση και εδραίωση των σχολικών και των ευρύτερων εξουσιαστικών δομών. Κατά τον τρόπο αυτό η 
σχολική πειθαρχία συνδέεται με τους μηχανισμούς διατήρησης και αναπαραγωγής των κοινωνικών δομών 
και της κυρίαρχης ιδεολογίας (Κυρίδης, 1999).   
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«παραβατική συμπεριφορά» νοείται η κοινωνικά μη αποδεκτή απόσταση του τρόπου 

εκπλήρωσης του ρόλου από το κανονιστικό του πρότυπο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 

επιβολή κυρώσεων από τη θεσμοθετημένη κοινωνική αντίδραση (εκπαιδευτικός τάξης, 

σύλλογος εκπαιδευτικών, συμμαθητές). Η παραβατικότητα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

συμπεριφορών που κυμαίνεται από τις πιο ήπιες ως τις πιο ακραίες μορφές. Για την 

περίπτωση των μαθητών του νηπιαγωγείου χρησιμοποιείται ο όρος «αποκλίνουσα 

συμπεριφορά», ενώ για την περίπτωση των μαθητών του δημοτικού σχολείου ο όρος 

«παραβατική» συμπεριφορά, λόγω της διαφορετικής αναπτυξιακής φάσης των παιδιών, 

κατά την οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Θάνος, 2011).  

Η αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά των μαθητών αποτελεί ένα πολύπλοκο 

και σύνθετο φαινόμενο και κανένας παράγοντας από μόνος του δεν μπορεί να αποτελέσει 

επαρκές ερμηνευτικό πλαίσιο. Ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες βρίσκονται σε 

δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Στις νέες θεωρητικές και επιστημολογικές 

προσεγγίσεις των διαφόρων μορφών αποκλίνουσας και παραβατικής συμπεριφοράς των 

μαθητών αναγνωρίζεται η καταλυτική σημασία του κοινωνικού πλαισίου, ιδιαίτερα του 

οικογενειακού και του σχολικού, στην εκδήλωση, διατήρηση, επιδείνωση και 

αντιμετώπιση αυτών των μορφών. Από όλους τους παράγοντες, η οικογένεια φαίνεται να 

διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο, καθώς οι ελλειμματικές σχέσεις επικοινωνίας και επαφής 

που βιώνουν τα παιδιά με τους γονείς τους, τα εξωθούν σε προβληματικές σχέσεις με τους 

συμμαθητές τους και το σχολείο τους (Agha, Zia, & Irfan, 2008. Θάνος, 2011. Howe, 

2011). 

Ειδικότερα, ως «σχολική παραβατική συμπεριφορά» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

η συμπεριφορά που παραβαίνει τους σχολικούς κανόνες και έχει ως αποτέλεσμα την 

επιβολή κυρώσεων/τιμωριών από τη θεσμοθετημένη κοινωνική αντίδραση του σχολείου. 

Με τη στενή έννοια η σχολική παραβατική συμπεριφορά αφορά σε παραβάσεις του 

ποινικού νόμου στο χώρο του σχολείου και με την ευρεία έννοια σε παραβάσεις του 

σχολικού κανονισμού. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει ακραίες/βαριές μορφές 

παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ένα ευρύτερο φάσμα 

παραβατικών συμπεριφορών, από τις πιο ήπιες ως τις πιο ακραίες μορφές (Θάνος, 2009). 

Οι συχνότερες μορφές σχολικής παραβατικότητας είναι οι εξής: λεκτική (κοροϊδίες, 

παρατσούκλια, βρίσιμο, απειλές, κουτσομπολιό), ψυχολογική (διασπορά κακόβουλων 

φημών, αποκλεισμός του μαθητή από παρέες και ομαδικές δραστηριότητες άλλων 

μαθητών), φυσική (χτυπήματα, σπρωξίματα, αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων), 
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σεξουαλική, διαδικτυακή, και επίδειξη εξουσίας και κυριαρχίας απέναντι σε συμμαθητές 

(τραμπουκισμός) (Dishion & Patterson, 2006. Κουράκης, 1999). 

Η παραβατικότητα των ανηλίκων αναφέρεται συνήθως σε ένα σύνολο συμπεριφορών 

που θεωρούνται παραβατικές. Πρόκειται για κοινωνικά ή/και ποινικά αποδοκιμαστέες 

συμπεριφορές, που κυμαίνονται από απλές αντικοινωνικές συμπεριφορές μέχρι και ποινικά 

επιλήψιμες. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι επιθετικές, εκφοβιστικές και αντικοινωνικές 

συμπεριφορές, η σχολική βία ή ο σχολικός εκφοβισμός, μια σειρά από ευκαιριακά-

περιστασιακά εγκλήματα, όπως κλοπές, διαρρήξεις, φθορές ξένης περιουσίας, 

βανδαλισμοί, επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις ΚΟΚ, ορισμένες παρεκκλίνουσες 

συμπεριφορές, όπως η χρήση ουσιών και η κατάχρηση αλκοόλ, αλλά και σοβαρότερα 

εγκλήματα, όπως η σωματική επίθεση, η σεξουαλική επίθεση, αδικήματα που εμπίπτουν 

στους ειδικούς νόμους περί ναρκωτικών και λιγότερο συχνά εγκλήματα κατά της ζωής, 

όπως ανθρωποκτονίες (Λαμπράκη, 2013). 

Οι μελέτες που ασχολούνται με τους παράγοντες υιοθέτησης αποκλίνουσας και 

παραβατικής συμπεριφοράς από τους μαθητές στην πλειονότητά τους είναι θεωρητικές. Οι 

εμπειρικές έρευνες εστιάζονται περισσότερο στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και λιγότερο στους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο που τονίζεται η μεγάλη 

σημασία της πρώιμης παρέμβασης (Ανδρέου, 2005. Simpson & Mundschenk, 2012). Οι 

έρευνες επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια και ιδιαίτερα ο 

τρόπος διαπαιδαγώγησης του παιδιού. Η εμφάνιση προβληματικής συμπεριφοράς στα 

παιδιά συνδέεται κυρίως με γονείς που χρησιμοποιούν ακραίες πρακτικές διαπαιδαγώγησης 

(Alegre, 2011. Allen, 2010). Οι ίδιοι οι μαθητές θεωρούν ότι βασικές αιτίες που συνδέονται 

με την παραβατική συμπεριφορά τους είναι τα οικογενειακά προβλήματα 

(ενδοοικογενειακές συγκρούσεις), τα προσωπικά και ψυχολογικά αδιέξοδα, οι κακές 

παρέες, η περιέργεια, ο μιμητισμός. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι παράγοντες όπως το 

φύλο, η ηλικία του παιδιού, το μέγεθος και η αστικότητα της περιοχής σχετίζονται με την 

εμφάνιση αποκλίνουσας και παραβατικής συμπεριφοράς (Θάνος, 2011). 

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα τα βίαια εγκλήματα δεν αντιπροσωπεύουν 

μεγάλο μέρος των παραβατικών συμπεριφορών των ανηλίκων. Εντούτοις, χρειάζεται να 

επισημανθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στα ελληνικά σχολεία στα 

κρούσματα αντικοινωνικών και εκφοβιστικών συμπεριφορών, τύπου bullying, οι οποίες ναι 

μεν δεν αποτελούν ποινικά αδικήματα, εντούτοις η εμφάνισή τους εγείρει προβληματισμό 

σχετικά με τις συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών, όπως και με 

τη μετέπειτα πορεία των ανηλίκων στην παραβατικότητα (Λαμπράκη, 2013). 
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Βέβαια, συγκριτικά με άλλες χώρες που έχουν αναπτύξει ένα αξιόλογο δίκτυο 

υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας, η χώρα μας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο 

στάδιο. Τα προγράμματα δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, υπολειτουργούν ή δεν 

εντάσσονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής και αντεγκληματικής 

πολιτικής. Εν τούτοις, το παράδειγμα ορισμένων δήμων που έχουν αναπτύξει ένα αξιόλογο 

δίκτυο υπηρεσιών προς την κοινότητα, δείχνει ότι η οργάνωση και ο συντονισμός των 

υπηρεσιών, η διευθέτηση γραφειοκρατικών θεμάτων, η οικονομική στήριξη, η πλαισίωση 

των προγραμμάτων με μια σαφή πολιτική, η ενεργοποίηση των πολιτών και η συμμετοχή 

τους σε τοπικές δράσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιτυχημένων πολιτικών 

πρόληψης για ανηλίκους. Η επιτυχής διαχείριση των δυσχερειών, η βελτίωση του 

καθεστώτος σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης και ο ανθρωποκεντρικός 

προσανατολισμός των προγραμμάτων μπορούν να δημιουργήσουν αξιόλογες προοπτικές 

για το μέλλον στη χώρα μας (Bock & Borders, 2012. Λαμπράκη, 2013). 

 

Α1.2 Εξελικτική Πορεία Προβλημάτων Συμπεριφοράς και Σχολική Προσαρμογή 

Το παιδί με προβλήματα συμπεριφοράς αποτελεί μια σύνθετη εξελισσόμενη 

πραγματικότητα, ζώντας σε ένα, επίσης, πολύπλοκο περιβάλλον, του οποίου οι δυνάμεις 

δρουν σε πολλές κατευθύνσεις και ανεξάρτητα από το είδος και τη μορφή των 

παρεκκλίσεων, το πλαίσιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στην εξέλιξη και διευθέτησή 

τους. Δεν μελετάται, επομένως, μόνο ως ατομική και αυτόνομη οντότητα με εγγενείς 

δυσλειτουργίες, αλλά και ως φορέας ενός ιδιαίτερου δυναμικού, το οποίο βρίσκεται υπό 

συνεχή διαμόρφωση σε όλα τα επίπεδα και πάντοτε σε σχέση με τις επιρροές, αρνητικές 

και θετικές, του πλαισίου μέσα στο οποίο αυτό αναπτύσσεται (Frick, 2006. Sroufe, 

Egeland, Carlson, & Collins, 2005). 

Η προβληματική συμπεριφορά έχει βρεθεί ότι λαμβάνει διάφορες μορφές ανάλογα με 

την ηλικία, το πλαίσιο εκδήλωσης, τα συνοδά συναισθήματα, τη σκοπιμότητα, ενώ 

εξελίσσεται με το χρόνο ανάλογα με τις συνθήκες αντιμετώπισής της από το περιβάλλον 

(Furlong, Morrison, & Jimerson, 2004). Διαθέτει ένα εξελικτικό δυναμικό χαρακτήρα, ο 

οποίος επηρεάζεται σημαντικά από τις εξωγενείς επιρροές ή συνθήκες (Campbell, 2002). Η 

προβληματική συμπεριφορά διαμορφώνεται, εξελίσσεται, παγιώνεται, επιδεινώνεται υπό 

ορισμένες εξωγενείς και ενδογενείς συνθήκες (όπως η εξελικτική φάση του παιδιού), αλλά 

και μεταβάλλεται υπό την επήρεια εξωγενών παρεμβάσεων (ψυχοθεραπεία, 

ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις) (Kourkoutas, 2012). 
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Οι διαταραχές της διαγωγής μπορεί να έχουν πρώιμη ή όψιμη έναρξη. Η κλινική 

εικόνα των παιδιών που παρουσιάζουν αυτή τη διαταραχή αλλά και η πρόγνωση της 

διαταραχής εξαρτώνται εν μέρει τουλάχιστον από τον χρόνο έναρξής της. Στις περιπτώσεις 

πρώιμης έναρξης της διαταραχής τα συμπτώματα εκδηλώνονται συνήθως γύρω στα 8 με 10 

έτη. Οι πρώτες ενδείξεις όμως της διαταραχής εμφανίζονται πολύ νωρίς στη ζωή του 

παιδιού. Τα παιδιά με διαταραχή της διαγωγής - συνήθως αγόρια - έχουν ως βρέφη, 

σύμφωνα με τις περιγραφές των γονέων τους δύσκολη ιδιοσυγκρασία. Παρουσιάζουν 

δυσκολίες προσαρμογής στις αλλαγές, ακανόνιστους ρυθμούς στον ύπνο και τη διατροφή, 

υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, χαμηλή ανοχή στη διέγερση και στη σωματική επαφή. 

Κατά την προσχολική ηλικία παρουσιάζουν ανυπακοή, δυσκολία να ανεχτούν οποιαδήποτε 

ματαίωση, έντονη επιθετικότητα και δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους 

τους. Κατά τη σχολική ηλικία μπορεί να παρουσιάζουν τα συμπτώματα της εναντιωματικής 

προκλητικής διαταραχής, επιθετική συμπεριφορά προς τους συνομηλίκους, διαταραγμένες 

σχέσεις με τους συνομηλίκους και συχνά βιώνουν την απόρριψη των συνομηλίκων τους. 

Στην εφηβεία πλέον αρχίζουν να λένε ψέματα και αυξάνονται οι βίαιες εκρήξεις 

επιθετικότητας, οι κλοπές, το σκασιαρχείο, η φυγή από το σπίτι, η κατάχρηση αλκοόλ και 

ουσιών και οι πρώιμες σεξουαλικές σχέσεις. Όσο νωρίτερα αρχίζει η εκδήλωση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς στα αγόρια, τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα να 

παρουσιάσουν αντικοινωνική συμπεριφορά ή αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας 

στη μετέπειτα ζωή τους. Η πρώιμη έναρξη των διαταραχών διαγωγής παρουσιάζει 

συννοσηρότητα με τη διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής και με συναισθηματικές 

διαταραχές (Frick, 2006. Μόττη-Στεφανίδη, Παπαθανασίου, & Λαρδούτσου, 2004). 

Στις περιπτώσεις όψιμης έναρξης της διαταραχής τα συμπτώματα εμφανίζονται για 

πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών με την ίδια περίπου συχνότητα σε αγόρια και 

κορίτσια. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα χαρακτηριστικά της 

διαταραχής διαγωγής πριν την ηλικία των 10 ετών, είναι λιγότερο επιθετικά από τα παιδιά 

που είχαν πρώιμη έναρξη της διαταραχής και έχουν θετικότερες σχέσεις με άλλα παιδιά. Η 

έναρξη της διαταραχής κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχει καλύτερη πρόγνωση. Τα 

συμπτώματα που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά συνήθως ξεπερνιούνται με το τέλος της 

εφηβείας (Frick, 2006. Μόττη-Στεφανίδη, Παπαθανασίου, & Λαρδούτσου, 2004). 

Οι διαταραχές της διαγωγής παρουσιάζουν συννοσηρότητα με τις ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Περίπου το 1/3 με 1/5 των παιδιών με διαταραχή της διαγωγής έχει και ειδική 

αναγνωστική δυσκολία, ενώ το 1/3 των παιδιών με ειδική αναγνωστική δυσκολία 

παρουσιάζει και διαταραχή διαγωγής. Τρία είναι τα πιθανά μονοπάτια που εξηγούν αυτή τη 
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σχέση: 1. Οι διαταραχές διαγωγής παρεμποδίζουν τη μάθηση, 2. Οι μαθησιακές δυσκολίες 

προκαλούν τις διαταραχές διαγωγής, 3. Μια τρίτη μεταβλητή όπως είναι η ΔΕΠΥ 

ευθύνεται τόσο για τα προβλήματα της διαγωγής όσο και για τις μαθησιακές δυσκολίες 

(Mc Evoy & Welker, 2000. Μόττη-Στεφανίδη, Παπαθανασίου, & Λαρδούτσου, 2004). 

Οι διαταραχές της διαγωγής παρουσιάζουν όμως συννοσηρότητα και με 

συναισθηματικές διαταραχές, ιδιαίτερα με την κατάθλιψη. Σε μια έρευνα βρέθηκε ότι το 

16% των παιδιών που είχαν κατάθλιψη παρουσίαζαν και διαταραχές της διαγωγής. Οι 

διαταραχές της διαγωγής έμοιαζαν να είναι αποτέλεσμα της κατάθλιψης. Ακόμη, σε άλλη 

έρευνα βρέθηκε ότι οι διαταραχές της διαγωγής εμφανίζονταν είτε συγχρόνως είτε μετά 

την εμφάνιση των συμπτωμάτων που είναι ενδεικτικά της κατάθλιψης. Σε μια ακόμη 

συναφή έρευνα βρέθηκε ότι τα παιδιά με κατάθλιψη είχαν μεγάλες πιθανότητες να 

παρουσιάσουν διαταραχή της διαγωγής ή εναντιωματική προκλητική διαταραχή. Ο 

κίνδυνος αυτός για τα κορίτσια ήταν ιδιαίτερα μεγάλος κατά την περίοδο της εφηβείας. Τα 

αγόρια διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο για χρήση ή κατάχρηση ουσιών, ιδιαίτερα κατά τα 

τελευταία χρόνια της εφηβείας. Τα παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές διαγωγής και 

κατάθλιψη έχουν περιγραφεί ως λιγότερο ευερέθιστα και καταστροφικά και μοιάζουν να 

εμπλέκονται σπανιότερα σε τσακωμούς και βίαιες επιθετικές πράξεις. Συχνά τα παιδιά 

αυτά στρέφουν την επιθετικότητα προς τον εαυτό τους (Fanti & Christopher, 2010. Μόττη-

Στεφανίδη, Παπαθανασίου, & Λαρδούτσου, 2004). 

Από πλευράς σχολείου15, οι παρακάτω παράγοντες συντελούν στην ενίσχυση/εξέλιξη 

των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο: η αδυναμία του 

σχολείου και των δασκάλων να επιβάλουν ξεκάθαρους κανόνες και όρια και να 

αποσαφηνίσουν τις προσδοκίες τους όσον αφορά στην επιθυμητή συμπεριφορά και 

απόδοση του μαθητή, οι ασύμβατες με τις ικανότητες του παιδιού προσδοκίες που 

οφείλονται σε στερεότυπες αντιλήψεις του δασκάλου εξαιτίας των αρνητικών 

συμπεριφορών του παιδιού, η αποτυχία των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν τις 

απαντήσεις τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, η ασυνεπής και αντιφατική 

διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, η αποτυχία ουσιαστικής 

πλαισίωσης του παιδιού σε ακαδημαϊκό επίπεδο (Allen, 2010. Tolbin & Sprage, 2000). 

                                                
15Η οργάνωση, η πολιτική και οι πρακτικές που ακολουθεί το κάθε σχολείο επιδρά σημαντικά στη 
συμπεριφορά των μαθητών του. Η φύση των σχολικών κανόνων και η συνέπεια στην εφαρμογή τους, η 
δυνατότητα επαφής των μαθητών με το προσωπικό, η αναγνώριση της ατομικότητάς τους, οι λογικές 
προσδοκίες και απαιτήσεις, το ενδιαφέρον αναλυτικό πρόγραμμα, η κατάλληλη ενίσχυση της συμπεριφοράς 
τους, όλα φαίνεται πως επηρεάζουν τις αντιδράσεις των μαθητών απέναντι στο σχολείο (Μαρτσάκη, 2000). 
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Από τους οικογενειακούς παράγοντες, εκείνοι που κάνουν το παιδί περισσότερο 

επιρρεπές σε διαταραχές συμπεριφοράς είναι: οι εμπειρίες αποχωρισμού του παιδιού από 

την οικογένεια και ιδιαίτερα η διακοπή του δεσμού μεταξύ μητέρας και παιδιού, οι 

εμπειρίες απώλειας του παιδιού λόγω θανάτου, το διαζύγιο των γονιών, η αποκλίνουσα 

συμπεριφορά των γονιών, όπως η αντικοινωνική τους συμπεριφορά, η ελλιπής πειθαρχία 

που ασκούν οι γονείς στα παιδιά τους με κύρια χαρακτηριστικά την υπερβολική 

ανεκτικότητα ή την ασυνέπεια στην επιβολή πειθαρχικών μέτρων, η αδυναμία των γονιών 

να επιβλέψουν τα παιδιά τους, η απόρριψη ή υπερβολική πίεση προς αυτά, οι συγκρούσεις 

μεταξύ των γονιών, με τις διαφωνίες μεταξύ τους σχετικά με τις πρακτικές που 

ακολουθούνται για την ανατροφή των παιδιών να κυριαρχούν (Alegre, 2011. Goldner & 

Scharf, 2013. Μαρτσάκη, 2000). 

Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, εάν δεν βοηθηθούν να ξεπεράσουν τις 

δυσκολίες τους και να αναπτύξουν κοινωνικά αποδεκτές στάσεις, πιθανόν να 

παρουσιάσουν στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή σοβαρές παρεκκλίσεις όπως: 

εγκατάλειψη του σχολείου, παραβατικές συμπεριφορές, ψυχολογικές διαταραχές, 

αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, επαγγελματική αστάθεια και υψηλές 

πιθανότητες ανεργίας στην ενήλικη ζωή, προβλήματα στη διατήρηση αρμονικών και 

ισορροπημένων σχέσεων με συντρόφους, συναδέλφους και συνεργάτες, συζυγική αστάθεια 

κ.α. (Frick, 2006. Moffit, 2003).  

Ειδικότερα, οι αρνητικές στάσεις των γονέων, οι τιμωρητικές και συχνά ακραίες 

απαντήσεις τους στις προβληματικές συμπεριφορές στη μικρή ηλικία, η μη ετοιμότητα του 

σχολείου και των εκπαιδευτικών να εντάξουν ομαλά τα παιδιά στην τάξη, η αδυναμία τους 

να τα βοηθήσουν να αλλάξουν συμπεριφορές, η έλλειψη συμβούλων, η μη αναζήτηση 

κατάλληλης βοήθειας από ειδικούς, η απόρριψη από τους συνομηλίκους είναι κάποιες από 

τις βασικές παραμέτρους που φαίνεται να επιδρούν στην επιδείνωση των προβληματικών 

συμπεριφορών στη σχολική ηλικία και στην εξέλιξή τους μακροπρόθεσμα σε πιο σοβαρές 

αντικοινωνικές συμπεριφορές (Campbell, 2002. Dwairy, 2011. Harne, 2011. Hughes, 

Crothers, & Jimerson, 2008). 

Από τα προηγούμενα αναδύεται η επιτακτικότητα της ανάγκης, εκπαιδευτικοί και 

γονείς να έχουν μια ολιστική εικόνα του παιδιού. Το παιδί με αντιδραστικές ή 

αντικοινωνικές τάσεις παραμένει ένα παιδί με ανικανοποίητες βασικές ανάγκες. Ο 

περίγυρος πέρα από τα συμπτώματα και τις αδυναμίες του παιδιού, οφείλει να αναγνωρίσει 

τις βαθύτερες ψυχικές και κοινωνικές του ανάγκες, όπως είναι η ανάγκη αποδοχής, 

αναγνώρισης και εύρεσης μιας θέσης μέσα στην τάξη, αλλά και στις ομάδες των 
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συμμαθητών, από τις οποίες είναι αποκλεισμένοι και απέναντι στους οποίους είναι 

επιθετικοί. Συχνά, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά αυτά νιώθουν έντονη την επιθυμία να 

ξεφύγουν από δυσάρεστα οικογενειακά βιώματα και να απεγκλωβιστούν από το φαύλο 

κύκλο των αντιδραστικών τους συμπεριφορών, αλλά δεν είναι ικανά. Οι εκπαιδευτικοί και 

οι γονείς, οφείλουν συνεπώς να βοηθήσουν με κάθε τρόπο το παιδί να ξεπεράσει τις 

αδυναμίες του και να αναπτύξει τρόπους έκφρασης κι επαφής με τους άλλους. Η ανάγκη 

για μια βαθύτερη κατανόηση της εσωτερικής δυναμικής του παιδιού γίνεται ακόμη πιο 

επίκαιρη στο βαθμό που η προσχολική και η πρώτη σχολική ηλικία θεωρούνται ότι 

αποτελούν από τις πλέον κατάλληλες περιόδους για εφαρμογή παρεμβάσεων, με σκοπό την 

αντιμετώπιση των ψυχικών και συμπεριφορικών δυσκολιών αυτών των παιδιών και την 

ισορροπημένη ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο (Allen, 2010. Elliot & Place, 2012. 

Κουρκούτας, 2011). 

Όσον αφορά στη σχέση των προβλημάτων συμπεριφοράς με δυσκολίες μάθησης, 

συγκέντρωσης, επίδοσης και σχολικής προσαρμογής, τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι 

τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν 

αγχώδεις-νευρωσικές συμπεριφορές, υψηλότερα επίπεδα άγχους και προβλήματα 

συμπεριφοράς σε σύγκριση με συνομηλίκους τους, όπως αυτά αξιολογούνται από τους 

γονείς τους και από τους ίδιους. Οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν ακόμα συνδεθεί με 

υπερδραστηριότητα, παρορμητικότητα και διάσπαση προσοχής. Η αξιολόγηση των 

προβλημάτων διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής προσαρμογής αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών μάθησης, δεδομένου ότι είτε 

συνυπάρχουν με τις δυσκολίες στο γνωστικό τομέα, είτε προκύπτουν αργότερα ως 

δευτερογενή χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά του παιδιού (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008). 

Ειδικότερα, η σχολική αποτυχία αναφέρεται στην αδυναμία ενός παιδιού με 

νοημοσύνη άνω του μέσου όρου να ωφεληθεί από την εκπαιδευτική εμπειρία που του 

προσφέρει το σχολείο. Η αδυναμία αυτή εκδηλώνεται είτε στα πρώτα χρόνια της σχολικής 

ζωής μέσω της δυσκολίας του παιδιού να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις, είτε 

αργότερα μέσω μιας σημαντικής πτώσης της απόδοσής του. Συχνά οι δυσκολίες του 

παιδιού με την πάροδο του χρόνου λειτουργούν αθροιστικά και καταλήγουν τελικά στην 

εγκατάλειψη του σχολικού συστήματος. Στην περίπτωση αυτή και σε συνδυασμό με την 

αίσθηση απόρριψης που έχει βιώσει το παιδί, η σχολική αποτυχία αποτελεί παράγοντα 

υψηλού κινδύνου εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς. Το παιδί καταφεύγει σε 

περιθωριακές ομάδες, αναζητώντας αφενός να ενταχθεί κάπου και αφετέρου να αποδείξει 
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ότι διαθέτει κάποια αξία (Mc Evoy & Welker, 2000. Τσιάκαλος, Ντάβου, Παπαθεοδώρου, 

Καρύδης, Χαλάτσης, & Γαλάνη, 2008). 

Μάλιστα, μια υπόθεση για τη σχέση ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και την 

παραβατικότητα, είναι εκείνη της σχολικής αποτυχίας, σύμφωνα με την οποία σε μια 

ακολουθία συμπεριφορών, η σχολική αποτυχία αποτελεί το πρώτο βήμα στην πορεία αυτή 

εξέλιξης. Έπονται ενδιάμεσα βήματα που περιλαμβάνουν εμπειρίες κριτικής και 

απόρριψης, ανάπτυξης αρνητικής αυτοεικόνας και άλλα, ώσπου η ακολουθία αυτή 

καταλήγει στην εκδήλωση της παραβατικής συμπεριφοράς (Brier, 1989). 

Κι όσον αφορά στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής, οι λόγοι για τους οποίους οι 

μαθητές φτάνουν να εγκαταλείπουν το σχολείο16 αφορούν: α) σε παράγοντες που 

σχετίζονται με το σχολείο: φτωχές σχολικές επιδόσεις, αρνητική στάση απέναντι στην 

εκπαίδευση, σύγκρουση αξιών και πολιτισμικών κωδίκων, προβλήματα προσαρμογής και 

συμπεριφοράς, β) σε παράγοντες σε ατομικό επίπεδο: προβλήματα στην οικογένεια, 

συναισθηματικές δυσκολίες, προβληματική συμπεριφορά, παραβατικότητα, χρήση 

ψυχοτρόπων ουσιών και γ) σε οικονομικούς παράγοντες: οικονομική δυσπραγία, χαμηλό 

οικογενειακό εισόδημα και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (Παπανδρέου, Τουλούμη, & 

Πουλόπουλος, 2003). 

 

Α1.3 Παράγοντες Κινδύνου και Προστατευτικοί Παράγοντες  

που Συνδέονται με τα Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Παράγοντες κινδύνου17 θεωρούνται οι παράγοντες εκείνοι που σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με την εκδήλωση ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς. Ειδικότερα, παράγοντες 

κινδύνου νοούνται οι αρνητικές συνθήκες που αυξάνουν τις πιθανότητες η συμπεριφορά 

ενός παιδιού να εκτραπεί σε παρεκκλίνουσες μορφές και οι οποίες υπονομεύουν την ομαλή 

προσαρμογή και ενσωμάτωσή του στο εκάστοτε περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί 

θεωρούνται ότι επιβαρύνουν τις συνθήκες στις οποίες αναπτύσσεται το παιδί και ως εκ 

τούτου αυξάνουν τις πιθανότητες να εκδηλωθεί και να διατηρηθεί μια παρεκκλίνουσα 

συμπεριφορά (Young, Marchant, & Wilder, 2004). 

                                                
16Τόσο η χρήση ουσιών, όσο και η εγκατάλειψη του σχολείου αποτελούν διακριτές εκδηλώσεις ενός κοινού 
υποβάθρου «προβληματικής συμπεριφοράς» (Jessor & Jessor, 1977). 
17Οι παράγοντες κινδύνου θεωρούνται ότι αυξάνουν τις πιθανότητες για μια προβληματική συμπεριφορά, όχι 
όμως ότι οδηγούν κατ’ ανάγκη σ’ αυτήν. Αντίστοιχα, κάποιοι προστατευτικοί παράγοντες μπορεί να 
ενισχύσουν το άτομο αλλά και πάλι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορούν να το αποτρέψουν από μια 
προβληματική συμπεριφορά. Επίσης, αυτό που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ένα άτομο μπορεί να μην 
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για κάποιο άλλο, ενώ οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου δρουν διαφορετικά σε 
διαφορετικές φάσεις της ζωής του ατόμου (Τσιάκαλος, Ντάβου, Παπαθεοδώρου, Καρύδης, Χαλάτσης, & 
Γαλάνη, 2008). 
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Η προβληματική συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα με τις οικογενειακές παραμέτρους 

(π.χ. με την ύπαρξη εντός της οικογένειας δυσλειτουργικών, προβληματικών, 

συγκρουσιακών προτύπων συνδιαλλαγής και αλληλεπίδρασης), με τον τρόπο που αυτή 

προσλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον 

(αλληλεπιδράσεις προβληματικών συμπεριφορών και περιβάλλοντος) εκφράζοντας την 

κρίση της σχέσης μεταξύ παιδιού και πλαισίου, καθώς, επίσης, και με 

κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους (π.χ. κουλτούρα ζωής, πρότυπα συμπεριφοράς κ.α.) 

(Sameroff, 2000). Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εκφράζει δυσκολίες βαθύτερης 

ψυχικής οργάνωσης και ύπαρξης ψυχοπαθητικής προσωπικότητας υποδηλώνοντας πλήρη 

απουσία ενσυναισθητικών δεξιοτήτων (Frick, 2006).  

Οι προβληματικές συμπεριφορές μπορεί να πηγάζουν από την ταύτιση του παιδιού με 

το πρότυπο ενός επιθετικού γονέα ή μεγαλύτερου φίλου ή αδελφού, να σχετίζονται με 

ανταγωνιστικά συναισθήματα απέναντι σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο αδελφό, να 

σχετίζονται με την αντίληψη του παιδιού ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να πετύχει πολλά, 

να χρησιμοποιούνται για να κερδίσει κύρος ή εξουσία το παιδί πάνω στους άλλους, να 

σχετίζεται με το ότι το παιδί δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται τους άλλους, να εκφράζουν τα 

συναισθήματα ανεπάρκειάς του, τη χαμηλή του αυτοεκτίμηση, την αδυναμία του να 

διαχειριστεί έντονα συναισθήματα, να αποτελούν μια αντίδραση στις μαθησιακές του 

δυσκολίες, στη σχολική αποτυχία και τις δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, να 

εκφράζουν μια οικογενειακή δυσλειτουργία (Kourkoutas, 2012).  

Αναμφισβήτητα η οικογένεια18, ως πρωταρχικός παράγοντας κοινωνικοποίησης, 

επιδρά στη στάση και συμπεριφορά των αναπτυσσόμενων μελών της, με τη συνεχή 

αλληλεπίδραση, τα οικογενειακά πρότυπα και τις πρακτικές. Γι’ αυτό και ο κίνδυνος 

υιοθέτησης από τα παιδιά αρνητικών μορφών συμπεριφοράς είναι αυξημένος στις 

περιπτώσεις των δυσλειτουργικών οικογενειών, στις οποίες τα παιδιά είναι παραμελημένα, 

χωρίς όρια, όπου συνήθως δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, σε ένα 

πλαίσιο που εμποδίζει τη συναισθηματική και κοινωνική ωρίμανση και ανάπτυξή τους 

(Πουλόπουλος, 2005).  

                                                
18Μια αντίφαση, η οποία εκφράζει την οικογένεια, είναι ότι από τη μια παραχωρεί στο σχολείο το ρόλο του 
«σωτήρα» περιμένοντας να καλύψει όλα τα κενά που η ίδια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, ενώ την ίδια στιγμή 
βιώνει αμφιθυμία απέναντί του υιοθετώντας μια αμυντική στάση στην περίπτωση που το σχολείο κάνει 
κάποια προσπάθεια να παρέμβει στο οικογενειακό σύστημα (Σφηκάκη, 2004).  
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Βασικό παράγοντα κινδύνου19 ή προστατευτικό για την ανάπτυξη διαταραχών 

διαγωγής αποτελεί η οικογένεια. Η ποιότητα της σχέσης των γονέων με το παιδί, οι τρόποι 

ανατροφής του και οι εμπειρίες του παιδιού στο οικογενειακό του περιβάλλον μπορούν να 

λειτουργήσουν προστατευτικά ή επιβαρυντικά για την προσαρμογή του. Η ποιότητα του 

δεσμού μητέρας-βρέφους συνδέεται με την εμφάνιση διαταραχών της διαγωγής, ενώ η 

έλλειψη έκφρασης ζεστασιάς και αγάπης από τη μητέρα συμβάλλει στην ανάπτυξη 

επιθετικών συμπεριφορών στο παιδί. Η χρήση σωματικής τιμωρίας και άλλων μεθόδων 

επιβολής συνδέονται, επίσης, με προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά. Αντίθετα, μια 

στοργική σχέση με το γονέα προστατεύει το παιδί από τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των 

μεθόδων επιβολής πειθαρχίας. Ακόμη, έχει βρεθεί ότι η κακοποίηση του παιδιού από τους 

γονείς του συνδέεται με προβλήματα επιθετικότητας, δυσκολία στην επικοινωνία με άλλα 

άτομα και παθητικότητα, ενώ η παραμέληση του παιδιού συνδέεται με απόσυρση και 

έλλειψη ανταπόκρισης στους συνομηλίκους. Ακόμη, στη δημιουργία προβλημάτων 

συμπεριφοράς συμβάλλει και η έλλειψη σταθερών ορίων και μεθόδων επιβολής πειθαρχίας 

(Alegre, 2011. Brigham, Bakken, & Rotatori, 2012. Μόττη-Στεφανίδη, Παπαθανασίου, & 

Λαρδούτσου, 2004). 

Οι παράγοντες κινδύνου σχετικά με το σχολείο αναφέρονται: στη σχολική 

αποτυχία/διακοπή, στην απομόνωση και στην απόρριψη20 από τους συμμαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς, στις αρνητικές προσδοκίες εκ μέρους των εκπαιδευτικών, στις τιμωρητικές 

τους πρακτικές, στην ελλιπή επικοινωνία και μη υποστήριξη της θέσης των παιδιών αυτών 

μέσα στο σχολείο, στη θυματοποίηση των παιδιών αυτών, στην ανυπαρξία συνεργασίας 

ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο, στην ύπαρξη προκαταλήψεων από πλευράς 

εκπαιδευτικών, στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην ανυπαρξία 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην απουσία μακροχρόνιων παρεμβάσεων με στόχο την 

ένταξη, στην περιορισμένη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή εναλλακτικών 

                                                
19Ειδικότερα, όσον αφορά στην αντικοινωνική συμπεριφορά της χρήση ψυχοτρόπων ουσιών παράγοντες 
κινδύνου θεωρούνται οι εξής: η έλλειψη συναισθηματικών δεσμών με τους γονείς ή άλλο σημαντικό άτομο 
στη ζωή του παιδιού, η αναποτελεσματική γονεϊκή συμπεριφορά, η ύπαρξη γονιού που κάνει κατάχρηση 
ουσιών, τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, η ακαδημαϊκή 
αποτυχία, οι φίλοι που κάνουν χρήση ή κατάχρηση ουσιών, η διαθεσιμότητα και οι ευκολία πρόσβασης σε 
ουσίες. Προστατευτικοί, αντίθετα, παράγοντες, θεωρούνται οι εξής: οι ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί με 
τους γονείς, οι γονείς που παρακολουθούν τη ζωή και τις δραστηριότητες του παιδιού, τα όρια και η συνεπής 
διαχείριση συνεπειών, η επιτυχία στο σχολείο, η συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες 
(Τσιάκαλος, Ντάβου, Παπαθεοδώρου, Καρύδης, Χαλάτσης, & Γαλάνη, 2008). 
20Η αποτυχία στο σχολείο λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς οδηγεί στην απόρριψη από τους συνομηλίκους, 
συχνά σε αύξηση των κατασταλτικών στάσεων και σε απόρριψη και από τους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί, 
επίσης, είναι πιθανό να αντιδράσουν με άμεσο ή έμμεσο απορριπτικό τρόπο και να δημιουργήσουν έτσι τις 
προϋποθέσεις το παιδί αυτό να αυξήσει τις αντιδραστικές/αντικοινωνικές συμπεριφορές λόγω αισθημάτων 
ματαίωσης και απόρριψης (Kourkoutas, 2012). 
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προγραμμάτων, στη γενικότερη φιλοσοφία του σχολείου που αποθαρρύνει την ένταξη των 

παιδιών με ιδιαιτερότητες (Kracher, 2004). 

Οι παράγοντες κινδύνου που έχει αναδείξει η διεθνής βιβλιογραφία για την 

περιθωριοποίηση των μαθητών με αντικοινωνικές τάσεις και προβλήματα συμπεριφοράς 

στο σχολικό πλαίσιο είναι οι εξής: ανάπτυξη μη δεκτικών στάσεων από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού της τάξης, ανοιχτή συναισθηματική απόρριψη από το δάσκαλο της τάξης 

και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, θυματοποίηση από την πλευρά των συνομηλίκων, 

τιμωρητικές στάσεις και επιθετικές αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς, αρνητική 

συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου, ακραίες τιμωρητικές στάσεις ή συγκάλυψη των 

προβλημάτων από τους γονείς, απορριπτικές στάσεις από το σχολείο και απόδοση ευθυνών 

αποκλειστικά στους γονείς, τραυματικές εμπειρίες από την πλευρά των εκπαιδευτικών 

στην επαφή/συνεργασία με τους γονείς των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς, 

αδυναμία διαχείρισης με δημιουργικό τρόπο των παρεκκλίνουσων συμπεριφορών, 

ανυπαρξία πολιτικής ένταξης, ισχυρά κοινωνικά στερεότυπα από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών, αδυναμία αναγνώρισης των ψυχολογικών προβλημάτων των παιδιών με 

παρεκκλίνουσες συμπεριφορές (Baker, Grant, & Morlock, 2008. Osborne, 2004).  

Οι κίνδυνοι εκδήλωσης αρνητικών στάσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών 

αυξάνονται εξαιτίας παραγόντων που σχετίζονται με τις υποδομές, τη φιλοσοφία, την 

πολιτική αλλά και τη γενικότερη «οικοδυναμική» του σχολείου. Παρόμοιοι παράγοντες 

που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του εκπαιδευτικού είναι οι εξής: η 

χωροταξική υποδομή των περισσότερων σχολείων, η φιλοσοφία και η γενικότερη πολιτική 

του σχολείου, η απόδοση της ευθύνης ελέγχου της συμπεριφοράς του κάθε παιδιού 

αποκλειστικά στο δάσκαλο της τάξης, η απουσία θεσμοθετημένων και ουσιαστικών 

πλαισίων συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών για την επεξεργασία ζητημάτων που 

αφορούν την ένταξη παιδιών, η απουσία μιας κοινής γλώσσας, η μεγάλη έμφαση που 

ακόμα δίνεται στις συμπεριφοριστικές μεθόδους και στην τροποποίηση των μη αποδεκτών 

στάσεων των παιδιών στην τάξη, η ανυπαρξία συμβουλευτικών υπηρεσιών, η συστηματική 

απουσία ουσιαστικών και μακροχρόνιων παρεμβάσεων από την πλευρά των σχολικών 

συμβούλων για ζητήματα που αφορούν στην ένταξη, η μικρή ανταπόκριση από τους 

εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή εναλλακτικών προγραμμάτων διαχείρισης 

προβληματικών συμπεριφορών, η αδυναμία εφαρμογής δραστηριοτήτων εκτός αναλυτικού 

προγράμματος που να συμβάλλουν στη μείωση των αντικοινωνικών συμπεριφορών 

(Young, Marchant, & Wilder, 2004). 
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Η δυσκολία ενός παιδιού, εξαιτίας των προβλημάτων του, να ενσωματωθεί στην τάξη 

και να διακριθεί σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο είναι πολύ πιθανό να αυξήσει τις 

μαθησιακές και διαπροσωπικές του δυσκολίες, προκαλώντας την απόρριψη από 

συμμαθητές και δασκάλους αλλά συχνά και την επικριτική στάση των γονιών. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, το πλαίσιο (οικογένεια, σχολείο, τάξη, συνομήλικοι) είτε με την αδυναμία του 

να παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια στο παιδί είτε με την άμεση/έμμεση απόρριψή του 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιδείνωση των ακαδημαϊκών, συμπεριφορικών και 

ψυχολογικών προβλημάτων αυτών των παιδιών (Dwairy, 2011. Hinshaw, 2006).  

Η αποτυχία ένταξης στο σχολικό σύστημα και η αδυναμία ολοκλήρωσης της βασικής 

και μετέπειτα εκπαίδευσης αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για τη μελλοντική 

κοινωνική ενσωμάτωση για όλες τις ομάδες παιδιών με ιδιαιτερότητες ή δυσλειτουργίες σε 

διάφορους τομείς. Αντίθετα, η ποιότητα της σχολικής ενσωμάτωσης φαίνεται να αποτελεί 

διευκολυντικό παράγοντα για την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Επομένως, το 

σχολείο αναγνωρίζεται βασικός παράγοντας στην έκλυση, διατήρηση ή επίλυση των 

προβλημάτων του παιδιού (Kracher, 2004. Osborne, 2004). 

Κι οι μαθητές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο λόγω των προβληματικών τους 

συμπεριφορών έχουν πραγματικά ανάγκη από εκπαιδευτικούς που θα πιστέψουν σε 

αυτούς, ότι μπορούν να τα καταφέρουν στη ζωή τους, μια και η οικογένειά τους και η 

κοινωνία έχουν αποτύχει σε αυτό. Ο ρόλος του σχολείου στην ενδυνάμωση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας των μαθητών είναι ακόμη πιο σημαντικός και κρίσιμος για τους 

συγκεκριμένους μαθητές (Abreu & Xavier, 2006). Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι Molnar 

και Lindquist (2009, σελ. 90), «η διερεύνηση και απόδοση θετικών κινήτρων σε 

προβληματικές συμπεριφορές μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βρουν 

περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους για την αντιμετώπισή τους». 

 Πέρα από τους οικογενειακούς και σχολικούς παράγοντες κινδύνου, υπάρχουν και οι 

προσωπικοί παράγοντες (προδιάθεσης και διατήρησης), οι οποίοι είναι οι εξής: 

ιδιοσυγκρασιακές δυσκολίες, χαμηλή εικόνα εαυτού, μαθησιακές δυσκολίες, 

υπερκινητικότητα, τάσεις επιθετικότητας από μικρή ηλικία, χαμηλή 

αυτοαποτελεσματικότητα, ανώριμοι μηχανισμοί άμυνας, δυσλειτουργικές στρατηγικές 

προσαρμογής, χαμηλή νοημοσύνη, εγγενείς δυσκολίες απόκτησης κοινωνικών γνώσεων, 

φτωχά εσωτερικά πρότυπα λειτουργίας, αρνητικά γνωστικά σχήματα, αρνητικά πρότυπα 

σχέσεων. Επομένως, η προβληματική συμπεριφορά και ο τρόπος εξέλιξής της θωρείται ότι 

αποτελεί συνάρτηση της δυναμικής αλληλεπίδρασης προσωπικών, οικογενειακών και 

σχολικών παραγόντων κινδύνου (Frick, 2006. Carr, 1999).  
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Υπάρχουν περιπτώσεις, βέβαια, όπου οι επιβαρυντικοί παράγοντες 

εξισορροπούνται/εξουδετερώνονται από τη δράση θετικών ενδογενών και εξωγενών 

παραγόντων. Ωστόσο η ανάπτυξη προστατευτικών μηχανισμών από την πλευρά του 

παιδιού και η αποφυγή εκδήλωσης διαταραχών επηρεάζεται από τη δράση εξωγενών 

παραγόντων. Η λεγόμενη «ψυχική ανθεκτικότητα21» (resilience), υπό μια οικοσυστημική 

οπτική, θεωρείται αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης προστατευτικών ενδογενών και εξωγενών 

παραγόντων (Bowes & Arseneault, 2013. Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005).  

 

Α1.4 Συνεργασία Οικογένειας και Σχολείου για την Πρόληψη και  

Αντιμετώπιση των Προβλημάτων Συμπεριφοράς 

Από την εμβρυϊκή ανάπτυξη του παιδιού μέχρι την είσοδό του στο σχολείο η 

οικογένεια φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξή του. Ως κοινωνικό σύστημα, η οικογένεια αναπτύσσει μια σειρά από κανόνες, 

ρόλους, αρχές εξουσίας και μορφές επικοινωνίας και κάθε μέλος επηρεάζει και 

επηρεάζεται από το άλλο. Η συμπεριφορά των γονιών, οι ενέργειες και οι ρόλοι τους 

επηρεάζουν τη σχέση τους με το παιδί. Οι γονείς αποτελούν για το παιδί πρότυπο μίμησης 

και ταύτισης. Συχνά τα παιδιά αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούν οι γονείς τους 

στο θυμό, στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιμετώπιση δύσκολων συναισθηματικών 

καταστάσεων (Alegre, 2011. Βουκελάτου, 2009). 

Στη συνέχεια το σχολείο είναι εκείνο που θα αναλάβει παράλληλα με την οικογένεια 

την αγωγή και την εκπαίδευση του παιδιού. Το παιδί ανήκει ταυτόχρονα σε διάφορα 

συστήματα μικρά και μεγάλα και συνεπώς η συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχή αγωγή. Σε επίπεδο σχολείου, η πρόληψη μπορεί να 

λειτουργήσει με την δημιουργία συνεργατικού κλίματος, τόσο στο χώρο του σχολείου, όσο 

και στην τάξη, με βάση την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης εκπαιδευτικών-μαθητών 

με ενσυναίσθηση και αποδοχή, αλλά και γονέων-εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την 

ενίσχυση των δεσμών γονέων-μαθητών-εκπαιδευτικών, που συμβάλλει στην επιτυχή 

αντιμετώπιση των συγκρουσιακών καταστάσεων (Baker, Grant, & Morlock, 2008). 

Ωστόσο, η ασυνέχεια/πολιτισμική απόσταση μεταξύ οικογενειακού/κοινωνικού και 

σχολικού πλαισίου για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων δημιουργεί μια σειρά από 

δυσάρεστες καταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αξίες του κοινωνικού τους 
                                                
21Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ρόλο των προστατευτικών παραγόντων στην προαγωγή της 
ψυχικής ανθεκτικότητας των αναπτυσσόμενων ατόμων, βλέπε άρθρο: Abreu, M., & Xavier, M. (2006). The 
protection factors role in promoting resilience among adolescents (a case study). Faculty of Education and 
Psychology, Catholic University of Portugal, Portugal.    



 

 

34 

 

περιβάλλοντος μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες του σχολείου, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς. Εξαιτίας αυτής της 

ασυνέχειας, τα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν τα μέσα να πετύχουν υψηλές 

επιδόσεις και αποκλείονται σταδιακά από το σχολείο. Από την άλλη, ο αποκλεισμός από το 

σχολείο αλλά και οι χαμηλές επιδόσεις αποτελούν εκδήλωση απόρριψης από τη μεριά του 

σχολείου. Το βίωμα της απόρριψης ως ψυχικό τραύμα αποτελεί βασικό παράγοντα 

εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς (Dwairy, 2011. Θάνος, 2009). 

Σύμφωνα με τον Μπασέτα (2007, σ. 222): «Tο σχολείο και η οικογένεια αποτελούν 

κοινωνικούς θεσμούς που έχουν ως συνδετικό τους κρίκο το παιδί, με κοινούς σκοπούς και 

στόχους. Αποτελούν τους βασικούς συντελεστές στη διάπλαση και διαμόρφωση των 

ατόμων, γι’ αυτό και η συνεργασία τους κρίνεται αναγκαία, κάτι που αποδεικνύεται και 

από το ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια στην όλη διαπαιδαγώγηση του παιδιού κατά 

την «πρωτογενή» του κοινωνικοποίηση, πάνω στην οποία στηρίζεται και η όλη αγωγή του 

σχολείου. Η τελευταία με τη σειρά της επηρεάζει και τη ζωή στην οικογένεια, γεγονός που 

κάνει ακόμα επιτακτικότερη τη συνεργασία γονέων και δασκάλων, οικογένειας και 

σχολείου». 

Βέβαια, όπως υποστηρίζει ο Γεωργίου (2000, σ. 192): «Η πολιτική διάσταση της 

σχέσης του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών δεν πρέπει να αγνοείται. Τόσο το 

σχολείο, όσο και η οικογένεια είναι ανοικτά συστήματα και επικοινωνούν με το 

περιβάλλον τους. Οι επιδράσεις που δέχονται από γειτονικά συστήματα δημιουργούν ένα 

σύνθετο πλέγμα πιθανών αντιδράσεων, οι οποίες οριοθετούν σε μεγάλο βαθμό αυτό που 

προβάλλεται προς τα έξω ως συγκεκριμένη συμπεριφορά των ατόμων-μελών του κάθε 

υποσυστήματος».  

Μάλιστα, από τη δεκαετία του ’80, ένας μεγάλος αριθμός θεωρητικών και εμπειρικών 

μελετών εστιάζουν στην αλληλεπίδραση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, δίδοντας 

έμφαση στη μεταξύ τους συνεργασία, στην αμοιβαία υπευθυνότητα σχολείου και γονέων 

για την πρόοδο και την ομαλή ανάπτυξη των μαθητών και στην αναγκαιότητα ανάληψης 

των πρωτοβουλιών επικοινωνίας από την πλευρά του σχολείου, μέσω της ανάπτυξης 

προγραμμάτων ενημέρωσης και εμπλοκής όλων των οικογενειών στη λειτουργία του. Η 

ανάγκη για ένα σχολείο «ανοιχτό» προς την οικογένεια, με τις σχετικές πρωτοβουλίες να 

αναλαμβάνονται κυρίως από το σχολείο, δε σημαίνει ότι το σχολείο ευθύνεται 

αποκλειστικά για την επικοινωνία ανάμεσα στα δύο περιβάλλοντα, αλλά ότι χρειάζεται να 

αναλάβει πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο στο θέμα της γονεϊκής εμπλοκής. 
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Γενικότερα, οι πρακτικές του σχολείου θεωρούνται πιο σημαντικές από εκείνες της 

οικογένειας για την προώθηση της γονεϊκής εμπλοκής (Μπαμπάλης & Κιρκιγιάννη, 2011). 

Το σχολείο σήμερα είναι απαραίτητο να προβαίνει σε ευέλικτο στρατηγικό 

σχεδιασμό της συνεργασίας του με τις οικογένειες των μαθητών, ο οποίος να γίνεται από 

κοινού με τους γονείς και να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προγράμματα γονεϊκής εμπλοκής 

που να έχουν και προληπτικό χαρακτήρα, διάφορες σχετικές δραστηριότητες και 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Μάλιστα, το προσωπικό του σχολείου χρειάζεται ειδική 

εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να ενισχύει τη συνεργασία του με τις οικογένειες των 

μαθητών, διότι ενώ οι έρευνες έχουν αναδείξει ότι η συνεργασία αυτή επιδρά θετικά στην 

επίδοση και την ανάπτυξη του παιδιού, στην πραγματικότητα υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε 

αυτό που γίνεται στο σχολείο και σε αυτό που θα ‘πρεπε να γίνεται. Απαραίτητη είναι η 

επιμόρφωση του προσωπικού στην αμφίδρομη επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, για την 

ανάπτυξη θετικών σχέσεων με τους γονείς και την εμπλοκή όλων των οικογενειών των 

μαθητών στη λειτουργία του σχολείου (Allen, 2010. Bock & Borders, 2012).  

Ωστόσο, στη σχέση σχολείου-οικογένειας, συχνά παρατηρείται το εξής: η οικογένεια 

από τη μια δίνει στο σχολείο το ρόλο του «σωτήρα» περιμένοντας από το δάσκαλο να 

διορθώσει ή να καλύψει όλα τα κενά που η ίδια δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει, ενώ 

από την άλλη κρατά μια αμφιθυμική στάση απέναντί τους, υιοθετώντας αμυντική στάση 

στην περίπτωση που το σχολείο ανταποκρίνεται στο ασυνείδητο αίτημα των γονέων και 

κάνει προσπάθεια να παρέμβει στο οικογενειακό σύστημα (Σφηκάκη, 2004). 

Το θέμα της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας είναι ιδιαίτερα σύνθετο και χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής και προπάντων προσεκτικού προγραμματισμού και θέσπισης 

συγκεκριμένων στόχων όσον αφορά στο ποιο θα είναι το περιεχόμενο και σε τι 

συγκεκριμένα θα αποσκοπεί κάθε φορά η συνεργασία. Το κενό στη συνεργασία μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας είναι μια πραγματικότητα που αναγνωρίζεται από κάθε πλευρά. 

Οι αιτίες αναφέρονται στο σύστημα των σχέσεων που ισχύει στους δύο βασικούς θεσμούς 

κοινωνικοποίησης, την οικογένεια και το σχολείο. Συνήθως οι γονείς επικοινωνούν με το 

σχολείο για δύο λόγους: να ενημερωθούν για την πρόοδο του μαθητή ή γιατί το σχολείο 

τους καλεί όταν το παιδί εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς. Ωστόσο, το πεδίο 

συνεργασίας χρειάζεται να είναι ευρύτερο για να μπορεί να λειτουργεί επί της ουσίας 

προληπτικά και όχι κατασταλτικά. Κι αυτό, γιατί τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο 

έχουν από κοινού εμπλοκή, ρόλο κι ευθύνη στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, είτε την 

αναλαμβάνουν είτε όχι (Νόβα-Καλτσούνη, 2001). 
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Όπως υποστηρίζουν οι Μπίμπου-Νάκου & Στογιαννίδου (2006, σ. 91), «Γονείς και 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν σχετικά με τη θεμελιώδη σημασία της μεταξύ τους συνεργασίας. 

Όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που οι πρώτοι παρουσιάζονται ανασφαλείς και μπερδεμένοι 

αναφορικά με το δικό τους ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους, ενώ οι δεύτεροι 

μοιάζουν να προτιμούν μια μονόδρομη συνεργασία σύμφωνα με τους δικούς τους όρους, 

καθώς έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν. Οι δάσκαλοι περιμένουν από τους γονείς να 

“συμμορφωθούν” με όσα οι ίδιοι πρεσβεύουν και να εκδηλώσουν την “πρέπουσα 

συμπεριφορά”. Μοιάζει λοιπόν το βάρος της ευθύνης να πέφτει και στις δύο πλευρές. Οι 

γονείς θα πρέπει να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους με την 

υποστήριξη και την ενθάρρυνση των δασκάλων. Είναι σημαντικό και οι δύο να 

αποκτήσουν συνείδηση της ευθύνης που φέρουν σχετικά με την ομαλή προσαρμογή των 

παιδιών στο σχολικό πλαίσιο, την ακαδημαϊκή τους πρόοδο αλλά και την υγιή 

ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη». 

Εξάλλου, η ανατροφή και η εκπαίδευση των παιδιών αποτελεί ουσιαστική λειτουργία 

για το σχολείο και για τις οικογένειες. Το κοινό τους έργο θα έπρεπε ως ένα βαθμό να 

διασφαλίζει τη στενή τους συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη. Στις περιπτώσεις που 

τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, το σχολείο και η οικογένεια 

διχάζονται. Αντί να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν από κοινού το παιδί, 

οδηγούνται σε μια επιδείνωση της σχέσης τους. Η κάθε πλευρά θεωρεί πως κάνει το 

καλύτερο δυνατό παραγνωρίζοντας το κύρος και την αποτελεσματικότητα της άλλης 

πλευράς. Τα παιδιά από την πλευρά τους έχουν ανάγκη να βλέπουν γονείς και 

εκπαιδευτικούς δεσμευμένους σε μια συνεργατική δράση για το δικό τους καλό, με τον ίδιο 

τρόπο που έχουν ανάγκη τη συνεργασία μεταξύ των γονέων. Η συνεργασία είναι 

απαραίτητη, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν αυτοέλεγχο, συγκέντρωση προσοχής σε ένα 

καθήκον και αντοχή σε στρεσογόνες καταστάσεις που συναντούν καθημερινά στο σχολικό 

πλαίσιο. Αντίθετα, οι συγκρούσεις προκαλούν προβλήματα στα παιδιά, ενώ με τον τρόπο 

αυτό δυσκολεύεται η εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων (Bock & Borders, 2012. 

Dowling & Osborne, 2001. Elliot & Place, 2012). 
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Α2. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Α2.1 Η Οικοσυστημική Προσέγγιση της Ανθρώπινης Ανάπτυξης 

Η ανθρώπινη ανάπτυξη δεν είναι μια μονόδρομη διαδικασία που συντελείται στο 

κενό, αλλά μια αμφίδρομη σχέση διαρκούς συναλλαγής μεταξύ του ατόμου και του 

φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας 

χαρακτηρίζεται από αμφίδρομες, πολύπλοκες και πολυδιάστατες διαδικασίες συναλλαγής 

που συντελούνται στα χωροχρονικά πλαίσια της οικογένειας, του παιδικού σταθμού, του 

νηπιαγωγείου, του σχολείου, του εργασιακού χώρου, του φιλικού και συγγενικού 

περίγυρου, της γειτονιάς και πολλών άλλων περιβαλλόντων. Συμμετέχουμε, δηλαδή, σε μια 

οικολογία22 πλαισίων ή συστημάτων που προσδιορίζει την ανάπτυξή μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής μας (Πετρογιάννης, 2001). 

Ως «οικολογία της ανθρώπινης ανάπτυξης» ορίζεται η επιστημονική μελέτη της 

επάλληλης, αμοιβαίας και συνεχούς προσαρμογής ενός αναπτυσσόμενου ατόμου στο 

διαρκώς μεταβαλλόμενο άμεσο περιβάλλον του, καθώς η διαδικασία αυτή επηρεάζεται από 

τις σχέσεις του με το συγκεκριμένο περίγυρο, αλλά και τα περιβάλλοντα στα οποία αυτό 

κάθε φορά συμμετέχει, όπως και από το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο. Η «οικολογία» 

υποδηλώνει την προσαρμογή του αναπτυσσόμενου ατόμου στο περιβάλλον του, ενώ η 

«ανάπτυξη» σηματοδοτεί την προοδευτική αλλαγή, κατά μήκος του χρόνου της σχέσης του 

οργανισμού με το περιβάλλον του. Το «πλαίσιο» ορίζεται ως ο χώρος εντός του οποίου τα 

δρώντα πρόσωπα συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες αναλαμβάνοντας 

συγκεκριμένους ρόλους (γονιός, δάσκαλος, μαθητής κ.α.) για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Οι παράγοντες χώρος, χρόνος, δραστηριότητα και ρόλος συνιστούν τα στοιχεία 

του πλαισίου (Bronfenbrenner, 1979). 

Η οικοσυστημική θεώρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης, η οποία έχει αναγνωριστεί ως 

μια από τις σημαντικότερες νέες θεωρήσεις στην αναπτυξιακή ψυχολογία, τονίζει την 

πολυμέρεια που χαρακτηρίζει τον όρο «περιβάλλον» και την πολυπλοκότητα που υπάρχει 

στις σχέσεις ανάμεσα σε ατομικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και 

πολιτισμικούς παράγοντες. Η εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του, με τις εμπειρίες 

και τα βιώματά του, είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει, όταν συνυπολογιστούν όλοι οι 

παράγοντες του «συστήματος» μέσα στο οποίο εντάσσεται, μέρος του οποίου είναι το 

άτομο. Έτσι, στόχος της επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να γίνει κατανοητή η σχέση 

                                                
22Ο όρος «οικολογία» αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Η ύπαρξη 
και η γνώση αποκτούν νόημα μόνο στο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου 
εξετάζονται κάθε φορά (Πετρογιάννης, 2001). 
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του ατόμου με το περιβάλλον, χρειάζεται να είναι η εξέταση των παραγόντων αυτών στο 

σύνολό τους, ώστε να διευκρινιστεί με ποιόν τρόπο κάθε παράγοντας χωριστά αλλά και σε 

συνάρτηση με τους άλλους επιδρά στο άτομο (Πετρογιάννης, 2001). 

Βασικό χαρακτηριστικό του οικοσυστημικού μοντέλου είναι η έμφαση που δίνει στη 

δυναμική διάσταση της εξέλιξης του παιδιού και στην ουσιαστική συμβολή του πλαισίου-

περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και διατήρηση των προβλημάτων του (Maccoby, 2000). 

Χωρίς να περιορίζεται στο σύστημα της οικογένειας, αλλά υιοθετώντας μια ευρύτερη 

οπτική, λαμβάνει υπόψη διάφορα μεσοσυστήματα, όπως το σχολείο, τους συνομηλίκους, 

το κοινωνικοπολιτικό σύστημα, το σύστημα αξιών, τη κουλτούρα κ.α. (Pianta, 1999).  

Το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον προκαλεί την εκδήλωση συμπεριφορών 

προσαρμογής με ένα φυσικό τρόπο και η ικανότητα προσαρμογής που επιδεικνύει κάποιο 

άτομο εκτιμάται μόνο εφόσον ιδωθεί μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αυτό δρα. 

Το εύρος των κοινωνικών δικτύων στα οποία εντάσσεται κάθε άτομο και από τα οποία 

αντλεί κοινωνική ή συναισθηματική υποστήριξη, όποτε τη χρειαστεί, είναι αυτό που 

καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη. Προκειμένου να καλλιεργηθεί η 

ανθεκτικότητα στα παιδιά απαιτείται ο συνδυασμός ατομικών (π.χ. ιδιοσυγκρασίας) και 

περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. μιας συνεχούς και σταθερής σχέσης με έναν 

υποστηρικτικό ενήλικα) (Πετρογιάννης, 2001). 

 Η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας αυτονόμησης και της ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής του παιδιού εξαρτάται από πλήθος ενδοατομικών και ευρύτερων κοινωνικών 

παραγόντων που δρουν και αλληλεπιδρούν στα εξής πεδία:  

- μακροκοινωνικό: θεσμικοί φορείς, πολιτικές εκπαίδευσης και ένταξης, νομοθετικό 

καθεστώς, κοινωνική δομή, εκπαιδευτική κουλτούρα, γενικότερο κοινωνικό σύστημα 

αξιών, ποιότητα ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου, κοινωνικοί παράμετροι σε σχέση με την 

οικογένεια όπως τάξη, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο γονέων, δομές ψυχικής υγείας και 

υποδομές εστιασμένες στην οικογένεια και το «ευάλωτο» παιδί κτλ. 

- μέσο- και μικροκοινωνικό: φιλοσοφία, υποδομή σχολείου, ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση 

δασκάλων και καθηγητών, πολιτική διεύθυνσης, δυναμική της τάξης, στάση 

εκπαιδευτικών, συμμαθητών, γονέων και παιδιών, υποστηρικτικών δομών εντός σχολείου 

όπως τμήματα ένταξης, σχολικοί σύμβουλοι, ύπαρξη διεπιστημονικών ομάδων, 

ενδοσχολικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύνδεση σχολείου και οικογένειας κτλ. 

- οικογενειακό: στάση γονέων, οικογενειακή δομή, οργάνωση, δυναμική οικογενειακών 

σχέσεων κτλ. 
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- ατομικό: ενδεχόμενες νευροβιολογικές δυσλειτουργίες, περιορισμένες διαπροσωπικές 

κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες, οριακή νοημοσύνη κτλ. 

Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν συσσωρευτικά ή συμπληρωματικά και διαμορφώνουν 

την ψυχολογική και κοινωνική δυναμική των προβληματικών συμπεριφορών (Κουρκούτας 

& Θάνος, 2009).  

Παρόλο που τα παιδιά δεν έχουν συνείδηση των γεγονότων που συντελούνται στο 

πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο ζουν, οι 

κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες διαμορφώνουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες 

ανάπτυξης που θα τους παρασχεθούν στην πορεία της ζωής τους. Υπό την έννοια αυτή, η 

ευρύτερη πολιτισμική ομάδα, στην οποία εντάσσεται ένα παιδί χρησιμεύει όχι μόνο ως το 

ευρύτερο πλαίσιο για την ανάπτυξη, αλλά παράγει και τους ειδικούς περιβαλλοντικούς 

παράγοντες που καθοδηγούν την ανάπτυξη σε μια σταθερή καθημερινή βάση 

(Πετρογιάννης, 2001).  

Η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού, οι συναισθηματικές και διαπροσωπικές 

του δυσλειτουργίες δεν θεωρούνται συνεπώς μόνο εγγενές ατομικό πρόβλημα, αλλά 

αντιμετωπίζονται ως έκφραση μιας σειράς αδυναμιών του πλαισίου που αφορούν είτε στην 

αδυναμία του να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του παιδιού, είτε στην αδυναμία του να 

αντιμετωπίσει με τον κατάλληλο τρόπο τις αρχικές ενδογενείς παρεκκλίσεις του (Pianta, 

1999). Οι ενδογενείς παράγοντες βρίσκονται σε συνεχή και διαχρονική αλληλεπίδραση με 

τους εξωγενείς και οι συμπτωματικές συμπεριφορές των παιδιών χρειάζεται να μελετώνται 

στο πλαίσιο όπου εκτυλίσσονται, διότι συχνά θεωρούνται είτε εκφάνσεις μιας γενικότερης 

κρίσης του συστήματος (οικογένειας, σχολείου) είτε μηχανισμοί διατήρησης της 

ομοιοστασίας του συστήματος (Munger, Donkervoet, & Morse, 1998).   

 

Α2.2 Η Οικοσυστημική Θεωρία του Bronfenbrenner 

Η οικοσυστημική θεώρηση του Bronfenbrenner για την ανθρώπινη ανάπτυξη 

εντάσσεται στο ευρύτερο ρεύμα των «πλαισιακών προσεγγίσεων» για την ανάπτυξη, όπως 

αυτό εμφανίστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα και συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 

κυρίαρχων θεωρήσεων στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Όπως και οι περισσότερες 

θεωρήσεις, επιχειρεί να απαντήσει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στα βασικά 

ερωτήματα που απασχολούν τους αναπτυξιακούς ψυχολόγους, προτείνοντας ένα νέο τρόπο 

επόπτευσης και ερμηνείας των συνθηκών που διαμορφώνουν την ανάπτυξη του ανθρώπου 

και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μέθοδο της εμπειρικής προσέγγισης και ανάλυσής τους 

(Πετρογιάννης, 2001). 
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Ισχυρό σημείο της πλαισιακής προσέγγισης αποτελεί η έμφαση που δίνεται στην 

ευρύτερη περιβαλλοντική και οικολογική προοπτική, η οποία επιτρέπει τη μελέτη 

πολυδιάστατων παραγόντων ή ομάδων παραγόντων και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση 

προκειμένου να ερμηνευτούν οι επιδράσεις τους στα ψυχολογικά φαινόμενα, καθώς και η 

σημασία που δίνεται στις πολιτισμικές επιδράσεις, ως λειτουργία του κοινωνικού κι 

επικοινωνιακού πλαισίου της συμπεριφοράς, πέρα από τα άμεσα ερεθίσματα και βιώματα 

του ατόμου. Τα «πλαίσια» λειτουργούν ως μορφές ή σχήματα οργάνωσης που δίνουν 

νόημα και προσδιορίζουν το πεδίο έρευνας για ένα τεράστιο εύρος παραγόντων, των 

οποίων η πραγματική λειτουργία χωρίς αυτό το πλαίσιο οργάνωσης δε θα ήταν ευδιάκριτη 

ή θα ήταν άνευ σημασίας (Πετρογιάννης, 2001). 

Το πλαίσιο, ως «κάτι το οποίο περιβάλλει», συχνά απεικονίζεται ως ένα σύνολο 

ομόκεντρων κυκλικών δομών που αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά επίπεδα του πλαισίου. 

Ο ερευνητής εστιάζει στη μονάδα που θέτει στο κέντρο της συμβολικής αυτής διάταξης, η 

οποία μπορεί να αναφέρεται σε κάποια δραστηριότητα ή συμπεριφορά του ατόμου. 

Ανάλογα με την ερμηνευτική προσέγγιση που επιχειρείται, ο ερευνητής αναζητά 

«μηχανισμούς» με τους οποίους διαμορφώνεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά ως 

αποτέλεσμα της λειτουργίας του «περίγυρου», δηλαδή των παραγόντων του περιβάλλοντος 

εντός του οποίου εκδηλώνεται η συμπεριφορά αυτή (Πετρογιάννης, 2001). 

Ο Bronfenbrenner, επιμερίζοντας το περιβάλλον σε πολλά πλαίσια ή συστήματα 

ατόμων και σχέσεων, δέχεται ότι οι ιστορικές επιδράσεις αποτελούν ένα μέρος μόνο των 

επιδράσεων τις οποίες δέχεται το άτομο. Η θεωρία του προσφέρει ένα οικολογικό μοντέλο 

της ανάπτυξης, το οποίο τονίζει ότι το άτομο είναι στοιχείο ενός ευρύτερου, σύνθετου 

συστήματος, και μεταβολή σε ένα στοιχείο επιφέρει μεταβολή σε όλα τα στοιχεία του 

συστήματος. Αυτές οι διαδικασίες και οι συνθήκες που καθορίζουν και ελέγχουν τη διά 

βίου ανάπτυξη στα πραγματικά περιβάλλοντα, στα οποία ζει και κινείται ο άνθρωπος, 

τίθενται στο επίκεντρο της θεωρίας και της έρευνας ενός σύγχρονου 

οικολογικού/συστημικού μοντέλου για την ανθρώπινη ανάπτυξη τονίζοντας τις 

ερευνητικές προκλήσεις μιας τέτοιας οικολογικής προσέγγισης, όσον αφορά στη μελέτη 

της ανάπτυξης του ατόμου, στην πολιτική κοινωνικής πρόνοιας σε θέματα παιδιού και 

οικογένειας αλλά και στην εκπαιδευτική πρακτική (Πετρογιάννης, 2001). 

Ως «περιβάλλον» νοείται το σύνολο των συνθηκών και των χαρακτηριστικών που 

συνιστούν το εκάστοτε πλαίσιο και επηρεάζουν την ανάπτυξη και τις ενέργειες ενός 

ατόμου. Σύμφωνα με τον Bertalanffy, το σύστημα θεωρείται ως μια ολότητα, η οποία είναι 

κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών της. Το όλο συνίσταται τόσο από τα μέρη, 
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όσο και από το πλέγμα των σχέσεων του ενός προς τα υπόλοιπα. Τα στοιχειά και τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος μπορούν να κατανοηθούν μόνο ως λειτουργίες αυτής της 

ολότητας. Έτσι, το σύστημα δεν είναι μια απλή συλλογή από στοιχεία, αλλά μια οργάνωση 

από αλληλοεξαρτώμενες ενότητες, όπου η συμπεριφορά ενός στοιχείου επηρεάζει και 

επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των υπολοίπων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με μια 

μουσική μελωδία, η οποία είναι κάτι περισσότερο από μεμονωμένες νότες. Αυτό που 

χαρακτηρίζει τη σύνθεση της μελωδίας είναι η σχέση κάθε νότας προς τις υπόλοιπες 

(Πετρογιάννης, 2001). 

Ο Bronfenbrenner υποστήριξε με συνέπεια το περιεχόμενο της «αναπτυξιακής 

επιστήμης», τη διαρκή, δηλαδή, αναθεωρητική σύνθεση των ερευνητικών πορισμάτων από 

τα επιστημονικά πεδία, τα οποία αφορούν στους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και 

βιολογικούς παράγοντες της ανθρώπινης ανάπτυξης μέσα από τη μελέτη των συνθηκών και 

των διαδικασιών που παράγουν τη συνέχεια και την αλλαγή των βιοψυχολογικών 

χαρακτηριστικών των ανθρώπων στη δια βίου ανάπτυξή τους, αλλά και στη διαδοχή των 

γενεών είτε αναδρομικά, μέσω του ιστορικού χρόνου, είτε προδρομικά, μέσω επιδράσεων 

που αναμένεται να ασκηθούν μελλοντικά στην πορεία της ανθρώπινης ανάπτυξης 

(Πετρογιάννης, 2001).  

Η εργασία του Bronfenbrenner, οι ολοένα αυξανόμενες μελέτες γύρω από τους 

συναισθηματικούς δεσμούς που αναπτύσσει το παιδί με ενήλικες, οι εργασίες για την 

επίδραση που έχουν στα παιδιά οι εμπειρίες τις οποίες αποκτούν στο πλαίσιο παροχής 

ημερήσιας φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης, η ανάδειξη της σχέσης που υπάρχει 

ανάμεσα σε παράγοντες επικινδυνότητας ή τους παράγοντες προστασίας-ανθεκτικότητας 

και ψυχικής υγείας ή ψυχοπαθολογίας και κατ’ επέκταση η ανάδειξη της σημασίας των 

προγραμμάτων πρόληψης-παρέμβασης και γενικότερα της σχέσης της αναπτυξιακής 

ψυχολογίας με την πολιτική κοινωνικής πρόνοιας, έδωσαν σημαντική ώθηση στην 

οικολογία της ανάπτυξης αλλά και στη μελέτη των διαδικασιών ανατροφής των παιδιών 

(Πετρογιάννης, 2001). 

Η νέα αυτή θεωρητική προσέγγιση για τη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης βρήκε 

μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η νέα αυτή θεώρηση 

απέβη πολλαπλώς χρήσιμη, αφού αφ’ ενός συμπλήρωσε άλλες ανάλογες συστημικές 

προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν την ίδια περίοδο, αφ’ ετέρου αποτέλεσε το έναυσμα για 

την παρουσίαση νέων εκδοχών της συστημικής σκέψης στο χώρο της αναπτυξιακής 

ψυχολογίας και τελικά υιοθετήθηκε από ερευνητές, τόσο από το χώρο της αναπτυξιακής 
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ψυχολογίας, όσο και από άλλα επιστημονικά πεδία, όπως της ανθρωπολογίας, της 

κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας κ.α. (Πετρογιάννης, 2001).  

O Bronfenbrenner αναγνωρίζει ότι η ζωή των ανθρώπων και τα πλαίσια στα οποία 

αυτοί συμμετέχουν χαρακτηρίζονται από ρευστότητα, αλλαγές και διαρκείς μεταβάσεις και 

ότι ποικίλες ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες μπορεί να μεταβάλλουν μέσω των επιδράσεων 

που ασκούν, την αναπτυξιακή πορεία των ατόμων, υιοθετώντας καταρχάς με αυτό τον 

τρόπο μια δια βίου προοπτική στον προσδιορισμό του όρου «ανάπτυξη» κατά τη μελέτη 

των οικογενειών και των παιδιών. Αναγνωρίζει, δηλαδή, ότι το σύνολο των αλλαγών που 

συντελούνται από τη σύλληψη έως το θάνατο του ατόμου επιδρά σε όλα τα επίπεδα της 

ανθρώπινης ανάπτυξης και ότι οι αλλαγές αυτές είναι αποτέλεσμα πλήθους περίπλοκων 

διαδικασιών (Πετρογιάννης, 2001). 

Έτσι, ο Bronfenbrenner αντί να δομήσει εξ ολοκλήρου μια θεωρία για την ανθρώπινη 

ανάπτυξη, έδωσε έμφαση στους τρόπους με τους οποίους οφείλουμε να προσεγγίσουμε και 

να κατανοήσουμε την ανθρώπινη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, εστίασε στις επιδράσεις 

που ασκούν στην ανάπτυξη του ατόμου τα διαφορετικά κοινωνικά συστήματα, στα οποία 

είναι ενεργό μέλος (όπως οικογένεια, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, σχολείο, γειτονιά, 

κοινότητα ή δήμος, εργασιακός χώρος, κράτος, έθνος κτλ) προχωρώντας από μια 

«μικροσκοπική» σε μια «μακροσκοπική» αντίληψη για την ανθρώπινη ανάπτυξη 

(Πετρογιάννης, 2001). 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Οικοσυστημικής Θεωρίας (Bronfenbrenner, 1979), 

αποτελεί η αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής του πλαισίου/περιβάλλοντος στην 

ανάπτυξη του παιδιού και στη διατήρηση των προβλημάτων του. Η ανάπτυξη μιας 

προβληματικής συμπεριφοράς θεωρείται αποτέλεσμα αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

ενδογενών (παιδί) και εξωγενών παραγόντων (δυσλειτουργίες ενός πλαισίου, όπως 

οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό) (Pianta, 1999). Από την άλλη, η ανάπτυξη 

προστατευτικών μηχανισμών από την πλευρά του παιδιού προκύπτει ως αποτέλεσμα 

δυναμικής αλληλεπίδρασης θετικών ενδογενών και προστατευτικών εξωγενών παραγόντων 

(ψυχική ανθεκτικότητα/resilience) (Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005). 

Μια από τις βασικές αρχές των οικοσυστημικών προσεγγίσεων έχει να κάνει με το 

αξίωμα ότι η συμπεριφορά του ατόμου δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωτικά κατανοητή, παρά 

μόνο μέσα στο πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνεται, ενώ οι παρεκκλίνουσες συμπτωματικές 

συμπεριφορές θεωρείται ότι χρειάζεται να προσεγγίζονται με βάση των ανάλυση του 

περιβάλλοντος και των παραμέτρων που τις πλαισιώνουν (Bronfenbrenner, 1979).    
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Μια ακόμη βασική αρχή των οικοσυστημικών προσεγγίσεων είναι η αρχή της 

αλληλοεπιρροής μεταξύ των στοιχείων του συστήματος αλλά και μεταξύ στοιχείων που 

ανήκουν σε διαφορετικά συστήματα (π.χ. τα παιδιά επηρεάζονται από το σχολείο και τους 

συνομηλίκους κι αυτό μπορεί να επιφέρει συγκρούσεις στη διαβίωσή τους στην 

οικογένεια). Έχει βρεθεί ότι οι γονείς που έχουν αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο 

υποστηρικτικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων με την κοινότητα διαχειρίζονται καλύτερα 

την προσαρμογή των παιδιών με τις ιδιαιτερότητές τους και αντεπεξέρχονται πιο εύκολα 

στις αρνητικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερο σκληρές πρακτικές 

πειθαρχίας απέναντι στο παιδί. Αντίθετα, σε επίπεδο συνομηλίκων, οι σχέσεις και οι 

αλληλεπιδράσεις με ένα μη δεκτικό ή και «τοξικό» κοινωνικό περιβάλλον (απορριπτικοί 

συνομήλικοι, παραβάτες, χρήστες ουσιών κ.α.) μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά έναν 

ευάλωτο προέφηβο/έφηβο ή έναν έφηβο μιας δυσλειτουργικής οικογένειας (Garbarino, 

1995).    

Οι αξιωματικές αρχές που διέπουν την οικοσυστημική προσέγγιση είναι οι εξής: 

αναγνωρίζει ότι το παιδί ανήκει σε αλληλοσυμπληρούμενα πλαίσια, τα οποία έχουν 

εξελικτικό χαρακτήρα, στοχεύει στην ενδελεχή ανάλυση των αλληλεπιδράσεων του 

παιδιού στα διάφορα πλαίσια που ζει και δίνει έμφαση στην κατανόηση των βιωμάτων του 

παιδιού, θεωρεί ότι η αξιολόγηση των συμπεριφορών του παιδιού δεν αποτελεί μια στατική 

αλλά μια δυναμική και διαχρονική διαδικασία, εντοπίζει ότι η αδυναμία προσαρμογής του 

παιδιού σε ένα πλαίσιο σχετίζεται περισσότερο με την ακαμψία του συγκεκριμένου 

συστήματος και ότι συχνά η ένταση μιας προβληματικής συμπεριφοράς ενός παιδιού 

διογκώνεται από συγκεκριμένους τρόπους ερμηνείας και αντιμετώπισής του στα διάφορα 

πλαίσια χωρίς το πρόβλημα να αποδίδεται αποκλειστικά στο παιδί θεωρώντας ότι τα 

διάφορα συστήματα έχουν εξελικτικό χαρακτήρα αποτελώντας ανοιχτά σύνολα που 

βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Fine, 1995).   

Σύμφωνα με τη θεωρία του Bronfenbrenner (1979), το παιδί είναι αναπόσπαστο 

μέρος ενός κοινωνικού πλαισίου που συμπεριλαμβάνει τρία βασικά αλληλοσχετιζόμενα 

συστήματα: το μικροσύστημα, το μεσοσύστημα και το μακροσύστημα. Το μικροσύστημα 

περιλαμβάνει τη σχέση του παιδιού με ένα σύστημα, όπως η οικογένεια, το σχολείο. Το 

μεσοσύστημα περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε συστήματα της ζωής του 

παιδιού, όπως ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο. Το μακροσύστημα αποτελείται 

από παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο με έναν πιο έμμεσο τρόπο, όπως είναι οι 

ευρύτερες κοινωνικές στάσεις απέναντι στη παραβατικότητα, τα πρότυπα συμπεριφοράς 

και οι κοινωνικοπολιτισμικές αξίες που επικρατούν σε μια κοινωνία και αντανακλώνται σε 
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όλες τις εκφάνσεις του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνικής ζωής (Bardoza, 

Schiamberg, Oehmke, Korzeniewski, Post, & Heraux, 2008). 

Το πιο άμεσο πλαίσιο της ανάπτυξης είναι το μικροσύστημα που περιλαμβάνει τις 

άμεσες συνθήκες, όπου αναπτύσσεται το άτομο. Αφορά στην άμεση αλληλεπίδραση του 

παιδιού με άλλους και συμπεριλαμβάνει τις αντιδράσεις τους στις συμπεριφορές του 

(Espelage & Swearer, 2004). Τα μικροσυστήματα μπορούν να περιλαμβάνουν τη γονική 

ανάμειξη ή επιρροή, το χαρακτήρα των σχέσεων του μαθητή στο σχολείο κ.α. (Bardoza, 

Schiamberg, Oehmke, Korzeniewski, Post, & Heraux, 2008). Τα μικροσυστήματα που 

αφορούν στο άμεσο επίπεδο εκδήλωσης της συμπεριφοράς είναι συχνά αυτά που έχουν και 

τη μεγαλύτερη σημασία, ως τελικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων η ανάπτυξη συμβαίνει 

(Rodkin & Hodges, 2003).  

Το κύριο χαρακτηριστικό των μικροσυστημάτων είναι η άμεση επικοινωνία μεταξύ 

των μελών τους. Το σχολείο θεωρείται ένα από τα μικροσυστήματα που συμμετέχει το 

άτομο-μαθητής, αν και κάποτε είναι δυνατό να κατατάσσεται στα μεσοσυστήματα, 

ιδιαίτερα όταν έχει μεγάλο αριθμό μαθητών και όταν η διεύθυνση δίνει υπερβολική 

έμφαση σε νόμους και κανονισμούς που αποθαρρύνουν τον αυθορμητισμό δασκάλων και 

μαθητών. Τα μικροσυστήματα, όπως η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι ασκούν, 

όπως είναι φυσικό, τη μεγαλύτερη, πιο άμεση επίδραση στην ανάπτυξη του ατόμου 

(Γεωργίου, 2000). 

Τα μικροσυστήματα αποτελούν τα καθημερινά περιβάλλοντα, στα οποία τα άτομα 

αναπτύσσουν άμεσες, αμοιβαίες σχέσεις με πρόσωπα, σύμβολα και αντικείμενα στη 

διάρκεια κάποιας χρονικής περιόδου. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές τις διαπροσωπικές σχέσεις, όσο 

βέβαια το επιτρέπει η δομή του κάθε μικροσυστήματος. Εντός των μικροσυστημάτων, το 

αναπτυσσόμενο άτομο βιώνει διάφορα σχήματα δραστηριοτήτων, ρόλων και 

διαπροσωπικών σχέσεων. Επομένως, ένα μικροσύστημα περιλαμβάνει τόσο κοινωνικά 

(γονείς, αδέλφια, εκπαιδευτικούς, γείτονες, συγγενείς, φίλους κ.α.) όσο και φυσικά 

στοιχεία (σπίτι, παιδικός σταθμός, σχολείο, παιδική χαρά κ.α.) (Bronfenbrenner, 1974). Οι 

γονείς είναι μέλη ενός μικροσυστήματος, στο οποίο το παιδί ασκεί σε κάποιο βαθμό 

επίδραση. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ παιδιού και γονιού μπορεί να αλλάξουν 

τόσο το γονέα όσο και το παιδί. Ο Bronfenbrenner (1996) υποστήριξε μάλιστα ότι είναι 

αναγκαίο να αντιληφθούμε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των άλλων ανθρώπων στη ζωή 

ενός παιδιού και πρότεινε τη χρήση του όρου «σημαντικός άλλος», μια επισήμανση 

ιδιαίτερα αξιόλογη και χρήσιμη.  
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Το μεσοσύστημα περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων 

μικροσυστημάτων στη συμπεριφορά. Οι συνολικές επιδράσεις δύο ή περισσότερων 

μικροσυστημάτων, όπως της οικογένειας και του σχολείου, μπορούν να έχουν μια 

δυναμική επίδραση στη θετική ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, η συνεργασία ανάμεσα σε 

γονείς και εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να λειτουργήσει προληπτικά σε προβλήματα 

συμπεριφοράς βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων των εμπλεκόμενων μερών (Bardoza 

et al., 2008). Το μεσοσύστημα μπορεί ακόμα να αφορά και τη σύγκρουση – διαφωνία 

ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο όσον αφορά την αντιμετώπιση μιας 

προβληματικής συμπεριφοράς (Espelage & Swearer, 2004).  

Το μεσοσύστημα, λοιπόν, περιλαμβάνει τα αλληλένδετα μικροσυστημικά πλαίσια, 

όπου το αναπτυσσόμενο άτομο αλληλεπιδρά με άλλους (Bronfenbrenner, 1979) καθώς και 

τους δεσμούς μεταξύ δύο ή περισσότερων μικροσυστημάτων, στα οποία το άτομο 

συμμετέχει (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Όταν τα μικροσυστήματα, στα οποία 

συμμετέχει το παιδί, δεν συνδέονται επαρκώς μεταξύ τους μέσω των σχέσεων που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη τους, τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και 

να λειτουργήσει ανασταλτικά στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Από ερευνητικής και 

μεθοδολογικής σκοπιάς, η μελέτη των μεσοσυστημάτων είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί 

βοηθάει τον ερευνητή να κατανοήσει τη λειτουργία των πολλαπλών πλαισίων, να εντοπίσει 

σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται και να διευκρινίσει όλες τις πιθανές 

αλληλεπιδράσεις (Πετρογιάννης, 2001). 

Το εξωσύστημα είναι ένα πιο περιφερειακό πλαίσιο που δεν περιλαμβάνει άμεσα 

τους συμμετέχοντες, αλλά μπορεί να τους επηρεάσει σημαντικά. Οι εξωσυστημικοί 

παράγοντες επηρεάζουν τη συνολική επίδραση της σχολικής πολιτικής, που διαμορφώνει 

τα θεσμικά πλαίσια και ασκεί επίδραση στις συμπεριφορές των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, οι εξωσυστημικοί παράγοντες μπορούν να περιλαμβάνουν 

την ειδική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού για την μείωση ή πρόληψη της 

παραβατικότητας (Bardoza, Schiamberg, Oehmke, Korzeniewski, Post, & Heraux, 2008), 

το αποτέλεσμα μιας σχολικής πολιτικής ενάντια στη παραβατικότητα ή της ανάμειξης των 

γονιών στο σχολείο (Espelage & Swearer, 2004).  

Τα εξωσυστήματα είναι, επομένως, πλαίσια στα οποία τα γεγονότα που συντελούνται 

και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, υπό τη μορφή δομικών σχέσεων εξουσίας, επηρεάζουν 

έμμεσα τη ζωή του παιδιού, αφού το άτομο δεν ασκεί καμία άμεση επιρροή πάνω τους. 

Αποτελούν ένα είδος συνδετικού κρίκου ανάμεσα σε περισσότερα από δύο 

μικροσυστημικά πλαίσια, αλλά η καθοριστική διαφορά τους από το μεσοσύστημα είναι ότι 
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το αναπτυσσόμενο άτομο δε συμμετέχει σε ένα τουλάχιστον από τα πλαίσια αυτά 

(Bronfenbrenner, 1979). Για παράδειγμα, οι αλληλεπιδράσεις που υφίστανται στο χώρο του 

σχολείου δεν εξαρτώνται και δεν καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από κάθε μαθητή, 

τις επιθυμίες και τις ικανότητές του, ούτε μόνο από τους «σημαντικούς άλλους», αλλά 

επίσης και από το συνολικό περιβάλλον του σχολείου, το οποίο με τη σειρά του 

καθορίζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα (το αναλυτικό πρόγραμμα, τους δασκάλους, την 

αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή, τις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου, το ύφος της 

διεύθυνσης). Όλα αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των μαθητών 

και τα σχήματα αλληλεπίδρασης, στα οποία αυτοί εντάσσονται (Πετρογιάννης, 2001). 

Το μακροσύστημα αποτελείται από τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν το 

άτομο με έναν πιο έμμεσο και μακρινό τρόπο. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τις 

ευρύτερες κοινωνικές στάσεις απέναντι στην παραβατικότητα, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης που αντανακλούν τις εκάστοτε πολιτισμικές αξίες, το κατά πόσο θεωρείται ότι 

είναι μια ανδρική ή γυναικεία συμπεριφορά κ.τ.λ. (Bardoza, Schiamberg, Oehmke, 

Korzeniewski, Post, & Heraux, 2008). Επομένως, το μακροσύστημα περιλαμβάνει την 

επιρροή από τα πολιτιστικά και κοινωνικά ήθη (Espelage & Swearer, 2004).   

Πρόκειται για το ευρύτερο επίπεδο του πλαισίου που διαπερνά τις ιδεολογικές, 

πολιτιστικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές δομές μιας κοινωνίας. Το 

μακροσύστημα αντιπροσωπεύει τις κοινές παραδόσεις, τους πολιτικούς στόχους, τις 

κοινωνικές και πολιτικές αξίες, τις πολιτισμικές πεποιθήσεις και τις πρακτικές μιας 

συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, στοιχεία τα οποία στο σύνολό τους καθορίζουν τη φύση 

και τη λειτουργία των μικρο-, μεσο- και εξω-συστημικών δομών (Bronfenbrenner, 1979).   

Το χρονοσύστημα, αναφέρεται στο χρόνο, ο οποίος θεωρείται ως καθοριστικός 

παράγοντας της ανάπτυξης. Ο χρόνος, στο πλαίσιο της οικοσυστημικής θεώρησης, νοείται 

σε δύο αλληλεπιδρώντα επίπεδα: α) τον ατομικό αναπτυξιακό χρόνο, που ουσιαστικά 

παραπέμπει στην ηλικία του ατόμου και β) στον ιστορικό χρόνο. Μάλιστα, ο χρόνος 

διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: το μικρόχρονο, ο οποίος αναφέρεται στη συνέχεια ή την 

ασυνέχεια των τρεχόντων εγγύτατων διεργασιών, το μεσόχρονο που αφορά την 

περιοδικότητα αυτών των διεργασιών και το μακρόχρονο, ο οποίος αναφέρεται στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ανθρώπων, καθώς 

και στα διάφορα γεγονότα που συντελούνται σ’ αυτό (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

Το χρονοσύστημα, επομένως, αναπαριστά την επίδραση του χρόνου στη 

συμπεριφορά και στο πλαίσιο, στο οποίο η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται. Για 

παράδειγμα, ένα καινούργιο παιδί στο σχολείο μπορεί αρχικά να εμπλακεί σε παραβατικές 
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πράξεις. Με το πέρασμα του χρόνου οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να γίνουν ή όχι 

λιγότερο συχνές. Ακόμη, οι κοινωνικές στάσεις απέναντι στη παραβατικότητα μπορεί να 

αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου. Οι παράγοντες που αφορούν στο χρονοσύστημα 

μπορεί να επηρεαστούν ή να αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου, κι αυτό να επηρεάσει 

θετικά ή αρνητικά τον τρόπο αντιμετώπισης των παραβατικών συμπεριφορών (Bardoza, 

Schiamberg, Oehmke, Korzeniewski, Post, & Heraux, 2008). 
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Α3. ΘΕΩΡΙΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

Η Θεωρία της Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης (Parental Acceptance-Rejection 

Theory/PARTheory) συνιστά μια εμπειρικά βασισμένη θεωρία της ανάπτυξης που επιχειρεί 

να δώσει εξηγήσεις για τις συνέπειες, αιτίες και άλλες συσχετίσεις της γονικής αποδοχής ή 

απόρριψης στις διαπροσωπικές σχέσεις του παιδιού και του ενήλικα διεθνώς (Rohner, 1975. 

Rohner, 1980. Rohner, 1986). Σύμφωνα μ’ αυτήν, η ψυχολογική, συμπεριφορική και 

γνωστική προσαρμογή όλων των παιδιών κι η διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους 

επηρεάζεται με διάφορους τρόπους από την αποδοχή ή απόρριψη που βιώνουν από τους 

γονείς23 τους ή άλλα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, συμπεριλαμβανομένων 

των εκπαιδευτικών (Leary, 1999. Rohner, Cournoyer, & Khaleque, 2007).  

Ο όρος αποδοχή24 στη Θεωρία Αποδοχής-Απόρριψης του Rohner (PARTheory) 

αναφέρεται στην αγάπη, τη στοργή, τη ζεστασιά, τη φροντίδα, το ενδιαφέρον ή την 

υποστήριξη που οι γονείς μπορεί να αισθάνονται και να εκφράζουν προς τα παιδιά τους. Η 

αποδοχή εκφράζεται με δύο βασικούς τρόπους, σωματικά και λεκτικά. Οι σωματικές 

εκφράσεις της γονικής αποδοχής περιλαμβάνουν αγκαλιές, χάδια, φροντίδα, ενθαρρυντικές 

ματιές, φιλιά, χαμόγελα και άλλες τέτοιες ενδείξεις αποδοχής και υποστήριξης. Οι λεκτικές 

εκφράσεις της αποδοχής περιλαμβάνουν θαυμασμό, έπαινο και όμορφα λόγια προς ή 

σχετικά με το παιδί (Naz, 2011).  

Ο όρος απόρριψη25 στη Θεωρία Αποδοχής-Απόρριψης του Rohner (PARTheory) 

αναφέρεται στην απουσία ή τη σημαντική απόσυρση από τη ζεστασιά, τη στοργή, τη 

φροντίδα, το ενδιαφέρον, την ασφάλεια, την υποστήριξη ή απλά την αγάπη από τους γονείς 

ή τα άλλα πρόσωπα προσκόλλησης των παιδιών ή των ενηλίκων και στην παρουσία μιας 

σειράς τάσεων που εκδηλώνονται διαμέσου τεσσάρων βασικών τρόπων: 1) ψυχρότητα και 

έλλειψη στοργής, 2) εχθρότητα και επιθετικότητα, 3) αδιαφορία και παραμέληση και 4) 

αδιαφοροποίητη απόρριψη. Ο όρος τείνει να υποδηλώνει αντίστοιχες αρνητικές 

συμπεριφορές (Naz, 2011).  

Εκτεταμένη διαπολιτισμική έρευνα αποκαλύπτει ότι η γονική απόρριψη μπορεί να 

βιωθεί από οποιονδήποτε συνδυασμό των ακόλουθων τεσσάρων βασικών εκφράσεων: 1) 

ψυχρότητα και έλλειψη στοργής, 2) εχθρότητα και επιθετικότητα, 3) αδιαφορία και 
                                                
23Ο όρος γονιός στην PARTheory ορίζεται ως το οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει μια λιγότερο ή περισσότερο 
μακροπρόθεσμη ευθύνη πρωταρχικής φροντίδας για ένα παιδί. Τέτοια πρόσωπα μπορεί να είναι βιολογικοί ή 
θετοί γονείς, μεγαλύτερα αδέλφια, παππουδογιαγιάδες, άλλοι συγγενείς ή μη συγγενείς (Rohner, Khaleque, & 
Cournoyer, 2005).  
24Έτσι, εάν το τελικό σκορ στο PARQ, τόσο για τον πατέρα όσο και για την μητέρα είναι χαμηλό, τότε αυτό 
αναφέρεται στην αποδοχή (Naz, 2011). 
25Έτσι, εάν το τελικό σκορ στο PARQ για τον πατέρα και τη μητέρα είναι υψηλό, αυτό αναφέρεται σε μεγάλη 
απόρριψη (Naz, 2011).  
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παραμέληση και 4) αδιαφοροποίητη απόρριψη, η οποία αφορά στις πεποιθήσεις του 

ατόμου ότι οι γονείς του δεν ενδιαφέρονται αληθινά γι’ αυτό και δεν το αγαπούν κατά 

βάθος (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Οι έρευνες δείχνουν ότι η απόρριψη από τους γονείς αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό 

παράγοντα για προβλήματα που σχετίζονται με την προσαρμογή (Rohner, 1994. Veneziano 

& Rohner, 1998). Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν το Rohner (2004) να διαμορφώσει το 

σύνδρομο της αποδοχής-απόρριψης, το οποίο αποτελείται από δύο ειδών παράγοντες. 

Πρώτον, περίπου 400 έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά και οι ενήλικες σε όλο τον κόσμο 

οργανώνουν τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη γονική αποδοχή-απόρριψη γύρω από τις 

ίδιες τέσσερις κατηγορίες συμπεριφορών, που είναι η ζεστασιά/στοργή, η 

εχθρότητα/επιθετικότητα, η αδιαφορία/απόρριψη και η αδιαφοροποίητη απόρριψη. 

Δεύτερον, διαπολιτισμικές έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά και οι ενήλικες που βιώνουν ως 

απορριπτική τη σχέση τους με τους γονείς τους τείνουν να αναφέρουν δυσκολίες στην 

ψυχολογική τους προσαρμογή. Μαζί, αυτές οι δύο κατηγορίες παραγόντων διαμορφώνουν 

ένα σύνδρομο, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο συμπεριφορών, χαρακτηριστικών και 

διαθέσεων που συνυπάρχουν (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 

Το μοντέλο των δύο διαστάσεων των γονικών στάσεων (Schaeffer/Baumrind), το 

οποίο παρατίθεται σχηματικά παρακάτω, δείχνει τις διαφορετικές στάσεις που μπορεί οι 

γονείς να υιοθετήσουν απέναντι στα παιδιά τους ανάλογα με τους συνδυασμούς αποδοχής-

απόρριψης και επιτρεπτικότητας-περιοριστικότητας που μπορεί να ακολουθούν (Demetriou 

& Christodoulides, 2006).  

Επιτρεπτικότητα 

(αυτονομία, ελευθερία) 

                                 Απομόνωση                                   

                       Αδιαφορία                                         Δημοκρατικότητα 

              Παραμέληση                                                          Συνεργατικότητα 

Απόρριψη                                                                                      Αποδοχή  

(εχθρότητα)                                                                              (αγάπη, ζεστασιά) 

             Απαιτητικότητα                                                         Υπερ-επιείκεια 

                                                                                         Προστατευτικότητα 

                        Αυταρχικότητα                               Υπερπροστατευτικότητα 

Περιοριστικότητα 

(έλεγχος) 

   Το μοντέλο των δύο διαστάσεων Schaefer/Baumrind 
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Όταν οι γονείς δρουν με συναισθήματα εχθρότητας, θυμού, δυσαρέσκειας, η 

συμπεριφορά που διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα αυτών των συναισθημάτων ονομάζεται 

γενικά επιθετικότητα. Όπως περιγράφεται στη Θεωρία Αποδοχής-Απόρριψης, 

επιθετικότητα είναι κάθε συμπεριφορά, όπου υπάρχει η πρόθεση να πληγώσεις κάποιον, 

κάτι ή τον εαυτό σου, σωματικά ή συναισθηματικά. Οι γονείς μπορεί να είναι σωματικά 

επιθετικοί με το να χτυπούν, σπρώχνουν, τσιμπούν ή να πετούν πράγματα και λεκτικά 

επιθετικοί με το να είναι σαρκαστικοί, να διακωμωδούν, να καταριούνται, να φωνάζουν 

έντονα, να λένε απερίσκεπτα, ταπεινωτικά και δυσφημιστικά λόγια στο παιδί ή για το 

παιδί. Εκτός από το σωματικό και λεκτικό τρόπο που επικοινωνούνται τα συναισθήματα 

των γονιών, μπορεί να εκφράζονται και με ένα συμβολικό τρόπο μέσα από τη χρήση 

πολιτισμικά προδιορισμένων χειρονομιών (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Η αποδοχή μπορεί να εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την 

προσωπικότητα του γονιού. Οι γονείς που αποδέχονται τα παιδιά τους, θεωρούν ότι έχουν 

πολλά θετικά στοιχεία και απολαμβάνουν να είναι μαζί τους. Είναι εκείνοι που δείχνουν 

την αγάπη και τη στοργή τους προς τα παιδιά τους σωματικά ή/και λεκτικά. Με όλους 

αυτούς τους τρόπους το παιδί νιώθει αγαπητό κι αποδεκτό. Απορριπτικοί είναι εκείνοι οι 

γονείς που δεν αποδέχονται και δυσανασχετούν για τα παιδιά τους. Η απόρριψη 

εκφράζεται μέσα από την γονική εχθρότητα και επιθετικότητα από τη μια μεριά και με την 

γονική αδιαφορία και παραμέληση από την άλλη (Demetriou & Christodoulides, 2006).  

Η αποδοχή-απόρριψη μπορεί να ιδωθεί και να μελετηθεί από δυο πλευρές. Από τη 

μια ως εκλαμβανόμενη από το άτομο κι από την άλλη όπως γίνεται αντιληπτή σ’ έναν 

εξωτερικό παρατηρητή. Οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μια προβληματική σχέση ανάμεσα 

στις «αντικειμενικές» αναφορές της κακοποίησης, απόρριψης και παραμέλησης και στις 

αντιλήψεις/βιώματα των ίδιων των παιδιών σχετικά με τη γονική αποδοχή ή απόρριψη 

(Rohner, 2010. Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Έπειτα από την αναλυτική περιγραφή της Θεωρίας της Αποδοχής-Απόρριψης του 

Rohner που προηγήθηκε, αναγνωρίζουμε τη συνάφειά της με τη Θεωρία του Δεσμού ή της 

Προσκόλλησης του Bowlby (1969, 1980), όπου η προσκόλληση θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και την ανάπτυξη υγιών 

τρόπων συσχέτισης με τους άλλους. Μάλιστα, έχουν διατυπωθεί δύο είδη προσκόλλησης, η 

ασφαλής και η ανασφαλής (Ainsworth & Bowlby, 1991). Βασική θέση της θεωρίας αυτής 

είναι ότι ο ασφαλής δεσμός του βρέφους συνδέεται με την καλή ψυχοκοινωνική του ζωή τα 

επόμενα χρόνια. Ο πρωταρχικός λόγος της ασφαλούς έναντι της ανασφαλούς 

προσκόλλησης εμφανίζεται να είναι η συμπεριφορά του γονιού προς το βρέφος.  
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Οι γονείς που είναι σταθερά ευαίσθητοι και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

βρέφους είναι πιο πιθανόν να μεγαλώσουν παιδιά που είναι ασφαλώς προσκολλημένα σε 

αυτούς, τα οποία είναι πιο πιθανό τα επόμενα χρόνια να έχουν στενούς φίλους, να έχουν 

κοινωνικές δεξιότητες και να είναι αποδεκτοί από τους συνομηλίκους τους, να έχουν 

ενσυναίσθηση και να αναγνωρίζουν τη συναισθηματική τους κατάσταση (Waters, 

Wippman, & Sroufe, 1979). Τα παιδιά που έχουν βιώσει ανασφαλή προσκόλληση, είναι 

πιθανόν να είναι αγχώδη, εχθρικά, ανασφαλή, συναισθηματικά ασταθή, με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και αυτεπάρκεια. Ακόμη κι αν αυτά τα παιδιά θελήσουν να πλησιάσουν τους 

άλλους, συχνά αδυνατούν να δημιουργήσουν ικανοποιητικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους τους κι έτσι αποσύρονται από αυτούς και κλείνονται στον εαυτό τους 

(Bowlby, 1982).  

Βέβαια, η ασφαλής προσκόλληση δεν εγγυάται απαραίτητα μετέπειτα ψυχική υγεία 

και κοινωνική προσαρμογή για το άτομο, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός προστατευτικός 

παράγοντας για τη συναισθηματική του ανάπτυξη. Η ασφαλής προσκόλληση θεωρείται ότι 

είναι ένας προστατευτικός παράγοντας που εμπλέκεται στην ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας του ατόμου (Sroufe, 1997. Steinhauer, 1998). Αντίθετα, τα παιδιά με 

ανασφαλή τύπο προσκόλλησης είναι λιγότερο βέβαια για τον εαυτό τους, εξαρτώνται από 

τους άλλους για την κάλυψη των αναγκών τους και βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για 

ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία, όπως σωματικά παράπονα, κοινωνική απόσυρση (Lewis, 

Feiring, McGuffog, & Jaskir, 1984), διαταραχές άγχους κ.α. (Warren, Huston, Egeland, & 

Sroufe, 1997). 

«Σημαντικός άλλος» είναι κάθε πρόσωπο με το οποίο ένα παιδί ή ένας ενήλικας έχει 

ένα σχετικά σταθερό συναισθηματικό δεσμό που έχει μοναδική σημαντικότητα για το 

άτομο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν άλλο δεσμό. Υπό την έννοια αυτή, οι 

γονείς είναι γενικά σημαντικοί άλλοι, αλλά τείνουν επιπλέον να έχουν μια επιπρόσθετη 

ποιότητα που δεν έχουν οι υπόλοιποι σημαντικοί άλλοι. Γι’ αυτό και η αντίληψη που έχουν 

τα παιδιά γύρω από τη συναισθηματική ασφάλεια και άνεση εξαρτάται από την ποιότητα 

της σχέσης του με τους γονείς του. Εξαιτίας αυτού, οι γονείς είναι συνήθως το είδος του 

σημαντικού άλλου που συνιστά το πρότυπο σχέσης και στη Θεωρία Αποδοχής-Απόρριψης 

και στη Θεωρία της Προσκόλλησης. Οι γονείς γίνονται μοναδικά σημαντικοί για τα παιδιά, 

καθώς η ασφάλεια κι άλλες συναισθηματικές και ψυχολογικές καταστάσεις των παιδιών 

εξαρτώνται από την ποιότητα της σχέσης τους με τους γονείς τους (Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2005). 
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Ειδικότερα, η Θεωρία Αποδοχής-Απόρριψης του Rohner περιλαμβάνει τρεις 

επιμέρους θεωρίες: της προσωπικότητας, της αντιμετώπισης και των 

κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων. Η θεωρία της προσωπικότητας, σύμφωνα με τους 

Rohner, Khaleque και Cournoyer (2005), διερευνά δύο κεντρικά ζητήματα. Πρώτον, το 

ερώτημα αν τα παιδιά παντού, σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά συστήματα, εθνικές 

και φυλετικές ομάδες, ανεξαρτήτως φύλου, αντιδρούν επί της ουσίας με τον ίδιο τρόπο 

όταν αντιλαμβάνονται να είναι αποδεκτοί ή να απορρίπτονται από τους γονείς τους; 

Δεύτερον, σε ποιο βαθμό οι επιπτώσεις της απόρριψης της παιδικής ηλικίας επεκτείνονται 

και στην ενήλικη ζωή;  

Η εκλαμβανόμενη απόρριψη από τους γονείς και τα άλλα πρότυπα προσκόλλησης, 

σύμφωνα με τη θεωρία της προσωπικότητας, σχετίζεται με τη δυσκολία στην προσαρμογή. 

Έτσι, τα παιδιά που έχουν βιώσει αποδοχή στην οικογένειά τους είναι πιο πιθανόν να 

νιώθουν καλά με την οικογένειά τους και τον εαυτό τους, να αισθάνονται ικανά και να 

έχουν λιγότερα προβλήματα στη διαχείριση της εχθρότητας και της επιθετικότητάς τους, 

να έχουν μια επαρκή ψυχοσυναισθηματική αντίδραση και συναισθηματική σταθερότητα, 

να είναι λιγότερο εξαρτημένα και να έχουν μια θετική άποψη για τον κόσμο και τη ζωή 

(Kim & Rohner, 2002). 

Η θεωρία της προσωπικότητας προσπαθεί να προβλέψει και να εξηγήσει τις βασικές 

ψυχολογικές συνέπειες της αποδοχής και απόρριψης στην προσωπικότητα. Ξεκινάει με την 

υπόθεση ότι οι άνθρωποι έχουν τη συναισθηματική ανάγκη να βιώνουν θετικές 

συναισθηματικές αντιδράσεις από τους ανθρώπους που είναι πιο σημαντικοί γι’ αυτούς. Η 

ανάγκη αυτή περιλαμβάνει την επιθυμία για ασφάλεια, φροντίδα, ενδιαφέρον, στοργή, 

αγάπη. Στην ενήλικη ζωή η ανάγκη αυτή γίνεται πιο σύνθετη και διαφοροποιείται με τα να 

περιλαμβάνει την επιθυμία για θετική σχέση από τους ανθρώπους, με τους οποίους έχει ένα 

συναισθηματικό δεσμό δέσμευσης. Οι άνθρωποι που μπορούν να ικανοποιήσουν καλύτερα 

την ανάγκη αυτή είναι τυπικά οι γονείς για τα βρέφη και τα παιδιά, ενώ 

συμπεριλαμβάνονται σημαντικοί άλλοι και μη γονικές συναισθηματικές σχέσεις για τους 

εφήβους και τους ενήλικες (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Η θεωρία της προσωπικότητας περιλαμβάνει 7 διαφορετικές προδιαθέσεις 

προσωπικότητας, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με την εμπειρία της γονικής απόρριψης 

και είναι οι εξής: 1) εχθρότητα, επιθετικότητα και παθητική επιθετικότητα, 2) εξάρτηση ή 

αμυντική ανεξαρτησία που εξαρτώνται από το είδος, τη συχνότητα και την δριμύτητα της 

απόρριψης, 3) αποδυναμωμένη αυτοεκτίμηση, 4) μειωμένη αίσθηση αυτεπάρκειας, 5) 
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αδυναμία συναισθηματικής ανταπόκρισης-αντίδρασης, 6) συναισθηματική αστάθεια και 7) 

αρνητική οπτική για τη ζωή (Rohner & Khaleque, 2005). 

Ειδικότερα, η εξάρτηση στη θεωρία της προσωπικότητας αναφέρεται στην 

εσωτερική, ψυχολογική επιθυμία για συναισθηματική υποστήριξη, φροντίδα, προσοχή, 

στοργή από τα πρόσωπα προσκόλλησης. Ο όρος αναφέρεται, επίσης, στην προσπάθεια που 

τα άτομα κάνουν προκειμένου να λάβουν αυτή την απάντηση στις ανάγκες τους. Για τα 

μικρά παιδιά οι προσπάθειες αυτές μπορεί να αφορούν στην προσκόλληση ή το κλάμα 

στην αναχώρηση του γονιού και στην αναζήτηση σωματικής επαφής με αυτούς όταν 

επιστρέφουν. Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες μπορεί να εκφράζουν την ανάγκη τους 

για θετική ανταπόκριση με περισσότερο συμβολικό τρόπο αναζητώντας επιβεβαίωση, 

αποδοχή ή υποστήριξη, άνεση, στοργή, παρηγοριά από τους ανθρώπους που είναι πιο 

σημαντικοί γι αυτούς, ειδικότερα από τους γονείς τους οι μικρότεροι και από μη γονικά 

σημαντικά πρόσωπα οι ενήλικες (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Η εξάρτηση στη Θεωρία της Αποδοχής-Απόρριψης ερμηνεύεται σαν ένα συνεχές που 

στο ένα του άκρο βρίσκεται η ανεξαρτησία και στο άλλο η εξάρτηση. Οι ανεξάρτητοι 

άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιήσει την ανάγκη τους για 

θετική ανταπόκριση των άλλων προς αυτούς κι έτσι είναι ελεύθεροι από τη συχνή ή έντονη 

λαχτάρα για ενίσχυση από τους σημαντικούς άλλους. Οι πολύ εξαρτημένοι άνθρωποι από 

την άλλη πλευρά είναι εκείνοι που έχουν μια συχνή και έντονη επιθυμία για θετική 

ανταπόκριση των άλλων και είναι πιθανόν να προσφέρουν πολλά για να κερδίσουν αυτή 

την ανταπόκριση. Οι άνθρωποι μπορούν να τοποθετηθούν σε κάποιο σημείο αυτού του 

συνεχούς και να είναι περισσότερο ή λιγότερο ανεξάρτητοι ή εξαρτημένοι. Σύμφωνα με τη 

Θεωρία της Αποδοχής-Απόρριψης, μεγάλο μέρος της διαφοροποίησης μεταξύ των παιδιών 

και των ενηλίκων όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους συνδέεται με το κατά πόσο αυτοί 

εκλαμβάνουν τον εαυτό του ότι είναι αποδεκτοί ή όχι (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 

2005).   

Εξαιτίας όλου του ψυχικού πόνου που δημιουργεί η απόρριψη, κάποια άτομα που 

έχουν βιώσει απόρριψη γίνονται αμυντικά ανεξάρτητα. Η αμυντική ανεξαρτησία μοιάζει με 

την υγιή ανεξαρτησία στο ότι τα άτομα κάνουν σχετικά λίγη προσπάθεια για θετική 

ανταπόκριση. Διαφέρει από την υγιή ανεξαρτησία στο ότι τα άτομα αυτά (αμυντικά 

ανεξάρτητα) ζητούν έντονα ζεστασιά και υποστήριξη (θετική ανταπόκριση), αν και μερικές 

φορές δεν το αναγνωρίζουν. Ακόμη, εξαιτίας του μεγάλου τους θυμού, της έλλειψης 

εμπιστοσύνης και των άλλων αρνητικών συναισθημάτων που γενικεύονται από τη χρόνια 

απόρριψη συχνά αρνούνται αυτή την ανάγκη λέγοντας «Δε σε χρειάζομαι, δε χρειάζομαι 
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κανέναν!». Η αμυντική ανεξαρτησία και τα σχετιζόμενα με αυτήν συναισθήματα και οι 

συμπεριφορές οδηγούν σε μια διαδικασία ενίσχυσης της απόρριψης, όπου τα άτομα που 

αισθάνονται ότι απορρίπτονται, απορρίπτουν τα πρόσωπα που νιώθουν ότι τους 

απορρίπτουν. Αυτή η διαδικασία συχνά οδηγεί σε φαύλους κύκλους σοβαρών 

προβλημάτων στις σχέσεις (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 

Επιπλέον, στην εξάρτηση ή στην αμυντική ανεξαρτησία τα άτομα που νιώθουν 

απόρριψη προβλέπεται από τη θεωρία της προσωπικότητας να αναπτύξουν συναισθήματα 

μειωμένης αυτοεκτίμησης και αίσθησης αυτεπάρκειας. Αυτό συμβαίνει διότι τα άτομα 

τείνουν να βλέπουν τον εαυτό τους όπως νομίζουν ότι τους βλέπουν οι γονείς τους ή άλλα 

σημαντικά γι’ αυτούς πρόσωπα. Έτσι, καθώς τα παιδιά και οι έφηβοι αισθάνονται ότι τα 

πρόσωπα προσκόλλησής τους δεν τους αγαπούν, είναι πιθανόν να αισθάνονται μη 

αγαπητοί ή ανάξιοι στο να αγαπηθούν (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Ο θυμός και γενικότερα τα αρνητικά συναισθήματα γύρω από τον εαυτό κάνουν τους 

ανθρώπους που νιώθουν απόρριψη να δυσκολεύονται στη διαχείριση του άγχους και να 

αισθάνονται ότι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση με την έννοια της αυταξίας και της 

αυτεπάρκειας. Έτσι, τα άτομα αυτά είναι πολύ πιθανόν να αναπτύξουν μια άποψη για τη 

ζωή, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία να είναι 

εχθρική, μη φιλική, μη ασφαλής συναισθηματικά, διαποτισμένη με φόβο ή επικίνδυνη. 

Αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα συχνά επεκτείνονται και στις πεποιθήσεις των 

ατόμων αυτών γύρω από τη φύση του υπερφυσικού κόσμου (Rohner, 1986. Rohner, 

Cournoyer, & Khaleque, 2007).  

Η αρνητική άποψη για τον κόσμο, η αρνητική αυτοεκτίμηση, η αίσθηση ανεπάρκειας 

του εαυτού είναι σημαντικά συστατικά στοιχεία της κοινωνικής σκέψης ή των νοητικών 

αναπαραστάσεων των ανθρώπων που νιώθουν απόρριψη. Στη Θεωρία της Αποδοχής-

Απόρριψης η έννοια των νοητικών αναπαραστάσεων αναφέρεται στην οπτική που 

αναπτύσσει το άτομο για την ύπαρξη, η οποία περιλαμβάνει τα πράγματα τα οποία το 

άτομο εκλαμβάνει ως δεδομένα για τον εαυτό του, τους άλλους και το βιωματικό του 

κόσμο, ο οποίος κατασκευάζεται από τις σημαντικές συναισθηματικές εμπειρίες του 

παρελθόντος και του παρόντος. Σύμφωνα με τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου, η 

οποία επηρεάζει και επηρεάζεται από τον τρόπο που βλέπει την πραγματικότητα, οι 

νοητικές αναπαραστάσεις διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα εκλαμβάνουν 

και αντιδρούν στις νέες εμπειρίες συμπεριλαμβάνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς, 

επίσης, και το πώς τα άτομα αποθηκεύουν και θυμούνται τις εμπειρίες τους (Epstein, 

1994).  
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Από τη στιγμή που δημιουργούνται οι νοητικές αναπαραστάσεις για τον εαυτό, τους 

σημαντικούς άλλους και τον κόσμο, τείνουν να κάνουν τους ανθρώπους να αναζητούν ή να 

αποφεύγουν συγκεκριμένες καταστάσεις και είδη ανθρώπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο 

τρόπος που τα άτομα σκέφτονται για τον εαυτό τους και για τον κόσμο τους να 

διαμορφώνει τον τρόπο που ζουν τη ζωή τους. Αυτό είναι αξιοσημείωτα αληθινό για τα 

παιδιά και τους ενήλικες που βιώνουν απόρριψη. Για παράδειγμα, πολλά άτομα που 

νιώθουν απόρριψη έχουν την τάση να εισπράττουν εχθρότητα, ενώ μπορεί η άλλη πλευρά 

να μην έχει κάποια τέτοια πρόθεση, να βλέπουν σκόπιμη απόρριψη σε ακούσιες πράξεις 

των σημαντικών άλλων ή να αναθεωρούν την αίσθηση της προσωπικής τους αξίας όταν 

δέχονται ισχυρές αντίθετες απόψεις. Τα άτομα αυτά είναι πιθανόν να αναζητήσουν, 

δημιουργήσουν, ερμηνεύσουν ή εκλάβουν εμπειρίες, καταστάσεις και σχέσεις με εκείνους 

τους τρόπους, οι οποίοι είναι συνεπείς με τις νοητικές αναπαραστάσεις τους, ενώ 

αποφεύγουν ή επανερμηνεύουν αυτές που δεν είναι συνεπείς με αυτές (Rohner, Khaleque, 

& Cournoyer, 2005).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία της προσωπικότητας, η άποψη των ενηλίκων για τη 

συναισθηματική ασφάλεια και το ευ ζην εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της 

σχέσης με τα πρόσωπα προσκόλλησης κατά την παιδική ηλικία. Έτσι, η αποδοχή ή 

απόρριψη από τον γονιό έχει σημαντική επιρροή στην προσωπικότητα του ενήλικα και 

στην ψυχολογική προσαρμογή του. Η έννοια της προσωπικότητας ορίζεται σαν τους 

περισσότερο ή λιγότερο σταθερούς τρόπους με τους οποίους το άτομο έχει την προδιάθεση 

να ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα ν’ αντιδράει σε διάφορες καταστάσεις και 

συνθήκες ζωής. Ο ορισμός αυτός αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά κινητοποιείται, 

επηρεάζεται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες και συχνά έχει μια σταθερή ροή 

στο χώρο και το χρόνο (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 

Η ψυχική υγεία των παιδιών και των ενηλίκων μπορεί να επιβαρυνθεί ανάλογα με το 

είδος, τη συχνότητα, τη δριμύτητα και τη διάρκεια της απόρριψης που έχουν βιώσει. 

Κάποια άτομα που προέρχονται από αγαπημένες οικογένειες μπορεί, επίσης, να 

εκδηλώσουν τα ψυχολογικά προβλήματα που συνήθως εκδηλώνουν άτομα που έχουν 

βιώσει απόρριψη. Τα άτομα αυτά αποκαλούνται «ταραγμένα» σύμφωνα με τη Θεωρία της 

Αποδοχής-Απόρριψης κι έχουν ως πρότυπα προσκόλλησης περισσότερο άλλους 

ανθρώπους παρά τους γονείς τους. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η εκλαμβανόμενη 

απόρριψη από οποιοδήποτε πρόσωπο προσκόλλησης κατά τη διάρκεια της ζωής του 

επηρεάζει την υγιή συναισθηματική και κοινωνική του λειτουργία. Ωστόσο, αναμένεται 

επίσης, σύμφωνα με τη Θεωρία της Αποδοχής- Απόρριψης, ότι μια μικρή μερίδα των 



 

 

56 

 

ατόμων θα καταφέρει να ευδοκιμήσει συναισθηματικά παρά τη σημαντική απόρριψη που 

μπορεί να έχει βιώσει από ένα πρόσωπο προσκόλλησης. Αυτοί οι άνθρωποι αποκαλούνται 

«αγωνιστές», στους οποίους και επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της θεωρίας της 

αντιμετώπισης (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).   

Η θεωρία της αντιμετώπισης ασχολείται με το ερώτημα του πώς κάποια άτομα που 

έχουν βιώσει απόρριψη παρουσιάζονται να αντέχουν τη διαβρωτική δύναμη της 

καθημερινής απόρριψης, χωρίς να υποφέρουν από τις αρνητικές της συνέπειες στην 

ψυχοσυναισθηματική τους υγεία, τις οποίες τα περισσότερα άτομα που νιώθουν απόρριψη 

βιώνουν. Ωστόσο, λίγα μέχρι σήμερα είναι γνωστά με σιγουριά σε σχέση με το μηχανισμό 

και τη διαδικασία που βοηθάει στο να απαντηθεί το βασικό αυτό ερώτημα. Παρόλα αυτά, 

προκειμένου κάποιος να μπορέσει να κατανοήσει το μηχανισμό της αντιμετώπισης, 

χρειάζεται να υιοθετήσει μια πολυπαραγοντική οπτική, η οποία περιλαμβάνει τον εαυτό, 

τον άλλο και το πλαίσιο (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Το πολυπαραγοντικό αυτό μοντέλο υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του ατόμου 

αφορά στη λειτουργία της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον εαυτό, τον άλλο και το πλαίσιο. 

Τα χαρακτηριστικά του εαυτού περιλαμβάνουν τις νοητικές δραστηριότητες του ατόμου 

δια μέσου των οποίων διαμορφώνονται τα εσωτερικά και εξωτερικά του χαρακτηριστικά. 

Τα χαρακτηριστικά των άλλων περιλαμβάνουν τα προσωπικά και διαπροσωπικά 

χαρακτηριστικά των γονιών ή άλλων προτύπων προσκόλλησης που συνιστούν τις πηγές 

απόρριψης προς το άτομο μαζί με τον τύπο, τη συχνότητα, τη διάρκεια και τη δριμύτητα 

της απόρριψης. Τα χαρακτηριστικά του πλαισίου περιλαμβάνουν σημαντικούς άλλους 

ανθρώπους της ζωής του ατόμου μαζί με κοινωνικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 

του ατόμου (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Αποδοχής-Απόρριψης, συγκεκριμένες κοινωνικές και 

γνωστικές ικανότητες επιτρέπουν σε κάποιους να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά από 

άλλους την απόρριψη που έχουν βιώσει. Αυτές οι ικανότητες αφορούν μια καθαρά 

διαφοροποιημένη αίσθηση του εαυτού, αυτοπροσδιορισμό και την ικανότητα της 

αποπροσωποίησης. Τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται μπορούν να ασκούν τουλάχιστον 

κάποιον έλεγχο στο τι συμβαίνει στη ζωή τους κι έχουν μια εσωτερική ψυχολογική πηγή 

που αποδυναμώνει τις καταστροφικές συνέπειες της απόρριψης που έχουν εκλάβει 

(Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Παρομοίως, τα άτομα που διαθέτουν την ικανότητα της αποπροσωποίησης 

χρησιμοποιούν διαφορετικό κοινωνικο-γνωστικό μηχανισμό με τον οποίο επεξεργάζονται 

την απόρριψη που έχουν εκλάβει. Η προσωποποίηση αναφέρεται στο να παίρνει κανείς 
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προσωπικά ό,τι του συμβαίνει. Αυτοί που τα παίρνουν όλα προσωπικά τείνουν να 

ερμηνεύουν τις μικρές προσβολές και τις μικρές χωρίς κακή πρόθεση πράξεις ως σκόπιμες 

πράξεις απόρριψης που έχουν κακή πρόθεση γι’ αυτούς. Τα άτομα που έχουν την 

ικανότητα της αποπροσωποίησης χρησιμοποιούν έναν ψυχολογικό μηχανισμό που τους 

επιτρέπει να ασχολούνται με έναν πιο θετικό τρόπο με τις διαπροσωπικές ασάφειες. Οι 

τρεις αυτοί κοινωνικογνωστικοί παράγοντες (νοητικές αναπαραστάσεις, 

αυτοπροσδιορισμός, αποπροσωποποίηση) αποτελούν ψυχολογικούς προστατευτικούς 

παράγοντες εναντίον των πιο καταστροφικών συνεπειών της απόρριψης. Ωστόσο, τα ίδια 

αυτά χαρακτηριστικά επηρεάζονται από την απόρριψη κάνοντας πιο σύνθετο και δύσκολο 

το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν ένα ξεχωριστό θετικό ρόλο. Οι ίδιες, δηλαδή, περιοχές 

που βοηθούν στην αντιμετώπισή της είναι κι αυτές που πλήττονται όταν κάποιος βιώνει 

απόρριψη (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι ο όρος «αγωνιστής» στη θεωρία της 

αντιμετώπισης αναφέρεται σ’ εκείνους που καταφέρνουν επί της ουσίας ν’ αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά την απόρριψη και όχι σε εκείνους που απλά τα καταφέρνουν σε επίπεδο 

επαγγελματικής λειτουργικότητας. Ο όρος «αγωνιστής» αναφέρεται σε εκείνους τους 

ανθρώπους που η συναισθηματική και ψυχική τους υγεία είναι καλή παρά την απόρριψη 

που μπορεί να έχουν βιώσει στις οικογένειές τους. Οι απλά «λειτουργικοί» από την άλλη 

είναι άτομα που έχουν βιώσει την απόρριψη τα οποία τα πάνε καλά στο σχολείο, στα 

επαγγέλματα και στις ενασχολήσεις τους και σε άλλες προσανατολισμένες στην εργασία 

τους ενασχολήσεις, αλλά η ψυχοσυναισθηματική τους υγεία είναι αποδυναμωμένη (Howe, 

1982).  

Βέβαια, ακόμη κι αν η ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή των «αποτελεσματικών 

αγωνιστών» είναι σχετικά καλή, γενικά δεν είναι τόσο καλή όσο είναι αυτών που 

προέρχονται από οικογένειες, όπου έχουν βιώσει αγάπη και αποδοχή. Από την παιδική 

ηλικία ως την ενηλικίωσή τους, όλοι όσοι έχουν βιώσει απόρριψη στην παιδική τους ηλικία 

είναι πολύ πιθανό να βιώσουν θετικές εμπειρίες σχέσεων εκτός οικογένειας, οι οποίες τους 

βοηθούν να έχουν μια καλύτερη ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή στη ζωή τους απ’ ό,τι 

κατάφερναν σαν παιδιά κάτω από την κεντρικής σημασίας επιρροή της απόρριψης από 

τους γονείς. Παρά την καλύτερη όμως ψυχοσυναισθηματική τους προσαρμογή ως 

ενήλικες, πάντα παραμένουν σε υψηλότερο κίνδυνο αναφορικά με τη σωματική, κοινωνική 

και ψυχοσυναισθηματική τους υγεία συγκριτικά με τους ανθρώπους που βίωναν σταθερά 

αγάπη και αποδοχή στη ζωή τους. Αυτό επαληθεύεται ακόμα περισσότερο στις 

περιπτώσεις που η εμπειρία της απόρριψης στην παιδική ηλικία εμπόδισε σημαντικά την 
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ικανότητα του ατόμου να δημιουργήσει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με κάποιο 

σύντροφο ή άλλα πρότυπα προσκόλλησης (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 

Η θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων, σύμφωνα με τους Rohner, 

Khaleque και Cournoyer (2005), διερευνά από την πλευρά της δύο πολύ διαφορετικές 

κατηγορίες ερωτημάτων. Πρώτον, γιατί μερικοί γονείς είναι στοργικοί και γεμάτοι αγάπη 

και άλλοι ψυχροί, επιθετικοί και αδιάφοροι/απορριπτικοί; Δεύτερον, με ποιο τρόπο η 

συνολική δομή της κοινωνίας, όπως, επίσης, η συμπεριφορά και οι πεποιθήσεις των 

ανθρώπων μιας κοινωνίας επηρεάζονται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι γονείς σε αυτή 

την κοινωνία τείνουν είτε να αποδέχονται είτε να απορρίπτουν τα παιδιά τους;  

Σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων, το φυσικό 

περιβάλλον επηρεάζει τη γονική συμπεριφορά, την προσωπικότητα και συμπεριφορά του 

παιδιού, τις παρεμβαλλόμενες περιβαλλοντικές εμπειρίες, την προσωπικότητα και 

συμπεριφορά του ενήλικα και κατ’ επέκταση τους παγιωμένους τρόπους έκφρασης και 

συμπεριφοράς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Οι 

παγιωμένοι τρόποι έκφρασης και συμπεριφοράς αναφέρονται στις θρησκευτικές 

παραδόσεις και συμπεριφορές των ανθρώπων, στις καλλιτεχνικές παραδόσεις και 

προτιμήσεις, στις μουσικές και λαογραφικές παραδόσεις και προτιμήσεις και σε άλλες 

συμβολικές, που δεν σχετίζονται με την ανάγκη επιβίωσης πεποιθήσεις και συμπεριφορές. 

Αποκαλούνται εκφραστικές, γιατί αντανακλούν την εσωτερική ψυχολογική κατάσταση των 

ανθρώπων. Αυτοί οι τρόποι έκφρασης διαμορφώνονται με το χρόνο από τις επιρροές 

πολλών ατόμων διαμέσου της κοινωνίας. Καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν, τείνουν να 

αλλάζουν και οι τρόποι έκφρασης και συμπεριφοράς τους. Και παρόλο που οι τρόποι 

έκφρασης είναι δημιουργήματα των ανθρώπων, από τη στιγμή που διαμορφώνονται και 

ενσωματώνονται στο κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα επηρεάζουν τους ανθρώπους 

συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των μελλοντικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών τους 

(Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).   

Ακόμη, σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων, στις 

κοινωνίες στις οποίες συνήθως τα παιδιά απορρίπτονται επικρατεί μια αρνητική οπτική 

γύρω από τον υπερφυσικό κόσμο, ενώ στις κοινωνίες που τα παιδιά συνήθως γίνονται 

αποδεκτά επικρατεί μια θετική ματιά γύρω από τον υπερφυσικό κόσμο. Επιπλέον, οι 

ψυχαγωγικές και επαγγελματικές επιλογές των ενηλίκων σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με 

τις εμπειρίες αποδοχής κι απόρριψης της παιδικής τους ηλικίας (Rohner, 1986).  
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Α4. ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Α4.1 Ανάπτυξη της Αντικοινωνικής Συμπεριφοράς 

 Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών γύρω από το θέμα της αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς έχει επικεντρωθεί στο ρόλο των οικογενειακών σχέσεων, ειδικά της σχέσης 

γονιού και παιδιού. Η έρευνα του G. Patterson και των συνεργατών του προσφέρει ένα 

πλούσιο πλαίσιο για την κατανόηση του πώς η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε γονιό και παιδί 

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξή της παρέχοντας ένα αναπτυξιακό μοντέλο26 της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990).  

Η αντικοινωνική συμπεριφορά μπορεί να περιγραφεί από ένα σύνολο αναπτυξιακών 

τροχιών, οι οποίες ξεδιπλώνονται με το πέρασμα του χρόνου. Οι αλλαγές στη μορφή και τη 

συχνότητα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς προκύπτουν από τις διάφορες ποιοτικές και 

ποσοτικές αλλαγές στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στα πλαίσια στα οποία αυτή 

συμβαίνει. Η αντικοινωνική συμπεριφορά τοποθετείται περισσότερο σε επίπεδο 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, παρά σε ατομικό επίπεδο (Snyder, Reid, & Patterson, 2003). 

Βάσει αυτού, οι αντικοινωνικές (επιθετικές/παραβατικές) συμπεριφορές δεν θεωρούνται 

γραμμική εξέλιξη μιας ενδογενούς ατομικής δυσλειτουργίας αλλά αποτέλεσμα αρνητικών 

δυναμικών που αναπτύχθηκαν στα δύο βασικά πλαίσια αναφοράς του παιδιού, στην 

οικογένεια και στο σχολείο (Dishion & Patterson, 2006). 

 Το κυρίαρχο ενδιαφέρον του Καταναγκαστικού Μοντέλου/Coercive Model (Patterson, 

1982) αφορά στους μηχανισμούς που προκαλούν τις αλλαγές στη μορφή και στο μέγεθος 

της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η ανάπτυξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

προκύπτει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή μια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς 

αποδεικνύεται με το πέρασμα του χρόνου να είναι λειτουργική για το άτομο που την 

εκδηλώνει, να έχει κάποιο νόημα (Snyder, Reid, & Patterson, 2003). Η συχνότητα 

εμφάνισης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού και η ανάπτυξή της μέσα στο 

χρόνο συνδέονται στενά με τη λειτουργική της αξία όσον αφορά στις κοινωνικές 

συναλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Η έρευνα δείχνει καθαρά ότι το 

οικογενειακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σκληρή ή ασυνεπή πειθαρχία, φτωχή 

γονική καθοδήγηση και αδυναμία στην επίλυση προβλημάτων συνδέεται στενά με 

αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και ανάπτυξης αντικοινωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους του 

παιδιού (Snyder & Stoolmiller, 2002). 
                                                
26Σχετικά με τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη θεωρία και το μοντέλο, η θεωρία συνιστά ένα εύλογο 
σώμα αρχών που προσφέρονται για την εξήγηση ενός φαινομένου, ενώ το μοντέλο είναι ένα σύστημα 
συμπερασμάτων που παρουσιάζονται ως μια μαθηματική περιγραφή για μια κατάσταση (Dishion & 
Patterson, 1999).   
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  Σύμφωνα με το Καταναγκαστικό Μοντέλο, οι αμοιβαία καταναγκαστικές αντιδράσεις 

του γονιού και του παιδιού διαμορφώνουν τα θεμέλια για τη σχέση που δημιουργείται 

ανάμεσά τους κατά την προσχολική ηλικία (Patterson, 1995. Patterson, 1996). Η θετική 

ενίσχυση, η τιμωρία και η αρνητική ενίσχυση διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο 

συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο σχετίζεται ακόμη με τη Θεωρία της Προσκόλλησης και με 

τη Θεωρία της Κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία εστιάζοντας στα προβληματικά 

συμπεριφοριστικά πρότυπα δίνει έμφαση στη συμπεριφορά μέσα σ’ ένα αντιδραστικό 

κοινωνικό περιβάλλον (Patterson, Reid, & Dishion, 1992). Οι καταναγκαστικές 

αντιδράσεις προκύπτουν τόσο από το περιβάλλον του παιδιού για τον έλεγχό του, όσο και 

από το ίδιο το παιδί για τον έλεγχο του κοινωνικού του περιβάλλοντος (Patterson, 2002).  

 Η καταναγκαστική διαδικασία ανάπτυξης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, 

ξεκινώντας από τους 10 έως 18 μήνες, όπου το παιδί είναι οξύθυμο και η μητέρα δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, προχωράει στους 24 έως 3227 μήνες, όπου το παιδί 

γίνεται επίμονο, χωρίς παράλληλα να αποκτά τις αναγκαίες για την κοινωνική του 

ανάπτυξη δεξιότητες, ένα διάστημα κατά το οποίο οι γονείς ακολουθούν 

αναποτελεσματική πειθαρχία, αναποτελεσματική εκπαίδευση και δεν συμμετέχουν στη ζωή 

του παιδιού. Έπειτα η διαδικασία αυτή προχωράει στους 48 μήνες, όπου το παιδί θεωρείται 

«υπερκινητικό» από το περιβάλλον του, οι αναποτελεσματικές γονικές πρακτικές 

επιμένουν και μάλιστα εντείνονται με αποτέλεσμα στους 72 μήνες (6 έτη) το παιδί να 

θεωρείται «αντικοινωνικό» από το περιβάλλον του, στο οποίο παράλληλα υπάρχει τις 

περισσότερες φορές και κάποιος γονιός με αντικοινωνικές συμπεριφορές (Patterson, 2002). 

 Η διαδικασία ανάπτυξης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς από την προσχολική 

ηλικία προχωράει στην πορεία στη σχολική ηλικία, όπου τα πράγματα γίνονται πιο 

πολύπλοκα, καθώς προστίθενται οι πρακτικές διαχείρισης της συμπεριφοράς του παιδιού, 

πέρα από τους γονείς, και από τους εκπαιδευτικούς, καθώς, επίσης, και η επιρροή στη 

συμπεριφορά τους, εκτός από τα αδέλφια τους, των συνομηλίκων τους, με αποτέλεσμα η 

αντικοινωνική συμπεριφορά κατά την εφηβική ηλικία να εκδηλώνεται με συμμετοχή και 

δέσμευση του αναπτυσσόμενου ατόμου στην ομάδα των «αποκλινόντων» συνομηλίκων.  

 

 

                                                
27Σύμφωνα με τον Patterson (1992), η καταναγκαστική διαδικασία για τα αγόρια στο διάστημα αυτό περνάει 
από την ανυπακοή του παιδιού, στο θυμό του γονιού, κι από το θυμό του γονιού στις σωματικές του επιθέσεις 
προς το παιδί, οι οποίες με τη σειρά τους εντείνουν την αρχική ανυπάκουη στάση του παιδιού 
διαμορφώνοντας ένα φαύλο κύκλο αρνητικών αντιδράσεων μεταξύ παιδιού και γονιού που ενισχύουν, άμεσα 
ή/και έμμεσα, την αντικοινωνική συμπεριφορά του.  
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 Σύμφωνα με τον Patterson (1982), η τιμωρία είναι γενικότερα αναποτελεσματική στη 

μείωση της επιθετικής και ασυμμόρφωτης συμπεριφοράς των παιδιών. Οι γονείς των 

παιδιών που έχουν διαταραχές συμπεριφοράς κάνουν μια σειρά από λάθη που 

αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών τους. Καταρχήν, σπάνια 

εκφράζουν σταθερή τιμωρητική στάση προς την επιθετική και ασυμμόρφωτη συμπεριφορά 

την οποία θέλουν να εξαλείψουν. Οι κατευθύνσεις τους προς τα παιδιά σπάνια διαθέτουν 

αποτελεσματικές και όχι επιθετικές αντιδράσεις, όπως περιορισμός ή απώλεια προνομίων.  

 Οι γονείς των παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς συνήθως φωνάζουν, απειλούν και 

εκστομίζουν τιμωρίες, οι οποίες είναι ασυνεπείς υπό την έννοια ότι δεν ακολουθούν 

ακριβώς την πρώτη φάση της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Οι αυξημένες εκδηλώσεις 

τιμωρίας εκ μέρους των γονιών προς τις αποκλίνουσες συμπεριφορές των παιδιών τους 

αποτυγχάνουν να ενισχύσουν την καθοδηγούμενη από τα κίνητρα και την αμοιβή 

συμπεριφορά των παιδιών (Patterson, 1992).   

 Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των παιδιών που συχνά οδηγούνται σε αντικοινωνικές 

συμπεριφορές είναι η τάση τους προς πιο έντονες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

στην πορεία της ανάπτυξής τους (Patterson, 1993). Η αντικοινωνική συμπεριφορά 

αναπτύσσεται στις οικογένειες, όπου οι γονείς χρησιμοποιούν πίεση και εξαναγκασμό ως 

βασικό τρόπο ελέγχου των παιδιών τους, ενώ παρόμοια καταναγκαστική διαδικασία 

ακολουθείται τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια κατά την ανάπτυξη της 

αντικοινωνικής τους συμπεριφοράς. Οι τρόποι της γονικής πειθαρχίας και η σχέση 

ανάμεσα στο βαθμό αντικοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού και στη γονική πειθαρχία 

μπορεί να διαφοροποιηθεί με το πέρασμα του χρόνου στην πορεία της ανάπτυξης του 

παιδιού (Eddy, Leve, & Fagot, 2001). Βελτιώσεις όσον αφορά στο γονικό καταναγκασμό 

και τη σκληρή πειθαρχία, οι οποίες προκύπτουν από παρεμβάσεις, συμβάλλουν σημαντικά 

                               πρώιμη παιδική ηλικία                                 μέση παιδική ηλικία                       όψιμη παιδική ηλικία - εφηβεία  
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στη μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων (Dishion, 

Patterson, & Kavanaugh, 1992. Schrepferman & Snyder, 2002).     

 Τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι καταναγκαστικές διαδικασίες 

ξεκινούν από τα προσχολικά χρόνια (Garcia, Shaw, Winslow, & Yaggi, 2000) και 

συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Dishion, Patterson, & Griesler, 1994). Οι 

επιπτώσεις της επαναληπτικότητας των καταναγκαστικών αυτών διαδικασιών σε πολλαπλά 

κοινωνικά πλαίσια στην ανάπτυξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι δυναμικές, 

διαδραστικές (Snyder, Reid, & Patterson, 2003). Βέβαια, για πολλά παιδιά οι σταθερές 

εκδηλώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς ξεκινούν στα χρόνια του δημοτικού σχολείου 

(Farrington, Ohlin, & Wilson, 1986). Ευρήματα για το ότι οι πρώιμες συμπεριφορές, όπως 

οι εκρήξεις θυμού και η έντονη διαταρακτικότητα στο σχολείο, προβλέπουν σε σημαντικό 

βαθμό τα αδικήματα των εφήβων και των ενηλίκων, υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας 

αναπτυξιακής συνέχειας μεταξύ αυτών των αντικοινωνικών συμπεριφορών (Patterson, 

DeBaryshe, & Ramsey, 1990).  

Από πλευράς πολιτικής, ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, όταν είναι προβλέψιμο και 

κατανοητό, αυτό αποτελεί έναν βιώσιμο στόχο για το χώρο της πρόληψης. Υπάρχουν 

αποδείξεις που υποστηρίζουν την άποψη ότι η πορεία προς τη χρόνια παραβατικότητα 

εκτυλίσσεται μέσα από μια σειρά προβλεπόμενων σταδίων. Ειδικότερα, θεωρείται ότι οι 

συμπεριφορές των παιδιών σε κάποιο αναπτυξιακό οδηγούν στο επόμενο στάδιο το 

κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού σε προβλέψιμες αντιδράσεις. Αυτές οδηγούν σε ακόμα 

μεγαλύτερες αντιδράσεις από το παιδί και επιπλέον αλλαγές στις αντιδράσεις του 

κοινωνικού του περιβάλλοντος. Κάθε στάδιο σε αυτό το φαύλο κύκλο ερεθίσματος-

αντίδρασης οδηγεί το παιδί σε μεγαλύτερο κίνδυνο για μακροχρόνια κοινωνική 

δυσπροσαρμογή και παραβατική συμπεριφορά (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990). 

 Τα αγόρια που ξεκινούν την αντικοινωνική τους πορεία στα τέλη της παιδικής ηλικίας 

ή στην αρχή της εφηβείας βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν χρόνιοι παραβάτες 

(Farrington, 1983). Έρευνες σε πληθυσμό φυλακισμένων έδειξαν ότι οι κρατούμενοι 

γενικότερα συλλαμβάνονται πρώτη φορά στην ηλικία των 14 ή 15, ενώ οι παραβάτες που 

συλλαμβάνονται μόνο μια φορά αυτό το έχουν ζήσει σε μια μεγαλύτερη ηλικία (Patterson, 

DeBaryshe, & Ramsey, 1990). Ωστόσο, σύμφωνα με ευρήματα, μόνο το ½ των 

αντικοινωνικών παιδιών γίνονται αντικοινωνικοί έφηβοι και περίπου το ½ ή τα ¾ των 

αντικοινωνικών εφήβων γίνονται ενήλικοι παραβάτες (Blumstein, Cohen, & Farrington, 

1988).  
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 Αρκετοί ερευνητές έχουν δείξει ότι η ηλικία έναρξης ορίζει δύο διαφορετικά 

μονοπάτια στην ανάπτυξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Moffit, 1993. Patterson, 

Capaldi, & Bank, 1991. Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1989). Η πρώιμη έναρξη της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (πριν την ηλικία των 14) έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με τη 

χρόνια παραβατικότητα, ενώ η αργοπορημένη έναρξη, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με 

συλλήψεις σε μια μεταγενέστερη ηλικιακή φάση, στα τέλη της εφηβείας, και αποχή από 

εγκληματικότητα κατά την ενήλικη ζωή (Patterson & Yoerger, 2002).    

 Το αρχικό στάδιο της πρώιμης έναρξης αποτελείται κυρίως από φανερές μορφές 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς, οι οποίες αναγνωρίζονται από την ηλικία των 17 μηνών. Τα 

επίπεδα της φανερής αντικοινωνικής συμπεριφοράς δείχνουν σημαντική μείωση ανάμεσα 

στις ηλικίες από 2 έως 12 ετών, ενώ συνοδεύονται παράλληλα από χαμηλά επίπεδα 

συγκαλυμμένης αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Από την πρώιμη ως τη μέση εφηβεία 

παρατηρείται μια έντονη αύξηση των συγκαλυμμένων αυτών μορφών αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς. Παρόλο που οι γονικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συνεχίζουν να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο για τις συγκαλυμμένες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς διαδραματίζει η ομάδα 

των αποκλινόντων συνομηλίκων μέσα από το χρόνο που το άτομο περνάει μαζί τους και τη 

θετική ενίσχυση που λαμβάνει από αυτούς. Το παιδί, στην περίπτωση της πρώιμης έναρξης 

της αντικοινωνικής συμπεριφοράς συνήθως περνάει από τα εξής τρία στάδια: από την 

φανερή στη συγκαλυμμένη αντικοινωνική συμπεριφορά, την πρώτη σύλληψη πριν την 

ηλικία των 14 ετών και τη χρόνια παραβατική συμπεριφορά (Patterson & Yoerger, 2002). 

 Οι αντικοινωνικές συμπεριφορές διακρίνονται σε «φανερές» και «συγκαλυμμένες». 

Οι συγκαλυμμένες αντικοινωνικές συμπεριφορές είναι πολύ περιορισμένες στη μέση 

παιδική ηλικία κι αρχίζουν να αυξάνονται σιγά σιγά στο τέλος της παιδικής ηλικίας και να 

αναπτύσσονται έντονα στην πρώιμη εφηβεία. Πρόκειται για αντικοινωνικές συμπεριφορές 

που σχεδιάζονται έτσι, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους και οι συνεπακόλουθες 

άμεσες αρνητικές τους συνέπειες. Καθώς οι ανοιχτές μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

μειώνονται, ταυτόχρονα με το πέρασμα του χρόνου αυξάνονται οι συγκαλυμμένες της 

μορφές (Patterson & Yoerger, 2002). Κι αυτή η ανάπτυξη της συγκαλυμμένης 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς δεν εκδηλώνεται μόνο από τα παιδιά με πρώιμη έναρξη 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά κι από ένα μεγάλο μέρος των εφήβων με 

αργοπορημένη έναρξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Patterson, Forgatch, Yoerger, & 

Stoolmiller, 1998).    
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  Οι γονικές πρακτικές, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η ενίσχυση από την ομάδα 

των αποκλινόντων συνομηλίκων παρουσιάζονται στην όλη αυτή αναπτυξιακή διαδικασία 

ως μηχανισμοί που συμβάλλουν στη διατήρηση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς μέσα 

στο χρόνο. Ο χρόνος που το παιδί αρχίζει να εμπλέκεται με τους αποκλίνοντες 

συνομηλίκους του, καθώς επίσης και ο βαθμός δυσλειτουργίας της οικογένειάς του 

προβλέπουν ποια άτομα θα διεισδύσουν περισσότερο στην αναπτυξιακή αυτή πορεία της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Patterson & Yoerger, 2002). 

  Όσον αφορά στη σχέση ανάμεσα στην αντικοινωνική συμπεριφορά και στην 

υπερκινητικότητα, έχει διαμορφωθεί η άποψη ότι η υπερκινητικότητα αποτελεί ένα πρώιμο 

στάδιο και η αντικοινωνική συμπεριφορά ένα μετέπειτα στάδιο στη διαδικασία της 

ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει συνήθως κατά τη διάρκεια των προσχολικών 

χρόνων, ίσως και πριν την ηλικία των 10 μηνών. Μπορεί να ξεκινήσει εξαιτίας του ότι ένα 

έντονα δραστήριο και δύσκολο βρέφος αλληλεπιδρά χωρίς τον κατάλληλο συντονισμό με 

το γονιό του ή από χαρακτηριστικά του γονιού, τα οποία φέρει στην αλληλεπίδρασή του με 

το παιδί. Ο γονιός που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του βρέφους βρίσκεται σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο να οδηγήσει το βρέφος σε ένταση και αργότερα το παιδί σε μη 

συμμόρφωση στα λεγόμενά του (Patterson & Yoerger, 1997).   

 Θεωρείται ότι η διαδικασία εξελίσσεται γρήγορα και μέχρι την ηλικία των 24 μηνών 

το παιδί μπορεί να γίνει ταυτόχρονα καταναγκαστικό (με συμπεριφορές μη συμμόρφωσης, 

εκρήξεις του χαρακτήρα και γενικά επιθετικές συμπεριφορές) και κοινωνικά αδέξιο (μέσα 

από την περιορισμένη ανάπτυξη της γλώσσας, την ελλιπή προσοχή). Η διαδικασία της 

κυκλικότητας των συμπεριφορών προσθέτει περισσότερα προβλήματα ως προς τις 

κοινωνικές δεξιότητες, τα οποία χαρακτηρίζουν τόσο τα υπερκινητικά, όσο και τα 

αντικοινωνικά παιδιά. Μάλιστα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς των υπερκινητικών 

παιδιών ήταν περισσότερο αρνητικοί στην αλληλεπίδρασή τους και τα παιδιά έδειχναν 

μεγαλύτερη μη συμμόρφωση (Campbell, Breaux, Ewing, & Szumowski, 1986). Οι 

αντικοινωνικοί γονείς έχει βρεθεί ότι δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον και δίνουν λιγότερη 

βοήθεια στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων των παιδιών τους, κάτι το οποίο οδηγεί στην 

ηλικία των πέντε ετών τα παιδιά αυτά σε χαμηλότερη γνωστική ανάπτυξη (Fagot, Pears, 

Capaldi, Crosby, & Leve, 1998). 

 Η συμπεριφορά που, τελικά, θεωρείται ως υπερκινητική θα μπορούσε ίσως καλύτερα 

να χαρακτηριστεί ως περιορισμένη κοινωνική ανάπτυξη. Στην ηλικία των 2-4 ετών αυτά τα 

δραστήρια παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο να θεωρηθούν ως υπερκινητικά (Barkley & 

Biederman, 1997). Η μη συμμόρφωση και η εμφανής έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων 
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τοποθετούν το υπερκινητικό παιδί σε μεγάλο κίνδυνο για σχολική αποτυχία και απόρριψη 

από τους συνομηλίκους (Barkley, 1990). Κι αυτό που τελικά διαχωρίζει τα παιδιά με 

υπερκινητικές συμπεριφορές από τα παιδιά με αντικοινωνικές συμπεριφορές είναι ότι τα 

δεύτερα μεγαλώνουν σε οικογένειες που τους επιτρέπουν και μπορεί κι ενεργά να 

υποστηρίζουν συγκεκριμένες αντικοινωνικές πράξεις, όπως καυγάδες, κλοπές, απειλές, 

συναισθηματικές εκρήξεις και ξεσπάσματα θυμού, ενώ τα δεύτερα ανήκουν συνήθως σε 

οικογένειες που δεν ενισχύουν τέτοιες συμπεριφορές (Patterson, DeGarmo, & Knutson, 

2000). 

 Κάποιοι ερευνητές θεωρούν την υπερκινητικότητα και τα αντικοινωνικά προβλήματα 

σαν πρώιμα στάδια σε μια διαδικασία που οδηγεί σε πιο προχωρημένα στάδια, όπως είναι 

οι διαταραχές συμπεριφοράς (Campbell, Breaux, Ewing, & Szumowski, 1986). Σύμφωνα 

με ευρήματα, η υπερκινητικότητα στην ηλικία των 7 ετών συσχετίζεται με την 

αντικοινωνική συμπεριφορά στην ηλικία των 17 ετών (Taylor, Chadwick, Heptinstall, & 

Danckaerts, 1996). Η πρώιμη αντικοινωνική συμπεριφορά στην ηλικία των 7 ετών δεν 

σχετίζεται με μετέπειτα υπερκινητικότητα. Παρόλο που οι δύο παράγοντες σχετίζονται 

μεταξύ τους, είναι διαφορετικοί (Fergusson, Horwood, & Lloyd, 1991).  

Οι διαταραγμένες γονικές πρακτικές πειθαρχίας χαρακτηρίζουν τόσο την 

υπερκινητικότητα όσο και τα αντικοινωνικά παιδιά. Η γνωστή διαδρομή από την 

υπερκινητικότητα στην αντικοινωνική συμπεριφορά διαμορφώνεται από την ίδια επιρροή, 

εκείνη της δυσλειτουργικής γονικής πειθαρχίας. Η επίδραση αυτή προϋποθέτει ότι οι 

πρακτικές πειθαρχίας συνδιακυμαίνονται και με τις δύο λανθάνουσες δομές, της 

υπερκινητικότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Το αποτέλεσμα της βελτίωσης 

των γονικών πρακτικών πειθαρχίας θα μπορούσε να μειώσει το πέρασμα από την 

υπερκινητικότητα στην αντικοινωνική συμπεριφορά (Patterson, DeGarmo, & Knutson, 

2000).   

Oι γονικές πρακτικές πειθαρχίας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει 

την αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού από την βρεφική ηλικία, στην παιδική και 

μέχρι την εφηβεία. Στην όψιμη παιδική ηλικία οι επιρροές της ομάδας συνομηλίκων 

συνιστούν έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα που προστίθεται στη διαδικασία αυτή 

ανάπτυξης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της εκτεταμένης 

χρονικά περιόδου αλλάζουν σημαντικά, τόσο οι τρόποι της καταναγκαστικής αυτής 

διαδικασίας, όσο και οι μορφές της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Οι δυσλειτουργικές 

γονικές πρακτικές πειθαρχίας και η εκπαίδευση από τους αποκλίνοντες συνομηλίκους 



 

 

66 

 

σχετίζονται σημαντικά με κάθε νέα μορφή αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Patterson, 

DeGarmo, & Knutson, 2000).  

 Ακόμη, η αντικοινωνική συμπεριφορά του γονιού είναι ένας παράγοντας που 

προσδιορίζει ποιος θα προχωρήσει από την υπερκινητικότητα στην αντικοινωνική 

συμπεριφορά. Η σχέση ανάμεσα στον αντικοινωνικό γονιό και το αντικοινωνικό παιδί 

περιλαμβάνει τόσο γενετικούς, όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το παιδί μπορεί να 

εκδηλώσει βασικά χαρακτηριστικά, όπως μεγαλύτερη ενεργητικότητα, ευερεθιστότητα και 

αντιδραστικότητα, που να δυσκολεύουν περισσότερο το γονιό να οριοθετήσει τις 

συμπεριφορές αυτές, ώστε να το εκπαιδεύσει και σε θετικές κοινωνικές δεξιότητες. Ο 

αντικοινωνικός γονιός μπορεί, επίσης, να εκλάβει τις αντικοινωνικές πράξεις του παιδιού 

του ως φυσιολογικές κι έτσι δεν προκύπτει η ανάγκη οριοθέτησής τους (Patterson, 1982). 

 Η διάγνωση της υπερκινητικότητας, όταν απουσιάζει άλλη διαταραχή συμπεριφοράς, 

δεν προβλέπει μετέπειτα διαταραχή διαγωγής. Αλλά το παιδί που είναι και υπερκινητικό 

και έχει κάποια επιπρόσθετη προκλητική διαταραχή, είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για 

μετέπειτα αντικοινωνική συμπεριφορά (Lahey & Loeber, 1997). Επομένως, η 

υπερκινητικότητα και η αντικοινωνική συμπεριφορά είναι διαφορετικά μεταξύ τους, με το 

πρώτο να προηγείται και το δεύτερο να έπεται, ενώ και τα δύο διαμεσολαβούνται από ένα 

καταναγκαστικό τρόπο διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης και τις γονικές πρακτικές 

πειθαρχίας (Shaw & Winslow, 1997). Μάλιστα, θεωρείται βάσει ευρημάτων, ότι τα 

περισσότερα ή όλα τα αντικοινωνικά αγόρια εκδηλώνουν τουλάχιστον κάποια 

υπερκινητικότητα, ενώ τα μισά από τα υπερκινητικά αγόρια γίνονται αντικοινωνικά 

(Patterson, DeGarmo, & Knutson, 2000). Το ότι, δηλαδή, κάποιο παιδί είναι αντικοινωνικό 

πολλές φορές ενέχει ότι είναι και υπερκινητικό, ενώ αυτό δεν ισχύει για το αντίθετο, 

τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό.  

 

Α4.2 Αντικοινωνική Συμπεριφορά και ο Ρόλος της Οικογένειας 

Το Καταναγκαστικό Μοντέλο/Coercive Model του Patterson (1982) μας βοηθάει να 

καταλάβουμε πώς η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε γονιό και παιδί επηρεάζει την εκδήλωση 

και εξέλιξη της προβληματικής/αντικοινωνικής συμπεριφοράς από πλευράς παιδιού. 

Σύμφωνα με τον Patterson (1986), οι οικογένειες των αντικοινωνικών παιδιών 

χαρακτηρίζονται από σκληρή και ασυνεπή πειθαρχία, ελάχιστη θετική γονική ανάμειξη με 
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το παιδί, φτωχή καθοδήγηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του28 (Loeber & Dishion, 

1983). Οι αναποτελεσματικές γονικές πρακτικές ενισχύουν τις αντιδραστικές 

συμπεριφορές από πλευράς παιδιού. Κι ενώ ένα μέρος της ενίσχυσης είναι θετικό 

(προσοχή, γέλιο, επιδοκιμασία), το πιο σημαντικό μέρος της ενίσχυσης είναι αρνητικό, με 

την έννοια του ότι βοηθάει στην αποφυγή άσχημων συναισθηματικών καταστάσεων. Έτσι, 

στις οικογένειες αυτές οι καταναγκαστικές συμπεριφορές φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα, 

βοηθώντας το παιδί να επιβιώσει σε ένα δυσάρεστο συναισθηματικά οικογενειακό 

περιβάλλον (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990).  

 Δύο γενικές ερμηνείες έχουν διατυπωθεί για τα ευρήματα αυτά. Η θεωρία Ελέγχου, 

που είναι ευρέως αποδεκτή στην Κοινωνιολογία, θεωρεί τη σκληρή πειθαρχία και την 

έλλειψη επίβλεψης ως μια ένδειξη του διαταραγμένου δεσμού μεταξύ γονιού και παιδιού. 

Ο φτωχός αυτός δεσμός οδηγεί σε αδυναμία υιοθέτησης γονικών και κοινωνικών αξιών 

σχετικά με τη συμμόρφωση και την εργατικότητα. Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν το παιδί σε 

ελλιπή εσωτερικό έλεγχο. Αρκετές έρευνες παρέχουν δεδομένα που υποστηρίζουν 

σταθερές συσχετίσεις με αυτή την υπόθεση. Οι συσχετίσεις δείχνουν ότι οι νέοι που έχουν 

αρνητικές στάσεις προς το σχολείο, την εργασία και την εξουσία τείνουν να είναι πιο 

αντικοινωνικοί (Elliott, Huizinga, & Ageton, 1985).   

 Η θεωρία της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης από την πλευρά της υποστηρίζει ότι τα 

μέλη της οικογένειας άμεσα εκπαιδεύουν το παιδί στην εκδήλωση αντικοινωνικών 

συμπεριφορών (Patterson, 1982. Wahler & Dumas, 1984). Οι γονείς τείνουν να μην είναι 

σταθεροί, τόσο στη χρήση θετικής ενίσχυσης για θετικές κοινωνικές συμπεριφορές, όσο 

και στην αποτελεσματική τιμωρία για τις αποκλίνουσες συμπεριφορές. Οι αδέξιες 

πρακτικές ανατροφής έχουν ως αποτέλεσμα να επιτρέπουν αντιδράσεις κι έτσι οι 

καταναγκαστικές/κυκλικές συμπεριφορές των παιδιών ενισχύονται από τα μέλη της 

οικογένειας (Patterson, 1982. Snyder & Patterson, 1986). Το παιδί μαθαίνει να 

χρησιμοποιεί τις επιθετικές του πράξεις για να διακόψει άλλες επιθετικές συμπεριφορές 

των μελών της οικογένειάς του. Στις οικογένειες αυτές, οι καταναγκαστικές/κυκλικές 

συμπεριφορές είναι λειτουργικές καθιστώντας εφικτή την επιβίωση σε ένα έντονα 

επιθετικό κοινωνικό σύστημα (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990).  

 Καθώς η εκπαίδευση συνεχίζεται, το παιδί και άλλα μέλη της οικογένειας σταδιακά 

κλιμακώνουν την ένταση των καταναγκαστικών/κυκλικών τους συμπεριφορών οδηγώντας 

                                                
28Μια μεγάλη σειρά εμπειρικών ερευνών έχει ορίσει αυτούς τους οικογενειακούς παράγοντες ως σταθερές 
συμμεταβλητές για τις πρώιμες μορφές της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και την μετέπειτα παραβατικότητα 
(Loeber & Dishion, 1983).  
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συχνά σε μεγάλης έκτασης συμπεριφορές, όπως χτυπήματα και σωματικές επιθέσεις. Σε 

αυτή τη διαδικασία εκπαίδευσης, το παιδί τελικά μαθαίνει να ελέγχει τα άλλα μέλη της 

οικογένειας μέσω καταναγκαστικών/κυκλικών τρόπων. Η εκπαίδευση στις αποκλίνουσες 

συμπεριφορές συνοδεύεται παράλληλα από ελλιπή εκπαίδευση σε θετικές κοινωνικές 

δεξιότητες. Παρατηρήσεις στα σπίτια των παιδιών αυτών υποστηρίζουν ότι οι θετικές 

κοινωνικές πράξεις τους συχνά αγνοούνται ή απαντώνται με ακατάλληλο τρόπο (Patterson, 

1982). Φαίνεται ότι κάποιες οικογένειες μεγαλώνουν παιδιά που χαρακτηρίζονται όχι από 

ένα αλλά από δύο προβλήματα. Έχουν αντικοινωνικά συμπτώματα, ενώ παράλληλα είναι 

κοινωνικά αδέξια (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990).   

Μια σειρά ερευνών από τον Patterson και τους συνεργάτες του υποστηρίζουν την 

άποψη ότι οι διαταραγμένες γονικές πρακτικές σχετίζονται αιτιωδώς με την αντικοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού. Σε τέσσερα διαφορετικά δείγματα, που περιλαμβάνουν 

εκατοντάδες αγοριών που πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονικές πρακτικές και η 

αλληλεπίδραση στην οικογένεια βρέθηκαν να συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην 

ποικιλία της γενικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Patterson, 1986. Patterson, Dishion, & 

Bank, 1984). Μάλιστα, βρέθηκε ότι οι αλλαγές στη γονική πειθαρχία και καθοδήγηση 

συνδέονταν με σημαντική μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, ενώ δεν 

βρέθηκαν αλλαγές στην αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών στις οικογένειες εκείνες 

που δεν παρουσίασαν κάποια αλλαγή στις συγκεκριμένες γονικές δεξιότητες/πρακτικές 

(Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990). 

 Υπάρχουν ευρήματα για το ότι οι γονικές πρακτικές πειθαρχίας μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικό ενδιάμεσο παράγοντα στη διαβίβαση της αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς μεταξύ των γενεών. Έχει βρεθεί ότι οι αντικοινωνικοί γονείς βρίσκονται σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο για αναποτελεσματικές γονικές πρακτικές. Η αναποτελεσματική 

πειθαρχία σχετίζεται σημαντικά με τον κίνδυνο του να έχει κανείς ένα αντικοινωνικό παιδί. 

Μάλιστα έχει βρεθεί σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη σκληρή πειθαρχία των παππούδων 

και στη γονική ευερεθιστότητα. Οι ευερέθιστοι πατεράδες τείνουν να χρησιμοποιούν 

σκληρές πειθαρχικές πρακτικές με τα παιδιά τους όταν εκδηλώνουν αντικοινωνική 

συμπεριφορά. Οι επιπτώσεις των αντικοινωνικών χαρακτηριστικών των γονιών στην 

αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών διαμεσολαβούνται από τις γονικές πρακτικές 

πειθαρχίας (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990).  

 Οι γονείς των μεσαίων κοινωνικών τάξεων είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την 

αιτιολόγηση και ψυχολογικές μεθόδους πειθαρχίας, επιτρέποντας στα παιδιά τους 

μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και αυτοπροσδιορισμού, εκφράζοντας θετικά 
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συναισθήματα προς τα παιδιά τους, ισότιμες γονικές μεθόδους, μιλώντας τους και 

υποστηρίζοντας τη γνωστική και σχολική τους ανάπτυξη. Οι γονείς των χαμηλότερων 

κοινωνικοοικονομικών τάξεων είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τη σωματική 

πειθαρχία, ελέγχοντας τη συμπεριφορά των παιδιών τους και να εκδηλώσουν αυταρχικές 

γονικές πρακτικές χωρίς να τους μιλούν αρκετά, να τους εξηγούν και να τους βοηθούν στη 

γνωστική τους ανάπτυξη. Ακόμη, οι μη εκπαιδευμένοι γονείς που εργάζονται σε 

επαγγέλματα χωρίς απαιτήσεις προσόντων και δεξιοτήτων έχει βρεθεί ότι είναι σημαντικά 

λιγότερο αποτελεσματικοί στην πειθαρχία, στην καθοδήγηση, στην επίλυση προβλημάτων, 

στη θετική ενίσχυση και στην ανάμειξη (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990).  

 Το μονοπάτι που οδηγεί τα παιδιά και τους νέους στην αντικοινωνική συμπεριφορά 

ξεκινάει όταν το παιδί ενισχύεται γι’ αυτήν μέσα από ακατάλληλους/αρνητικούς τρόπους 

που χρησιμοποιούν οι γονείς και τα αδέλφια του για να σταματήσουν την ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά του παιδιού. Για παράδειγμα, όταν ο γονιός ζητάει από το παιδί να κάνει μια 

δουλειά, το παιδί αρχικά αγνοεί το γονιό. Στην πορεία, όσο η ένταση της απαίτησης του 

γονιού αυξάνεται, τόσο το παιδί αρνείται εξολοκλήρου να κάνει τη δουλειά αυτή. Έπειτα 

βάζει τις φωνές στο γονιό λέγοντάς του να σταματήσει να επιμένει γι’ αυτό και στο τέλος 

φεύγει τρέχοντας από το πεδίο της έντασης και της διαμάχης. Εάν με αυτή τη συμπεριφορά 

το παιδί καταφέρει να κάνει το γονιό να οπισθοχωρήσει από την απαίτησή του, είναι πολύ 

πιθανό ότι το παιδί θα επαναλάβει τη συμπεριφορά αυτή στο μέλλον, καθώς τέτοιες 

συμπεριφορές ενισχύονται αρνητικά από το γεγονός ότι καταφέρνουν να κάμψουν την 

ανεπιθύμητη απαίτηση του γονιού (Eddy, Leve, & Fagot, 2001). 

 Δυστυχώς, για τον εξοργισμένο γονιό, όσο πιο συχνά αυτές οι αντιδράσεις 

συμβαίνουν, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διαχειριστεί τις συμπεριφορές του παιδιού. Όσο 

λιγότερο συνεργάσιμο γίνεται το παιδί, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να λάβει προσοχή και 

θετική ενίσχυση από το γονιό, όταν επιδεικνύει κατάλληλη συμπεριφορά. Ένα παιδί που 

έχει δεχτεί έντονα αρνητική ενίσχυση για τις μη αρεστές του συμπεριφορές και ελάχιστη 

θετική ενίσχυση για κατάλληλες συμπεριφορές είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει σημαντικές 

δυσκολίες στη σχολική επίτευξη και στις σχέσεις του με τους συνομηλίκους του 

πλησιάζοντας τη μέση παιδική ηλικία (Patterson, Reid, & Dishion, 1992). Κι αντίθετα, οι 

δυσκολίες στις περιοχές αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μια αυξανόμενη σειρά 

προβλημάτων για το παιδί, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα (Dishion & 

Patterson, 1999). 

 Η εκπαίδευση στις αντικοινωνικές συμπεριφορές συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο 

για καταναγκαστικές συμπεριφορές, οι οποίες υιοθετούνται, τόσο από το ίδιο το παιδί, όσο 
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και από τα μέλη της οικογένειάς του (Patterson, 1979). Μικροκοινωνικές αναλύσεις των 

οικογενειακών αλληλεπιδράσεων έδειξαν ότι τα κλινικά δείγματα ήταν σημαντικά πιο 

πιθανό, συγκριτικά με τις κανονικές οικογένειες, να ενισχύσουν τις καταναγκαστικές 

συμπεριφορές των παιδιών τους κατά τη διάρκεια των υφιστάμενων συγκρούσεων (Snyder, 

Edwards, McGraw, Kilgore, & Holton, 1994). Κατά την παιδική ηλικία αναμένεται έντονη, 

μη γραμμική εξέλιξη στις δυσλειτουργικές πρακτικές των γονιών και αντίστοιχα στις 

αντικοινωνικές συμπεριφορές των παιδιών τους (Patterson, DeGarmo, & Knutson, 2000).   

 Το Καταναγκαστικό Μοντέλο του Patterson (1982), τοποθετεί την κοινωνική μάθηση 

μέσα στην οικογένεια ως βασικό παράγοντα στη διαδικασία της πρώιμης ανάπτυξης της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Οι αναλύσεις του για την ενίσχυση και την τιμωρία 

παρέχουν ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη παρεμβάσεων στις γονικές πρακτικές 

πειθαρχίας και αντιμετώπισης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Η τιμωρία, έχει βρεθεί να 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην κατανόηση αυτής της διαδικασίας. 

Πρόσφατα, ένας αριθμός ερευνητών έχει εστιάσει σε μεταβλητές των ίδιων των παιδιών 

και οι τελευταίες έρευνες δίνουν έμφαση στην επίδραση των εσωτερικών ενδογενών 

παραγόντων και των παράλληλων περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Caspi, McClay, Moffitt, Mill, Martin, & Craig, 2002. Green 

& Doyle, 1999). 

 Οι αναπτυξιακές τροχιές της αντικοινωνικής συμπεριφοράς ξεκινούν, διαμορφώνονται 

και διαφοροποιούνται ως αποτέλεσμα μιας καταναγκαστικής κυκλικής διαδικασίας των 

καθημερινών κοινωνικών εμπειριών με τους γονείς, τα αδέλφια και τους συνομηλίκους. Η 

καταναγκαστική συμπεριφορά διαμορφώνεται από βραχυπρόθεσμες κοινωνικές συνέπειες 

ή αλλιώς λόγω της λειτουργικής της αξίας στο να ανατρέπει άσχημα γεγονότα και 

καταστάσεις αποκτώντας τον έλεγχο των άλλων (αρνητική ενίσχυση) ή διατηρώντας την 

προσοχή και την πρόσβαση σε επιθυμητές δραστηριότητες (θετική ενίσχυση) (Patterson, 

1982).   

 Τέτοιας μορφής καταναγκαστική συμπεριφορά είναι φανερή στους άλλους. Οι 

συγκαλυμμένες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς έχουν παρόμοιες ιδιότητες 

κοινωνικής λειτουργικότητας παρέχοντας πρόσβαση σε δραστηριότητες που ενισχύουν το 

ίδιο το άτομο. Η συχνότητα εμφάνισης των συγκαλυμμένων μορφών αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς αυξάνεται διαμέσου της μάθησης γύρω από τις συνθήκες του πλαισίου, 

όπου αυτές ανιχνεύονται και τιμωρούνται. Η επίμονη και σοβαρή αντικοινωνική 

συμπεριφορά σχετίζεται με την αποτυχία του παιδιού να αποκτήσει έναν αριθμό 

εξελιγμένων δεξιοτήτων που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες και 
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μακροπρόθεσμες κοινωνικές συνέπειες. Οι κοινωνικές εμπειρίες που ενισχύουν την 

αντικοινωνική συμπεριφορά μετριάζουν την απόκτηση δεξιοτήτων, όπως συναισθήματα 

αυτοελέγχου, παράταση προσοχής, επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη αυτονομίας και 

αποτελεσματική συσχέτιση με τους άλλους. Τόσο οι αντικοινωνικές, όσο και οι κοινωνικές 

συμπεριφορές συνιστούν «διαφορετικές όψεις τους ίδιου νομίσματος» (Snyder, Reid, & 

Patterson, 2003).   

 Οι γονείς και τα αδέλφια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά την πρώιμη παιδική 

ηλικία στην ανάπτυξη κοινωνικών και αντικοινωνικών μορφών συμπεριφοράς (Snyder & 

Patterson, 1995). Καθώς οι κοινωνικές επιρροές (όπως των εκπαιδευτικών και των 

συνομηλίκων) και τα πλαίσια (σχολική τάξη, αυλή σχολείου, γειτονιά) αυξάνονται, 

γίνονται όλο και πιο σύνθετες οι επιρροές της ενίσχυσης και της τιμωρίας για την 

καταναγκαστική αντικοινωνική συμπεριφορά διαμορφώνοντας ευρύτερα την πορεία της 

ανάπτυξής της διαμέσου της λειτουργικής της κάθε φορά αξίας (Reid & Eddy, 2002). Η 

αντικοινωνική συμπεριφορά δεν είναι εσωτερική, συνδέεται σημαντικά με τους άλλους 

ανθρώπους. Οι καταναγκαστικές αντικοινωνικές συμπεριφορές συχνά συναντούν 

απόρριψη από τους άλλους. Οι αντιδράσεις αυτές παρέχουν τέτοιες κοινωνικές εμπειρίες 

που ενισχύουν περαιτέρω την αρχική καταναγκαστική αντικοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού (Patterson, Reid, & Dishion, 1992).  

 Όσον αφορά στη καταναγκαστική διαδικασία, από πλευράς αντίδρασης παιδιού, η 

καταναγκαστική δυναμική εμφανίζεται όταν η γονική σύγκρουση στην εμφάνιση του 

παιδιού έχει τη δύναμη να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις εκ μέρους του. Η 

αντιδραστική γονική συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει μια αντίδραση από το παιδί, η 

οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των γονιών. Μέσω του 

παραδείγματος της αρνητικής ενίσχυσης, η δυνατότητα της αντίδρασης του παιδιού να 

μειώσει τη γονική σύγκρουση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια σειρά από τεχνικές ελέγχου 

του συναισθηματικού πόνου, που όταν ενισχύονται τοποθετούνται στο ρεπερτόριο των 

συμπεριφορών του παιδιού (Davis, Sheeber, & Hyman, 2002). 

 Και όσο οι δημιουργικές κοινωνικές δεξιότητες δεν αναπτύσσονται, τόσο το 

αντικοινωνικό παιδί είναι λιγότερο ικανό να έχει πρόσβαση σε δραστηριότητες και σχέσεις 

που βοηθούν στον αυτοέλεγχο, στις κοινωνικές δεξιότητες και στην εκπαιδευτική του 

εξέλιξη. Επομένως, δύο τύποι αμοιβαίων συναλλαγών μεταξύ συμπεριφοράς και 

περιβάλλοντος που προσφέρονται ως αιτιώδεις διαδικασίες στην ανάπτυξη της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι: 1) η καταναγκαστική συμπεριφορά και οι αντιδράσεις 

αντιμετώπισής της και 2) τα ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες και η μειωμένη 
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πρόσβαση σε εμπειρίες που μπορούν να τις ενδυναμώσουν (Snyder, Reid, & Patterson, 

2003).   

 Είναι αλήθεια ότι τα εξωτερικά γεγονότα αποσταθεροποιούν ακόμη περισσότερο τα 

άτομα εκείνα που ήδη εκδηλώνουν αρνητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας ή αδύναμες 

πηγές προσωπικής ανατροφοδότησης, καθώς οι στρεσογόνοι παράγοντες αυξάνουν τις 

δυσκολίες αυτές προσαρμογής. Όταν οι αντικοινωνικοί γονείς ή οι γονείς με ελάχιστες 

δεξιότητες διαχείρισης έρχονται αντιμέτωποι με έντονο και παρατεταμένο στρες είναι 

πιθανόν να προκύψει έντονη δυσλειτουργία στις οικογενειακές πρακτικές διαχείρισης, κάτι 

που τοποθετεί το παιδί σε κίνδυνο για την εκδήλωση προβλημάτων προσαρμογής 

(Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990). 

 Η ψυχοπαθολογία των γονιών, η οποία προκαλείται ή σχετίζεται με στρεσογόνες 

συνθήκες ζωής, την εκπαίδευση και την απασχόλησή τους, το διαζύγιο, τη χρήση ουσιών, 

το είδος της γειτονιάς και του σχολείου, το χαρακτήρα του παιδιού, συνδέεται με 

αναποτελεσματικές γονικές πρακτικές, κυρίως όσον αφορά στην πειθαρχία και την 

καθοδήγηση των παιδιών τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να εκδηλώνεται αντικοινωνική 

συμπεριφορά από το παιδί, η οποία το βοηθάει να σχετιστεί με άλλους αποκλίνοντες 

συνομηλίκους, γεγονός που συνήθως οδηγεί σε πρώιμες συλλήψεις και χρόνια 

παραβατικότητα και γενικότερα σε έναν αντικοινωνικό τρόπο ενήλικης ζωής (Capaldi, 

DeGarmo, Patterson, & Forgatch, 2002). 

 Καθώς η σχέση γονιού-παιδιού είναι κεντρικής σημασίας στην αιτιολογία της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε γιατί μια μειονότητα των 

γονιών εμπλέκεται σε έντονα δυσπροσαρμοστικές οικογενειακές πρακτικές διαχείρισης. 

Ένας αριθμός παραγόντων, που θα μπορούσαν να αναφερθούν ως διαταρακτικοί, έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στις γονικές δεξιότητες. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται, επίσης, με 

την πιθανότητα εκδήλωσης αντικοινωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους του παιδιού. Οι 

επιπτώσεις των διαταρακτικών αυτών παραγόντων στην προσαρμογή των παιδιών είναι 

έμμεσες, διαμεσολαβούμενες από τις διαταραχές στη γονική λειτουργία. Οι διαταρακτικοί 

παράγοντες περιλαμβάνουν ιστορικό αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε κάποιο άλλο μέλος 

της οικογένειας, δημογραφικούς παράγοντες, όπως χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

και στρεσογόνους παράγοντες, όπως συζυγικές συγκρούσεις και διαζύγιο, που 

διαταράσσουν την οικογενειακή λειτουργία (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990).  

 Οικογενειακοί στρεσογόνοι παράγοντες, όπως η ανεργία, η οικογενειακή βία, η 

συζυγική διχόνοια και το διαζύγιο σχετίζονται τόσο με την παραβατικότητα, όσο και με τα 

γενικότερα προβλήματα προσαρμογής των παιδιών. Παρόλο που οι στρεσογόνοι 
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παράγοντες μπορεί να έχουν άμεσες και ανεξάρτητες επιδράσεις στη συμπεριφορά του 

παιδιού, οι βασικές επιπτώσεις των στρεσογόνων παραγόντων φτάνουν στα παιδιά 

διαμέσου των γονικών πρακτικών. Αν οι στρεσογόνοι παράγοντες επηρεάζουν τις γονικές 

πρακτικές, τότε το παιδί βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση προβλημάτων 

προσαρμογής. Στην περίπτωση του διαζυγίου, για παράδειγμα, προβλήματα προσαρμογής 

στα παιδιά εμφανίζονται όταν υπάρχει μειωμένη γονική ανταπόκριση, στοργή και ανάμειξη 

και αυξημένη γονική τιμωρητικότητα και ευερεθιστότητα (Patterson, DeBaryshe, & 

Ramsey, 1990).  

 Είναι σαφές ότι οι γονικές συγκρούσεις συμβάλλουν σε ένα αντιδραστικό 

οικογενειακό κλίμα, το οποίο όταν περιλαμβάνει κάποιο παιδί, μπορεί να το οδηγήσει σε 

εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς. Οι γονικές συγκρούσεις 

προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές στα παιδιά, τα οποία επιδεικνύουν 

διάφορες συμπεριφορές, όταν υπάρχει κάποια σύγκρουση, με τη θλίψη και το θυμό να 

αποτελούν τις πιο κοινές τους εκδηλώσεις. Ακόμη, αναφέρουν ότι αισθάνονται ντροπή, 

φόβο και αυτοκαταστροφή. Επομένως, η αντίδραση του παιδιού που προκύπτει στα 

πλαίσια μιας γονικής σύγκρουσης φανερώνει ότι αυτή ενισχύεται αρνητικά, κάτι το οποίο 

μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της συμπεριφοράς αυτής του παιδιού. Συχνά, ακόμη, 

τα παιδιά εμπλέκονται άμεσα και παρεμβαίνουν στις συγκρούσεις των γονιών τους, τόσο 

λεκτικά όσο και σωματικά. Οι γονικές συγκρούσεις, έχει ακόμη βρεθεί ότι συνδέονται με 

απόσυρση του παιδιού και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, όπως άγχος, 

εχθρότητα και χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ μπορούν να κάνουν ένα παιδί να 

συμπεριφέρεται έτσι, ώστε να ελέγχει τη συναισθηματικά δυσάρεστη κατάσταση που 

δημιουργείται εξαιτίας αυτών (Davis, Sheeber, & Hyman, 2002). 

 Όπως έχει βρεθεί, η κατάθλιψη της μητέρας, η αντικοινωνική συμπεριφορά της, οι 

επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, η υποτονική της αντίδραση στα ερεθίσματα 

του παιδιού, το διαζύγιο σχετίζονται με την οξύθυμη συμπεριφορά του παιδιού, τις 

αντιδράσεις και τη δυσκολία του χαρακτήρα του. Η ανατροφή, η πειθαρχία, η 

παρακολούθηση, η εκπαίδευση και η ανάμειξη των γονιών μπορούν από την πλευρά τους, 

τόσο να ενισχύσουν τις θετικές συμπεριφορές του παιδιού, όσο και να ενισχύσουν (θετικά 

ή αρνητικά) την καταναγκαστική συμπεριφορά του (Patterson, 2002).  

 Το διαζύγιο αποτελεί αναμφισβήτητα παράγοντα κινδύνου από πολλές πλευρές για 

την προσαρμογή του παιδιού μέσα από τη σχολική αποτυχία, τα προβλήματα στις σχέσεις 

με τους συνομηλίκους, τα εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς. Ωστόσο, στις διαζευγμένες οικογένειες, τα παιδιά έχουν διαφόρων 
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επιπέδων προβλήματα. Κάποια έχουν ένα πρόβλημα, κάποια έχουν αρκετά, κάποια δεν 

έχουν στο παρόν αλλά πρόκειται να αναπτύξουν στο μέλλον ένα ή περισσότερα, και 

κάποια είναι και θα παραμείνουν χωρίς προβλήματα (Forgatch & DeGarmo, 2002). 

 Η πειθαρχία, η καθοδήγηση και η χρήση θετικής ενίσχυσης διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού. Ο Patterson (1992) μελέτησε 

τη σχέση ανάμεσα στην πειθαρχία, την καθοδήγηση, τη θετική ενίσχυση και σε τρία 

χαρακτηριστικά του παιδιού που σχετίζονται με την ικανότητά του, τα οποία είναι οι 

σχολικές δεξιότητες, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και η αυτοεκτίμηση. Οι σχολικές 

δεξιότητες αποτελούν συστατικό της γνωστικής ικανότητας και οι σχέσεις με τους 

συνομηλίκους αποτελούν συστατικό της κοινωνικής ικανότητας. Η αυτοεκτίμηση 

θεωρείται ότι αποτελεί, τόσο πρόδρομο, όσο και επακόλουθο και των δύο τύπων 

ικανότητας, γνωστικής και κοινωνικής (Leve, Pears, & Fisher, 2002). 

 Σε τρεις αναπτυξιακές περιόδους, στην προσχολική, τη σχολική και την εφηβική, 

μπορεί ένα παιδί να έχει: υψηλή ικανότητα και υψηλή αντικοινωνική συμπεριφορά, υψηλή 

ικανότητα και χαμηλή αντικοινωνική συμπεριφορά, χαμηλή ικανότητα και χαμηλή 

αντικοινωνική συμπεριφορά ή χαμηλή ικανότητα και υψηλή αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Η συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά που τελικά θα έχει το παιδί, η οποία φυσικά μπορεί 

να αλλάζει μεταξύ των διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων, επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι γονείς απέναντι στο παιδί και ιδιαίτερα από 

τη θετική ενίσχυση, τη γονική πειθαρχία και καθοδήγηση (Leve, Pears, & Fisher, 2002). 

 Η καταναγκαστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά, στους γονείς και στα αδέλφια 

τους είναι πολύ σημαντική για την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, κι αυτό ισχύει σε 

όλες τις οικογένειες. Η καταναγκαστική διαδικασία συμβαίνει καθώς οι γονείς προσπαθούν 

να διορθώσουν, να καθοδηγήσουν και να πειθαρχήσουν τα παιδιά τους. Συμβαίνει όταν τα 

παιδιά ανταγωνίζονται το γονικό ενδιαφέρον και τσακώνονται χρησιμοποιώντας διάφορες 

υλικές ή άλλες αφορμές. Η επίλυση της σύγκρουσης και η αποκατάσταση της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης είναι πολύ σημαντικές οικογενειακές διαδικασίες που συνεισφέρουν 

ουσιωδώς στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Αντίθετα, οι αναποτελεσματικές γονικές 

πρακτικές συμβάλλουν στην καταναγκαστική κι επιθετική συμπεριφορά του παιδιού. Η 

αρνητική κυρίως ενίσχυση των καταναγκαστικών αντιδράσεων συνιστά βασική διαδικασία, 

η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη διαταραχών συμπεριφοράς, παραβατικότητα, 

εγκληματικότητα ενηλίκων και πολλά άλλα προβλήματα συμπεριφοράς (Snyder & 

Stoolmiller, 2002). 
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 Σύμφωνα με τα πολυπαραγοντικά μοντέλα προσέγγισης της αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς, η αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση των εξής παραγόντων: αρνητική ενίσχυση, συγκρούσεις, αρνητικά 

συναισθήματα και αρνητικές αποδόσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά στις αρνητικές αποδόσεις 

θεωρείται ότι συμβάλλουν έμμεσα στην αντικοινωνική συμπεριφορά με την αύξηση της 

συχνότητας συγκρούσεων και κοινωνικών συναλλαγών που χαρακτηρίζονται από έντονο 

αρνητικό συναίσθημα. Ακόμη, οι αρνητικές προσδοκίες των γονιών από το παιδί, 

επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στο παιδί, συμβάλλοντας σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

καταθλιπτική διάθεση του παιδιού. Ο θυμός του παιδιού που προκαλείται από τις 

συγκρούσεις και την αρνητική του ενίσχυση σχετίζεται με τις διαταραγμένες γονικές 

πρακτικές, την απόρριψη από τους συνομηλίκους και τη σωματική βία (Patterson, 2002).  

 Ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών μοντέλων και των παρεμβάσεων που δίνουν 

έμφαση στην προβληματική οικογενειακή λειτουργία και στο γονικό περιβάλλον 

συνιστούν από τους πιο ξεκάθαρα διαμορφωμένους δρόμους που βοηθούν στην κατανόηση 

της ψυχοπαθολογίας (Patterson, 1982). Τα μοντέλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο 

σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων, οι οποίες υποστηρίζονται από τα εμπειρικά 

δεδομένα. Η πρώιμη έναρξη, η δριμύτητα και η διαφορετικότητα συγκεκριμένων 

συμπτωμάτων, όπως είναι η παρορμητικότητα και η ενεργή επιθετικότητα αποτελούν 

παράγοντες πρόβλεψης της χρονιότητας και της βαρύτητας των μορφών αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς (Loeber & Farrington, 2000). 

Παρόλο που η Καταναγκαστική Θεωρία του G. Patterson (1982) δίνει έμφαση στις 

αντιδράσεις των γονιών στις δυσπροσάρμοστες συμπεριφορές των παιδιών, η έρευνά μας 

ασχολείται εξίσου με τη διερεύνηση των στάσεων, αντιδράσεων και πρακτικών των γονιών 

και των εκπαιδευτικών στις προβληματικές/αντικοινωνικές συμπεριφορές των μαθητών, 

θεωρώντας ως ιδιαίτερα σημαντικό, αμέσως μετά το οικογενειακό, το σχολικό περιβάλλον, 

στον τρόπο ανάπτυξης του παιδιού.  

 

Α4.3 Αντικοινωνική Συμπεριφορά και ο Ρόλος του Σχολείου 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες θεωρούνται ότι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στην κατανόηση της αιτιολογίας της αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Wilson, 1983). 

Ειδικότερα, οι οικογενειακοί παράγοντες ασκούν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

αλληλεπιδρώντας με τα ευρύτερα πλαίσια, όπως το σχολείο, οι συνομήλικοι, η γειτονιά. 

Μάλιστα, πολλές από τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων διαμεσολαβούνται από 
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διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται με την οικογένεια και τους συνομηλίκους (Capaldi, 

DeGarmo, Patterson, & Forgatch, 2002). 

Οι οικογενειακές σχέσεις διαδραματίζουν έναν πρώιμο πολύ σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, οι συνομήλικοι συνιστούν μια 

επιπλέον, μοναδική και δυναμική επιρροή στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, 

εμπλουτίζοντας τις οικογενειακές σχέσεις. Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους παρέχουν 

επιπρόσθετες κοινωνικές εμπειρίες που διαμορφώνουν την κοινωνική συμπεριφορά κατά 

τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας. Υπό την έννοια αυτή, διαδραματίζουν 

ρόλο στην ανάπτυξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, της βίας, της χρήσης 

ουσιών και της πρώιμης σεξουαλικής δραστηριότητας, συμπεριφορών που συνήθως 

εκδηλώνονται στα χρόνια της εφηβείας (Snyder, 2002).  

 Ένα από τα πιο θεμελιώδη μοντέλα για την κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι εκείνο του Patterson (1982). Σύμφωνα με το 

Καταναγκαστικό Μοντέλο του, η αντικοινωνική συμπεριφορά αρχικά μαθαίνεται μέσα 

στην οικογένεια και στην πορεία γενικεύεται σε άλλους έξω από την οικογένεια, όπως τους 

συνομηλίκους και τους εκπαιδευτικούς. Μέσω της επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς το 

παιδί προχωράει από την επιθετικότητα και τη μη συμμόρφωση, που συνηθίζονται στα 

παιδιά, σε πιο έντονες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς, οι οποίες γενικεύονται σε 

όλους τους τομείς της ζωής του. Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση σε δύο βασικές 

διαδικασίες: α) στην άμεση εκπαίδευση στην αντικοινωνική συμπεριφορά διαμέσου της 

μίμησης, όπου τα δεδομένα έχουν δείξει ότι όταν τα παιδιά εκτίθενται σε επιθετικές 

συμπεριφορές, αυξάνεται η δική τους επιθετικότητα με τη σωματική τιμωρία των γονιών 

να συμβάλλει στη μελλοντική επιθετική συμπεριφορά εκ μέρους των ίδιων των παιδιών, 

και β) στις «παγίδες» ενίσχυσης, όπου η αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά 

ενισχύονται, οι θετικές κοινωνικές συμπεριφορές αποδυναμώνονται και η τιμωρία 

αποτυγχάνει να καταστείλει τις προβληματικές συμπεριφορές των παιδιών (Dadds & 

Salmon, 2003). 

 Τα παιδιά με αντικοινωνική συμπεριφορά συνήθως απορρίπτονται από τους 

συμμαθητές τους, λόγω της απωθητικής και προβληματικής τους συμπεριφοράς 

(Vuchinich, Bank, & Patterson, 1992). Τα παιδιά αυτά δεν έχουν αναπτύξει εναλλακτικές 

μορφές διαχείρισης των προβλημάτων τους, με αποτέλεσμα να εφαρμόζουν αποκλειστικά 

επιθετικές ή αντικοινωνικές στρατηγικές, κάτι που προκαλεί αντιδράσεις στους 

συνομηλίκους και στους δασκάλους τους. Έτσι, αναπαράγουν στο σχολείο παρόμοιες 
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αλληλεπιδράσεις με αυτές που έχουν ήδη αντιμετωπίσει στο σπίτι με τους γονείς και τα 

αδέλφια τους (Reid & Patterson, 1991).  

Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι η πρώιμη ανάμειξη με τους αποκλίνοντες συνομηλίκους, 

εκπαιδεύει τα παιδιά στην παρεκτροπή μέσα από την ενίσχυση, τη σύνδεση με τους 

αντικοινωνικούς συνομηλίκους, την αντικοινωνική τους συμπεριφορά και το χρόνο που 

περνούν μαζί τους, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων μορφών αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της σχέσης με αποκλίνοντες 

συνομηλίκους, τη χρήση ουσιών, τις συλλήψεις από την αστυνομία (Snyder, 2002).     

 Οι προβληματικές/αντικοινωνικές συμπεριφορές του παιδιού επιδεινώνονται μέσα 

από ένα φαύλο κύκλο αρνητικών αλληλεπιδράσεων δασκάλων-μαθητών, σε συνθήκες οι 

οποίες θυμίζουν έντονα τις καταναγκαστικές σχέσεις και πρακτικές που τα παιδιά έχουν 

βιώσει μέσα στις οικογένειές τους. Τα παιδιά με τις συμπεριφορές αυτές τείνουν να 

προκαλούν αρνητικές στάσεις και επιθετικές αντιδράσεις στους δασκάλους με αποτέλεσμα 

την κλιμάκωση των διαταρακτικών συμπεριφορών και την αναπαραγωγή των αρνητικών 

προτύπων σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί στην οικογένειά τους (Κουρκούτας, 2007-α). 

Μάλιστα θεωρείται ότι οι καταναγκαστικές συμπεριφορές του παιδιού είναι πιθανόν να 

προκαλέσουν δύο ειδών αντιδράσεις από το κοινωνικό περιβάλλον. Ένα αποτέλεσμα είναι 

η απόρριψη από την ομάδα των συνομηλίκων και το άλλο η σχολική αποτυχία (Patterson, 

DeBaryshe, & Ramsey, 1990). 

 Η αντικοινωνική συμπεριφορά και η απόρριψη από την ομάδα των συνομηλίκων είναι 

σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν προς την ομάδα των αποκλινόντων συνομηλίκων. 

Ακόμη, έχει βρεθεί ότι η χαλαρή γονική επίβλεψη, επίσης, συμβάλλει ως μεμονωμένη 

μεταβλητή στην πρόβλεψη της συσχέτισης με την ομάδα των αποκλινόντων συνομηλίκων. 

Οι συνομήλικοι θεωρείται ότι μαθαίνουν στους εφήβους συμπεριφορές, κίνητρα κι 

εκλογικεύσεις που υποστηρίζουν την αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ τους παρέχουν και 

ευκαιρίες για εμπλοκή σε συγκεκριμένες παραβατικές πράξεις. Υπάρχει, ωστόσο, μόνο 

ένας μικρός αριθμός ερευνών που έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει την υπόθεση της 

εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας από τους συνομηλίκους. Μια μελέτη έδειξε ότι οι 

συνομήλικοι παραβάτες παρέχουν θετική ενίσχυση για την αποκλίνουσα συμπεριφορά και 

τιμωρία για τις πράξεις κοινωνικής συμμόρφωσης (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 

1990).  

 Οι θετικές σχέσεις του παιδιού με τους συνομηλίκους του, έχουν βρεθεί να 

σχετίζονται με τις αποτελεσματικές πρακτικές των γονιών. Αντίθετα, τα παιδιά μαθαίνουν 

να έχουν αρνητικές συμπεριφορικές αντιδράσεις προς τους συνομηλίκους τους, όταν έχουν 
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καταναγκαστικές/αρνητικές αντιδραστικές σχέσεις με τους γονείς τους (Dishion, 1990). 

Επομένως, τα παιδιά αποκτούν θετικές κοινωνικές δεξιότητες αλληλεπίδρασης, όταν 

βιώνουν θετική αλληλεπίδραση και σχέση με τους γονείς τους (Leve, Pears, & Fisher, 

2002). 

 Ωστόσο, οι σχέσεις γονιού-παιδιού και παιδιού-συνομηλίκου είναι διαφορετικές όχι 

μόνο εξαιτίας του διαφορετικού ρόλου των συμμετεχόντων, αλλά, επίσης, λόγω του 

διαφορετικού τους χαρακτήρα, με τις πρώτες να είναι υποχρεωτικές και τις δεύτερες 

επιλεκτικές (Dishion & Patterson, 1997). Οι σχέσεις με τους γονείς και τα αδέλφια είναι σε 

μεγάλο βαθμό κλειστές και υποχρεωτικές. Τα μέλη της οικογένειας δεν επιλέγουν 

ελεύθερα ο ένας τον άλλον, έχουν περιορισμένη δυνατότητα να αποφύγουν τις σχέσεις με 

τους άλλους κι εμπλέκονται σημαντικά μαζί τους στην καθημερινότητά τους. Στις σχέσεις 

τους με τους συνομηλίκους, τα άτομα είναι ελεύθερα να επιλέξουν ο ένας τον άλλον. Κάθε 

άτομο μπορεί να επιλέξει αν θα περάσει χρόνο με κάποιο άτομο και αν θα αποφύγει κάποιο 

άλλο, ενώ παράλληλα μπορεί να τερματίσει μια σχέση του και να αρχίσει μιαν άλλη. 

Βέβαια, καθώς ένα παιδί μεγαλώνει, οι σχέσεις του από αρχικά κλειστές και υποχρεωτικές 

που είναι τείνουν γενικότερα να γίνονται πιο ανοιχτές κι ελεύθερες. Ειδικότερα, η φύση 

των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς και τα αδέλφια σε κάποιο βαθμό, και 

με τους συνομηλίκους σε μεγάλο βαθμό, αλλάζει κατά τη μέση παιδική ηλικία και την 

εφηβεία (Snyder, 2002).  

 Μάλιστα, μακρόχρονες έρευνες, σε μακρο-κοινωνικό επίπεδο, παρέχουν ξεκάθαρες 

ενδείξεις γύρω από τη σημαντικότητα του ρόλου των συνομηλίκων στην ανάπτυξη της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Ο ρόλος αυτός διαδραματίζεται διαμέσου δύο παράλληλων 

και συσχετιζόμενων διαδικασιών. Η πρώτη περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση των σχέσεων 

και τη φήμη ανάμεσα στην ομάδα των συνομηλίκων και συμβαίνει κατά τη διάρκεια των 

προσχολικών χρόνων και της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τα παιδιά που στερούνται των 

απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων και εμπλέκονται σε συχνή επιθετική συμπεριφορά ως 

αποτέλεσμα της κοινωνικοποίησης που έχουν λάβει από την οικογένεια, είναι πιθανόν να 

βιώσουν απόρριψη από την ομάδα των συνομηλίκων (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 

1989). Η δεύτερη, περιλαμβάνει την επιλογή ανάμεσα από τους συνομηλίκους, εκείνων 

των οποίων ταιριάζουν περισσότερο με το άτομο. Στο σημείο αυτό, τα αντικοινωνικά 

παιδιά μπορεί να επιλέξουν το ένα το άλλο μεταξύ τους για να σχετιστούν και να γίνουν 

φίλοι, ενώ η συσχέτιση με τους αποκλίνοντες συνομηλίκους έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της χρήσης 

ουσιών (Dishion, French, & Patterson, 1995). 
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Α5. ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ R. BEAVERS 

Το Συστημικό Μοντέλο του Beavers, το οποίο προσφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα 

οπτική της οικογενειακής λειτουργίας, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην εκπαίδευση, 

την έρευνα και την κλινική δουλειά. Η ικανότητα της οικογένειας είναι η μια διάσταση που 

περιλαμβάνει και το στυλ της οικογένειας είναι η άλλη διάσταση. Οι διαστάσεις αυτές 

απεικονίζονται διαγραμματικά με τη μορφή δυο κάθετων μεταξύ τους αξόνων. Ο 

οριζόντιος άξονας, που περιλαμβάνει την ικανότητα της οικογένειας, αναφέρεται στη δομή, 

τη διαθέσιμη πληροφορία και την προσαρμοστική ευελιξία του συστήματος. Με όρους του 

συστήματος, αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό ως μια συνέχεια εννέα διαφορετικών τύπων, 

καθώς όσο πιο ευέλικτη και προσαρμοστική είναι μια οικογένεια, τόσο καλύτερα μπορεί να 

διαπραγματευτεί, να λειτουργήσει και να ασχοληθεί αποτελεσματικά με στρεσογόνες 

καταστάσεις. Η υψηλή ικανότητα κάνει τόσο την ίδια τη δομή, όσο και την ικανότητα της 

δομής να αλλάζει. Υπάρχει μια σύνθετη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μορφογενετικά και 

μορφοστατικά χαρακτηριστικά. Οι ικανές οικογένειες έχουν διαισθητικά μια συστημική 

προσέγγιση των σχέσεων, με μια εκτίμηση της εναλλαγής των αιτιών και των επιδράσεων 

και της κυκλικότητας των φαινομένων του συστήματος. Όταν μια οικογένεια δεν υιοθετεί 

άκαμπτα πρότυπα συμπεριφοράς και αντιδράσεις, έχει περισσότερη ελευθερία να εξελιχθεί 

και να διαφοροποιηθεί (Beavers & Hampson, 2000). Σχετικά, ο Bertalanffy (1968) 

διατύπωσε την άποψη ότι η αρρώστια του συστήματος είναι η ακαμψία του.  

Ο κατακόρυφος άξονας, που αναφέρεται στο οικογενειακό στυλ, αφορά στην 

στυλιστική ποιότητα της οικογενειακής αλληλεπίδρασης. Υπολογίζοντας την υγιή 

λειτουργία, η διάσταση αυτή δεν αποτελεί μια μονής κατεύθυνσης συνέχεια. Αντίθετα, 

φέρει μια καμπυλόγραμμη σχέση με την υγιή λειτουργία και κυμαίνεται από κεντρομόλα 

έως φυγόκεντρη. Οι κεντρομόλες οικογένειες εισπράττουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από 

τις σχέσεις τους μέσα από την οικογένεια, παρά από τις σχέσεις τους εκτός οικογένειας. 

Αντίθετα, οι φυγόκεντρες οικογένειες αντλούν περισσότερη ικανοποίηση από τις εκτός 

οικογένειας σχέσεις τους παρά από τις εντός οικογένειας σχέσεις τους. Τα άκρα στο στυλ 

της οικογένειας, είτε ως κεντρομόλος ή φυγόκεντρη, σχετίζονται με φτωχή οικογενειακή 

λειτουργικότητα. Καθώς μια οικογένεια γίνεται πιο ικανή, μειώνεται η υπερβολή στο 

φυγόκεντρο ή κεντρομόλο της στυλ. Οι ικανές οικογένειες αλλάζουν και προσαρμόζονται 

με διάφορους τρόπους με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους. Για 

παράδειγμα, μια οικογένεια αναμένεται να είναι πιο κεντρομόλος, όταν τα παιδιά της είναι 

μικρά, ενώ όσο η οικογένεια ωριμάζει και τα παιδιά φτάνουν στην εφηβεία χρειάζεται να 
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υιοθετήσει για να είναι καλύτερα προσαρμόσιμη ένα πιο φυγόκεντρο τρόπο λειτουργίας 

(Beavers & Hampson, 2000). 

Τα μέλη μιας κεντρομόλου οικογένειας αναζητούν την ικανοποίηση κυρίως μέσα από 

την οικογένεια και τα παιδιά αργότερα φεύγουν από τα σπίτια τους. Ένα παράδειγμα αυτής 

της οικογένειας είναι ότι μπορεί να επιλέγει τα παιδιά της να είναι στο σπίτι αντί για το 

σχολείο, θεωρώντας ότι η εμπειρία του σπιτιού είναι ανώτερη από εκείνη που παρέχεται 

από εξωτερικούς φορείς, όπως η σχολική κοινωνικοποίηση. Τα μέλη των φυγόκεντρων 

οικογενειών αναζητούν την ικανοποίηση στον έξω από την οικογένεια κόσμο και τα παιδιά 

συχνά φεύγουν από το σπίτι νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως γίνεται. Στο ερώτημα: Είναι 10 το 

βράδυ, μήπως ξέρεις που είναι τα παιδιά σου; Οι κεντρομόλες οικογένειες γνωρίζουν, ενώ 

οι φυγόκεντρες συνήθως όχι (Beavers & Hampson, 2002).  

Για τα μέλη της κεντρομόλου οικογένειας το ότι αναζητούν την ικανοποίηση μέσα 

στην οικογένεια δείχνει λιγότερη εμπιστοσύνη για τον κόσμο έξω από τα όρια της 

οικογένειας. Τα μέλη της φυγόκεντρου οικογένειας, αντίθετα, αναζητούν την ευχαρίστηση 

περισσότερο έξω από την οικογενειακή μονάδα. Τα μικτά συναισθήματα αντιμετωπίζονται 

εντελώς διαφορετικά στις κεντρομόλες οικογένειες, οι οποίες προσπαθούν να 

καταστείλουν, να διαγράψουν, να αρνηθούν τα αρνητικά ή εχθρικά συναισθήματα και να 

τα συγκαλύψουν αναδεικνύοντας τα θετικά συναισθήματα φροντίδας κι αυτό είναι το 

σημείο κλειδί στο κεντρομόλο οικογενειακό στυλ που κρατάει τα παιδιά πιο κοντά και 

περισσότερο. Αντίθετα, τα μέλη των φυγόκεντρων οικογενειών είναι επιφυλακτικά στα 

στοργικά μηνύματα και αισθάνονται πιο άνετα με τα αρνητικά συναισθήματα θυμού, κάτι 

που τα κινητοποιεί για την εξωτερική αναζήτηση την οποία κάνουν (Beavers & Hampson, 

2002).  

Οι έντονα κεντρομόλες οικογένειες τείνουν να δεσμεύουν τα παιδιά τους και να τα 

δυσκολεύουν να χειραφετηθούν, ενώ οι έντονα φυγόκεντρες οικογένειες τείνουν να 

απελευθερώνουν τα παιδιά πριν να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτονόμησής τους. 

Αυτός ο πρόωρος αποχωρισμός, ωστόσο, μπορεί να κάνει τα παιδιά να επιστρέψουν 

αργότερα και πάλι στο σπίτι, αν βρουν τον έξω κόσμο πιο επικίνδυνο και απαιτητικό απ’ 

ό,τι είναι σε θέση να ανεχτούν. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι έρευνες 

αποκαλύπτουν περισσότερες εσωτερικευμένες διαταραχές (άγχους, κατάθλιψης) στις 

έντονα κεντρομόλες οικογένειες και περισσότερες εξωτερικευμένες διαταραχές 

(διαταραχές διαγωγής, επιθετικότητα) στις έντονα φυγόκεντρες οικογένειες (Hampson & 

Pierce, 1993). Ακόμη, το στυλ της οικογένειας έχει βρεθεί να σχετίζεται πιο ξεκάθαρα με 

το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας παρά με την εθνικότητά της, με το 
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χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο να σχετίζεται με τις περισσότερο φυγόκεντρες 

οικογένειες (Hampson, Beavers, & Hulgus, 1990). 

Το Συστημικό Μοντέλο του Beavers επί της ουσίας δίνει έμφαση στην ικανότητα της 

οικογένειας, η οποία αναφέρεται στο πόσο καλά μια οικογένεια σαν μια μονάδα 

αλληλεπίδρασης ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που παρίσταται η ανάγκη, κάτι το 

αναγκαίο για την οργάνωση και τη διαχείρισή της. Το βασικό θέμα της διάστασης αυτής 

είναι η δομή της οικογένειας. Η ικανότητα των ενηλίκων να διαπραγματεύονται και να 

μοιράζονται την ηγεσία και της οικογένειας να διαμορφώνει γερά, ξεκάθαρα όρια ανάμεσα 

στις γενιές σχετίζεται σημαντικά με την υγεία/ικανότητα της οικογένειας. Αντίθετα, οι 

αδύναμοι συνασπισμοί των ενηλίκων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα συνασπισμό 

γονιού-παιδιού και αναποτελεσματική ηγεσία υποδηλώνουν τα χαμηλά επίπεδα 

υγείας/ικανότητας της οικογένειας. Είναι σημαντικό για τα μέλη της οικογένειας να ξέρουν 

ποιος είναι ο γονιός και ποιο είναι το παιδί και να λειτουργούν ανάλογα με το ρόλο τους 

(Beavers & Hampson, 2002). 

Οι βέλτιστες οικογένειες υπηρετούν επί της ουσίας το Συστημικό Μοντέλο του 

Beavers για την αποτελεσματική οικογενειακή λειτουργία. Οι οικογένειες αυτές έχουν 

μέλη τα οποία είναι προσανατολισμένα προς το σύστημα, κάτι το οποίο περιλαμβάνει 

τουλάχιστον πέντε βασικές υποθέσεις: 

1. Κάθε άτομο χρειάζεται μια ομάδα, ένα ανθρώπινο σύστημα για τη διαμόρφωση της 

ταυτότητάς του, την υποστήριξη και την ικανοποίηση. 

2. Οι αιτίες και οι επιπτώσεις είναι κυκλικές και το καθένα μπορεί να προκαλέσει το 

άλλο. 

3. Κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα πολλών μεταβλητών κι όχι μιας 

αιτίας, γι αυτό και οι απλοϊκές λύσεις-απαντήσεις αμφισβητούνται. 

4. Τα ανθρώπινα όντα είναι περιορισμένα και πεπερασμένα. Κανένας δεν είναι 

απόλυτα αδύναμος ή απόλυτα δυνατός σε μια σχέση. 

5. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη όπως είναι και η αμφιθυμία (μικτά συναισθήματα) 

στα άτομα. Κι αυτά δεν δηλώνουν δυσλειτουργία. Η ικανότητα επίλυσης της 

σύγκρουσης και των μικτών συναισθημάτων είναι απαραίτητη για την υγεία και την 

ικανότητα των ατόμων και των οικογενειών (Beavers & Hampson, 2002).  

Καταρχήν, τα μέλη των βέλτιστων οικογενειών ξέρουν ότι οι άνθρωποι δεν τα 

καταφέρνουν καλά μόνοι τους κι ότι οι ανθρώπινες ανάγκες ικανοποιούνται στις 

ανθρώπινες σχέσεις. Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται και ωριμάζουν αφήνουν την 

οικογένειά τους όχι για την απομονωμένη ανεξαρτησία αλλά για άλλα ανθρώπινα 
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συστήματα. Ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή παντρεύονται, πάνε στρατό ή δουλεύουν 

η ανάγκη για επικοινωνία συνεχίζεται και διαπροσωπικές δεξιότητες απαιτούνται για την 

προσαρμογή στα διαφορετικά αυτά δίκτυα. Κάποια βρέφη είναι πιο μαζεμένα, άλλα πιο 

δραστήρια. Οι λιγότερο προσαρμοστικές οικογένειες συχνά εκλαμβάνουν και τα δύο από 

αυτά ως μη φυσιολογικά. Το μαζεμένο βρέφος θεωρείται παθητικό και το δραστήριο 

θεωρείται ότι αποφεύγει ή απορρίπτει το γονιό. Οι πιο ικανές οικογένειες μπορούν να 

ενσωματώσουν τα παιδιά με διαφορετικά στυλ και να τα θεωρήσουν φυσιολογικά και γι 

αυτό είναι ικανές να αποδέχονται μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα βασικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Πολλές τέτοιες οικογένειες καταφέρνουν να 

ενσωματώσουν ένα παιδί με Σύνδρομο Down με αγάπη και αποδοχή στην ζωή της 

οικογένειας (Beavers, Hampson, Hulgus, & Beavers, 1986). 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της συστημικής θεώρησης των βέλτιστων οικογενειών 

είναι ότι οι αιτίες και οι συνέπειες της αναγνώρισης είναι κυκλικές και εξίσου σημαντικές. 

Τα μέλη των βέλτιστων οικογενειών ξέρουν για παράδειγμα ότι η εχθρότητα από ένα 

άτομο προάγει την επίθεση ή αποχώρηση σε άλλο άτομο, η οποία ενισχύει την εχθρότητα. 

Οι προσπάθειες για έλεγχο αυξάνουν την πιθανότητα του θυμού και της περιφρόνησης και 

η έλλειψη συνεργασίας και η περιφρόνηση ενισχύουν τον έλεγχο. Έτσι τα ερεθίσματα 

γίνονται αντιδράσεις και οι αντιδράσεις ερεθίσματα σε μια διαδικασία που διαμορφώνει 

χωρίς να ορίζει σταθερά και ξεκάθαρα θύτες και θύματα (Beavers & Hampson, 2002). 

Οι λιγότερο ικανές οικογένειες μπορούν εύκολα να εμπλακούν σε ένα τριγωνικό 

πρότυπο αλληλεπίδρασης θύματος-θύτη-σωτήρα. Όλα τα μέλη τους αποδέχονται το σχήμα 

αυτό, αλλά δεν συμφωνούν μεταξύ τους στο ποιος είναι το θύμα, ποιος ο θύτης και ποιος ο 

σωτήρας. Η γραμμική σκέψη και η έλλειψη εκτίμησης και σεβασμού των υποκειμενικών 

απόψεων οδηγούν σε συγκρουσιακές σχέσεις που δεν τελειώνουν και δεν επιλύονται ποτέ 

(Beavers & Hampson, 2002). 

Η τρίτη άποψη, ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά προκύπτει από πολλές μεταβλητές και 

πολλούς παράγοντες υπάρχει στις βέλτιστες οικογένειες, ενώ λείπει σημαντικά στις 

δυσλειτουργικές οικογένειες. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί ρίξει το γάλα του στο 

τραπέζι, οι πιθανές εξηγήσεις είναι οι ακόλουθες: 1) Το γεγονός συνέβη τυχαία και δεν 

υπάρχει κάποιο κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά αυτή. 2) Η συμπεριφορά αυτή έχει 

διαπροσωπικό νόημα, όπως το ότι το παιδί με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να προκαλέσει τη 

μητέρα του. 3) Το παιδί προσπαθεί να εκφράσει εχθρότητα και καταστροφικά 

συναισθήματα που δεν σχετίζονται με τη μητέρα του. 4) Το παιδί είναι αγχωμένο και 
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κουρασμένο γι αυτό και κάνει λάθη. 5) Το πρόβλημα είναι μηχανικό, το ποτήρι είναι πολύ 

μεγάλο για τα μικρά χεράκια του παιδιού (Beavers & Hampson, 2002). 

Το χαρακτηριστικό των δυσλειτουργικών οικογενειών είναι το ότι πιστεύουν 

ολοκληρωτικά κάποια από αυτές τις πιθανές εξηγήσεις. Αντίθετα, οι βέλτιστες οικογένειες 

λαμβάνουν υπόψη τους όλες αυτές τις πιθανές εξηγήσεις και κάνουν κάθε προσπάθεια να 

βρουν την εξήγηση εκείνη που είναι πιο πιθανόν να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

(Beavers & Hampson, 2002). 

Τέταρτον, ο προσανατολισμός προς το σύστημα περιλαμβάνει την επίγνωση ότι τα 

ανθρώπινα όντα είναι πεπερασμένα, ότι έχουν περιορισμένη δύναμη και ότι η 

αυτοεκτίμηση προέρχεται από την επίτευξη της σχετικής ικανότητας παρά από τον 

απόλυτο έλεγχο. Τα μέλη των βέλτιστων οικογενειών ξέρουν ότι η επιτυχία των 

ανθρώπινων προσπαθειών εξαρτάται από παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχο 

κάποιου. Ακόμη, πιστεύουν ότι όταν έχουν στόχους και σκοπό μπορούν να κάνουν τη 

διαφορά στη ζωή τη δική τους και των άλλων. Οι άνθρωποι είναι απίστευτα τρωτοί όταν 

προσπαθούν να ελέγξουν απόλυτα τους άλλους. Η διαπραγμάτευση είναι ζωτικής σημασίας 

για την επιτυχία των ανθρώπινων προσπαθειών, και η ατομική επιλογή χρειάζεται να 

λαμβάνεται υπόψη. Τα μέλη των οικογενειών αυτών δέχονται ότι οι άνθρωποι έχουν την 

ικανότητα να οραματίζονται ακόμη και την τελειότητα, ενώ παράλληλα μπορεί να 

πέφτουν, να κάνουν λάθη, να φοβούνται και να χρειάζονται επιβεβαίωση. Ακόμη, 

πιστεύουν ότι οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ ελεύθεροι από το να έχουν μικτά συναισθήματα 

γύρω από σημαντικούς ανθρώπους και πράγματα. Τα μικτά συναισθήματα επιλύονται με 

τη δράση που κατευθύνεται προς την ισορροπία για την επίτευξη του μεγαλύτερου καλού ή 

του λιγότερο κακού. Η ψυχαναγκαστική γραμμική σκέψη δεν χρειάζεται ούτε βοηθάει 

στην επίτευξη της βέλτιστης οικογενειακής λειτουργίας (Beavers & Hampson, 2002). 

Εντέλει, η σύγκρουση και η αμφιθυμία ή τα μικτά συναισθήματα είναι αναπόφευκτα, 

χωρίς, ωστόσο, να δηλώνουν υγεία ή αρρώστια, ικανότητα ή ανικανότητα. Όμως είναι 

αναγκαίο, προκειμένου τα άτομα και οι οικογένειες να λειτουργήσουν καλά, να επιλυθεί η 

σύγκρουση και η αμφιθυμία και αυτά τα δύο σχετίζονται μεταξύ τους. Είναι πιο δύσκολο 

για τα μέλη της οικογένειας να επιλύσουν τη σύγκρουση εάν έχουν σημαντικά ανεπίλυτα 

μικτά συναισθήματα. Οι συζητήσεις έχουν την τάση να οδηγούνται σε διαφωνίες που δεν 

βγάζουν πουθενά, καθώς τα άτομα που δεν μπορούν να ελέγξουν τη σκέψη τους γύρω από 

σημαντικά πράγματα δεν μπορούν να εξελιχθούν και να ωριμάσουν. Για παράδειγμα, 

πολλοί έφηβοι ενώ ζητούν περισσότερη ελευθερία, συμπεριφέρονται ακόμη με τέτοιους 

τρόπους που ενθαρρύνουν το να τους θέσουν όρια οι γονείς τους. Οι γονείς χρειάζεται να 
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έχουν ξεκάθαρα επιλύσει μικτά συναισθήματα γύρω από τους ρόλους τους και τις 

προσδοκίες τους για να βοηθήσουν τους εφήβους να εναρμονίσουν τα λεγόμενα τους με τη 

συμπεριφορά τους (Beavers & Hampson, 2002). 

Βασικό χαρακτηριστικό των βέλτιστων οικογενειών είναι τα ξεκάθαρα όρια. Ένας 

χρήσιμος παραλληλισμός για τα εξωτερικά όρια του συστήματος της βέλτιστης οικογένειας 

είναι αυτός ενός ζωντανού οργανισμού, ο οποίος έχει αρκετή δύναμη και ακεραιότητα για 

να επιτρέψει μια έντονη αλληλεπίδραση εντός των ορίων του, ενώ ταυτόχρονα είναι 

διαπερατός στον εξωτερικό κόσμο επιτρέποντας μια ικανοποιητική συναλλαγή μαζί του. 

Τα μέλη των βέλτιστων οικογενειών εμπλέκονται ενεργά στον κόσμο πέρα από την 

οικογένεια, σχετίζονται μαζί του με αισιοδοξία και ελπίδα, και από τις εξωτερικές τους 

συναλλαγές φέρνουν διάφορα ενδιαφέροντα και ενθουσιασμό πίσω στην οικογένεια. 

Υπάρχει ανοιχτή διάθεση σε άλλες απόψεις, τρόπους ζωής και αντιλήψεις. Οι αντιλήψεις 

τους για τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της οικογένειάς τους είναι πολύ κοντά στις 

παρατηρήσεις των εξωτερικών βαθμολογητών. Επιπρόσθετα, οι βέλτιστες οικογένειες 

έχουν ξεκάθαρα όρια ανάμεσα στα μέλη τους. Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς λόγω 

αυτού τα συναισθήματα μιας μητέρας από τα συναισθήματα ενός πατέρα και τις απόψεις 

ενός παιδιού για μια κατάσταση από τις απόψεις ενός άλλου παιδιού για την ίδια 

κατάσταση. Η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει την αποδοχή των διαφορών και τον αγώνα 

για την επίτευξη κοινών στόχων. Η επιλογή του ατόμου αναμένεται, τα μέλη της 

οικογένειας μιλούν ανοιχτά και ακόμα και τα μικρότερα παιδιά εκλαμβάνουν σεβασμό ως 

σημαντικά, ξεχωριστά άτομα που κάνουν αξιόλογες συνεισφορές (Beavers & Hampson, 

2002). 

Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια μεταξύ των γενεών. Αν και η δύναμη 

μοιράζεται ελεύθερα δεν υπάρχει αμφιβολία στο ποιος είναι ο γονιός και στο ποιος είναι το 

παιδί. Οι γονείς δεν είναι υποχρεωμένοι να αποποιούνται τη δύναμή τους και ούτε τα 

παιδιά καλούνται να αναλάβουν πρόωρα υπευθυνότητες. Οι γονείς κατανοούν ότι οφείλουν 

να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν και δεν βασίζονται στα παιδιά τους για 

συναισθηματική υποστήριξη, η οποία λαμβάνεται καταλλήλως από άλλους ενήλικες 

(Beavers & Hampson, 2002). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των βέλτιστων οικογενειών είναι η σαφήνεια του 

πλαισίου. Σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο – οικογενειακό, φιλικό και ασθενή-πελάτη – υπάρχει 

η ανάγκη χειρισμού της ισορροπίας ανάμεσα στη μη λογική και τη λογική. Πόσο ξεκάθαρο 

είναι το πλαίσιο? Όταν μια βέλτιστη οικογένεια αλληλεπιδρά, είναι γενικά σαφές σε ποιον 

απευθύνονται τα σχόλια καθώς, επίσης, και η φύση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον 
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ομιλητή και τον ακροατή. Υπάρχει ένα θέμα που μοιράζεται σε όλους και τα μέλη μπορούν 

να συνεχίζουν συζητήσεις για πολύ καιρό με αποτελεσματικό τρόπο. Οι κοινωνικοί ρόλοι, 

αν και ευέλικτοι, είναι σαφείς (Beavers & Hampson, 2002). 

Ένα παράδειγμα για το είδος του πλαισίου μπορεί να αφορά στην ανάγκη των γονιών 

να επιλύσουν τη δική τους ανταγωνιστικότητα και αντιπαλότητα. Στις δυσλειτουργικές 

οικογένειες, ένα παιδί μπορεί να είναι συνεχώς στη μέση στις γονικές μάχες. Ακόμη και 

πολύ απλές κουβέντες μπορεί να πυροδοτήσουν μια γονική μάχη. Είναι απαραίτητο για 

τους γονείς να επιλύσουν μόνοι τους τις δικές τους συγκρούσεις και να αρνηθούν να 

τριγωνοποιήσουν τα παιδιά τους. Οι γονείς στις βέλτιστες οικογένειες βοηθούν τα παιδιά 

στην αποδοχή των ορίων των ρόλων και στην κατανόηση του να είναι παιδιά θέτοντας 

σαφώς τα όρια μεταξύ των γενεών (Beavers & Hampson, 2002). 

Η σχετικά ισοδύναμη δύναμη και η οικειότητα, είναι ακόμη χαρακτηριστικά των 

βέλτιστων οικογενειών. Όταν ένας άνθρωπος φοβάται, αναζητά κάποιο είδος δύναμης. 

Στην κατάσταση αυτή, δύο επιλογές είναι διαθέσιμες: 1) Η δύναμη μιας σχέσης αγάπης με 

τους άλλους με την εμπειρία της κοντινότητας χωρίς εξαναγκασμό, και 2) Η δύναμη του 

ελέγχου στον εσωτερικό εαυτό κάποιου ή/και ο έλεγχος των άλλων (Beavers & Hampson, 

2002).  

Σε μια βέλτιστη οικογένεια υπάρχει μια ξεκάθαρη ιεραρχία δύναμης με την ηγεσία να 

υπάρχει στα χέρια των ενηλίκων, οι οποίοι διαμορφώνουν έναν συνασπισμό με μοιρασμένη 

δύναμη. Τα παιδιά είναι λιγότερο δυνατά φανερά απ’ ό,τι είναι οι γονείς τους, αλλά 

συμβάλλουν στις αποφάσεις και μοιράζονται όλο και περισσότερο τη φανερή δύναμη των 

γονιών όσο μεγαλώνουν και οδεύουν προς την ενηλικίωση. Απογοητευτικοί, 

αυτοκαταστροφικοί καυγάδες κι αγώνες δύναμης σπάνια συμβαίνουν και τα οικογενειακά 

καθήκοντα αναλαμβάνονται με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αυτά τα τυχερά άτομα έχουν 

μάθει να ασχολούνται με το φόβο τους περισσότερο με το να σχετίζονται παρά με το να 

ελέγχουν (Beavers & Hampson, 2002). 

Οι γονείς στις οικογένειες με δύο γονείς έχουν σχετικά ισοδύναμη φανερή δύναμη και 

χρειάζονται συμπληρωματική αλληλεπίδραση προκειμένου να αποφύγουν τις 

ανταγωνιστικές συγκρούσεις. Βέβαια, είναι λογικό να πιστεύουμε ότι κάθε μέλος της 

οικογένειας έχει όση δύναμη έχει και κάθε άλλο μέλος της. Για παράδειγμα, ένα άρρωστο 

παιδί μπορεί να ελέγχει όλη την οικογένεια, όχι μέσω φανερής δύναμης αλλά μέσω της 

αδυναμίας του. Στη δυσλειτουργική αλληλεπίδραση η δύναμη του αδύναμου παιδιού είναι 

συχνή ή αντίθετα μια προσπάθεια να είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Ο αδύναμος ρόλος είναι 
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συγκαλυμμένη δύναμη, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ο όρος ισοδύναμη φανερή δύναμη 

(Beavers & Hampson, 2002). 

Γενεές πριν, στις οικογένειες με δύο γονείς, η συμπληρωματικότητα ήταν ορισμένη 

από την παράδοση καθώς κυριαρχούσε η άποψη «Εμείς είμαστε οι σύντροφοι σε αυτή την 

οικογένεια, εσύ ασχολείσαι με τα προς το ζην και εγώ ασχολούμαι με τα του σπιτιού». Στις 

σύγχρονες πιο πολύπλοκες συνθήκες, ο πατέρας και η μητέρα είναι εξίσου ικανοί να 

εργαστούν και οι δουλειές του σπιτιού αποτελούν πεδίο απαραίτητης διαπραγμάτευσης. 

Απομακρυνόμενο από τις παραδοσιακές κατευθυντήριες γραμμές, κάθε ζευγάρι 

αναγκαστικά αναπτύσσει το δικό του σύστημα συμπληρωματικότητας των ρόλων. Αυτή 

είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει. Πώς κάνουμε μια δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων που 

και στους δύο θα επιτρέψει να έχουν προσωπική αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα της 

επιλογής έπειτα από διαπραγμάτευση; Τα ζευγάρια των βέλτιστων οικογενειών 

ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόκληση. Δεν εξαρτώνται από τετριμμένους ρόλους ούτε 

τους εγκαταλείπουν εντελώς. Υπάρχουν σε διαταραγμένα ζευγάρια άνδρες που επιμένουν 

ότι η γυναίκα πρέπει να δουλεύει άσχετα από το αν εκείνη θέλει ή όχι και γυναίκες που 

ανυποχώρητα αρνούνται να ασχοληθούν με τα οικιακά (Beavers & Hampson, 2002). 

Οι βέλτιστες οικογένειες δείχνουν να έχουν στο ελάχιστο στερεότυπα σε σχέση με το 

φύλο. Παρόλο που οι μητέρες συνήθως ασχολούνται περισσότερο με την ανατροφή των 

παιδιών, οι πατεράδες συμμετέχουν αρκετά στη ζωή και ευημερία των παιδιών. Στα παιδιά, 

δεν υπαγορεύει το φύλο το χαρακτήρα (για παράδειγμα ότι τα κορίτσια είναι πιο 

συναισθηματικά από τα αγόρια) αλλά η σειρά γέννησης (Beavers, 1977). Τα μεγαλύτερα 

παιδιά γενικά έχουν πιο ελεγχόμενη συναισθηματική έκφραση, καλύτερη πειθαρχία και 

είναι περισσότερο προσανατολισμένα στην επίτευξη. Τα δεύτερα παιδιά σε σειρά γέννησης 

δείχνουν περισσότερο ανοιχτά συναισθηματικά, περισσότερο αυθορμητισμό και λιγότερο 

ενδιαφέρον για την επίτευξη ή την αυτοπειθαρχία. Τα μικρότερα παιδιά είναι συχνά πιο 

αργά όσον αφορά την κοινωνική τους ανάπτυξη και μπορεί να δείξουν περισσότερο 

συναίσθημα (Beavers & Hampson, 2002). 

Ο χειρισμός των διαφορών αυτών με ισοδύναμη φανερή δύναμη ενθαρρύνει την 

οικειότητα. Όταν οι διαφορές δύναμης αφεθούν κατά μέρος, οι άνθρωποι μπορούν να 

βιώσουν το μοίρασμα του βαθύτερού τους εαυτού σ’ ένα κλίμα εμπιστοσύνης και απουσίας 

φόβου. Η εμπειρία αυτή είναι ενδυναμωτική και απελευθερωτική. Αποτελεί μια 

πραγματική εξέδρα εκτόξευσης για τα μέλη της οικογένειας, επιτρέποντας στους γονείς να 

επικοινωνήσουν ενεργητικά με εμπιστοσύνη κι επιτρέποντας παράλληλα στα παιδιά να 
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πλησιάσουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους ακόμα και προετοιμαζόμενα να αφήσουν το 

σπίτι τους (Beavers & Hampson, 2002). 

Η αυτονομία είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Τα μέλη των βέλτιστων οικογενειών 

αναλαμβάνουν ευθύνη για τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. 

Είναι ανοιχτά στην επικοινωνία με τους άλλους και σέβονται τις διαφορετικές 

υποκειμενικές απόψεις. Εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα ξεκάθαρα ενώ λείπουν οι 

κατηγορίες και οι προσωπικές επιθέσεις και δεν υπάρχει κάποιος «αποδιοπομπαίος τράγος» 

στην οικογένεια. Οι βέλτιστες οικογένειες δέχονται την αβεβαιότητα, την αμφιθυμία και 

την διαφωνία και τα μέλη τους δεν αισθάνονται ότι ρισκάρουν για να γίνουν γνωστά και 

ανοιχτά στους άλλους. Οι οικογένειες αυτές αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. 

Οι γονείς μπορούν να διακηρύσσουν θέματα που αργότερα ν’ αποδεικνύονται να είναι 

εσφαλμένα και αυτό να έχει μικρή βλαπτικότητα. Τα παιδιά μπορούν να αποτυγχάνουν 

χωρίς να δέχονται επίθεση ή να προσδιορίζονται ως ανεπαρκή. Η ανοχή στην αβεβαιότητα, 

την αμφιθυμία, την ατέλεια επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να είναι ειλικρινή, 

δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Το να ψεύδονται δεν είναι αναγκαίο, 

μια και οι άνθρωποι στις οικογένειες αυτές δεν τιμωρούνται με το να λένε την αλήθεια 

(Beavers & Hampson, 2002). 

Η χαρά και η άνεση στη σχέση επιπλέον χαρακτηρίζουν τις οικογένειες αυτές. Οι 

συναλλαγές ανάμεσα στις βέλτιστες οικογένειες χαρακτηρίζονται από ζεστασιά, 

αισιοδοξία, καθώς επίσης και για την έντασή τους. Ενσυναίσθηση για τα συναισθήματα 

του άλλου, ενδιαφέρον για το τι έχει ο άλλος να πει και προσδοκία για κατανόηση από τους 

άλλους, όλα αυτά ενθαρρύνουν τα μέλη ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες του άλλου με 

δραστικό τρόπο και με ενδιαφέρον. Ο προσανατολισμός τους είναι συνεργατικός. Κάθε 

άτομο αναμένει την ικανοποίηση και την ανταμοιβή μέσα από τις σχέσεις του, κι αυτό τους 

ενισχύει να αναμειχθούν και να επενδύσουν ο ένας στον άλλο. Η συνεργατική αυτή στάση 

εκδηλώνεται μέσα από τη συμπεριφορά, τον τόνο της φωνής, το περιεχόμενο των λέξεων 

και τα πρότυπα επικοινωνίας (Beavers & Hampson, 2002). 

Ως συνέπεια της προσδοκίας για συνεργασία, τα μέλη των βέλτιστων οικογενειών 

θεωρούν την ανθρώπινη φύση αγαθή-καλή. Οι ανθρώπινες ανάγκες για οικειότητα και 

επιτρεπτικότητα αναγνωρίζονται χωρίς φόβο. Οι άνθρωποι θεωρείται ότι αγωνίζονται για 

να τα καταφέρουν όσο καλύτερα μπορούν κάτω από τις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες κι 

όχι ότι είναι εχθρικοί ή αυτοκαταστροφικοί από τη φύση τους. Υπάρχει ποικιλία στην 

έκταση κατά την οποία οι άνθρωποι έξω από την οικογένεια θεωρούνται ως αγαθοί, μα 

όλες οι βέλτιστες οικογένειες το πιστεύουν αυτό για τα μέλη τους. Η πεποίθηση ότι ο 
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άλλος είναι κατά βάση καλός και με καλή πρόθεση είναι ουσιώδης για την επιτυχή έκβαση 

κάθε προσπάθειας εγγύτητας (Beavers & Hampson, 2002). 

Η διαπραγμάτευση αποτελεί ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό. Οι βέλτιστες 

οικογένειες υπερτερούν στην ικανότητά τους να δέχονται κατευθύνσεις, να οργανώνονται, 

να διαπραγματεύονται τις διαφορές και να επιτυγχάνουν την εγγύτητα και την 

αποτελεσματικότητα. Οι γονείς δρουν ως συντονιστές ακούγοντας τις απόψεις των άλλων 

και εκφράζοντας τις δικές τους. Συνήθως εναλλάσσουν το ρόλο τους αυτό πολλές φορές 

στα πλαίσια μιας συζήτησης. Όλοι οι παράγοντες που είναι σημαντικοί για το οικογενειακό 

σύστημα διαδραματίζουν το ρόλο τους, περιλαμβάνοντας τη σαφήνεια του πλαισίου, τη 

σχετικά ισοδύναμη δύναμη, τις προσδοκίες συνεργασίας, την ενθάρρυνση της επιλογής. Η 

ανταπόκριση της οικογένειας σε επιμέρους πεδία σχετίζεται με τη συνολική της ικανότητα 

όσον αφορά την ανατροφή. Αυτή η δεξιότητα διαπραγμάτευσης υπάρχει σε όλες τις 

βέλτιστες οικογένειες, κάθε κοινωνικής τάξης, πολιτισμικής προέλευσης και φυλετικής 

καταγωγής (Hampson, Beavers, & Hulgus, 1990). 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό τους, είναι οι σημαντικές υπερβατικές αξίες και πίστεις. 

Οι ικανές οικογένειες δέχονται την αλλαγή. Τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται γονείς. Οι 

γονείς γερνούν και πεθαίνουν. Για την αποδοχή του αναπόφευκτου ρίσκου και της 

απώλειας στην αγάπη και στην εγγύτητα, οι οικογένειες και τα άτομα χρειάζονται ένα 

σύστημα αξιών και πεποιθήσεων που να υπερβαίνει τα όρια της εμπειρίας και της γνώσης 

τους. Με τέτοιες υπερβατικές πίστεις και αξίες, οι οικογένειες και τα μέλη τους μπορούν να 

δουν τη δική τους ξεχωριστή πραγματικότητα, η οποία μπορεί να είναι επώδυνη, αβέβαιη 

και τρομακτική, από μια ελπιδοφόρα οπτική γωνία. Χωρίς τέτοιες πίστεις, οι οικογένειες 

και τα άτομα είναι ευάλωτα στην απαισιοδοξία και στην απελπισία (Beavers & Hampson, 

2002). 

Η ικανότητα αποδοχής της αλλαγής και της απώλειας είναι στενά συνδεδεμένα με την 

αποδοχή της θνησιμότητας. Μόνο χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη ικανότητα για 

συμβολισμό, ορίζοντας τον εαυτό του ως μέρος ενός ευρύτερου με νόημα συνόλου, μπορεί 

ο θάνατος κάποιου και ο θάνατος των αγαπημένων του να αντιμετωπιστεί κατάματα και με 

κουράγιο. Καθώς κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να επιζήσει και να ευημερήσει χωρίς να 

σχετίζεται με κάποιο μεγαλύτερο από αυτόν σύστημα – συνήθως την οικογένεια – καμία 

οικογένεια δεν μπορεί να επιζήσει και να ευημερήσει χωρίς κάποιο μεγαλύτερο σύστημα. 

Το υπερβατικό σύστημα αξιών, είτε είναι συμβατικό είτε όχι, επιτρέπει στα άτομα και στις 

οικογένειες να ορίσουν τον εαυτό τους και τις δραστηριότητές τους ως σημαντικές και με 

νόημα (Beavers & Hampson, 2002). 
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Για τις βέλτιστες οικογένειες, η θεώρηση για τη φύση της ανθρωπότητας είναι θετική 

ή στη χειρότερη περίπτωση ουδέτερη, και της ανθρώπινης συμπεριφοράς σαν μια 

απάντηση στις εμπειρίες και σαν μια προσπάθεια ενασχόλησης με τα προβλήματα κι 

επίλυσής τους. Η συμπεριφορά και οι σχέσεις των μελών των βέλτιστων οικογενειών 

θεωρούνται υπό το πρίσμα της σχετικής και όχι της απόλυτης αλήθειας. Με λίγα λόγια 

επιτρέπουν στα μέλη τους να προσεγγίσουν την αλήθεια με το δικό τους ξεχωριστό 

υποκειμενικό τρόπο. Με αυτές τις πεποιθήσεις για τους ανθρώπους και την 

πραγματικότητα, οι υγιείς οικογένειες είναι σε θέση να σχετίζονται με εμπιστοσύνη χωρίς 

να ανυψώνουν ισχυρές άμυνες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Beavers & Hampson, 

2002). 

Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιορισμοί των βέλτιστων οικογενειών. Οι δεξιότητες 

αυτές των βέλτιστων οικογενειών που προηγήθηκαν υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές 

βρίσκονται αλλά η συνολική περιγραφή αναφέρεται σε μια τελειότητα η οποία απουσιάζει 

από την πραγματικότητα. Οι υγιείς οικογένειες, όπως άλλοι υγιείς οργανισμοί, έχουν 

ελαττώματα και αδυναμίες που προέρχονται από τις διάφορες διαδικασίες που προάγουν 

αυτή την υγεία. Παράλληλα με τις δυνατότητες υπάρχει επίσης ο φόβος του ασυνήθιστου ή 

η ανάγκη ελέγχου ή συντονισμένες προσπάθειες που εξαλείφουν ότι είναι διαταρακτικό. 

Τέτοιες ατέλειες είναι μέρος μιας υγιούς και ικανής οικογένειας. Καμία οικογένεια δεν 

μπορεί να είναι βέβαιη ότι έχει όλη τη δύναμη να ξεπεράσει κάθε περιβαλλοντική 

δυσκολία. Για παράδειγμα, σε μια βέλτιστη οικογένεια όλα πήγαιναν καλά για χρόνια, 

ώσπου το παιδί έφυγε από το σπίτι και ο γάμος διαλύθηκε. Ακόμη, δηλαδή, κι αν για 

κάποιο διάστημα επιτευχθεί μια πολύ καλή λειτουργία σε μια οικογένεια, αυτό δεν 

σημαίνει ότι αυτή θα παραμείνει σταθερή με το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί να 

προκύψουν με το πέρασμα του χρόνου παράγοντες, όπως ανεργία, αρρώστια, απρόσμενος 

θάνατος, που μπορούν να γκρεμίσουν την προϋπάρχουσα ισορροπημένη οικογενειακή 

λειτουργία (Beavers & Hampson, 2002). 

Μάλιστα, σύμφωνα με τη θεωρία του Bowen (1978) και την εννοιολογική 

προσέγγιση της ανθεκτικότητας της οικογένειας της Walsh (1996), ακόμη και λειτουργικές 

οικογένειες μπορεί να δυσλειτουργήσουν από υπερβολικό στρες, αλλά τα μέλη της 

οικογένειας μπορούν να επανέλθουν στη λειτουργικότητα. Επίσης, σύμφωνα με τη θεωρία 

συστημάτων της οικογένειας, το επίπεδο προσαρμοστικότητας της οικογένειας σχετίζεται 

με το βαθμό σύνδεσης ή αποκοπής της πυρηνικής με τις δύο εκτεταμένες οικογένειες. 

Κατά τη θεωρία συστημάτων της οικογένειας του Bowen (1996), μεγαλύτερες πιθανότητες 
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λειτουργικότερης προσαρμογής σε αυξημένες πιέσεις έχει η οικογένεια που είναι σε θέση 

να αντλήσει συναισθηματική και πρακτική στήριξη από τις δύο εκτεταμένες οικογένειες. 

Από την άλλη, οι δυσλειτουργικές οικογένειες είναι πιο περιορισμένες στη 

διαπραγμάτευση των συγκρούσεων και στην προσαρμογή στις αναπτυξιακές απαιτήσεις 

και στις κρίσιμες καταστάσεις. Τα μέλη των οικογενειών αυτών έχουν την πιο μεγάλη 

δυσκολία στην επίλυση της αμφιθυμίας και στον ορισμό στόχων. Η βασική έλλειψη και η 

μεγαλύτερη ανάγκη είναι η συνοχή στην αλληλεπίδραση. Τέτοιες οικογένειες έχουν φτωχή 

δομική δύναμη, ασαφή, αναποτελεσματική και μη ικανοποιητική επικοινωνία, έντονα 

προβλήματα στα διαπροσωπικά όρια, λίγες δεξιότητες διαπραγμάτευσης κι έναν 

καταθλιπτικό ύφος. Η δομική δύναμη της οικογένειας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και 

η επικοινωνία είναι μη αποτελεσματική. Τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν κάποιο πεδίο 

ενδιαφέροντος και προσοχής που να μοιράζονται από κοινού και κάθε γονικός 

συνασπισμός είναι σε μεγάλη ένταση και σύγκρουση (Beavers & Hampson, 2002). 

Τα μέλη των δυσλειτουργικών οικογενειών αρνούνται το πέρασμα του χρόνου και τις 

επιπτώσεις του στην ανάπτυξη, την ωρίμανση, τη γήρανση και το θάνατο. Η συμπεριφορά 

και τα συναισθήματα συνήθως είναι απαθή στις εξελισσόμενες ικανότητες των μελών της 

οικογένειας, που έχουν μεγάλη δυσκολία να δουν στο μέλλον και να κάνουν 

αποτελεσματικά σχέδια. Η αμφιθυμία συνήθως εκφράζεται με διαδοχική σειρά. Τα μέλη 

των οικογενειών τείνουν να εκφράζουν πρώτα τη μια πλευρά και μετά την άλλη των 

έντονα μικτών συναισθημάτων που έχουν για τους άλλους. Η επικοινωνία είναι έντονα 

αμφιθυμική και δυσνόητη στον παρατηρητή (Beavers & Hampson, 2002). 

Η έλλειψη ατομικότητας ή διαφοροποίησης του εαυτού στις οικογένειες αυτές οδηγεί 

σε έντονες δυσκολίες στην ικανότητα των μελών να αποφασίζουν και να κατευθύνονται 

προς συγκεκριμένους στόχους, καθώς επίσης και στην ικανότητα να επιλύουν συγκρούσεις 

και να ασχολούνται εποικοδομητικά με τα προβλήματα. Το σύστημα κινείται σαν ένα 

πλοίο χωρίς πηδάλιο. Η διάθεση και ο τόνος των συναισθημάτων είναι ό,τι πιο επώδυνο 

υπάρχει στις κατηγορίες των οικογενειών. Εκφράσεις αγάπης και επιβεβαίωσης είναι 

σπάνιες. Οι σοβαρά δυσλειτουργικές οικογένειες βιώνουν χρόνια απογοήτευση, θυμό, 

μνησικακία και ενοχή. Στις οικογένειες αυτές ένα βασικό αναπτυξιακό στάδιο, εκείνο της 

ανάπτυξης εμπιστοσύνης, παραμένει ανολοκλήρωτο (Beavers & Hampson, 2002). 

Το παιδί που μεγαλώνει σε μια τέτοια οικογένεια αναπτύσσει μια μη ολοκληρωμένη 

αίσθηση εαυτού ή ταυτότητας, καθώς η επιλογή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

ανάπτυξη ταυτότητας. Με την έλλειψη ενός κοινού πεδίου ενδιαφέροντος, τα ελαττώματα 

των ορίων, την επικοινωνιακή αφάνεια και την απομόνωση, κανένας σε αυτή την 
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οικογένεια δεν ασχολείται με την απώλεια. Τα δυσλειτουργικά πρότυπα αλληλεπίδρασης 

γίνονται φαύλοι κύκλοι καθώς τέτοια απένθητη απώλεια εμποδίζει τις επόμενες γενιές να 

αναπτύξουν ικανές οικογένειες (Beavers & Hampson, 2002). 

Ειδικότερα, οι δυσλειτουργικές κεντρομόλες οικογένειες έχουν σκληρά, σχεδόν 

αδιαπέραστα εξωτερικά όρια. Η οικογένεια συνήθως φαίνεται στους γείτονες παράξενη και 

η αφοσίωση στην οικογένεια σημαίνει ότι τα μέλη της παραμένουν στην οικογένεια και 

είτε σωματικά είτε συναισθηματικά ποτέ δεν αφήνουν το σπίτι. Τα μέλη της οικογένειας 

αναμένεται να σκέφτονται και να αισθάνονται το ίδιο, χωρίς καμία κατανόηση στις 

μοναδικές υποκειμενικές ανθρώπινες αντιδράσεις στον εξωτερικό κόσμο. Υπάρχουν 

σοβαρά προβλήματα σχετικά με τα όρια. Τα παιδιά λαμβάνουν ελάχιστα ξεκάθαρα 

μηνύματα και πολλά συγκεχυμένα. Τα μέλη της οικογένειας δεν είναι σε θέση να βιώσουν 

ή να εκφράσουν την αίσθηση της ατομικής ταυτότητας (Beavers & Hampson, 2002). 

Ο συνασπισμός μεταξύ των ενηλίκων πάντα λειτουργεί φτωχά. Οι σχέσεις 

διατηρούνται μέσω της ευγένειας παρόλο που οι ενήλικες δεν μπορούν να σχετιστούν 

άμεσα με τους άλλους, κάτι που είναι έκδηλο στην άμεση παρατήρηση. Τα διαγενεακά 

όρια είναι ασαφή. Υπάρχουν συνεχώς συγκεχυμένες περιοχές που οδηγούν στην έλλειψη 

επικοινωνίας. Εξαιτίας της έλλειψης μιας κοινής περιοχής ενδιαφέροντος και της ελλιπούς 

επικοινωνίας η ενασχόληση με την απώλεια μέσα από το μοίρασμά της είναι αδύνατη 

(Beavers & Hampson, 2002). 

Τα παιδιά στις οικογένειες αυτές είναι χαρακτηριστικά παρεμποδισμένα, 

υπερπροστατευμένα και ελεγχόμενα. Γι αυτά, ένα αποτέλεσμα της σύγκρουσης ανάμεσα 

στις αναπτυξιακές πιέσεις για διαχωρισμό και στην εντολή της οικογένειας να παραμένει 

κανείς πιστός και στατικός, είναι η πολύ χαμηλή λειτουργικότητα όπως αυτή που 

παρατηρείται στη σχιζοφρένεια σε οικογένειες που έχουν γενετική προδιάθεση προς τη 

συγκεκριμένη ασθένεια (Beavers & Hampson, 2002). 

Οι δυσλειτουργικές φυγόκεντρες οικογένειες χαρακτηρίζονται από έντονα διάχυτα 

όρια με τον εξωτερικό κόσμο. Ο οργανισμός της οικογένειας είναι ασταθής. Οι γονείς πάνε 

από δω κι από κει, τα παιδιά τρέχουν πάνω κάτω και το ποιοι τελικά αποτελούν την 

οικογένεια είναι συνήθως ασαφές. Η οικογενειακή αλληλεπίδραση χαρακτηρίζεται από 

ανταγωνισμό, πειράγματα, χειρισμό και ανοιχτές συγκρούσεις που δεν επιλύονται ποτέ. Οι 

διαπροσωπικές δεξιότητες είναι τόσο περιορισμένες που τα παιδιά και οι γονείς ακόμα 

μπορεί να φύγουν από το σπίτι αλλά συνήθως αποτυγχάνουν σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο και επιστρέφουν ξανά στο σπίτι, το οποίο βιώνεται το ίδιο 

αναγκαίο και εχθρικό όπως ήταν πριν φύγουν (Beavers & Hampson, 2002). 
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Η γονική πειθαρχία επιχειρείται μέσω του εκφοβισμού αλλά συνήθως αποτυγχάνει 

εξαιτίας της μετατοπιζόμενης αναποτελεσματικής δομικής δύναμης και της έλλειψης 

θετικών σχέσεων. Τα μέλη της οικογένειας είναι μη δεκτικά στις προσπάθειες των άλλων 

για επικοινωνία και υπάρχει φανερή έλλειψη ενσυναίσθησης. Η θυμωμένη επικοινωνία και 

η εχθρική, αντικοινωνική συμπεριφορά των ατόμων μπορεί να ιδωθεί σαν άμυνα ενάντια 

στον πόνο και τη λύπη που δημιουργεί η συναισθηματική στέρηση. Τα μέλη αυτά μπορούν 

εύκολα να εκφράσουν εχθρότητα αλλά είναι δύσκολο έως και αδύνατο να παραδεχτούν την 

τρυφερότητα, τη μοναξιά και το συναισθηματικό πόνο. Η σωματική κακοποίηση είναι 

κοινή στις οικογένειες αυτές. Η ανάρμοστη γονική στάση οδηγεί σε μεγάλη απογοήτευση 

και ο έλεγχος των ερεθισμάτων των μελών της οικογένειας είναι συχνά ανεπαρκής 

(Beavers & Hampson, 2002). 

Οι οικογένειες αυτές μπορεί να κάνουν ψυχοπαθητικά παιδιά (αντικοινωνικές 

προσωπικότητες). Τα παιδιά μπορεί να μη βρουν άλλο τρόπο να αγαπηθούν από το να 

υπακούουν στους κανόνες κάτι που επιβραβεύεται με εγγύτητα και φροντίδα. Έχουν 

συνήθως μια αδιάφορη στάση θεωρώντας όλα όσα υπάρχουν εντός της οικογένειας ως 

κακά ακόμη και εχθρικά. Η επακόλουθη απροσδόκητη συμπεριφορά των παιδιών αυτών 

προκαλεί την κοινωνική απόρριψη και την τιμωρία που ενισχύει περαιτέρω την αυτό-

απέχθεια. Η αυτοκαταστροφική τους συμπεριφορά εκφράζει την οργή τους προς ένα κόσμο 

που δεν ενδιαφέρεται και δεν φροντίζει (Beavers & Hampson, 2002). 

Πολλές από τις οικογένειες αυτές είναι ενσωματωμένες σε ένα εχθρικό κοινωνικό 

περιβάλλον και η λειτουργία τους πλήττεται από έντονη φτώχεια, ρατσισμό και αβοηθησία 

ως προς τη βελτίωση των συνθηκών τους. Πιο συχνά υπάρχει μια αρνητική αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στην οικογένεια και την κοινωνία, αντανακλώντας την αρνητική σχέση ανάμεσα 

στο άτομο και την οικογένεια. Τέτοιο περιβάλλον αποδυναμώνει την ικανότητα και τις 

δυνάμεις της οικογένειας σε τέτοιο βαθμό που μόνο οι πολύ ανθεκτικές/ελαστικές 

οικογένειες και τα άτομα μπορούν να αντέξουν και να αντεπεξέλθουν (Beavers & 

Hampson, 2002). 
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Α6. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Α6.1 Ψυχική Ανθεκτικότητα 

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience) έχει οριστεί ως μια σχετική 

ικανότητα αντίστασης του παιδιού σε κινδύνους και αρνητικές εμπειρίες που προέρχονται 

από το περιβάλλον του, καθώς και το ξεπέρασμα του άγχους και των γενικών 

αντιξοοτήτων ή μια σχετικά καλή έκβαση και εξέλιξη παρά τα αρνητικά βιώματα. Πιο 

συγκεκριμένα, η ανθεκτικότητα σχετίζεται με τις ατομικές διαφορές και ικανότητες κάθε 

παιδιού, που του επιτρέπουν να αντιμετωπίσει τους διάφορους αγχογόνους παράγοντες και 

τις αρνητικές εμπειρίες που βιώνει στο πλαίσιο της ζωής του και να μην εκδηλώσει κάποια 

μορφή ψυχικής διαταραχής (Bowes & Arseneault, 2013). 

Με λίγα λόγια η ψυχική ανθεκτικότητα αφορά στην ικανότητα του παιδιού να 

επιβιώνει σε αντίξοο περιβάλλον. Δεν περιορίζεται όμως σε κάποιες ικανότητες διαφυγής 

από αντίξοες συνθήκες, ούτε πρέπει απλώς να ταυτίζεται με κάποια ικανότητα 

συμμόρφωσης/προσαρμογής στο περιβάλλον, που μπορεί να είναι επιφανειακή και να 

υποκρύπτει σοβαρότερες ελλείψεις ή αδυναμίες, οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν 

αργότερα, όταν οι αναπτυξιακές ή κοινωνικές απαιτήσεις αλλάξουν ή γίνουν πιο έντονες 

(Κουρκούτας & Xavier, 2012).  

Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, στην οποία κάποιες εσωτερικές ικανότητες, 

χάρη και στην επίδραση συγκεκριμένων εξωτερικών θετικών παραγόντων (π.χ. κατάλληλη 

γονεϊκή φροντίδα), μπορούν να επιτύχουν σημαντικά θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα 

και σε αντίξοο πλαίσιο. Αφορά στο θετικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη δυναμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων 

στη ζωή του παιδιού. Ένας από τους σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες για 

την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας αφορά στην ύπαρξη μιας υποστηρικτικής 

σχέσης με έναν σημαντικό ενήλικα κατά την παιδική ηλικία. Ακόμη, η στήριξη των 

συμμαθητών και οι φιλίες στην πρώιμη παιδική ηλικία φαίνεται, επίσης, να αντισταθμίζουν 

τις επιπτώσεις της ενδεχόμενης δυσχερούς γονεϊκής φροντίδας στην ανάπτυξη διαταραχών 

συμπεριφοράς, κάτι που παραπέμπει και στις ικανότητες του παιδιού να αναπτύσσει και να 

διατηρεί επαρκείς διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνομηλίκους του (Kourkoutas, Vitalaki, 

& Fowler, in press. Κουρκούτας & Xavier, 2012). 

Η ψυχική ανθεκτικότητα θεωρείται, επομένως, ως ένα σημαντικό συστατικό στοιχειό 

για τη διατήρηση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και 

γενικότερα των νέων και ως ένα δια βίου εμπόδιο στη δυνητική απειλή της ισορροπημένης 
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λειτουργίας στο πέρασμα του χρόνου και στις μεταβατικές φάσεις της ζωής. Πρόκειται για 

μια δυναμικά βασισμένη αντίληψη, η οποία στηρίζεται στις δυνάμεις του ατόμου παρά που 

δίνει έμφαση στις αδυναμίες ή τα ελλείμματά του. Η επένδυση στην ψυχική ανθεκτικότητα 

των ατόμων από τα πρώιμα χρόνια της ζωής τους θεωρείται ένα ιδιαίτερα δυναμικό βήμα 

που προάγει πλεονεκτήματα εφ όρου ζωής, περιλαμβάνοντας δυναμικές βελτιώσεις στο 

σχολείο, στην εργασία, αντισταθμίζοντας τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των 

ατόμων. Η ανθεκτικότητα δεν είναι απλά ένα στοιχειό της προσωπικότητας ή ένα 

χαρακτηριστικό ενός ατόμου. Αντίθετα, η ανθεκτικότητα θεωρείται ως μια διαδικασία που 

αφορά στην έκθεση σε αντιξοότητες και στη θετική προσαρμογή. Μάλιστα, μεταξύ των 

δύο αυτών σημείων παρεμβάλλονται μια σειρά από προστατευτικούς παράγοντες, όπως η 

οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία που παρουσιάζονται να επηρεάζουν την 

ευαλωτότητα του ατόμου στις επιδράσεις των αντίξοων συνθηκών (Khanlou & Wray, 

2014). 

Θεωρώντας την ψυχική ανθεκτικότητα ως την ικανότητα αντίστασης και υπέρβασης 

δύσκολων καταστάσεων μέσα από τις οποίες το άτομο βγαίνει πιο δυνατό και περισσότερο 

ενήμερο για τις δυνάμεις και τις ικανότητές του, ως «ψυχικά ανθεκτικό» θα μπορούσε να 

οριστεί το παιδί που χαρακτηρίζεται από θετική ψυχοκοινωνική λειτουργία, παρά την 

παρουσία παραγόντων κινδύνου ή στρεσογόνων γεγονότων στη ζωή του. Είναι σημαντικό, 

η ψυχική ανθεκτικότητα να γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία παρά ένα μοναδικό 

γεγονός, ως ένα συνεχές και ως μια βασική αντίληψη με εξειδικευμένες διαστάσεις ανά 

περίπτωση. Ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί/περιβαλλοντικοί παράγοντες 

επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Η αναγνώριση σε κάθε παιδί των επιδράσεων του 

φύλου, του σταδίου ζωής, των οικογενειακών του πηγών υποστήριξης στο πλαίσιο της 

ταυτότητάς του ταιριάζει με μια προσέγγιση για την προαγωγή της ανθεκτικότητας 

απαιτώντας την ίδια στιγμή την αναγνώριση των ευρύτερων καθοριστικών παραγόντων της 

υγείας του γενικού πληθυσμού (Khanlou & Wray, 2014).  

Γενικότερα, η ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

αναφέρεται στην επίτευξη κοινωνικής επάρκειας, σχολικής επάρκειας, συναισθηματικής 

επάρκειας, θετικής αυτοαντίληψης, καθώς, επίσης, και στην επιτυχημένη ενδοπροσωπική 

και διαπροσωπική τους προσαρμογή, η οποία τους προσδίδει μια ισορροπημένη ανάπτυξη 

και λειτουργία.  

Αναλυτικότερα, η κοινωνική επάρκεια, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα της 

αλληλεπίδρασης με τους άλλους σε ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο με τρόπους που είναι 



 

 

95 

 

κοινωνικά αποδεκτοί, λειτουργικοί και μη επιβλαβείς για τους άλλους περιλαμβάνει: 

δεξιότητες διεκδίκησης (ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και 

ηγετικό ρόλο στη διαπροσωπική του επικοινωνία), δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 

(συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς που οδηγούν σε επιθυμητά κοινωνικά αποτελέσματα 

για το άτομο που τις χρησιμοποιεί) και δεξιότητες συνεργασίας με τους συνομηλίκους (ο 

βαθμός στον οποίο ο μαθητής αλληλεπιδρά με ένα κοινό σκοπό με τους συνομηλίκους του) 

(Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  

Η σχολική επάρκεια, η οποία αφορά στο βαθμό στον οποίο ο μαθητής έχει 

κατακτήσει και χρησιμοποιεί όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 

προσαρμογή του στο σχολικό πλαίσιο περιλαμβάνει: τα κίνητρα (ο βαθμός που ο μαθητής 

κινητοποιείται και προσπαθεί για την επίτευξη ενός στόχου), τις δεξιότητες 

οργάνωσης/σχεδιασμού (στρατηγικές επίτευξης ενός στόχου και ολοκλήρωση μιας 

δραστηριότητας μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο), τις δεξιότητες σχολικής 

αποτελεσματικότητας (συμπεριφορές που βοηθούν το μαθητή να είναι αποτελεσματικός στο 

σχολείο, όπως η επιμέλεια και η αυτορύθμιση) και τις δεξιότητες σχολικής προσαρμογής 

(συμπεριφορές που βοηθούν το μαθητή να προσαρμόζεται στις γνωστικές και 

συμπεριφορικές απαιτήσεις μέσα στην τάξη) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, 

& Μυλωνάς, 2008).  

Η συναισθηματική επάρκεια, η οποία αφορά στον βαθμό που ο μαθητής είναι ικανός 

να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα τα δικά του και του περιβάλλοντός 

του και να χρησιμοποιεί κατάλληλες στρατηγικές ρύθμισης συναισθημάτων και 

αντιμετώπισης του στρες, περιλαμβάνει: τις δεξιότητες αυτοελέγχου (ο βαθμός στον οποίο ο 

μαθητής είναι ικανός να ελέγχει τα συναισθήματά του με τρόπο αποδεκτό από τα 

κοινωνικά δεδομένα), τις δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων (ο βαθμός που ο μαθητής 

έχει επίγνωση της συναισθηματικής του κατάστασης και ελέγχει την ένταση και το βαθμό 

έκφρασης των συναισθημάτων του με βάση τις κοινωνικές συνθήκες), τις δεξιότητες 

ενσυναίσθησης (το να είναι σε θέση ο μαθητής να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα 

συναισθήματα των άλλων) και τις δεξιότητες διαχείρισης στρες (το να χρησιμοποιεί ο 

μαθητής κατάλληλες στρατηγικές αυτορύθμισης με στόχο να μειώσει την ένταση και τη 

διάρκεια συγκεκριμένων αρνητικών συναισθημάτων) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  

Η αυτοαντίληψη, η οποία δίνοντας έμφαση στη σχολική αυτοαντίληψη αφορά στην 

αντίληψη του μαθητή για τις ακαδημαϊκές του ικανότητες, τη σχολική του επίδοση και τη 

γενική εικόνα του εαυτού του, περιλαμβάνει: την αντίληψη για την επίδοση στη Γλώσσα 
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(αντίληψη για την ικανότητα και την επίδοση στην ανάγνωση, τον ορθογραφία και γενικά 

στα γλωσσικά μαθήματα), την αντίληψη για την επίδοση στα Μαθηματικά (αντίληψη για 

την ικανότητα και την επίδοση στα μαθηματικά), την αντίληψη για την ικανότητα μάθησης 

(ατομική εκτίμηση μαθητή για την ικανότητα μάθησης) και τη γενική αυτοεκτίμηση 

(εκτίμηση μαθητή γενικά για τον εαυτό του) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & 

Μυλωνάς, 2008). 

Η επιτυχημένη ενδοπροσωπική προσαρμογή του μαθητή αφορά στο γεγονός ότι ο 

μαθητής δεν εκδηλώνει συμπεριφορά απόσυρσης, μελαγχολία, κοινωνικό άγχος, φόβους 

και άλλα αρνητικά συναισθήματα τα οποία τον κάνουν να δυσλειτουργεί στη σχέση του με 

τον εαυτό του και κατ’ επέκταση με τους άλλους. Ακόμη, η επιτυχημένη διαπροσωπική 

προσαρμογή αφορά στο βαθμό κατά τον οποίο ο μαθητής συμπεριφέρεται και λειτουργεί 

αρμονικά στις σχέσεις του με τους άλλους, χωρίς να εκδηλώνει μορφές επιθετικής και 

αντιδραστικής συμπεριφοράς επηρεάζοντας αρνητικά τη συμπεριφορά και τη 

λειτουργικότητά του (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).   

Βάσει των σχετικών ερευνητικών δεδομένων, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

θεωρείται ότι αλληλεπιδρούν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ψυχοσυναισθηματικού 

δυναμικού και της ψυχικής ανθεκτικότητας: εγγενές ψυχικό δυναμικό, δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά του παιδιού, χαρακτηριστικά της οικογένειας και χαρακτηριστικά του 

σχολείου και της κοινότητας. Τα ίδια βέβαια χαρακτηριστικά μπορούν να έχουν θετικό ή 

αρνητικό χαρακτήρα και να αλληλεπιδρούν συσσωρεύοντας τις αρνητικές επιδράσεις τους. 

Η έννοια των συσσωρευτικών παραγόντων επικινδυνότητας συνιστά μια βασική 

παράμετρο στη θεωρία της ψυχικής ανθεκτικότητας. Συνήθως, όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός των παραγόντων επικινδυνότητας, τόσο περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται 

σε παιδιά και εφήβους (Κουρκούτας & Xavier, 2012). 

Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικά ερευνητικά ευρήματα, οι έφηβοι με υψηλή ψυχική 

ανθεκτικότητα και υψηλές ικανότητες προσαρμογής βρέθηκε να έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: περισσότερα διαθέσιμα ψυχικά και κοινωνικά αποθέματα 

(ψυχοκοινωνικές/διαπροσωπικές δεξιότητες), περισσότερο υποστηρικτικούς γονείς και 

αποτελεσματικούς ενηλίκους στη ζωή τους, καλή γνωστική ανάπτυξη και θετική 

αυτοεκτίμηση (Κουρκούτας & Xavier, 2012). 

Αναλυτικότερα, η έρευνα γύρω από την ψυχική ανθεκτικότητα έχει εντοπίσει 

παράγοντες κινδύνου, οικογενειακούς κατά κύριο λόγο, όπως η ασθένεια των γονέων (π.χ. 

σχιζοφρένεια, αλκοολισμός κ.α.), η παραμέληση ή κακοποίηση των παιδιών, το διαζύγιο ή 
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ο θάνατος των γονέων αλλά και κοινωνικούς, όπως για παράδειγμα η φτώχεια. Έχουν, 

ακόμη, μελετηθεί οι διαμεσολαβητικοί εκείνοι παράγοντες και μηχανισμοί, τόσο 

ενδοατομικοί όσο και διαπροσωπικοί, οι οποίοι προστατεύουν το άτομο από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις των παραπάνω παραγόντων κινδύνου, όπως η ευφυΐα, οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης του άγχους, ο έλεγχος, η καλή σχέση με έναν τουλάχιστον γονέα, η καλή 

διαπαιδαγώγηση, η κοινωνική στήριξη και τα «καλά» σχολεία. Ακόμη, έχει διαπιστωθεί η 

ανάγκη για προσδιορισμό της καλής προσαρμογής όχι μόνο ως απουσία ψυχικής ασθένειας 

αλλά και ως ενεργός παρουσία στοιχείων ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα η 

αυτοεκτίμηση και το ευ ζην (Λεοντοπούλου, 2008). 

Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι οι υποστηρικτικές οικογένειες (supportive families) 

μπορούν να περιορίζουν τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις των αγχογόνων γεγονότων της 

ζωής στα παιδιά τους συμβάλλοντας στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

παιδιών. Οι θετικές οικογενειακές σχέσεις και το θετικό συναισθηματικό κλίμα στην 

οικογένεια έχει βρεθεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά σε σχέση με την 

εκδήλωση δυσκολιών προσαρμογής και ψυχοκοινωνικών διαταραχών στα παιδιά, ενώ ένα 

ήρεμο και καλά δομημένο υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να μειώσει τα 

επίπεδα του συνολικού άγχους στα παιδιά (Bowes & Arseneault, 2013). 

Επιπλέον, ένα εντυπωσιακό εύρημα των ερευνών σχετικά με την ψυχική 

ανθεκτικότητα είναι ότι πολλοί από τους πιο ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες δεν είναι 

χαρακτηριστικά των παιδιών, αλλά αντιθέτως των οικογενειών και των κοινοτήτων μέσα 

στις οποίες αυτά ανατρέφονται. Αυτό το πολύ σημαντικό εύρημα συμβάλλει στη 

διαπίστωση ότι η ψυχική ανθεκτικότητα γίνεται περισσότερο αντιληπτή σαν μια ιδιότητα 

του περιβάλλοντος που φροντίζει το παιδί, παρά ως ιδιότητα του μεμονωμένου παιδιού 

(Doll, Zucker, & Brehm, 2009). 

Κι αν τα παιδιά προέρχονται από υποστηρικτικές οικογένειες που τα μέλη τους 

σχετίζονται με ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς, η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στο 

χώρο του σχολείου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, αν 

προέρχονται από οικογένειες που χαρακτηρίζονται από αρνητισμό και αποθάρρυνση των 

μελών τους, που παρέχουν ελάχιστη υποστήριξη κι αδυνατούν να παρέχουν θετικά 

πρότυπα προς μίμηση, θα χρειαστούν την παρουσία μιας επιδέξιας ομάδας εκπαιδευτικών 

για να προσεγγίσουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους και γενικότερα να επιτύχουν στη 

ζωή τους. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί αποτελούν επί της ουσίας ίσως τη μοναδική 
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ελπίδα που πολλοί μαθητές έχουν για να μεταβούν από το ένα άκρο της επικινδυνότητας 

στο άλλο άκρο της ψυχικής ανθεκτικότητας (Henderson & Milstein, 2008).  

Ειδικότερα, έπειτα από σχετικές έρευνες έχουν προσδιοριστεί έξι χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν τις σχολικές εκείνες τάξεις, όπου τα παιδιά μπορούν να είναι πιο επιτυχημένα 

σε ακαδημαϊκό και διαπροσωπικό επίπεδο. Οι τάξεις που περιγράφονται είναι αυτές όπου: 

1) οι μαθητές μπορούν να θεωρήσουν τους εαυτούς τους επαρκείς και αποτελεσματικούς 

κατά τη διαδικασία της μάθησης (ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα), 2) οι μαθητές θέτουν 

μαθησιακούς στόχους που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και εργάζονται για την επίτευξή τους 

(ακαδημαϊκός αυτοπροσδιορισμός), 3) οι μαθητές έχουν την αρμόζουσα και 

προσαρμοσμένη στην εκάστοτε περίσταση συμπεριφορά με την ελάχιστη επίβλεψη των 

ενηλίκων (συμπεριφορικός αυτοέλεγχος), 4) υπάρχουν γνήσιες σχέσεις και φροντίδα 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών (αποτελεσματικές σχέσεις εκπαιδευτικών-

μαθητών), 5) οι σχέσεις των μαθητών με τους συμμαθητές τους είναι ικανοποιητικές και 

χαρακτηρίζονται από διάρκεια (αποτελεσματικές σχέσεις συνομηλίκων), 6) η μάθηση που 

λαμβάνει χώρα είναι γνωστή στις οικογένειες των παιδιών και ενισχύεται από αυτές 

(αποτελεσματικές σχέσεις οικογένειας-σχολείου) (Doll, Zucker, & Brehm, 2009). 

Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο, οι σχολικές κοινότητες μπορούν να 

προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών μέσω της δημιουργίας ενός 

περιβάλλοντος που διακρίνεται από ζεστές, προσωπικές σχέσεις, οι οποίες δίνουν έμφαση 

στις δυνατότητες των παιδιών. Οι ενήλικες στις σχολικές κοινότητες θα πρέπει ν’ 

αναζητούν τις δυνατότητες των μαθητών με την ίδια σχολαστικότητα που χρησιμοποιούν 

για να διαγνώσουν τις δυσκολίες των παιδιών και να προβάλλουν στα παιδιά αυτές τους τις 

δυνατότητες. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι θα πρέπει να αγνοούμε συμπεριφορές που 

κρίνονται επικίνδυνες, αλλά ένας μαθητής θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον τόση 

ανατροφοδότηση για τις δυνατότητές του, όση για τις δυσκολίες του. Κι αυτό, γιατί οι 

δυνατότητες ενός μαθητή είναι ο παράγοντας που τον απομακρύνει από την 

«επικινδυνότητα» και τον επαναφέρει στην ψυχική ανθεκτικότητα (Henderson & Milstein, 

2008). 

Οι τάξεις και τα σχολεία που λειτουργούν με βάση την οπτική της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά στη σχέση τους ακόμη και με τα 

παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες. Είναι ενδεικτικό ότι μια θετική σχέση με 

έναν υποστηρικτικό δάσκαλο σε συνδυασμό με την έγκαιρη εξειδικευμένη παρέμβαση πριν 

από την εκδήλωση και αποκρυστάλλωση παθολογικών μηχανισμών άμυνας και 

συμπεριφοράς, μειώνει τον κίνδυνο το παιδί να εκτεθεί σε έναν ατέρμονο κύκλο αμοιβαίων 
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«τραυματικών» απορρίψεων και αντιδράσεων με το σχολικό περιβάλλον (Reddy & 

Richardson, 2006. Urquhart, 2009). 

Αντίθετα, η διαδικασία του να προσδίδεται μια αρνητική ταμπέλα σε ένα μαθητή 

αποτελεί σαφώς ένα αρνητικό κίνητρο που εμποδίζει την αλλαγή. Προκειμένου να 

επιτευχθεί η αλλαγή, οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει μια αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητας. Θα πρέπει να έχουν πίστη και να ελπίζουν στο γεγονός ότι έχουν τις 

δυνάμεις και τις ικανότητες να επιτύχουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Ο πιο κρίσιμος 

παράγοντας για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας για κάθε μαθητή είναι η 

ύπαρξη μιας βασικής και ζεστής σχέσης που διακρίνεται από εμπιστοσύνη, ακόμη και με 

έναν μόνο ενήλικα, μέσα από το οικογενειακό πλαίσιο ή και εκτός, που να του μεταφέρει 

το μήνυμα «είσαι σημαντικός» (Henderson & Milstein, 2008). 

Ωστόσο, η ύπαρξη αντιφατικών απόψεων σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει το 

σχολείο στη ζωή των μαθητών αποτελεί ακόμη ένα εμπόδιο για την προαγωγή της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και αυτό έγκειται στην ιδέα ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

περιορίζονται απλά στη διδασκαλία των βασικών μαθημάτων. Το συγκεκριμένο εμπόδιο 

σχετίζεται με το ακόμη κυρίαρχο μοντέλο που θεωρεί τη σχολική διεργασία ως μια 

παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές θα πρέπει να 

κοινωνικοποιηθούν και να μετατραπούν σε χρήσιμους υπαλλήλους εξυπηρετώντας τους 

σκοπούς μιας βιομηχανικής κοινωνίας (Henderson & Milstein, 2008). 

Οι σχολικές τάξεις μπορούν να γίνουν κοινότητες με ψυχική ανθεκτικότητα που θα 

παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση έτσι, ώστε τα παιδιά να μπορούν να 

μαθαίνουν και να επιτυγχάνουν. Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί από τα σχολεία να 

βρουν άλλους τρόπους για να ανταποκριθούν στις κοινωνικές και συναισθηματικές 

ανάγκες των παιδιών που βρίσκονται σε ομάδες υψηλής επικινδυνότητας, προκειμένου 

αυτά να μπορέσουν να μάθουν και να είναι πιο ανθεκτικά και όσο το δυνατόν πιο 

επιτυχημένα όταν ενσωματωθούν στα συστήματα υποστήριξης του φυσικού τους 

περιβάλλοντος (Doll, Zucker, & Brehm, 2009). 

 

Α6.2 Παρεμβάσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

Η επισκόπηση των θεωρητικών βάσεων και πρακτικών εφαρμογών του 

παραδείγματος της ψυχικής ανθεκτικότητας καταδεικνύει την καθοδηγητική δύναμη του 

συγκεκριμένου συστημικού μοντέλου να κατευθύνει επιτυχημένα προγράμματα 

παρέμβασης. Η έμφαση στην έγερση του θετικού δυναμικού των παιδιών, γονέων, 

δασκάλων και άλλων κοινωνικών φορέων, η εστίαση στις εξελικτικές επιτυχίες αλλά και 
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στις αποτυχίες των ανθρώπινων συστημάτων προσαρμογής και ψυχικής υγείας, ο τονισμός 

της σημασίας των προστατευτικών μηχανισμών και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

των προσπαθειών παρέμβασης σε άτομα και ομάδες υψηλού αλλά και χαμηλού κινδύνου 

αποτελούν μερικά στοιχεία που συνεισφέρουν στην επιτυχία τέτοιων παρεμβάσεων 

(Λεοντοπούλου, 2008). 

Οι στρατηγικές που συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αποδυνάμωση των παραγόντων 

κινδύνου και στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων ενισχύουν την ψυχική 

ανθεκτικότητα του ατόμου σε μια κρίση. Γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην 

προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου και των συστημάτων στα οποία ανήκει 

είναι κομβικής σημασίας. Στη σχολική κοινότητα τέτοιες παρεμβάσεις λαμβάνουν 

εφαρμογή σε διάφορα επίπεδα στοχεύοντας στην ανάπτυξη υποστηρικτικών πλαισίων προς 

όλα τους τα μέλη (Hatzichristou, Lykitsakou, Lampropoulou, & Dimitropoulou, 2010). Ένα 

πολυεπίπεδο συστημικό μοντέλο παρέμβασης αποτελείται από διάφορα χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνοντας ένα συνθετικό εννοιολογικό πλαίσιο, θεωρητική και πρακτική 

εκπαίδευση, παρέμβαση, δημοσιεύσεις και συνεργασίες (Hatzichristou, Issari, Lykitsakou, 

Lampropoulou, & Dimitropoulou, 2011).  

Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών μπορούν 

να έχουν επίκεντρο τη μείωση του κινδύνου και την πρόληψη της εμφάνισης δυσχερειών 

στοχεύοντας στην ενίσχυση των ατομικών ικανοτήτων και περιβαλλοντικών 

πλεονεκτημάτων του παιδιού προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες εμφάνισης 

θετικών μορφών προσαρμογής. Ακόμη, να κινητοποιούν το συνολικό δυναμικό των 

ανθρώπινων συστημάτων προσαρμογής, όπως την ενδυνάμωση σχέσεων-κλειδιών για το 

άτομο, τις διανοητικές ικανότητες, καθώς και τα συστήματα αυτορρύθμισης. Προκειμένου 

οι βασιζόμενες στην ανθεκτικότητα παρεμβάσεις να είναι αποτελεσματικές χρειάζεται να 

σχεδιάζονται βάσει των θεωρητικών εξελίξεων και εμπειρικών ευρημάτων και να 

καλύπτουν πολλαπλά επίπεδα δράσης και επιρροής των κύριων προστατευτικών 

παραγόντων και μηχανισμών. Ακόμη, χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη και να 

προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες του πληθυσμού στον 

οποίο απευθύνονται κάθε φορά, ώστε τα ευνοϊκά αποτελέσματά τους να μπορούν εύκολα 

να ενσωματωθούν και να διατηρηθούν και μετά τη λήξη της παρέμβασης (Λεοντοπούλου, 

2008). 

Τα μοντέλα παρέμβασης που βασίζονται στην ψυχική ανθεκτικότητα αμφισβητούν το 

ιατρικό μοντέλο προσέγγισης των διαταραχών, το οποίο δίνει έμφαση στην 
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παθολογικοποίηση των παρεκκλίσεων εστιάζοντας σε αυτό που λείπει. Το ιατρικό μοντέλο 

θεωρείται ακατάλληλο να προσεγγίσει την πολυμορφία των δυναμικών μιας 

δυσλειτουργίας/διαταραχής και των δυνάμεων που υπάρχουν πίσω από τις 

συγκεκριμένες/απτές εκδηλώσεις και τα συμπτώματα που εμφανίζονται κάθε φορά, 

χαρακτηριστικά που, ωστόσο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Επομένως, το παραδοσιακό ιατρικό μοντέλο δεν 

αφήνει χώρο για ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που να στοχεύουν 

στην προαγωγή ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων ή αλλαγών του πλαισίου, καθώς προσεγγίζει 

τη δυσλειτουργία/διαταραχή ως ένα αποκλειστικά ατομικό χαρακτηριστικό 

ανικανότητας/αδυναμίας (Kourkoutas, Vitalaki, & Fowler, in press). 

Μάλιστα, από το σύνολο των ερευνητικών προσπαθειών για την προώθηση της 

θεωρίας και της πράξης της ανθεκτικότητας προκύπτει η ανάγκη για την εστίαση στην 

ποιότητα των σχέσεων παιδιών και γονέων προκειμένου να σχεδιαστούν επιτυχημένες 

παρεμβάσεις. Επιπλέον, το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης αποτελεί ένα από τα 

πλέον σημαντικά περιβάλλοντα προς τα οποία μπορούν να κατευθυνθούν προγραμματικές 

προσπάθειες πρόληψης στη σκιά αυξημένων κινδύνων για την καλή τους προσαρμογή. Οι 

πληρέστερες και πιο επιτυχημένες παρεμβατικές προσπάθειες είναι εκείνες που 

απευθύνονται τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού 

και του εφήβου, με κυριότερο φορέα το σχολείο. Παρά την επιτυχία των οικογενειακών και 

σχολικών παρεμβάσεων, σημειώνεται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία ότι οι μεμονωμένες 

προσπάθειες δεν αρκούν για να επιφέρουν βελτιώσεις διάρκειας στην ποιότητα της 

ανθεκτικότητας των παιδιών (Λεοντοπούλου, 2008). 

Τα προγράμματα ψυχικής ανθεκτικότητας, τα οποία έχουν επί της ουσίας κοινή 

οπτική με τα προγράμματα ενταξιακής αγωγής κι εκπαίδευσης, επικεντρώνονται στη 

διερεύνηση και ενδυνάμωση των θετικών πλευρών και εν δυνάμει χαρακτηριστικών της 

λειτουργίας του παιδιού, δίνοντας έμφαση την ίδια στιγμή σε μια συστημικά βασισμένη 

προσέγγιση του πλαισίου. Για τούτο και στις περιοχές ενδιαφέροντός τους 

συμπεριλαμβάνουν το οικογενειακό και το σχολικό σύστημα αποσκοπώντας στην 

προαγωγή της μεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας (Kourkoutas, Vitalaki, & Fowler, 

in press). 
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Ειδικότερα, οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις29 χρειάζεται να είναι πολυεπίπεδες και 

να υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές κάθε φορά, οι οποίες θα επιλέγονται με βάση την 

αξιολόγηση των αναγκών και των δεξιοτήτων του παιδιού, αλλά και των προστατευτικών 

και των επιβαρυντικών παραγόντων, οι οποίοι θα πρέπει να ενισχυθούν ή αντίστοιχα να 

μειωθούν. Έτσι, οι κυριότερες παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με: α) την ατομική και 

ομαδική συμβουλευτική των παιδιών, β) την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική των 

οικογενειών, γ) την εκπαίδευση και την υποστηρικτική συμβουλευτική των δασκάλων και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού, δ) την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και ε) την 

εστιασμένη σε συγκεκριμένες ομάδες παιδιών (εξειδικευμένη) παρέμβαση στο πλαίσιο του 

σχολείου. Μάλιστα, τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις πρέπει 

να είναι πολύμορφες, διεπιστημονικές, σαφείς και εύκαμπτες, να εστιάζονται σε 

συγκεκριμένους στόχους και συγχρόνως να ενδυναμώνουν τις γενικές δεξιότητες, 

συνδυάζοντας μια σειρά τεχνικών, μεθόδων και προγραμμάτων (Connor, 2002. Fraser, 

Kirby, & Smokowski, 2004). 

Οι ευρύτερες σχολικές παρεμβάσεις που έχουν αξιολογηθεί από εμπειρικές έρευνες 

περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες ψυχοκοινωνικών/ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων: α) 

τα προγράμματα που στοχεύουν να ενισχύσουν τις ψυχοκοινωνικές/διαπροσωπικές 

δεξιότητες των παιδιών, όπως και τις ικανότητές τους στην επίλυση 

κοινωνικών/διαπροσωπικών προβλημάτων (διαχείριση διαπροσωπικών και 

ενδοπροσωπικών συγκρούσεων), β) τα προγράμματα που στοχεύουν άμεσα στη μείωση της 

επιθετικής συμπεριφοράς και γ) τα προγράμματα που στοχεύουν στον έλεγχο και τον 

περιορισμό των αρνητικών συναισθημάτων, όπως για παράδειγμα ο θυμός, τα οποία 

θεωρείται ότι βρίσκονται στη βάση της εκδήλωσης των επιθετικών συμπεριφορών και 

παρορμήσεων, όπως και των διαπροσωπικών προβλημάτων (Burke, Loeber, & Birmaher, 

2002. Young, Marchant, & Wilder, 2004). 

Τα προγράμματα ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στα σχολεία30 αποδεικνύονται πολύ 

ευεργετικά όταν ενισχύουν ταυτόχρονα τις προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες των 

μαθητών, ενώ συγχρόνως βελτιώνουν την ποιότητα του σχολικού πλαισίου. Η βέλτιστη 

                                                
29Περίπου το 20% των νέων χρειάζονται ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, ένα ποσοστό που σε κάποιες 
περιπτώσεις φτάνει το 38%, ενώ δεν περιλαμβάνει εκείνους που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» 
(Mash & Wolfe, 2010).  
30Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στα σχολεία χρειάζεται να δώσουν έμφαση και προτεραιότητα στο ρόλο 
του δασκάλου, ακόμη κι αν αυτός δεν είναι πάντα σε θέση να λύσει με τον κατάλληλο τρόπο τη δυσκολία 
που προκύπτει στις σχέσεις, στη λειτουργία και στη διαχείριση της σχολικής τάξης από την προβληματική 
συμπεριφορά του παιδιού (Kourkoutas, Vitalaki, & Fowler, in press). 
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εφαρμογή των προγραμμάτων επιτυγχάνεται μέσα από τη δουλειά κατάλληλα 

εκπαιδευμένων δασκάλων που ενσωματώνουν τις βασικές έννοιες και αρχές των 

προγραμμάτων αυτών στην κανονική διδασκαλία τους και λειτουργούν με αυτό τον τρόπο 

για μακρύ χρονικό διάστημα. Συνεπώς, η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης μπορεί να 

αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας ενσωμάτωσης στο σχολικό και το κοινωνικό πλαίσιο 

ομάδων παιδιών που διατρέχουν τον κίνδυνο να εκδηλώσουν στο μέλλον αντικοινωνικές 

συμπεριφορές. Τα παιδιά που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να 

έχουν πιο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση (Greenberg, Domitrovich, 

Graczyk, & Zins, 2004).  

Το σχολικό περιβάλλον που προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών έχει 

τους ακόλουθους παράγοντες ως χαρακτηριστικά που λειτουργούν προστατευτικά γι’ 

αυτούς: α) ολόκληρη η σχολική πολιτική στοχεύει στην αντιμετώπιση ή πρόληψη των 

παραγόντων κινδύνου των μαθητών, β) κοινωνικοσυναισθηματικό πρόγραμμα σπουδών, γ) 

επαγγελματική ανάπτυξη, δ) διαδραστική διδασκαλία, ε) προσωπικό που διαθέτει υγεία και 

ευημερία, στ) συμμετοχή των μαθητών και των γονέων, ζ) προγράμματα γονικής 

υποστήριξης και η) γονική ανάμειξη στην σχολική ζωή του παιδιού και στις σχολικές 

παρεμβάσεις (Khanlou & Wray, 2014). 

Επομένως, όσον αφορά στο ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας (resilience) και στην ενδυνάμωση των ψυχικών μηχανισμών 

(empowerment) των μαθητών είναι σημαντικό να τονιστεί ότι θα πρέπει: α) τα παιδιά με 

αντιδραστικές/επιθετικές και αντικοινωνικές τάσεις να μπορούν να βασίζονται σε επαρκή 

βαθμό σε ένα πλέγμα θετικών και υποστηρικτικών σχέσεων με συνομηλίκους που είναι 

κοινωνικά ενταγμένοι και β) το σχολείο να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την υποστήριξη 

και την ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης αλλά και την καθοδήγηση αυτών των παιδιών από 

ενηλίκους ή εξειδικευμένους μέντορες (Walker, Ramsey, & Gresham, 2004).  

Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας σε πολλά επίπεδα, 

τόσο από την πλευρά των γονέων, όσο και από την πλευρά του σχολείου και της κοινωνίας 

γενικότερα. Οι αλλαγές στη φιλοσοφία του σχολείου και αντίστοιχα οι αλλαγές στη στάση 

των εκπαιδευτικών και των ειδικών απέναντι στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς 

οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας σειράς παρεμβατικών προγραμμάτων που βασίζονται σε 

διαφορετική αντίληψη για το παιδί, σχετική με μια περισσότερο ολιστική παιδαγωγική, 

αλλά κυρίως σε ένα μοντέλο μη «παθολογικοποίησης» των προβληματικών συμπεριφορών 

του. Μάλιστα, οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή πρώιμων προγραμμάτων παρέμβασης 
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και πρόληψης, τα οποία βασίζονται σε αυτές τις αρχές και χρησιμοποιούν ενεργητικές 

στρατηγικές ενίσχυσης και υποστήριξης των θετικών συμπεριφορών είναι ενθαρρυντικές 

(Quicke, 2008. Weare, 2000). 

Ο ρόλος του σχολείου στην προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυξης, της 

συναισθηματικής ισορροπίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στους ευάλωτους μαθητές ή 

στους μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένος. Το πλαίσιο του 

σχολείου είναι πολύ σημαντικό και κατάλληλο για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της 

αυτεπάρκειας, την αντίληψη της εξωτερικής πραγματικότητας, την απόκτηση κοινωνικών 

και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Ειδικά για τους μαθητές από 5 έως 12 ετών, το σχολείο 

διαδραματίζει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο από την οικογένειας εκθέτοντάς τους στη 

δυναμική επιρροή της υποστήριξης των δασκάλων και των συνομηλίκων, προάγοντας την 

αυτονομία και την αυτοπεποίθηση κι αναπτύσσοντας την ανεξαρτησία τους μέσα από την 

διαμόρφωση θετικών σχέσεων με τους άλλους (Kourkoutas, Vitalaki, & Fowler, in press). 

Προκειμένου το σχολείο να ενισχύσει την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με 

ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες, χρειάζεται: να τους προσφέρει ευκαιρίες να αναπτύξουν 

σχέσεις προσκόλλησης/δεσμού, να τους βοηθήσει να αυξήσουν την ικανότητά τους να τα 

καταφέρνουν στην καθημερινή σχολική ζωή, να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τόσο 

κοινωνικές όσο και ακαδημαϊκές δεξιότητες, να διευρύνουν τις κοινωνικές και σχολικές 

πηγές υποστήριξης ως προς τις επιπλέον ανάγκες των μαθητών αυτών. Ακόμη, σημαντικό 

ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διαδραματίσουν: η βελτίωση της ποιότητας 

των σχέσεων των συγκεκριμένων μαθητών με την οικογένειά τους και το σχολείο 

(δάσκαλο, συνομηλίκους), οι θετικές προσδοκίες των δασκάλων όσον αφορά στους 

μαθητές αυτούς, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις μαθησιακές διαδικασίες και 

δραστηριότητες της τάξης, η δημιουργία κλίματος ασφάλειας κι εμπιστοσύνης 

προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και 

απόψεις τους, η συναισθηματική και τεχνική υποστήριξη κι εποπτεία του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, η συνεργασία του σχολείου με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, η κοινή στάση 

και συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι στους μαθητές με δυσκολίες, η 

σταθερή σχέση και επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια (Kourkoutas, Vitalaki, & 

Fowler, in press). 

Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών των «δύσκολων 

μαθητών» φαίνεται ότι μειώνει τον κίνδυνο της εγκατάλειψης του σχολείου και την 

επιδείνωση της γνωστικής και κοινωνικοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης. Τα 
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προγράμματα παρέμβασης, τα οποία συνδυάζουν τη γνωστική με την 

κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, μέσα από την παράλληλη ατομική και 

οικογενειακή συμβουλευτική υποστήριξη, δείχνουν να προάγουν επαρκώς την 

κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη και να μειώνουν τους κινδύνους προβλημάτων 

ψυχοσυναισθηματικής υγείας. Τα προγράμματα παρέμβασης που στοχεύουν στην 

παρεμπόδιση της πρώιμης εκδήλωσης προβλημάτων συμπεριφοράς είναι, επιπλέον, 

χρήσιμα και μπορούν να αποβούν αποτελεσματικά στην πρόληψη της χρονιότητας των 

κοινωνικών, συναισθηματικών και μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών (Kourkoutas, 

Vitalaki, & Fowler, in press). 

Ακόμη, έχει βρεθεί ότι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο δημοτικό σχολείο 

μειώνει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις συμπεριφορές σύγκρουσης, βελτιώνει το 

σχολικό κλίμα/περιβάλλον, μειώνει τις πρακτικές πειθαρχίας και τη σχολική αποτυχία των 

μαθητών. Τα προγράμματα που στοχεύουν στην προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής 

υγείας των μαθητών με σοβαρά συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, καθώς, 

επίσης, και στις δυσκολίες προσαρμογής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

έχουν δείξει σημαντική αποτελεσματικότητα στη μείωση της διασπαστικής συμπεριφοράς, 

της υπερκινητικότητας, της αδυναμίας συγκέντρωσης της προσοχής και της καταθλιπτικής 

διάθεσης (Kourkoutas, Vitalaki, & Fowler, in press). 

Συμπερασματικά, υπάρχουν πλέον ισχυρές ενδείξεις ότι οι πολύμορφες στρατηγικές 

παρέμβασης μπορούν να είναι αποτελεσματικές με ομάδες παιδιών με ποικίλα προβλήματα 

συμπεριφοράς και ότι το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην 

προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, τοποθετώντας κάτω από την ίδια στέγη 

προγράμματα ολιστικής συμβουλευτικής και δημιουργικών ψυχοπαιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και ενίσχυσης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των παιδιών (Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004). 

Μάλιστα, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική ότι η 

πρόληψη είναι περισσότερο αποτελεσματική από τη θεραπεία τόσο σε οικονομικό, όσο και 

σε κοινωνικό επίπεδο. Η θέσπιση και λειτουργία προληπτικών παρεμβατικών 

προγραμμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερο κόστος, καθώς συχνά η παρέμβαση 

είναι θέμα ανακατανομής των υπαρχόντων πόρων και διοχέτευσής τους σε δομές 

προσανατολισμένες στην πρόληψη. Αυτό προϋποθέτει, ωστόσο, στροφή στην κυρίαρχη 

σκέψη και πράξη από τη θεραπεία προς την κατεύθυνση των δυναμικών προσπαθειών 

διαμόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη θετικών χαρακτηριστικών των 
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ατόμων, όπως η ανθεκτικότητα, η αυτονομία και το ευ ζην, ήδη από τα πρώτα χρόνια της 

ανάπτυξής τους (Becker & Luthar, 2002). 

Α6.3 Ενταξιακή Πολιτική και Πλαίσιο Ψυχοκοινωνικών/Προληπτικών Παρεμβάσεων 

Για την εφαρμογή μιας ενταξιακής31 πολιτικής χρειάζεται μια ευρύτερη κοινωνική 

και εκπαιδευτική συναίνεση με στόχο την αλλαγή νοοτροπιών και αντιλήψεων και την 

εισαγωγή πιλοτικών ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά που 

διατρέχουν ανάλογο κίνδυνο (Rooney, 2002). Η κουλτούρα της θεσμικής 

πρόληψης/ένταξης παιδιών με προβλήματα στο σχολικό πλαίσιο μπορεί να ενισχυθεί με 

την εισαγωγή υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία με την 

προϋπόθεση ότι θα εργάζονται σε μια κοινωνική ψυχοπαιδαγωγική (και όχι ψυχιατρική) 

οπτική (Κουρκούτας & Θάνος, 2013). 

Απαραίτητη είναι η ενστάλαξη της κουλτούρας της πρόληψης αλλά και της 

φιλοσοφίας της στοχευμένης και θεσμοθετημένης αντιμετώπισης των κρίσεων μέσα από 

την εφαρμογή επιτυχημένων ενταξιακών στρατηγικών που μπορεί να περιλαμβάνουν 

πληθώρα ψυχοκοινωνικών τεχνικών εντός και εκτός τάξης. Η ανάπτυξη των 

ολιστικών/οικοσυστημικών μοντέλων, όσον αφορά στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη και 

ενσωμάτωση παιδιών με εκτεταμένες ανάγκες ή διαταραχές αποτελεί καινοτομία των 

τελευταίων δεκαετιών, δίνοντας μεγάλη ώθηση στη διερεύνηση και αξιολόγηση των 

παρεμβάσεων (Kaiser & Rasminsky, 2007). 

Όπως αναφέρει η Ζώνιου-Σιδέρη (2000, σ. 42), «Απαραίτητη προϋπόθεση μιας 

επιτυχημένης σχολικής ένταξης όλων των παιδιών αποτελεί ο σχεδιασμός νέων 

αναλυτικών προγραμμάτων, που θα δημιουργηθούν με βασικό κριτήριο τη διαφορετική 

υπόσταση κάθε παιδιού και όχι την ομοιογένεια των ηλικιακών ομάδων. Κατά τη σύνταξη 

των αναλυτικών προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τέσσερις βασικοί 

παράγοντες: α) η κοινωνία και οι απαιτήσεις της, β) τα πολιτισμικά αγαθά, γ) τα νέα 

επιστημονικά δεδομένα και δ) το άτομο και οι ανάγκες του. Η αναθεώρηση των 

αναλυτικών προγραμμάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την εκπαίδευση και πιο 

συγκεκριμένα για την ένταξη32». 

                                                
31Για να επιτύχει ο θεσμός της ένταξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, 
πρέπει να υπάρξει μια πολιτική υπέρ της πλήρους ενσωμάτωσής τους. Ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες επιτυχίας του θεσμού είναι η στάση των συμμαθητών τους, ο τρόπος που θα σχετιστούν μαζί 
τους (Φτιάκα, Αντρέου, & Σοφοκλέους, 2005). 
32Όπως, μάλιστα, υποστηρίζει η Ζώνιου-Σιδέρη (2000, σσ. 38-39), «Ένας καινούργιος όρος έχει κάνει την 
εμφάνισή του στην παιδαγωγική ορολογία, ο όρος inclusive εκπαίδευση, που έρχεται να αντικαταστήσει τον 
όρο ένταξη. Ο όρος μπορεί να αποδοθεί με περιφραστικό τρόπο στην ελληνική γλώσσα ως η εκπαίδευση που 
συμπεριλαμβάνει όλους, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων. Ο όρος θα 
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Η ενδελεχής και εξατομικευμένη επιστημονική ανάλυση όλων των παραμέτρων που 

θεωρούνται ότι διευκολύνουν ή αντίθετα παρεμποδίζουν την ένταξη και γενικότερα την 

εξέλιξη ενός παιδιού με δυσλειτουργίες αποτελεί χαρακτηριστικό των νέων προσεγγίσεων. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά πρέπει να εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί μια ουσιαστική 

πολιτική παρέμβασης στα σχολεία, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ανάπτυξη 

υπηρεσιών παρέμβασης με κοινωνικό, μη ιατρογενές χαρακτήρα των οποίων η λειτουργία 

θα βασίζεται σε ερευνητικά στοιχεία, έμφαση στη συνεργασία με τη διεύθυνση και τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, θεσμική αναβάθμιση των συναντήσεων των εκπαιδευτικών με 

έμφαση στη συνεργασία και επεξεργασία στρατηγικών για τις προβληματικές περιπτώσεις 

του σχολείου μέσω των παρεμβάσεων της διεπιστημονικής ομάδας που συντονίζει το 

πρόγραμμα αντιμετώπισης, καλλιέργεια ενός κλίματος ένταξης από τη διεπιστημονική 

ομάδα, μέσα από παρεμβάσεις, συζητήσεις, δραστηριότητες, συνεντεύξεις για την κάμψη 

των αντιστάσεων συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, έμφαση στην επεξεργασία των 

αρνητικών βιωμάτων, εμπειριών και συναισθημάτων των εκπαιδευτικών που σχετίζονται 

με προβληματικές περιπτώσεις, ανάπτυξη ενός «ενδιάμεσου» χώρου που θα διευκολύνει 

τις συναντήσεις γονέων, παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς και εκπαιδευτικών, 

διαμεσολαβητικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων των ειδικών επιστημόνων για την 

αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών, εφαρμογή 

εναλλακτικών ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών 

χαρακτηριστικών παιδιών με σοβαρές δυσλειτουργίες, έμφαση στη διαχρονική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από τη συστηματική τους εποπτεία για την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβληματικών περιπτώσεων (Κουρκούτας, 2007-β). 

Οι προτάσεις αυτές αποτελούν κάποια από τα μέτρα που χρειάζεται να προωθηθούν 

για να αρχίσει η εφαρμογή μιας ουσιαστικής πολιτικής ένταξης, που θα βασίζεται στη 

διαχείριση των προβληματικών φαινομένων και θα χρειαστεί εμπειρία και ζυμώσεις 

χρόνων για να αποκτήσει ένα σταθερά θετικό χαρακτήρα. Οι παράμετροι αυτές δεν 

εξαντλούν τις ανάγκες δόμησης ενός συνολικού σχεδίου παρέμβασης σε σχολικό επίπεδο, 

στο μέτρο που η ποιότητα και το είδος της επιμόρφωσης όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά 

και των ειδικών αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα (Κουρκούτας, 2007-β). 

Όσον αφορά, ωστόσο, στην πραγματικότητα που συναντά κανείς σήμερα στο 

σημερινό ελληνικό σχολικό σύστημα, ως υποστηρικτικές δομές υπάρχουν ουσιαστικά μόνο 
                                                                                                                                               
μπορούσε να αποδοθεί συνοπτικά ως συμπεριληπτική εκπαίδευση ή ακόμη ως εκπαίδευση του μη 
αποκλεισμού. Η χρήση του όρου inclusive αποτελεί μια προσπάθεια αποδέσμευσης από τις 
αναποτελεσματικές πρακτικές και την αποτυχία με την οποία έχει συνδεθεί ο παλαιότερος όρος ένταξη, κάτι 
που δεν έχει ακόμη συμβεί στην Ελλάδα». 
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τα Τμήματα Ένταξης, εφόσον τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και υποστήριξης 

(ΚΕΔΔΥ) λειτουργούν κυρίως ως διαγνωστικά κέντρα, ενώ η έμφαση στην ψυχοκοινωνική 

βοήθεια/παρέμβαση δίνεται μέσα από τη μαθησιακή πλαισίωση και την υποστηρικτική 

σχέση του ειδικού παιδαγωγού με το παιδί. Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας που 

αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται την τελευταία δεκαετία στα ελληνικά σχολεία δεν 

αφορούν στους «ειδικούς» πληθυσμούς, τις ομάδες δηλαδή παιδιών που χρήζουν πιο 

ουσιαστικής παρέμβασης/τεχνικών υποστήριξης, αλλά όλα τα παιδιά, στο μέτρο που τα 

προγράμματα αυτά έχουν γενικό προληπτικό χαρακτήρα. Για σοβαρές περιπτώσεις 

παιδιών, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συμβουλευτικές/εξειδικευμένες υποδομές, οι οποίες 

σε συνδυασμό με τη δουλειά των ειδικών παιδαγωγών και των δασκάλων της τάξης, θα 

προσφέρουν στο παιδί και στην οικογένεια ουσιαστική υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις 

πραγματικές ή εξατομικευμένες ανάγκες του (Κουρκούτας & Xavier, 2012).  

Ως προς τις προβληματικές κι αντικοινωνικές συμπεριφορές του παιδιού, όσο 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις εκδηλώνει, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει να βιώσει 

καταναγκαστικές διαδικασίες και τόσο πιο σύνθετη γίνεται η διαδικασία της ενίσχυσης που 

σχετίζεται με αυτές. Όσο περισσότερο αυτή η πορεία διαρκεί, τόσο πιο δύσκολο είναι 

κάποιος να την αντιστρέψει. Βάσει αυτού, όσο πιο νωρίς γίνει μια παρέμβαση πρόληψης 

στην ανάπτυξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, τόσο πιο απλό το σύστημα 

ενίσχυσης που υπάρχει γύρω από αυτές τις συμπεριφορές και τόσο πιο πιθανό να 

αποδυναμωθεί33 και να αλλάξει η αντικοινωνική συμπεριφορά του (Reid & Eddy, 2002).  

 Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι η πρόληψη μιας προβληματικής 

συμπεριφοράς είναι καλύτερη από την αντιμετώπισή της. Επίσης, ότι το γεγονός της 

έγκαιρης επισήμανσης συμπεριφορών που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο υψηλού κινδύνου, 

όπως η κοινωνική απομόνωση, η απόρριψη, η ενδοοικογενειακή βία, ο ανεξέλεγκτος 

θυμός, η κακοποίηση, η παραμέληση, η απώλεια γονέα, το ιστορικό προβλημάτων 

πειθαρχίας, ο κοινωνικός ρατσισμός κ.α. αποτελούν ενδείξεις, οι οποίες μας προειδοποιούν 

για σοβαρότερα προβλήματα (Βουκελάτου, 2009). 

Ειδικά τα πρώιμα σχολικά χρόνια θεωρούνται ότι αποτελούν μια περίοδο πρόσφορη 

για παρεμβάσεις σχετικά με την πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς, 

επίσης, και της πρώιμης επαφής με ψυχοτρόπες ουσίες (Snyder, Reid, & Patterson, 2003). 

                                                
33Στρατηγικές, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της αποδυνάμωσης των προβλημάτων 
συμπεριφοράς είναι η διαχείριση κι επίλυση συγκρούσεων, οι κοινωνικές δεξιότητες και η διαχείριση του 
θυμού, η εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής. Οι στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης μπορούν να 
εφαρμοστούν σε επίπεδο ατομικό, ομάδας, τάξης, σχολείου και κοινότητας, ενώ η συνεργασία μεταξύ των 
κοινοτικών φορέων που υπηρετούν τα παιδιά είναι καθοριστική (Brock, Sandoval, & Lewis, 2005). 
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Το δημοτικό σχολείο παρεμβαίνοντας34 νωρίς στην αναπτυξιακή πορεία της διαταραχής 

συμπεριφοράς που ξεκινάει από την παιδική ηλικία, όταν οι συμπεριφορές φαίνονται να 

είναι πιο εύπλαστες, μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη της επερχόμενης 

σοβαρής προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου (Frick, 2004).    

Η ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης γύρω από την πρώιμη παιδική ηλικία έχει 

αρχίσει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

παιδιών του δημοτικού σχολείου σχετίζονται τουλάχιστον με τρία διαφορετικά κοινωνικά 

πλαίσια, την οικογένεια, τη σχολική τάξη και την ομάδα των συνομηλίκων, οι παρεμβάσεις 

είναι ωφέλιμο να οργανώνονται και με βάση την οικογένεια. Κι αυτό γιατί, ενώ το παιδί 

αλλάζει τάξεις και εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο, η οικογένεια τείνει να αποτελεί μια πιο 

σταθερή συγκριτικά πηγή συνεχόμενης επιρροής προς το αναπτυσσόμενο άτομο. Έτσι, οι 

γονείς έχουν το δυναμικό να ασκήσουν θετική επιρροή τόσο σε σχέση με το σχολείο, όσο 

και με τους συνομηλίκους (DeGarmo, Forgatch, & Martinez, 1999). Επομένως, οι 

προσπάθειες πρόληψης χρειάζεται να αποσκοπούν στο να αλλάξουν άμεσα τον τρόπο που 

οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους στο σπίτι, αλλά και τον τρόπο που οι γονείς 

ασκούν επιρροή έξω από το πλαίσιο της οικογένειας, όπως στο σχολείο, τη γειτονιά, τους 

συνομηλίκους, την αυλή του σχολείου (Reid & Eddy, 2002). 

Από την άλλη, βέβαια, τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης του δημοτικού σχολείου 

ως περιβάλλον υλοποίησης προληπτικών παρεμβάσεων είναι πάρα πολλά. Το πιο ωφέλιμο 

είναι οι προληπτικές παρεμβάσεις να ξεκινούν όσο το δυνατόν νωρίτερα και να 

απευθύνονται σε όλους τους μαθητές – αποθαρρύνοντας τις αντικοινωνικές συμπεριφορές 

κι ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τις θετικές μορφές αλληλεπίδρασης - έπειτα από την 

αναγκαία επίγνωση κι εκτίμηση των ιδιαίτερων κάθε φορά αναγκών τους, στοχεύοντας 

στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παιδί και στο κοινωνικό του περιβάλλον. Από τη στιγμή 

που τα παιδιά ξοδεύουν τον περισσότερό τους χρόνο με τους γονείς, τα αδέλφια τους, τους 

εκπαιδευτικούς και τους συνομηλίκους τους, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος παρέμβασης 

στην καταναγκαστική διαδικασία ανάπτυξης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι 

παράλληλα στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο (Reid & Eddy, 2002). 

Μάλιστα, τα μοντέλα ψυχικής υγείας που έχουν ψυχοκοινωνική/ενταξιακή οπτική 

βλέπουν το σχολείο ως ιδανικό χώρο παρεμβάσεων. Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και 

την κλινική εμπειρία, πολλοί θεωρητικοί και επαγγελματίες της ψυχικής υγείας αλλά και 

                                                
34Κύριος στόχος κάθε παρέμβασης χρειάζεται να είναι η προσπάθεια να σπάσει ο φαύλος κύκλος 
αναπαραγωγής αρνητικών αλληλεπιδράσεων με το σχολικό περιβάλλον που προκαλούν ψυχικό πόνο και 
παγιοποιούν τις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού (Κουρκούτας, 2007-α).  
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της ψυχοπαιδαγωγικής θεωρούν το σχολείο ως ένα κατεξοχήν ιδεατό πεδίο για 

αναγνώριση, πρόληψη ή/και εξειδικευμένη παρέμβαση35 σε παιδιά που έχουν εκδηλώσει 

δυσκολίες προσαρμογής. Παρά τις αντιρρήσεις πολλών παιδαγωγών όσον αφορά στη 

χρησιμότητα ή μη των συμβουλευτικών δομών στα σχολεία, υποστηρίζεται ότι, όταν αυτές 

λειτουργούν σε μια ψυχοπαιδαγωγική, ενταξιακή και παιδοκεντρική λογική, διατηρώντας 

μια συστημική προοπτική (με την έννοια των αλλαγών και των παρεμβάσεων που πρέπει 

να γίνουν σε επίπεδο πλαισίου), τότε μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην 

υποστήριξη παιδιών με ήπιες ή πιο σοβαρές δυσκολίες και στο μετασχηματισμό ποικίλων 

νοοτροπιών και λανθασμένων αντιλήψεων σε γονείς αλλά, κυρίως, σε εκπαιδευτικούς 

(Κουρκούτας, 2008-α). 

Η παρέμβαση του σχολείου στο θέμα της πρόληψης είναι αποφασιστικής σημασίας. 

Και αυτό, γιατί το σχολείο ως θεσμός κοινωνικοποίησης και κοινωνικού ελέγχου μπορεί να 

επισημάνει έγκαιρα μορφές συμπεριφοράς στο παιδί, που μπορεί να οδηγήσουν στην 

παραβατικότητα και να προλάβει σε μεγάλο βαθμό σοβαρότερες καταστάσεις ή να δράσει 

διορθωτικά στα πρώιμα στάδια. Για το σκοπό αυτό, το σχολείο θα πρέπει να 

επαναδιατυπώσει τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας του, να επανεξετάσει το ρόλο 

του στο στιγματισμό και τη συστηματική περιθωριοποίηση, αλλά και τη δυνατότητά του να 

προσφέρει στο παιδί ικανοποίηση και προοπτική (Νόβα-Καλτσούνη, 2001). 

Ειδικότερα, ο δάσκαλος της τάξης είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της 

πρόληψης. Εκτός από την προσφορά του μέσα στην τάξη μπορεί να λειτουργήσει ως 

«χιονοστιβάδα» κινητοποιώντας και άλλους δασκάλους από άλλα σχολεία. Ο δάσκαλος, 

όμως, χρειάζεται επαρκή εκπαίδευση σε θέματα δυναμικής της τάξης, κτισίματος ομάδας, 

προσεκτικής ακρόασης, προώθησης της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών. Το σχολείο 

θα πρέπει να λειτουργεί ως μέρος ενός υποστηρικτικού δικτύου σχολείων και άλλων 

υπηρεσιών με στόχο τη συμπληρωματική λειτουργία, υπηρετώντας τις ανάγκες των νέων 

και των οικογενειών τους, υπηρετώντας τελικά τη ζωή. Τα προγράμματα πρόληψης και 

προαγωγής υγείας πρέπει να συνδυάζονται και με άλλα προγράμματα (π.χ. 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαπολιτισμικά κ.α.), να έχουν στόχο την υγιή ανάπτυξη 

των παιδιών και να γίνονται μέρος της καθημερινής ζωής του σχολείου. Τα σχολεία 

                                                
35Στις περιπτώσεις ήπιων μορφών διαταρακτικών συμπεριφορών η διευθέτηση προβληματικών καταστάσεων 
μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της τάξης χωρίς την παραπομπή των παιδιών σε ατομική συμβουλευτική ή 
ψυχοθεραπεία (Long & Long, 2001). Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι απαραίτητη η υποστηρικτική 
εποπτεία του εκπαιδευτικού από το σύμβουλο/ψυχολόγο ή η προηγούμενη εκπαίδευση του δασκάλου σε 
ψυχοκοινωνικές τεχνικές (Adams, 2000). Έχει άλλωστε διαπιστωθεί ότι ο δάσκαλος διαχειρίζεται καλύτερα 
τις προβληματικές συμπεριφορές στην τάξη και θέτει αποτελεσματικότερα τα όρια, όταν ο ίδιος έχει κάποιο 
είδος συμβουλευτικής υποστήριξης ή ανάλογης εκπαίδευσης (Weare, 2000). 
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χρειάζονται θεσμική υποστήριξη για τα προγράμματα πρόληψης, με τέτοιο τρόπο που να 

τα οδηγεί από την ομοιομορφία στην ποικιλομορφία, από το αντικείμενο στο υποκείμενο. 

Χρειάζονται θεσμική υποστήριξη, η οποία δεν θα λειτουργεί ελεγκτικά για το σχολείο, 

τους δασκάλους, τα παιδιά και τους γονείς αλλά ως εργαλείο προώθησης του «ευ ζην» 

(Κυρίτση & Τσιώτρα, 2004). 

Κατ’ επέκταση, το σημερινό σχολείο χρειάζεται να αποδεχθεί, μεταξύ άλλων, και την 

ύπαρξη του φαινομένου της χρήσης ουσιών μεταξύ των μαθητών και να ανταποκριθεί στη 

μεγάλη πρόκληση, να γίνει ανάχωμα στην πορεία εξέλιξης των προβλημάτων των μαθητών 

είτε δημιουργώντας ισχυρά θετικά πρότυπα, είτε παρεμβαίνοντας εγκαίρως στο φαινόμενο. 

Η λειτουργία προγραμμάτων πρόληψης από ειδικευμένους φορείς μέσα στις σχολικές 

κοινότητες κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. Τέτοια προγράμματα θα πρέπει να 

μελετηθούν ιδιαίτερα για ομάδες υψηλού κινδύνου σε σχέση με τη χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών (μαθητές με μειωμένες επιδόσεις, παραβατική και επιθετική συμπεριφορά κ.α.). Σε 

κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι του σημερινού σχολείου και κυρίως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να συζητήσουν εκτενώς γύρω από τη φυσιογνωμία, το ρόλο και τους στόχους του στο 

βαθμό που ως θεσμός έχει να αντιμετωπίσει νέα εκτεταμένα κοινωνικά φαινόμενα και 

προκλήσεις (Κουτρουβίδης & Κούτρας, 2007). 

Έπειτα από τα παραπάνω, κατανοούμε ότι η πρόληψη δεν μπορεί να έχει το 

χαρακτήρα μιας απλής και μόνο ενημέρωσης. Είναι μια διεργασία πριν από το πρόβλημα, η 

οποία ενδυναμώνει τα άτομα και τα συστήματα ν’ αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής 

και των μεταβατικών φάσεων. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έμφαση δίνεται στην 

πρωτογενή πρόληψη36, που αφορά στην παρέμβαση πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Η 

πρωτογενής πρόληψη απευθύνεται σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες ή σε άτομα υγιή και 

προσπαθεί να τα εκπαιδεύσει, ώστε να αποφύγουν συμπεριφορές που μακροχρόνια μπορεί 

να βλάψουν την υγεία τους και τους συνανθρώπους τους. Ειδικότερα, μπορεί να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων και του τρόπου επικοινωνίας, στην αντιμετώπιση του άγχους, 

στην ενίσχυση της δυνατότητας εξερεύνησης εναλλακτικών λύσεων στα καθημερινά 

προβλήματα, στην αύξηση της ατομικής ευθύνης στην επιλογή του τρόπου ζωής. Μάλιστα, 

πολλές προβληματικές συμπεριφορές στο χώρο του δημοτικού σχολείου που συνοδεύονται 
                                                
36Όσον αφορά στην εξάρτηση, η πρωτογενής πρόληψη απευθύνεται στα άτομα που δεν έχουν ακόμα 
αναπτύξει στη διαταραχή που ενδιαφερόμαστε να προλάβουμε και κυρίως τα αίτια αυτής της διαταραχής. 
Διακρίνεται τόσο από τη δευτερογενή που αφορά στις θεραπευτικές ενέργειες, όσο και από την τριτογενή 
πρόληψη που αφορά στις προσπάθειες κοινωνικής αποκατάστασης των πρώην θεραπευομένων. Δεν υπάρχει 
πουθενά ένα συγκεκριμένο μοντέλο πρόληψης της εξάρτησης, από τη στιγμή που αυτή αποτελεί ένα 
πολυπαραγοντικό φαινόμενο (Σφηκάκη, 2004).  
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με εκδηλώσεις βίας, επιθετικότητας, παραβατικότητας καθιστούν κυρίαρχο στόχο της 

πρόληψης κι ευρύτερα των παρεμβάσεων αγωγής υγεία στο πλαίσιο του σχολείου 

(Χολέβας, 2009). 

Ευρύτερα, όπως αναφέρουν οι Καλαντζή-Αζίζι και Ζαφειροπούλου (2004, σ. 276), 

«Στο χώρο του σχολείου εφαρμόζονται προγράμματα τόσο πρωτογενούς και 

δευτερογενούς, όσο και τριτογενούς πρόληψης». Τα προγράμματα πρωτογενούς37 

πρόληψης αφορούν σε όλο το μαθητικό πληθυσμό και αποσκοπούν στην προαγωγή της 

ψυχικής υγείας, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και στη 

δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στην τάξη 

για όλους τους μαθητές. Τα προγράμματα δευτερογενούς38 πρόληψης αποσκοπούν στην 

υποστήριξη μαθητών που εκδηλώνουν κάποιες αρχικές ενδείξεις δυσκολιών ή που ανήκουν 

σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρότερων προβλημάτων λόγω της 

ύπαρξης ποικίλων ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων επικινδυνότητας. Τα 

προγράμματα τριτογενούς39 πρόληψης αφορούν κυρίως στους μαθητές με διαγνωσμένες 

διαταραχές και ειδικές ανάγκες, και αποσκοπούν στην κατάλληλη υποστήριξή τους σε 

διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, στην οικογένεια και στην κοινότητα (Χατζηχρήστου, 

2012). 

 

Α6.4 Προϋποθέσεις και Στόχοι Αποτελεσματικών Ψυχοκοινωνικών/Προληπτικών 

Παρεμβάσεων 

Για να είναι αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις χρειάζεται να βασίζονται στην ανάλυση 

των συναισθηματικών αναγκών των παιδιών και των αντιλήψεών τους για τον εαυτό τους 

και τους άλλους, να είναι ολιστικές περιλαμβάνοντας μια σειρά συμβουλευτικών και 

ψυχοθεραπευτικών στρατηγικών για να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους 
                                                
37Στόχος της πρωτογενούς πρόληψης είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η πρόβλεψη πιθανών 
προβλημάτων συμπεριφοράς προτού αυτά εκδηλωθούν. Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε καθολικές 
παρεμβάσεις, οι οποίες απευθύνονται είτε σε ολόκληρο το σχολικό πληθυσμό, είτε σε ομάδες του σχολικού 
πληθυσμού που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαταραχές διαγωγής. Οι παρεμβάσεις αυτές 
βελτιώνουν και το σχολικό κλίμα (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004).  
38Στόχος της δευτερογενούς πρόληψης είναι ο εντοπισμός των παιδιών που παρουσιάζουν πρώιμες ενδείξεις 
της διαταραχής της διαγωγής ή της εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής, καθώς και η έγκαιρη 
αντιμετώπιση των αναδυόμενων αυτών συμπτωμάτων. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες 
θεωρούνται πιο επιλεκτικές, είναι και πιο εντατικές από τις καθολικές παρεμβάσεις (Καλαντζή-Αζίζι & 
Ζαφειροπούλου, 2004).  
39Η τριτογενής πρόληψη στοχεύει στο να αποφευχθεί η ανάπτυξη περαιτέρω συμπτωμάτων στις περιπτώσεις 
παιδιών που έχουν ήδη εκδηλώσει τις διαταραχές αυτές. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με εξατομικευμένες 
παρεμβάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ένα μικρό ποσοστό μαθητών που έχουν ήδη παρουσιάσει σοβαρά 
προβλήματα συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι ατομικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του 
κάθε μαθητή (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004).  
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γονείς και τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να περιορίσουν τους παράγοντες κινδύνου 

του πλαισίου που ενισχύουν τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών (Kourkoutas, Hart, 

& Smyrnaki, 2012). Η κατανόηση της ψυχοσυναισθηματικής λειτουργίας των παιδιών και 

η συσχέτιση της εσωτερικής τους δυναμικής με την οικογενειακή δυναμική και το πλαίσιο 

λειτουργίας τους (οικογενειακό, σχολικό) φαίνεται να αποτελούν βασικές παραμέτρους 

κάθε παραγωγικής παρέμβασης (Κουρκούτας, 2007-α).  

 Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης προϋποθέτει την 

προηγούμενη διερεύνηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών των παιδιών, όπως, επίσης, και 

των παραγόντων του πλαισίου του (οικογενειακού, σχολικού) που εμποδίζουν ή προάγουν 

το εσωτερικό δυναμικό του παιδιού. Μάλιστα, έχει προταθεί ότι για τη βελτίωση των 

συστημάτων φροντίδας, απαιτείται η χρήση εναλλακτικών, δημιουργικών προσεγγίσεων 

για τη διερεύνηση και εκτίμηση ταυτόχρονα των ατομικών ποιοτήτων και αναγκών 

(εκπαιδευτικών, κοινωνικών, συναισθηματικών κ.α.) και των οικογενειακών, σχολικών και 

κοινωνικών παραμέτρων (Quinn, Epstein, Cumblad, & Holderness, 1996). Ειδικότερα, 

όπως υποστηρίζει ο (Ford, 2002, p. 44), «για το σχεδιασμό αποτελεσματικών40 

προγραμμάτων πρόληψης σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου χρειάζεται να ληφθούν υπόψη 

όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: γενετικά χαρακτηριστικά, ιδιοσυγκρασιακά, σχέση 

γονιού-παιδιού, κοινωνικοοικονομικά και εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή 

ψυχοπαθολογία και συγκρούσεις». 

Ειδικότερα, τα προγράμματα πρόληψης ή στοχευμένης παρέμβασης, τα οποία 

επιχειρούν να ενισχύσουν την κοινωνική-συναισθηματική ικανότητα των ευάλωτων 

μαθητών, καθώς και των μαθητών που διατρέχουν τον κίνδυνο να εκδηλώσουν 

προβλήματα συμπεριφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ακόλουθες αρχές: τα 

σχολεία να είναι «ανοιχτά» σε αλλαγές προάγοντας την «κουλτούρα» της ετερότητας και 

του μη αποκλεισμού, ανάπτυξη δομών στήριξης στο σχολείο που προάγουν την 

ενδυναμωτική συμβουλευτική και εκπαίδευση, ενίσχυση και υποστήριξη των θετικών, 

κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών των μαθητών με προβλήματα μέσα από 

συστηματικές, πολυδιάστατες και μακράς διάρκειας παρεμβάσεις, προσεγγίσεις των 

ειδικών και συνεργασία με το σχολείο, την οικογένεια, την κοινότητα (Brehm & Doll, 

2009. Dyson & Howes, 2009. Hatzichristou, Lykitsakou, Lampropoulou, & Dimitropoulou, 

2010).  

                                                
40Τα επιτυχημένα προγράμματα παρέμβασης είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν και να αφορούν τρία 
συστατικά στοιχεία: εκπαίδευση των γονιών, εκπαίδευση του παιδιού σε κοινωνικές δεξιότητες και σχολική 
ένταξη (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1990).  
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Μάλιστα, μια πολυπολιτισμική συστημική παρέμβαση περιλαμβάνει: τον ορισμό του 

εννοιολογικού πλαισίου, την ανάπτυξη του μοντέλου, την ανάπτυξη του προγράμματος, τη 

συνέχιση και τη διάδοση του προγράμματος. Αναλυτικότερα, το εννοιολογικό πλαίσιο 

βασίζεται στη θεώρηση των κοινών και διαφορετικών αναγκών των παιδιών και των 

συστημάτων και στη διερεύνηση των διαφόρων παραμέτρων της διαφορετικότητας σε όλα 

τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής παραμέτρου. Η ανάπτυξη του 

μοντέλου περιλαμβάνει την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (θεωρίας και 

έρευνας) και την εκτίμηση των χαρακτηριστικών και των αναγκών του συγκεκριμένου 

συστήματος, στο οποίο η παρέμβαση πρόκειται να λάβει χώρα. Η ανάπτυξη του 

προγράμματος περιλαμβάνει την έμφαση σε όλους εκείνους τους βασικούς παράγοντες που 

είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του τύπου και της έκτασης της 

παρέμβασης. Της ανάπτυξης του προγράμματος ακολουθεί ο σχεδιασμός του 

προγράμματος παρέμβασης, η επιλογή και η εκπαίδευση των ομάδων ατόμων που θα το 

υλοποιήσουν, η πρόβλεψη της εποπτείας και της αξιολόγησής του. Κι έπειτα ακολουθεί η 

συνέχιση και η διάδοση του προγράμματος, η οποία θεωρείται αναγκαία για την ύπαρξη 

σχολικών και κοινωνικών δικτύων που λειτουργούν ως υποστηρικτικά συστήματα 

(Hatzichristou, Lampropoulou, & Lykitsakou, 2006).  

Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παιδιών με 

προβλήματα συμπεριφοράς χρειάζεται να είναι πολυεπίπεδες και να υιοθετούν 

διαφορετικές στρατηγικές βάσει κάθε φορά της αξιολόγησης των αναγκών, του 

αναπτυξιακού επιπέδου, των δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων προστατευτικών και 

επιβαρυντικών παραγόντων κάθε παιδιού. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν: στην 

ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία παιδιών, στην εκπαίδευση και 

συμβουλευτική των οικογενειών, στην εκπαίδευση και υποστηρικτική συμβουλευτική των 

δασκάλων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 

και στην εστιασμένη σε συγκεκριμένες ομάδες παιδιών παρέμβαση στο πλαίσιο του 

σχολείου (Young, Marchant, & Wilder, 2004). 

Η αποδοτικότητα και η επιτυχία της κάθε παρέμβασης εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα, την ένταση και τη διάρκεια της παρέμβασης, 

το είδος του προβλήματος του παιδιού, τη δυναμική της οικογένειας και κυρίως το πλαίσιο 

εφαρμογής του παρεμβατικού προγράμματος. Μια βασική παράμετρος της επιτυχίας 

πολλών από αυτές τις ψυχοπαιδαγωγικές τεχνικές στο σχολείο είναι ο εκπαιδευτικός και η 

ποιότητα της συμμετοχής του. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, πέρα από τις παρεμβάσεις που 
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αφορούν στο ίδιο το παιδί, είναι, επίσης, απαραίτητες η σταθερή εκπαιδευτική εποπτεία 

αλλά και η συμβουλευτική συναισθηματική υποστήριξη του εκπαιδευτικού, προκειμένου 

να βοηθήσει στην επίλυση των προσωπικών του δυσκολιών και συγκρούσεων που 

προκύπτουν από την επαφή του με τα «δύσκολα παιδιά» στο πλαίσιο της τάξης 

(Κουρκούτας & Γεωργιάδη, 2010). 

Οι εξατομικευμένες παρεμβάσεις μπορεί να στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 

διαταρακτικών συμπεριφορών του παιδιού, στη γενικότερη ψυχολογική ενδυνάμωσή του, 

στην ενίσχυση των διαπροσωπικών και κοινωνικών του δεξιοτήτων και της αυτοεκτίμησής 

του, στην εσωτερίκευση συγκεκριμένων κοινωνικών κανόνων και προτύπων συμπεριφοράς 

(Fraser & Williams, 2004). Η διασφάλιση συνεπούς και μακροπρόθεσμης εφαρμογής των 

παρεμβάσεων, η συνεχής αξιολόγησή τους, ο επανακαθορισμός των τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται με βάση πληροφορίες από άλλες πηγές, συνιστούν σημαντικές 

παραμέτρους για την έκβαση των παρεμβάσεων (Kazdin, 2001). 

Η διαμεσολάβηση ενός ειδικού ανάμεσα στο γονέα και στο δάσκαλο, ανάμεσα στο 

προβληματικό παιδί και στον εκπαιδευτικό, πρέπει να γίνεται μέσα από μια θεσμοθετημένη 

οδό (π.χ. συμβουλευτική υπηρεσία σχολείου), χωρίς όμως να χάνεται το ζωντανό και 

δυναμικό στοιχείο των σχέσεων και δίχως οι επαφές να συρρικνώνονται σε μια 

διαγνωστικού τύπου σχέση. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή η διαμεσολαβητική σχέση μπορεί 

να αποβεί πολύ αποτελεσματική για την επεξεργασία των αρνητικών συναισθηματικών 

αντιδράσεων γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ 

τους, αλλά κυρίως για τη διασφάλιση μιας σταθερής παρέμβασης (Cole, 2003).  

Η εργασία των ψυχολόγων/συμβούλων με τους εκπαιδευτικούς χρειάζεται να 

βασίζεται στην ανάπτυξη μιας ουσιαστικής συνεργατικής σχέσης μαζί τους, για την οποία 

κύριος υπεύθυνος είναι ο ψυχολόγος/σύμβουλος, ο οποίος καλείται να προσεγγίσει τον 

εκπαιδευτικό σε προσωπικό επίπεδο και να αφιερώσει επαρκή χρόνο για να κατανοήσει 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει στην πράξη τους μαθητές με 

προβλήματα. Χρειάζεται ακόμα να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για τα συμπεράσματα 

που έχει βγάλει ο ψυχολόγος για το παιδί και την οικογένειά του. Ο σεβασμός του 

εκπαιδευτικού και η αποφυγή επικριτικής στάσης αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής σχέσης. Ο ψυχολόγος χρειάζεται να είναι σαφής σε σχέση 

με αυτό που ζητάει από τους εκπαιδευτικούς και να μην μπαίνει σε ανταγωνισμό και 

προστριβές μαζί τους. Ακόμη, να αναγνωρίζει και να σέβεται την εμπειρία των 

εκπαιδευτικών, να επεξεργάζεται τα αρνητικά συναισθήματα και τις επιθετικές τάσεις και 

ανταγωνισμούς που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα του στη συνδιαλλαγή του με τους 
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εκπαιδευτικούς και είναι αυτός που πρέπει να χειρίζεται και να διευθετεί τη σχέση μαζί 

τους (Κουρκούτας, 2007-α). 

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανθρωπιστική προσέγγιση41, οι αποτελεσματικές 

προληπτικές παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην αναγνώριση του προσώπου στις ανθρώπινες 

σχέσεις. Κέντρο της προσοχής καθίσταται το ίδιο το πρόσωπο, το οποίο μπορεί να αλλάξει 

συμπεριφορά και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, όταν του δοθούν ο σεβασμός και η 

αποδοχή που του αξίζουν ως ανθρώπινη ύπαρξη και όχι οι εσωτερικές ή εξωτερικές 

δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και καθορίζουν τη συμπεριφορά του (Χατζηχρήστου, 

2011). 

Πιο συγκεκριμένα, στη σημερινή εποχή της εξατομίκευσης και του ατομοκεντρισμού 

που ωθεί στην αναζήτηση ατομικών λύσεων μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά στον 

τομέα της πρόληψης παρεμβάσεις που ενισχύουν το αίσθημα συμμετοχής του ατόμου στην 

κοινότητα, το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα, όπου ο καθένας μπορεί να αναζητήσει και 

να βρει εκεί το ρόλο του και την ικανότητα της επίλυσης προβλημάτων σε συνεργασία με 

τους άλλους, της επιδίωξης κοινών στόχων και της ανάδειξης ατομικών δυνατοτήτων. Για 

να είναι όμως αποτελεσματική42 μια πολιτική πρόληψης πρέπει να είναι σχεδιασμένη 

κεντρικά, με πρωτοβουλία και ευθύνη της πολιτείας, να έχει διάρκεια, να εξελίσσεται, να 

αξιολογείται, να εμπνέει. Πρέπει να εστιάζεται στους γενεσιουργούς παράγοντες του 

προβλήματος και να απευθύνεται τόσο στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (τις λεγόμενες 

ομάδες υψηλού κινδύνου), όσο και σε ολόκληρο τον πληθυσμό (Μάτσα, 2006). 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη χρειάζεται να αποβλέπει στην επανεξέταση και την 

αλλαγή της στάσης ζωής των ατόμων μέσα στην κοινότητα που ζουν, στην ανάπτυξη της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, στη διαρκή σύγκρουση με όλους τους όρους που οδηγούν στην 

αποξένωση, την αλλοτρίωση, της μιζέρια της καθημερινής ρουτίνας. Πρέπει να συμβάλλει 

στη δημιουργία των όρων μέσα στους οποίους διαμορφώνεται μια στάση ζωής με 
                                                
41Σύμφωνα με την ανθρωπιστική προσέγγιση, κάθε παιδί έχει ανάγκη να γίνεται σεβαστό από τους άλλους 
(ενήλικες και συνομηλίκους), να είναι αποδεκτό από τον κοινωνικό του περίγυρο, να βιώνει την αγάπη των 
σημαντικών άλλων (γονέων, εκπαιδευτικών κ.α.) και να βιώνει την ικανοποίηση των αναγκών του. Τα παιδιά 
που έχουν αυτή τη μεταχείριση αποκτούν μια σημαντική αίσθηση αυταξίας, αισθάνονται δηλαδή ότι είναι 
σημαντικά πρόσωπα με αναμφισβήτητη αξία. Σε αντίθετη περίπτωση αρχίζουν να αμφισβητούν τα εσωτερικά 
συναισθήματα και τις σκέψεις τους ως μη αληθή ή γνήσια, και τείνουν να ενεργούν έτσι ώστε να ικανοποιούν 
τους σημαντικούς άλλους και όχι τις προσωπικές τους ανάγκες, γεγονός που οδηγεί συχνά στην εμφάνιση 
δυσλειτουργικών συμπεριφορών και προβλημάτων (Χατζηχρήστου, 2011). 
42Κάθε σχεδιασμός στον τομέα της πρόληψης, για να αποβεί αποτελεσματικός, έχει ως πρώτη και βασική 
προϋπόθεση την πολυπαραγοντική προσέγγιση του προβλήματος, μια προσέγγιση που εστιάζει βασικά στις 
αιτίες του, σε όλους εκείνους τους λόγους που κάνουν σήμερα τα άτομα ευάλωτα, ευπαθή κι επιρρεπή. 
Ειδικότερα, το πεδίο της πρόληψης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών είναι ευρύτατο και έχει διαστάσεις 
κοινωνιολογικές, φιλοσοφικές και επιστημολογικές. Η οργάνωση κάθε τύπου παρεμβάσεων σε αυτό το πεδίο 
χρειάζεται να στηρίζεται στη βασική θέση ότι η πρόληψη δεν αφορά μια νόσο αλλά τους κινδύνους που 
συνδέονται με μια κοινωνική, κατά πρώτο λόγο, συμπεριφορά (Μάτσα, 2006).  
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ενδιαφέροντα, αξίες και στόχους. Η πρόληψη για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να 

διαπνέεται από ένα καινοτόμο, ριζοσπαστικό πνεύμα. Να είναι διαλεκτική συνδέοντας την 

ατομική με την κοινωνική παθολογία και την αντίστοιχη ευθύνη και αναλαμβάνοντας το 

κόστος της δράσης (οικονομικό, πολιτικό, ιδεολογικό) (Μάτσα, 2006). 

Βέβαια, η ανάγκη για σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση μακρόχρονων και 

ολοκληρωμένων προληπτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκύπτει από τα εθνικά επιδημιολογικά στοιχεία 

(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., 1998-2003) αλλά και τα στοιχεία του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που δείχνουν αυξητική τάση 

του ποσοστού των νέων που πειραματίζονται ή κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και 

μείωση της ηλικίας έναρξης της χρήσης (ΣΤΡΟΦΗ, 1994-2002, σ. 79). Κι η 

αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος πρόληψης καθορίζεται από τις αξίες στις οποίες 

στηρίζεται, το σκοπό, τις αρχές λειτουργίας και τους νέους εξελισσόμενους ρόλους στους 

οποίους εισάγονται τα στελέχη του, τη στρατηγική και μεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθεί, τους στόχους της παρέμβασης και τα τακτικά βήματα που επιλέγει για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος (Κυρίτση & Τσιώτρα, 2004). 

Όσον αφορά στα σχολικά προγράμματα πρόληψης και σύμφωνα με τις βασικές 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχολικά προγράμματα είναι περισσότερο 

αποτελεσματικά εάν εντάσσονται σαν μέρος του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και την προαγωγή της υγείας. 

Επίσης, είναι σημαντικό να περιλαμβάνουν όλους όσους ενδιαφέρονται μέσα στη σχολική 

κοινότητα, αλλά και όσους μπορούν να τα ενισχύσουν (Κυρίτση & Τσιώτρα, 2004). 

Επιπρόσθετα, από την όλη ερευνητική δραστηριότητα που έχει μέχρι σήμερα 

διεξαχθεί γύρω από τη Θεωρία της Αποδοχής-Απόρριψης, προκύπτουν πέντε βασικές 

αρχές σχετικά με την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση αποτελεσματικών προληπτικών προγραμμάτων και 

παρεμβάσεων. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 1) βοηθήστε τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα 

που ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών να επικοινωνήσουν την αγάπη και την 

αποδοχή προς το παιδί, 2) βοηθήστε τους γονείς να βρουν κατάλληλους πολιτισμικά 

τρόπους να επικοινωνήσουν τη ζεστασιά και τη στοργή τους. Επίσης, βοηθήστε τους γονείς 

να αποφεύγουν συμπεριφορές που εκφράζουν έλλειψη στοργής και γονική ψυχρότητα, 

επιθετικότητα, εχθρότητα, αδιαφορία, παραμέληση ή άλλους τρόπους που κάνουν τα 

παιδιά να αισθάνονται απόρριψη, όπως η αδιαφοροποίητη απόρριψη, 3) υποθέσετε την 

ύπαρξη εκλαμβανόμενης απόρριψης πίσω από δυσπροσάρμοστες συμπεριφορές των 

παιδιών, όπως εχθρότητα, επιθετικότητα, εξάρτηση ή αμυντική ανεξαρτησία, χαμηλή 
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αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτεπάρκεια, μη ανταπόκριση συναισθηματικά, συναισθηματική 

αστάθεια,  αρνητική οπτική της ζωής και του κόσμου, άγχος και ανασφάλεια, 4) υποθέσετε 

την ύπαρξη ψυχολογικής δυσπροσαρμογής για τα παιδιά που αναφέρουν ότι έχουν βιώσει 

απόρριψη από τους γονείς τους και άλλα πρόσωπα προσκόλλησης, 5) μην τα αποδίδετε όλα 

στις μητέρες. Η αγάπη του πατέρα και άλλων σημαντικών ανθρώπων που ασχολούνται με 

την ανατροφή του παιδιού είναι τουλάχιστον όσο σημαντική είναι και η αγάπη της μητέρας 

για την ανάπτυξη του παιδιού (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).   

 Όσον αφορά στους τρόπους παρέμβασης, η αξιοποίηση των παιχνιδιών μπορεί να 

αποβεί πολύ βοηθητική στην ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης 

των παιδιών. Μάλιστα θεωρείται ότι οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που 

χρειάζονται για να παίξει το παιδί αποτελεσματικά με τους άλλους είναι κι εκείνες που 

χρειάζονται για την επιτυχία στην εργασία και γενικότερα στην ενήλικη ζωή (Hromek & 

Roffey, 2009).   

Ακόμη, ιδιαίτερα βοηθητική προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να είναι η 

μουσικοθεραπεία. Σύμφωνα με την έρευνα των Chong & Kim (2010), τα προγράμματα 

μουσικοθεραπείας που αξιοποιούν μουσικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις με στόχο την 

προαγωγή των κοινωνικών, συναισθηματικών και σχολικών δεξιοτήτων είναι ευεργετικά 

για τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, παρόλο που οι θετικές επιδράσεις τους στα 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά τους προβλήματα συνήθως δεν επηρεάζουν θετικά και 

την σχολική τους απόδοση.  

Κι ως προς τους στόχους των ψυχοκοινωνικών/προληπτικών παρεμβάσεων, κύριος 

στόχος, κάθε στρατηγικής παρέμβασης χρειάζεται να είναι η προσπάθεια να σπάσει ο 

φαύλος κύκλος αναπαραγωγής αρνητικών αλληλεπιδράσεων με τον περίγυρο (οικογένεια, 

σχολείο), οι οποίες προκαλούν ψυχικό πόνο και παγιοποιούν τις προβληματικές 

συμπεριφορές του παιδιού (Κουρκούτας, 2007-α, Kourkoutas, 2012). Μάλιστα, έχει βρεθεί 

ότι οι προληπτικές παρεμβάσεις στις γονικές πρακτικές συμβάλλουν στη μείωση της μη 

συμμόρφωσης των παιδιών, της επιθετικής συμπεριφοράς τους, σε βελτιώσεις τους στην 

προσαρμογή και λειτουργία στο σχολείο, στη σχολική αποτελεσματικότητα, στις σχέσεις 

με τους συνομηλίκους και στην ψυχολογική διάθεση των παιδιών και των γονιών τους 

(Forgatch & DeGarmo, 2002). 

Εξάλλου, βασικός στόχος των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων χρειάζεται να είναι το 

να βοηθήσουν στην επίλυση συγκρουσιακών και εχθρικών σχέσεων μεταξύ δασκάλων και 

μαθητών, βοηθώντας τους δασκάλους να ξεπεράσουν τα εχθρικά συναισθήματά τους προς 

τους «δύσκολους μαθητές» και να συνδεθούν με την τάξη τους και με τους συγκεκριμένους 
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μαθητές με έναν πιο λειτουργικό και δημιουργικό τρόπο που να προάγει τη μαθησιακή και 

ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Ακόμη, το να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα 

ως προς το ενδεχόμενο της εκδήλωσης επιπρόσθετων προβλημάτων και δυσκολιών στο 

μέλλον (Kourkoutas, Vitalaki, & Fowler, in press).  

 Η οργάνωση της πρόληψης43 χρειάζεται να αποβλέπει στην ενίσχυση όλων των 

παραγόντων προστασίας των ευάλωτων ατόμων, στην ενίσχυση των αντιστάσεών τους στις 

πιέσεις που δέχονται. Χρειάζεται να αφορά τόσο στη συλλογικότητα, ενισχύοντας τους 

δεσμούς του ατόμου με την κοινότητα, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση, όσο και 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην 

κοινωνικοποίηση, στην οριοθέτηση, στην προαγωγή γενικά της ψυχικής υγείας και στην 

υγιή συμπεριφορά (Μάτσα, 2006). 

Άλλωστε, τα προγράμματα πρόληψης είναι σημαντικό να παρεμβαίνουν στη ρίζα του 

προβλήματος στοχεύοντας σε τροποποιήσιμους παράγοντες, έτσι ώστε να ενισχύουν τους 

προστατευτικούς και να μειώνουν τους παράγοντες κινδύνου. Χρειάζεται να παρεμβαίνουν 

σε όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες και να στοχεύουν στη βελτίωση των σχολικών 

επιδόσεων και της κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να 

περιλαμβάνουν την οικογένεια στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των δεσμών και των 

σχέσεών της και να ενισχύουν τις γονικές δεξιότητες. Χρειάζεται, ακόμη, να 

περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των δασκάλων σε τεχνικές διαχείρισης της τάξης. Για να 

είναι πιο αποτελεσματικά χρειάζεται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε τοπικής 

κοινότητας, να ενσωματώνουν τεχνικές αλληλεπίδρασης, να είναι μακροχρόνια και όχι 

αποσπασματικά (Κυρίτση & Τσιώτρα, 2004). 

Απώτερος στόχος όλων των παρεμβάσεων χρειάζεται να είναι η συναισθηματική 

στήριξη του παιδιού, η συναισθηματική του αυτονομία, η προώθηση της επικοινωνίας και 

της σχέσης γονέα-παιδιού και παιδιού-σχολείου, η ένταξή του στην τάξη και στις ομάδες 

συνομηλίκων, η προαγωγή των διαπροσωπικών ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και η 

ενίσχυση της κοινωνικής του ταυτότητας μέσα από την αναγνώριση των δεξιοτήτων του 

αλλά και την αποδοχή των ελλειμμάτων/δυσκολιών του. Όλα τα παραπάνω μπορούν να 

επιτευχθούν μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

                                                
43Η πρόληψη είναι πολυδιάστατη και χρειάζεται να στοχεύει στην αποφυγή του κατακερματισμού που 
οφείλεται στην ποικιλομορφία των παρεμβάσεων. Ο στόχος της πρόληψης χρειάζεται να είναι ρεαλιστικός 
και παροτρυντικός. Η πρόληψη είναι ένα έργο συνόλου, για τούτο και η πρόληψη της τοξικομανίας δεν 
μπορεί να διαχωριστεί από τα άλλα είδη πρόληψης (Born, 2008). 
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για το παιδί, τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (γονιών, παιδιού, συμβούλων, 

δασκάλων) και την άρση των εκατέρωθεν αντιστάσεων, στερεότυπων αντιλήψεων, 

προστριβών και συγκρούσεων. Οι παρεμβάσεις χρειάζεται να υλοποιούνται στο πλαίσιο 

της σχολικής κοινότητας, η οποία αποτελεί ένα βασικό πεδίο δράσης και πραγμάτωσης του 

εαυτού και της κοινωνικής ταυτότητας του παιδιού (Κουρκούτας & Xavier, 2012).  

Ειδικότερα, η έμφαση στη θετική ανάπτυξη και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των 

παιδιών και η εστίαση όχι στο μεμονωμένο άτομο, αλλά στη σχολική κοινότητα ως 

σύστημα που συμπεριλαμβάνει τα άτομα και τις μεταξύ τους σχέσεις, αποτελούν τους 

βασικούς άξονες των σύγχρονων προσεγγίσεων στη σχολική ψυχολογία. Στο πλαίσιο 

αυτών των εξελίξεων οι σύγχρονες τάσεις της σχολικής ψυχολογίας δίνουν πλέον έμφαση 

στην πρόληψη44 και στα προγράμματα παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη των 

κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών που συμβάλλουν στη θετική 

προσαρμογή, την ψυχική ανθεκτικότητα και την ψυχική τους ευεξία, στην παροχή έμμεσων 

ψυχολογικών υπηρεσιών, σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους 

συμβουλευτικής, όπως η διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική και η συμβουλευτική για 

τη διαχείριση κρίσεων στην κοινότητα, στην ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων που 

βασίζονται σε επιστημονική μεθοδολογία και εμπειρική έρευνα, ώστε να είναι 

αποτελεσματικές και να καθιστούν δυνατή τη σύνδεση της θεωρίας και της έρευνας με την 

παρέμβαση και την επαγγελματική πρακτική (Χατζηχρήστου, 2012). 

Οι βασικές αυτές τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις διαμορφώνουν το εννοιολογικό 

πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα με στόχο την 

προαγωγή της ευεξίας, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ατόμων και συστημάτων 

και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας με στόχο τη δημιουργία 

ενός διαφορετικού σχολείου, ενός σχολείου ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει τα 

μέλη της. Οι σύγχρονες αυτές προσεγγίσεις οδήγησαν στη διαμόρφωση κατάλληλων 

πολυεπίπεδων παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον και κυρίως στην εφαρμογή 

προγραμμάτων πρόληψης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας (Χατζηχρήστου, 2012).  

Η παρέμβαση σε επίπεδο συστήματος αποσκοπεί στην προαγωγή του θετικού 

κλίματος, της συνεργασίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας όχι μόνο του 

μαθητικού πληθυσμού, αλλά όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Οι παρεμβάσεις σε 
                                                
44Η πρόληψη περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στην εφαρμογή προγραμμάτων και 
άλλων δράσεων στο σχολείο με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, ευεξίας και ανθεκτικότητα των 
μελών της σχολικής κοινότητας. Το δεύτερο επίπεδο αφορά αποκλειστικά στην προετοιμασία της σχολικής 
κοινότητας για την αντιμετώπιση μιας κρίσης (Χατζηχρήστου, 2012). 
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επίπεδο συστήματος διέπονται από ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως: α) το σχολείο 

αποτελεί τη βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) ιδιαίτερα έμφαση δίνεται στη 

δημιουργία μιας «κοινότητας μάθησης», με τη διασύνδεση σχολείων, οικογενειών και 

φορέων της ευρύτερης κοινότητας και στην ουσιαστική συνεργασία κι εμπλοκή των 

«σημαντικών άλλων» στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών, γ) τονίζεται η αναγκαιότητα 

ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης όλου του προσωπικού του σχολείου, η οποία 

συμβάλλει στη δημιουργία κοινής θεώρησης και δέσμευσης των μελών σε κοινές και 

σαφώς προσδιορισμένες αξίες και στόχους (Χατζηχρήστου, 2012). 
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Α7. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Όσον αφορά στην αντικοινωνική συμπεριφορά και γενικότερα στα προβλήματα 

συμπεριφοράς των παιδιών, η σχετική έρευνα έχει αναδείξει τη σημασία των οικογενειακών 

παραγόντων και της οικογενειακής δυναμικής στην ανάπτυξή τους. Συγχρόνως έχει 

αναδείξει και το ρόλο των μεσοκοινωνικών και μικροκοινωνικών παραμέτρων, όπως το 

σχολικό σύστημα και το σύστημα των συνομηλίκων, ως καταλυτικών παραγόντων στην 

εκδήλωση, ενίσχυση, παγιοποίηση αλλά και επιδείνωση των αντικοινωνικών 

συμπεριφορών (Dishion & Patterson, 2006). 

Τα ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά απόρριψης των παιδιών με 

συμπεριφορικά προβλήματα στο σχολικό πλαίσιο από την πλευρά των συμμαθητών τους 

(Kauffman, 2000). Μάλιστα, η μελέτη των Georgiadi, Kourkoutas, και Plexousakis, (2008) 

έδειξε ότι  οι συνομήλικοι45 θεωρητικά αποδέχονται τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο σχολείο αλλά επί της ουσίας δεν θέλουν να έχουν κοινωνική αλληλεπίδραση 

μαζί τους μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Τα κορίτσια ήταν πιο θετικά απ’ ό,τι τα αγόρια και οι 

μικρότεροι μαθητές ήταν πιο θετικοί απ’ ό,τι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές.  

Η ανατροφή των παιδιών έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο 

χαρακτηριστικό για την ανάπτυξή τους (Bornstein & Bradley, 2003. Magnuson & Duncan, 

2004). Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι οι επιδράσεις της ανατροφής διαφοροποιούν τα 

αποτελέσματα της ανάπτυξης όσον αφορά στην αυτοεκτίμηση, στη συναισθηματική και 

συμπεριφορική λειτουργία, στη γνωστική ανάπτυξη, στην ψυχολογική δυσφορία, στα 

εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα (Feinberg, Jones, Kan, & Goslin, 2010. 

McGarvey, Keller, Brown, DeLonga, Miller, Runge, & Koopman, 2010).  

Ακόμη, μελέτες που έχουν εξετάσει τη σταθερότητα και τη συνέχεια των 

προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν δείξει ότι υπάρχει 

σημαντική διαχρονική σταθερότητα μεταξύ της ανυπακοής, της προκλητικής 

συμπεριφοράς απέναντι στους ενηλίκους, της επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στους 

συνομηλίκους, της παρορμητικής και της υπερκινητικής συμπεριφοράς κατά την 

προσχολική ηλικία και των πιο σοβαρών προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία. 

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι, αν και τα περισσότερα παιδιά με διαταραχή της διαγωγής 

ξεπερνούσαν τα προβλήματά τους μέχρι το τέλος της εφηβείας ή τις αρχές της ενήλικης 

ζωής, περίπου το 40% αυτών των παιδιών παρουσίαζαν αντικοινωνική συμπεριφορά ή 
                                                
45Η σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική έρευνα έχει δείξει ότι οι διαμαθητικές σχέσεις συμβάλλουν σημαντικά στην 
ικανοποίηση ή μη των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών και στη διαδικασία 
μορφοποίησης της αυτοαντίληψης. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί, τόσο αυξάνεται και ο ρόλος των 
διαμαθητικών σχέσεων (Ματσαγγούρας, 2003). 
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αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας ως ενήλικοι. Παράλληλα, περίπου το 75%-90% 

των ατόμων που ως ενήλικοι παρουσίαζαν αντικοινωνική συμπεριφορά είχαν διαταραχή 

διαγωγής ως παιδιά (Μόττη-Στεφανίδη, Παπαθανασίου, & Λαρδούτσου, 2004). 

Κι ως προς το ρόλο του φύλου, οι Chamberlain και Moore (2002, p. 82) αναφέρουν: 

«Τις τελευταίες δεκαετίες από τις επιδημιολογικές έρευνες έχουν προκύψει ανάμεικτα 

αποτελέσματα σχετικά με το ρόλο του φύλου και τα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. 

Ένα σταθερό εύρημα, ωστόσο, είναι το ότι το υψηλό ποσοστό των αγοριών έναντι των 

κοριτσιών αλλάζει από την προεφηβεία στην εφηβεία. Για παράδειγμα στην ηλικία των 11 

έχουν βρεθεί σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο και τα προβλήματα συμπεριφοράς, 

ωστόσο στην ηλικία των 15 τέτοιες διαφορές δεν υπάρχουν. Παρολαυτά τα 15χρονα 

αγόρια και κορίτσια βρέθηκαν να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα επιθετικά 

προβλήματα συμπεριφοράς με τα αγόρια να εκδηλώνουν περισσότερα». 

Μάλιστα, όσον αφορά στις αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές, διάφοροι 

ερευνητές επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των ερευνών ασχολείται με τις παραμέτρους 

της ίδιας της πράξης και παράγοντες της εφηβείας που μεσολαβούν, ενώ συστηματικά 

παραμελείται η διερεύνηση της προσχολικής ή σχολικής περιόδου, φάση κατά την οποία 

συνήθως εγκαθίστανται οι διασπαστικές, διαταρακτικές και επιθετικές συμπεριφορές 

(Keenan & Shaw, 2003. Moffit, 2003). 

Σε όλες τις έρευνες, οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τα προβλήματα 

συμπεριφοράς των παιδιών κατηγοριοποιούνται σε ατομικούς, οικογενειακούς και 

κοινωνικούς (Sameroff & Gutman, 2004). Οι εμπειρικές έρευνες πάνω στην προβληματική 

συμπεριφορά έχουν υποδείξει ως βασικούς παράγοντες κινδύνου το οικογενειακό κλίμα 

και το εγγύτερο κοινωνικό πλαίσιο (σχολείο, συνομήλικοι). Ως προς την οικογένεια, 

βασικοί παράγοντες κινδύνου βρέθηκαν να είναι οι ακόλουθοι: αυταρχική 

διαπαιδαγώγηση, σκληρές τιμωρίες, επιτρεπτικότητα, έλλειψη ορίων, παραμέληση, 

ασταθείς γονικές πρακτικές, ψυχολογικά προβλήματα γονέων, χρήση ουσιών και 

παραβατικότητα, ενδοοιοκογενειακή βία και συγκρούσεις, κακοποίηση, απώλεια γονέα, 

ανασφαλείς τύποι δεσμού, διαταραγμένη επικοινωνία, τριγωνοποίηση, παράλογες 

προσδοκίες γονέων, διαταραγμένα πρότυπα σχέσεων (Carr, 1999).    

Κι ως προς το σχολικό πλαίσιο, έχει βρεθεί ότι στο νηπιαγωγείο μεταξύ των 

παραγόντων κινδύνου που οδηγούσαν αργότερα σε προβλήματα συμπεριφοράς και σε 

πρώιμη έναρξη της χρήσης ουσιών ήταν το να είναι κανείς αγόρι, το να έχει γονιό που είναι 

χρήστης, τα χαμηλά επίπεδα γονικής λεκτικής έκφρασης, επικοινωνίας και αιτιολόγησης, 

τα υψηλά επίπεδα υπερκινητικότητας, περισσότερα προβλήματα σκέψης και περισσότερα 
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κοινωνικά προβλήματα λόγω των ελλείψεων στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

(Kaplow, Curran, & Dodge, 2002).  

Μάλιστα, η έρευνα πάνω στους επιβαρυντικούς παράγοντες έχει δείξει ότι σε μεγάλο 

βαθμό αυτοί επιδρούν από την αρχή της ζωής του παιδιού διαμορφώνοντας τα βασικά 

πρότυπα της λειτουργίας και των σχέσεών του με το περιβάλλον. Σε όλες τις κατηγορίες 

διαταραχών της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας, η σύνθεση εξωγενών και ενδογενών 

επιβαρυντικών παραγόντων έχει βρεθεί να επηρεάζει σημαντικά την εκδήλωση και 

διατήρηση των δυσλειτουργιών, ενώ ο εντοπισμός των επιβαρυντικών παραγόντων του 

πλαισίου στη λειτουργία του παιδιού έχει βρεθεί ότι συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 

των παρεκκλίσεών του και στο σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων (Carr, 1999).      

Όσον αφορά στη λειτουργία της οικογένειας έχουν γίνει αρκετές έρευνες46. 

Ειδικότερα, από το 1960 έχουν γίνει αρκετές έρευνες προκειμένου να προσδιοριστούν τα 

θεμελιώδη κριτήρια της υγείας/ικανότητας της οικογένειας. Συνολικά, βάσει των 

ευρημάτων όλων των σχετικών ερευνών (Hampson & Beavers, 1996. Beavers & Hampson, 

2000. Hampson, Hulgus, & Beavers, 1991. Hampson, Hyman, & Beavers, 1994. Hampson, 

Prince, & Beavers, 1999)47 έχουν επισημανθεί κάποια θεμελιώδη κριτήρια για τη μελέτη 

της υγείας/ικανότητας της οικογένειας, τα οποία μάλιστα είναι πολύ βασικά στο Συστημικό 

Μοντέλο του Beavers και είναι τα εξής: 1) η οικογενειακή Λειτουργία (παρατηρήσιμη, 

ζωντανή, διαδραστική λειτουργία) αποκτά προτεραιότητα βάσει των συμπτωμάτων, 2) η 

οικογενειακή ικανότητα, κυμαινόμενη από αποτελεσματική/υγιή οικογενειακή λειτουργία 

έως σοβαρή οικογενειακή δυσλειτουργία προσεγγίζεται ως μια βαθμιαία συνέχεια παρά ως 

τμηματική κατηγορία, 3) αρκετές οικογένειες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ικανότητας 

μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικά λειτουργικά και συμπεριφοριστικά στυλ συσχέτισης 

και αλληλεπίδρασης και οι πιο ικανές οικογένειες είναι σε θέση να αλλάζουν το 

λειτουργικό τους στυλ, καθώς οι αναπτυξιακές αλλαγές συμβαίνουν, ενώ οι περισσότερο 

δυσλειτουργικές οικογένειες παρουσιάζουν μια σημαντική ακαμψία στον τρόπο που 

λειτουργούν, 4) η αξιολόγηση της οικογένειας περιλαμβάνει τις αντιλήψεις των μελών της 

οικογένειας για τα οικογενειακά γεγονότα από τουλάχιστον δύο πηγές: του 

παρατηρητή/θεραπευτή (εξωτερική) και του κάθε μέλους της οικογένειας (εσωτερική), 5) η 

ικανότητα της οικογένειας σε επιμέρους τομείς σχετίζεται με την ικανότητα της 

                                                
46Μια από τις ελληνικές ερευνητικές προσπάθειες είναι η μελέτη της Ε. Κατσιγαράκη (2003) για την 
επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος ως παράγοντα ανάπτυξης της παραβατικής συμπεριφοράς. 
47Οι περισσότερες θεωρητικές δομές και τα περισσότερα ερευνητικά εργαλεία του Συστημικού Μοντέλου του 
Beavers έχουν προκύψει από την παραπάνω ερευνητική δουλειά (Beavers & Hampson, 2002). 
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οικογένειας σε ευρύτερα πεδία, όπως του τρόπου ζωής, της ανατροφής των παιδιών και της 

διαχείρισης της οικογένειας.  

Οι κλίμακες αξιολόγησης της οικογένειας, ειδικά αυτές που αξιολογούν την άποψη 

κάποιου για την οικογένεια καταγωγής/προέλευσής του, έχει βρεθεί ότι εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τις συνολικές εντυπώσεις, αντιλήψεις και αναμνήσεις του γύρω από την 

οικογένεια. Μάλιστα, στην έρευνα των Hampson, Hyman, και Beavers (1994), βρέθηκαν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές περιόδους ανάκλησης, όπου οι 

εκτιμήσεις ανάκλησης από την ηλικία των 10 ετών ήταν σημαντικά πιο επαρκείς, 

συνεκτικές και λιγότερο συγκρουσιακές απ’ ό,τι ήταν αυτές από την ηλικία των 16.  

Ακόμη, βάσει της μελέτης των Hampson και Beavers (1996), βρέθηκε να υπάρχει 

άμεση σχέση ανάμεσα στην ικανότητα της οικογένειας και στο βαθμό ανταπόκρισής της 

στη θεραπευτική βοήθεια. Συγκεκριμένα, οι σοβαρά δυσλειτουργικές βρέθηκε ότι 

εγκαταλείπουν πολύ εύκολα και φτάνουν πολύ δύσκολα στο να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. 

Η μελέτη της αντίληψης των εφήβων για την οικογενειακή λειτουργία στα Ηνωμένα 

Εμιράτα (Alnajjar, 1996) έδειξε κάποιες διαφορές ως προς το φύλο στα αποτελέσματα. 

Ειδικότερα, τα αγόρια βρέθηκε ότι εκτιμούν πιο θετικά τη λειτουργία της οικογένειάς τους 

όσον αφορά στην οικογενειακή δομή και τις εξωτερικές σχέσεις, ενώ τα κορίτσια βρέθηκε 

ότι εκτιμούν τις οικογένειές τους ως πιο λειτουργικές όσον αφορά στις εσωτερικές σχέσεις.  

Σχετική είναι και η έρευνα της Levidioti-Lekkou (2006), στην οποία βρέθηκε ότι οι 

Έλληνες έφηβοι βαθμολογούσαν ως πιο λειτουργική την οικογενειακή τους λειτουργία 

συγκριτικά με τους Σουηδούς εφήβους, αλλά από την άλλη ανέφεραν περισσότερα 

προβλήματα ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, τα αγόρια στη Σουηδία και τα κορίτσια στην 

Ελλάδα βρέθηκε ότι βαθμολογούσαν υψηλότερα την υγεία/ικανότητα της οικογένειάς τους. 

Ακόμη, στα υψηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα τα σκορ υγείας/ικανότητας της 

οικογένειας βρέθηκαν μεγαλύτερα συγκριτικά με τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα, ειδικά στην ομάδα των Σουηδών εφήβων. Επιπλέον, οι νεότεροι έφηβοι 

σκόραραν υψηλότερα, συγκριτικά με τους μεγαλύτερους εφήβους στην υγεία/ικανότητα 

της οικογένειας, ενώ τα χαμηλά σκορ στην ομάδα των Σουηδών στην υγεία/ικανότητα της 

οικογένειας συνδέονταν με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς.  

Επιπρόσθετα, ο Ford (2002, p. 29), αναφέρει σχετικά: «Οι έρευνες δείχνουν ότι τα 

παιδιά των οποίων οι οικογένειες δυσλειτουργούν λόγω ψυχοπαθολογίας συχνά εκτίθενται 

στην εμπειρία της τραυματικής θυματοποίησης, είτε εντός, είτε εκτός οικογένειας. Ακόμη, 

ότι η τραυματική θυματοποίηση έχει μεγαλύτερη επίδραση στα έντονα συναισθηματικά 

προβλήματα των νέων απ’ ό,τι έχουν η ψυχοπαθολογία των γονέων και οι συγκρούσεις. Σε 
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κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η τραυματική θυματοποίηση συνιστά το μέσο δια του οποίου 

η οικογενειακή ψυχοπαθολογία ή η σύγκρουση προκαλούν συμπεριφορικά και 

συναισθηματικά προβλήματα. Το να ζει ένα παιδί σε περιβάλλον σοβαρής οικογενειακής 

δυσλειτουργίας και συγκρούσεων μπορεί έμμεσα να μαθαίνει στο παιδί ότι η κακοποίηση, 

η παραμέληση και η ενδοοικογενειακή βία είναι φυσιολογικά, αποδεκτά ή ακόμη και 

επιθυμητά. Κι ένα τέτοιο μοντέλο τραυματικής συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια 

μπορεί να οδηγήσει το παιδί στη μίμηση ή ανοχή συμπεριφορών θυματοποίησης όχι μόνο 

μέσα στην οικογένεια αλλά και στις σχέσεις του με τους συνομηλίκους και τις ευρύτερες 

κοινωνικές του σχέσεις». 

Αρκετές είναι ακόμα οι έρευνες σχετικά με το ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη της 

αντικοινωνικής και προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με 

την έρευνα των Reti, Samuels, Eaton, Bienvenu, Costa, και Nestadt (2002), τα 

χαρακτηριστικά της αντικοινωνικής προσωπικότητας των ανηλίκων βρέθηκαν να 

σχετίζονται με εμπειρίες μειωμένης πατρικής φροντίδας και υπερβολικής μητρικής 

προστασίας, ενώ βάσει της έρευνας των Dekovic, Janssens, και Van (2003), η 

αντικοινωνική συμπεριφορά βρέθηκε να συνδέεται με την τιμωρία, τη φτωχή καθοδήγηση, 

την ασυνέπεια, την ανευθυνότητα, την απόρριψη, τις συζυγικές συγκρούσεις, τη γονική 

κατάθλιψη και τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο γονέων. Βάσει της έρευνας των Laird, 

Pettit, Bates, και Dodge (2003), η φτωχή επίγνωση των γονιών σε σχέση με τις 

αντικοινωνικές πράξεις των παιδιών τους συνδεόταν με την εξέλιξη των πράξεων αυτών.  

Ακόμη, στη μελέτη των Stouthamer-Loeber, Wei, Homish, και Loeber (2002), 

βρέθηκε ότι η μορφή οικογενειακής αλληλεπίδρασης συνδέεται με την κακοποίηση αλλά 

και με την επίμονη σοβαρή παιδική παραβατικότητα. Στην έρευνα των Smith και 

Farrington (2004) βρέθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους αντικοινωνικούς γονείς 

(πατέρας και μητέρα) και στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους. Οι γονεϊκές 

συγκρούσεις και ο αυταρχικός τύπος ανατροφής βρέθηκαν να συνδέονται με τα πρώιμα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών μεταξύ δύο γενεών, ενώ οι άνδρες που έλαβαν 

φτωχή καθοδήγηση από τους γονείς τους βρέθηκαν να είναι και οι ίδιοι φτωχοί 

καθοδηγητές για τα παιδιά τους.   

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, βάσει των ερευνητικών τους ευρημάτων, οι 

Chamberlain και Moore (2002, p. 86): «Οι μητέρες που ως έφηβες έχουν ιστορικό σοβαρής 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς τοποθετούν την επόμενη γενιά σε κίνδυνο με διάφορους 

τρόπους με αποτέλεσμα να μεταφέρουν το τραύμα. Ως ενήλικες, τα κορίτσια που στην 

εφηβεία τους ήταν αντικοινωνικά είναι πιο πιθανό να σχετιστούν με έναν αντικοινωνικό 
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άνδρα, να βρεθούν σε μια βίαιη κακοποιητική σχέση, να χωρίσουν, να επιδείξουν φτωχές 

γονικές δεξιότητες. Κι όλα αυτά τοποθετούν το παιδί σε μεγαλύτερο κίνδυνο για εκδήλωση 

επιθετικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών. Τα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς στα 

έφηβα κορίτσια είναι πιθανό να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη δική τους ψυχολογική 

προσαρμογή κατά την ενηλικίωση αλλά και στη μελλοντική προσαρμογή των παιδιών 

τους». 

Ακόμη, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης των Kim και Kim (2008), οι 

παραβάτες έφηβοι αντιλαμβάνονταν φτωχότερη οικογενειακή λειτουργία και περισσότερη 

οικογενειακή βία. Επιπλέον, οι παραβάτες έφηβοι ανέφεραν περισσότερες αντικοινωνικές 

τάσεις, περισσότερα ψυχοσωματικά συμπτώματα και πιο συχνή παραβατική συμπεριφορά. 

Οι αντικοινωνικές τάσεις και το φύλο βρέθηκαν να έχουν μεγαλύτερη συνολική επίδραση 

στην αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ ακολουθούσαν η οικογενειακή βία, τα 

ψυχοσωματικά συμπτώματα, η οικογενειακή λειτουργία.  

Σύμφωνα με σχετικά ερευνητικά δεδομένα, το οικογενειακό περιβάλλον των 

αντικοινωνικών ανηλίκων έχει βρεθεί ότι είναι πάνω από τα τρία τέταρτα των περιπτώσεων 

ανεπαρκές. Στην πλειονότητα των οικογενειών αυτών βρέθηκε ότι επικρατούσε τεταμένη 

και ανασφαλής ατμόσφαιρα με την έννοια των συγκαλυμμένων ενδοοικογενειακών 

προστριβών και σε ορισμένες οικογένειες με ανοιχτές φιλονικίες. Το ποσοστό των 

απορριπτικών πατεράδων ήταν πολύ υψηλό (60%), καθώς και των μητέρων (39,4%). Η 

οικογενειακή δυσαρμονία και η απορριπτική στάση των γονέων βρέθηκαν να συνδέονται 

με την αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού διαμορφώνοντας ένα λανθασμένο τρόπο 

πειθάρχησής τους μέσα από την ασυνεχή υπερβολική αυστηρότητα και τη σωματική 

τιμωρία (Ιεροδιακόνου, 2005).  

Πολυετείς, επίσης, επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι μεταξύ των κοινών 

χαρακτηριστικών των οικογενειών των νεαρών παραβατών συγκαταλέγονται τα εξής: 

φτώχεια, εγκληματικό παρελθόν της ίδιας της οικογένειας, έλλειψη ελέγχου των γονέων 

προς το παιδί, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, παραμέληση ή 

εγκατάλειψη παιδιού, διαζύγιο γονιών, ενδοοικογενειακή βία, γονικές συγκρούσεις, 

νοσηρό κοινωνικό και ψυχολογικό κλίμα, ψυχικά τραύματα (Crosnoe & Elder, 2004. 

Δροσινού, 2007. Fiese, Wilder, & Bichham, 2000).  

Μάλιστα, μεταξύ των ερευνών για το ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κάποιες έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές υψηλού 

κινδύνου. Ειδικότερα, η έρευνα των Paschall, Ringwalt, και Flewelling (2003), σύμφωνα 

με την οποία οι Αφρικανοαμερικάνοι έφηβοι ήταν λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν 
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αντικοινωνική συμπεριφορά, όταν καθοδηγούνταν στενά κι εποπτεύονταν από τους γονείς 

τους και η έρευνα των Tolan, Gorman-Smith, και Henry (2002), η οποία διεξήχθη στο 

Σικάγο, κατά την οποία η βία μέσα στην οικογένεια συνδεόταν με αντικοινωνική 

συμπεριφορά των παιδιών, καθώς επηρέαζε τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς ασκούσαν 

πειθαρχία και καθοδηγούσαν τα παιδιά τους.  

Σχετικά με τη γονική στάση, η εμπειρική μελέτη της γονικής αποδοχής-απόρριψης 

ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1890. Από τότε μέχρι σήμερα περίπου 2000 έρευνες είναι 

διαθέσιμες σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα (Rohner, 2004). Μεταξύ αυτών, η δουλειά 

του Rohner και των συνεργατών του, που ξεκίνησε από το 1960 στις Η.Π.Α. είναι η πιο 

ανεπτυγμένη από τις ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει. Περίπου 400 έρευνες έχουν 

ολοκληρωθεί σε περισσότερα από 60 έθνη παγκοσμίως, όπως επίσης και σε κάθε μεγάλη 

εθνική ομάδα της Αμερικής (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). Τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα του Rohner και των συνεργατών του επικεντρώθηκαν γενικότερα στη 

διαπροσωπική αποδοχή και απόρριψη, στους βασικούς τύπους γονεϊκότητας - ειδικά στη 

ζεστή διάσταση της γονεϊκότητας - και στις παγκόσμιες επιπτώσεις τους στα παιδιά και 

στους ενήλικες (Rohner, 2010).   

Τα αποτελέσματα της μελέτης των Veneziano και Rohner (1998) έδειξαν ότι μόνο η 

πατρική αποδοχή σχετίζεται σημαντικά με την ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών. Στην 

έρευνα της Naz (2011), βρέθηκε ότι οι έφηβοι με διαταραχή σωματοποίησης ανέφεραν 

μεγαλύτερη γονική απόρριψη και περισσότερη παιδική κακοποίηση συγκριτικά με τους 

εφήβους της ομάδας ελέγχου. Ακόμη, βρέθηκαν να υπάρχουν θετικές συσχετίσεις ανάμεσα 

στη σοβαρότητα των σωματικών συμπτωμάτων και στη γονική απόρριψη. Η απόρριψη της 

μητέρας, η εχθρότητα/επιθετικότητα του πατέρα, η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση 

του παιδιού και δημογραφικές μεταβλητές, όπως η διαλυμένη οικογένεια, το μηνιαίο 

εισόδημα της οικογένειας, η πυρηνική μορφή οικογένειας βρέθηκαν να είναι σημαντικοί 

παράγοντες πρόβλεψης δυσκολιών στην προσαρμογή.  

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα αγόρια και τα κορίτσια σχετίζονταν διαφορετικά με 

τους γονείς τους, ειδικά κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Steinberg & Silk, 2002) και ότι οι 

έφηβοι γενικά εκλάμβαναν τους γονείς τους ως πιο επιθετικούς και λιγότερο φροντιστικούς 

απ’ ό,τι τα μικρότερα παιδιά (Cicognani & Zani, 2010). Παρομοίως, βρέθηκε ότι οι γονείς 

και οι έφηβοι αλληλεπιδρούσαν λιγότερο συχνά μεταξύ τους και οι αλληλεπιδράσεις τους 

χαρακτηρίζονταν από χαμηλότερη εκλαμβανόμενη αποδοχή από τους γονείς και αυξημένη 

σύγκρουση (Collins & Russell, 1991).  
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Ακόμη, οι έρευνες που έχουν γίνει γύρω από τη Θεωρία της Αποδοχής-Απόρριψης σε 

ένα ευρύ πολιτισμικό δείγμα 101 κοινωνιών, έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν βιώσει 

απόρριψη εκδήλωναν περισσότερη επιθετικότητα σε σχέση με τα παιδιά που είχαν βιώσει 

αποδοχή. Επιπλέον, τα παιδιά που είχαν βιώσει απόρριψη εκτιμούσαν πιο αρνητικά τον 

εαυτό τους και ήταν πιο εξαρτημένα από τα παιδιά που έχουν βιώσει αποδοχή (Demetriou 

& Christodoulides, 2006). Σύμφωνα, άλλωστε, και με την έρευνα των Rothbaum και Weisz 

(1994), βρέθηκαν να υπάρχουν συσχετίσεις ανάμεσα στην εξωτερικευμένη συμπεριφορά των 

παιδιών (εχθρότητα, επιθετικότητα, απειθαρχία) και στη γονική απόρριψη. Σχετική, ακόμη, 

είναι η μελέτη των Guerra, Asher, και De Rosier (2004), τα αποτελέσματα της οποίας 

έδειξαν ότι οι αντιλήψεις απόρριψης των παιδιών επηρέαζαν την εξωτερικευμένη τους 

συμπεριφορά.  

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ζεστών σχέσεων των παιδιών με τους γονείς τονίστηκε από 

τα ευρήματα μελετών που έγιναν σε σχέση με τη γονική απόρριψη και την κατάχρηση 

ουσιών ανάμεσα σε 13 χώρες, όπου εντοπίστηκε υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στη γονική 

απόρριψη και στην κατάχρηση ουσιών48. Μάλιστα, οι πιο κοινοί παράγοντες κινδύνου 

ανάμεσα στην γονική απόρριψη και την κατάχρηση ουσιών βρέθηκαν να είναι ο θυμός, η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και η επιθετικότητα του παιδιού (Simons, Robertson, & Downs,  

1989). Η εκλαμβανόμενη απόρριψη από τους γονείς βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά την 

ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και την ψυχική και πνευματική υγεία κατά την εφηβεία αλλά 

και την ενήλικη ζωή (Yoshizumi, Murase, Murakami, & Takai, 2007).  

Όπως έχει βρεθεί, εάν η ανάγκη για θετική σχέση ανάμεσα σε γονιό και παιδί δεν 

καλυφθεί από τους γονείς ή από αυτούς που φροντίζουν τα παιδιά, τα παιδιά τείνουν να 

γίνονται εχθρικά, επιθετικά, εξαρτημένα, με αποδυναμωμένη αυτοεκτίμηση, αυτεπάρκεια, 

έχοντας μια αρνητική ματιά για τον κόσμο και τη ζωή, με συναισθηματική αστάθεια, 

άγχος, ανασφάλεια και τάση να αναπτύξουν συμπεριφορικά και ψυχολογικά προβλήματα 

(Barnes & Stein, 2003. Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2007). Αλλά, όταν τα παιδιά 

λαμβάνουν αποδοχή με την έννοια της ζεστασιάς, της στοργής, της αγάπης, της φροντίδας 

από τους γονείς τους, τείνουν να αναπτύσσουν ισχυρή αυτοεκτίμηση και ικανότητα να 

προσαρμόζονται στην κοινωνία (Kerns, Klepac, & Cole, 1996. Rohner & Britner, 2002). 

                                                
48Όσον αφορά την κατάχρηση ουσιών, τα δεδομένα έχουν δείξει ότι υπάρχει παγκοσμίως ισχυρή συσχέτιση 
ανάμεσα στην γονική αποδοχή απόρριψη και στην κατάχρηση ουσιών, ναρκωτικών και αλκοόλ, ενώ η γονική 
απόρριψη έχει βρεθεί να σχετίζεται αιτιωδώς τόσο με την κατάχρηση ναρκωτικών, όσο και με την κατάχρηση 
αλκοόλ (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 
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Κι ενώ η Θεωρία της Αποδοχής-Απόρριψης αρχικά επικεντρώθηκε στη γονική 

αποδοχή-απόρριψη, από το 1999 το ενδιαφέρον της γενικεύτηκε49 και πέρασε από τη 

γονική στη διαπροσωπική αποδοχή-απόρριψη. Ειδικότερα, η βασική θέση της ήταν αρχικά 

ότι η γονική απόρριψη σχετίζεται με συγκεκριμένες προδιαθέσεις πρoσωπικότητας. 

Έπειτα, η βασική της θέση διαμορφώθηκε ως εξής: η εκλαμβανόμενη απόρριψη από 

οποιοδήποτε πρόσωπο προσκόλλησης σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σχετίζεται με 

συγκεκριμένες προδιαθέσεις προσωπικότητας, οι οποίες παρατηρούνται ανάμεσα στα 

παιδιά και τους ενήλικες που απορρίφθηκαν από τους γονείς τους κατά την παιδική ηλικία. 

Έτσι, η έρευνα επικεντρώθηκε σε όλες τις πλευρές της διαπροσωπικής αποδοχής-

απόρριψης, συμπεριλαμβάνοντας τη γονική αποδοχή-απόρριψη, χωρίς να περιορίζεται σ’ 

αυτήν. Επιπλέον, ενδιαφέρθηκε για την αποδοχή-απόρριψη από τους συνομηλίκους και τα 

αδέλφια, από τον εκπαιδευτικό, από τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις των ενηλίκων 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

Ειδικότερα, οι έρευνες που έχουν γίνει γύρω από τις στενές σχέσεις των ενηλίκων 

ασχολούνται με τη διερεύνηση τριών βασικών ερωτημάτων της Θεωρίας της Αποδοχής-

Απόρριψης: 1) Σε ποια έκταση η αποδοχή-απόρριψη από το σύντροφο στην ενήλικη ζωή 

σχετίζεται με τον ίδιο τύπο ψυχολογικής προσαρμογής που σχετίζεται η γονική αποδοχή-

απόρριψη κατά την παιδική ηλικία; 2) Σε ποιο βαθμό οι αναμνήσεις γύρω από την γονική 

αποδοχή στην παιδική ηλικία επηρεάζουν τη σχέση ανάμεσα στην αποδοχή από το 

σύντροφο και στην ψυχολογική προσαρμογή του ενήλικα; 3) Κατά πόσο οι συσχετίσεις 

που εντοπίζονται σε αυτά τα ερωτήματα διαφέρουν ανάμεσα στους πολιτισμούς, τις 

εθνικότητες, το φύλο του γονιού, το φύλο των απογόνων ή άλλους παράγοντες του 

πλαισίου; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών βρέθηκε ότι η εκλαμβανόμενη 

αποδοχή από το σύντροφο και η ανάμνηση της γονικής αποδοχής, τόσο του πατέρα όσο και 

της μητέρας, κατά την παιδική ηλικία, συνδέονταν σημαντικά με την ψυχολογική 

προσαρμογή ανδρών και γυναικών (Rohner, 2008).  

Μάλιστα, οι έρευνες που έδωσαν έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις εξέτασαν την 

επίδραση της εκλαμβανόμενης αποδοχής-απόρριψης από τους ενήλικες συντρόφους στην 

ψυχολογική προσαρμογή ανδρών και γυναικών, καθώς επίσης και τη διασύνδεσή της με τη 

γονική (πατρική και μητρική) αποδοχή-απόρριψη, γεγονός που, σύμφωνα με τους Rohner, 

Khaleque, και Cournoyer (2009), συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς κι έχει 

διερευνηθεί μέχρι σήμερα σε περισσότερες από 15 χώρες.  
                                                
49Παρά τη στροφή αυτή, η θεωρία εξακολουθεί να αποκαλείται PARTheory (Θεωρία Γονικής Αποδοχής-
Απόρριψης), καθώς αυτός ο τίτλος έχει αναγνωριστεί διεθνώς (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 
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Αναλυτικότερα, στην έρευνα των Parmar και Rohner (2005) στην Ινδία, βρέθηκε ότι 

όσο λιγότερη αποδοχή βίωναν άνδρες και γυναίκες από τους συντρόφους τους, τόσο 

χειρότερη ήταν η ψυχολογική τους προσαρμογή ως ενήλικες. Ακόμη, ότι υπήρχε θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ψυχολογική προσαρμογή των ενηλίκων και στην εκλαμβανόμενη 

αποδοχή-απόρριψη από τους γονείς τους κατά την παιδική τους ηλικία (Rohner, Khaleque, 

& Cournoyer, 2009). Ακόμη, στην έρευνα των Rohner και Khaleque (2005), βρέθηκε ότι η 

εκλαμβανόμενη αποδοχή από το σύντροφο συνέβαλλε κατά 16% στη μεταβλητότητα της 

ψυχολογικής προσαρμογής των γυναικών. Ωστόσο, οι αναμνήσεις γύρω από τις εμπειρίες 

εκλαμβανόμενης γονικής αποδοχής της παιδικής ηλικίας βρέθηκαν να συμβάλλουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό στη μεταβλητότητα της ψυχολογικής προσαρμογής των γυναικών. 

Επιπλέον, βάσει της έρευνας των Varan, Rohner, και Eryuksel (2005), η εκλαμβανόμενη 

αποδοχή από τη σύντροφο βρέθηκε να επηρεάζει πολύ σημαντικά την ψυχολογική 

προσαρμογή των αντρών, αλλά η επίδραση της γονικής αποδοχής βρέθηκε να είναι ακόμη 

πιο ισχυρή. 

Ακόμη, ευρήματα που έχουν συνολικά προκύψει από 7 διεθνείς μελέτες (σε 

Φινλανδία, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα, Τουρκία, ΗΠΑ και σε Ασιάτες Μετανάστες στις ΗΠΑ), 

υπέδειξαν μια ενδεχόμενη διεθνή συσχέτιση ανάμεσα στην ψυχική υγεία των ενηλίκων και 

την αποδοχή απόρριψη από τους συντρόφους τους, καθώς επίσης και από τους γονείς τους 

στην παιδική τους ηλικία (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009). 

Εκτός, βέβαια, από τη διασύνδεση της γονικής (πατρικής και μητρικής) αποδοχής-

απόρριψης με την αποδοχή-απόρριψη που βιώνουν οι ενήλικες στις συντροφικές τους 

σχέσεις, έχει επιπλέον μελετηθεί η διασύνδεση της γονικής αποδοχής-απόρριψης με την 

αποδοχή-απόρριψη από το δάσκαλο. 

 Ειδικότερα, στη διαπολιτισμική έρευνα του Rohner50 (2010), όπου διερευνήθηκε η 

σχέση ανάμεσα στην αποδοχή από το γονιό και το δάσκαλο με την προσαρμογή, τα 

επιτεύγματα και τη συμπεριφορά μαθητών διαπολιτισμικά, μεταξύ 6 διαφορετικών εθνών 

(Εσθονία, Ινδία, Μισισιπή, Κουβέιτ, Τουρκία, Μπαγκλαντές) βρέθηκε να υπάρχει μεγάλη 

μεταβλητότητα σε σχέση με το φύλο και τους κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες στον 

τρόπο που επηρεάζουν την προσαρμογή, τα επιτεύγματα και τη συμπεριφορά των 

μαθητών. Ωστόσο, η εκλαμβανόμενη αποδοχή από το δάσκαλο και από τους γονείς 
                                                
50Μάλιστα, η ουσιαστική συμβολή του Rohner και των συνεργατών του έγκειται στο γεγονός ότι ανέδειξαν 
την υποκειμενική διάσταση στο βίωμα των παιδιών, τον τρόπο δηλαδή που τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον 
γονικό ρόλο και κυρίως τη συναισθηματική στάση απέναντί τους, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το 
αίσθημα απόρριψης που βιώνουν, ως μια βασική παράμετρο που εξηγεί πολλές από τις προβληματικές 
αντιδράσεις και συμπεριφορές τους (Κουρκούτας, 2008-α).  
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βρέθηκαν να σχετίζονται σημαντικά με την προσαρμογή τόσο των αγοριών όσο και των 

κοριτσιών σε όλα τα έθνη όπου αυτό μελετήθηκε, παρόλο που στα δυο από αυτά η 

αποδοχή από το δάσκαλο βρέθηκε να είναι ο μόνος ανεξάρτητος προβλεπτικός παράγοντας 

για την ψυχολογική προσαρμογή των νέων, ενώ σε δύο άλλα έθνη η γονική αποδοχή 

βρέθηκε να είναι ο μόνος ανεξάρτητος προβλεπτικός παράγοντας.  

Ακόμη, η μελέτη του Tulviste (2011) έδειξε σχετικά ότι η αντίληψη των σχέσεων εκ 

μέρους των παιδιών στο οικογενειακό πλαίσιο συνδεόταν με την αντίληψη των σχέσεων 

στο σχολικό πλαίσιο. Οι μαθητές, δηλαδή, που εκλάμβαναν τους γονείς τους να τους 

δείχνουν λιγότερη αποδοχή έτειναν να εκλαμβάνουν κατ’ αντίστοιχο τρόπο και τους 

δασκάλους τους. Ακόμη, η γονική απόρριψη βρέθηκε να συνδέεται με λιγότερο θετική 

ψυχολογική προσαρμογή του παιδιού και η απόρριψη του δασκάλου με προβλήματα 

συμπεριφοράς στο πλαίσιο του σχολείου.  

Επιπλέον, η έρευνα των Thompson, Tabone, Litrownik, Briggs, Hussey, English, και 

συν.51 (2010) έδειξε σχετικά ότι τα παιδιά με διαταρακτικές συμπεριφορές που εισέρχονταν 

στο σχολείο διέτρεχαν επιπρόσθετους κινδύνους εκδήλωσης δυσλειτουργικών προτύπων 

αλληλεπίδρασης, καθώς ήταν πιθανό να απορριφθούν από τους δασκάλους τους. H 

απόρριψη από τους εκπαιδευτικούς έχει βρεθεί ότι έχει αρνητικές συνέπειες στην εικόνα 

που δημιουργεί το παιδί για τον εαυτό του και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων του ενισχύοντας τις παρεκκλίνουσες τάσεις του και τα αισθήματα ματαίωσης 

και αδυναμίας που βιώνει αυξάνοντας τις αποδιοργανωτικές και αντικοινωνικές τάσεις και 

συμπεριφορές του (Rohner, 2010).  

Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, σε παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (8-14 ετών), ανεδείχθη η διάσταση του υποκειμενικού βιώματος της 

απόρριψης των παιδιών από γονείς, δασκάλους και συμμαθητές (ενώ την ίδια στιγμή γονείς 

και δάσκαλοι δεν θεωρούσαν ότι υπάρχει απόρριψη), που βρέθηκε να επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, τα κίνητρα για ακαδημαϊκή εξέλιξη και την 

κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών (Kourkoutas, Mitsiou, & Foulouli, 2006).  

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας των Kourkoutas, Hart και Smyrnaki 

(2012) έδειξαν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι προβληματικές και επιθετικές αντιδράσεις των 

παιδιών μεταφέρονταν από την οικογένεια στο σχολείο, θέτοντας έτσι το παιδί στον 

κίνδυνο ανάπτυξης μεγαλύτερων συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων. 
                                                
51Η συγγραφή της βιβλιογραφίας ακολουθεί τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και 
Διδακτορικών Διατριβών των Δαφέρμου και Τσαούση (2012), ο οποίος σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται 
στην 6η έκδοση του Εγχειριδίου Δημοσιεύσεων (Publication Manual) της Αμερικάνικης Ένωσης 
Ψυχολόγων (APA, 2010).  



 

 

133 

 

Μάλιστα, εξαιτίας των έντονων αρνητικών συναισθηματικών αντιδράσεων που 

προκαλούσαν οι συμπεριφορές αυτές στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, τα 

συναισθήματα και οι ανάγκες που υπήρχαν πίσω από αυτές, στις περισσότερες περιπτώσεις 

παραμελούνταν ή αγνοούνταν, τόσο από τους γονείς, όσο και από τους εκπαιδευτικούς, 

που δεν γνώριζαν πώς να τις αντιμετωπίσουν, πώς να αντιδράσουν.   

Βέβαια, οι έρευνες σχετικά με το ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς είναι αξιοσημείωτα λιγότερες, συγκριτικά με αυτές που αφορούν στην 

οικογένεια. Μεταξύ αυτών, είναι η έρευνα των Ashkar και Kenny (2009), όπου βρέθηκε ότι 

το σχολείο αποτελούσε μια αρνητική εμπειρία για τους περισσότερους εφήβους παραβάτες, 

οι οποίοι  οδηγήθηκαν σε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, καθώς ένιωθαν αποκομμένοι 

από τους εκπαιδευτικούς τους, είχαν ελάχιστο σεβασμό προς τους σχολικούς κανόνες και 

δεν ανταποκρίνονταν στις αυταρχικές μεθόδους διδασκαλίας.    

Επιπλέον, η μελέτη των Simqes, Matos, και Batista-Foguet (2008), έδειξε ότι η θετική 

ένταξη του παιδιού που μεταφράζεται με καλές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και τους 

συνομηλίκους στο περιβάλλον του σχολείου52 αποτελούσε προστατευτικό παράγοντα όσον 

αφορά στην αντικοινωνική συμπεριφορά των ανηλίκων. Αλλά και η μελέτη των Bardoza, 

Schiamberg, Oehmke, Korzeniewski, Post, και Heraux (2008), η οποία έδειξε ότι ο 

σχολικός εκφοβισμός αυξανόταν όταν οι μαθητές δεν εισέπρατταν την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών τους, εκλάμβαναν ως δυσάρεστο το σχολικό περιβάλλον κι είχαν 

εκπαιδευτικούς που δεν προσδοκούσαν πολλά από αυτούς. 

 Μακροχρόνιες μελέτες έχουν, ακόμα, δείξει ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά που 

ανήκουν σε ομάδες υψηλής επικινδυνότητας αναπτύσσουν επάρκεια εν μέσω 

αντιξοοτήτων, επειδή διάφορα συστήματα έχουν λειτουργήσει έτσι, ώστε να προστατέψουν 

το παιδί και να αντισταθμίσουν τους παράγοντες που απειλούν την εξέλιξη. Τα 

χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων έχουν βρεθεί να είναι οι στενές και στοργικές 

σχέσεις μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων που τα φροντίζουν, η ύπαρξη επιτυχημένων 

προτύπων ενηλίκων, η υποστήριξη της αυτό-αποτελεσματικότητας του παιδιού και του 

προσανατολισμού του προς την επίδοση, οι ευκαιρίες για αυτορρύθμιση εκ μέρους των 

παιδιών, η στήριξη ζεστών και αποδοτικών σχέσεων με συνομηλίκους και το δέσιμο εντός 

και μεταξύ οικογενειών αλλά και με ομάδες της κοινότητας που ενδιαφέρονται για τη 

φροντίδα της οικογένειας (Doll, Zucker, & Brehm, 2009). 
                                                
52Όπως άλλωστε υποστηρίζει ο Bertrand, το σχολείο οφείλει να εξασφαλίζει στους μαθητές μια κατάρτιση 
που θα τους επιτρέπει να διευθετούν τα κοινωνικά, οικολογικά, πολιτισμικά και πολιτικά προβλήματα που 
είναι και θα είναι δικά τους, να έχουν δηλαδή «οικο-κοινωνική δεξιότητα», «compétence écosociale» 
(Courtecuisse, Fortin, Pain, & Selosse, 1998).  
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Επομένως, η στάση των εκπαιδευτικών και ο τρόπος με τον οποίο το σχολείο θα 

αναγνωρίσει, θα κατανοήσει και θα διαχειριστεί τις πρώιμες διαταρακτικές ή 

προβληματικές συμπεριφορές φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή τους, στο 

βαθμό που αυτές μπορούν να επιδεινωθούν μέσα από ακατάλληλους χειρισμούς. Αρκετές 

έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει στους θετικούς και προστατευτικούς 

παράγοντες σε σχέση με την αποφυγή επιδείνωσης των διαταραχών συμπεριφοράς στο 

σχολείο, καθώς και της ψυχοκοινωνικής πορείας του μαθητή. Τα διαθέσιμα δεδομένα 

έχουν δείξει ότι η θετική σχέση μαθητή και εκπαιδευτικού αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα για τη συμπεριφορική και ακαδημαϊκή λειτουργία στην προεφηβεία. Αντίθετα η 

συνεχής απόρριψη από τον εκπαιδευτικό και τους συνομηλίκους στην πρώτη σχολική 

ηλικία έχει βρεθεί να συνδέεται σε υψηλό βαθμό με την εκδήλωση σοβαρών 

διαταρακτικών συμπεριφορών στην εφηβεία (Κουρκούτας & Θάνος, 2013). 

Η στενή σχέση και η αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικής ζωής και ψυχοκοινωνικής 

πορείας του παιδιού έχει αναδειχθεί από πολλές έρευνες στο πλαίσιο των νέων 

οικοσυστημικών προσεγγίσεων. Η αποτυχία ένταξης στο σχολικό σύστημα και η αδυναμία 

ολοκλήρωσης της βασικής και της μετέπειτα εκπαίδευσης έχει βρεθεί ότι αποτελεί έναν 

παράγοντα κινδύνου για τη μελλοντική κοινωνική ενσωμάτωση για όλες τις ομάδες 

παιδιών με ιδιαιτερότητες (με ψυχολογικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, 

παραβατικές αντικοινωνικές συμπεριφορές). Αντίθετα, η ποιότητα της σχολικής 

ενσωμάτωσης έχει βρεθεί ότι συνιστά διευκολυντικό παράγοντα για την ψυχοκοινωνική 

εξέλιξη του παιδιού στην παιδική, την εφηβική και την νεαρή ενήλικη ζωή (Richman, 

Bowen, & Wooley, 2004).  

Επιπρόσθετα, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας των Κουτρουβίδη και Κούτρα 

(2007) γύρω από τη σχολική πορεία των εφήβων χρηστών ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκε 

ότι παράγοντες που σχετίζονταν με το προφίλ της οικογένειας αλλά και τη λειτουργία του 

σχολείου επηρέαζαν αρνητικά τη σχολική τους πορεία. Το άσχημο οικογενειακό κλίμα53, 

τα περιστατικά βίας, αλλά και η αυξημένη πίεση προς τον έφηβο για θέματα εκπαίδευσης 

δημιούργησαν το υπόβαθρο για την επιδείνωση της σχολικής του πορείας. Η αμηχανία του 

σχολείου να αντιμετωπίσει έναν έφηβο με προβλήματα συμπεριφοράς και η μειωμένη 

                                                
53Αναφορικά με το κλίμα στην οικογένεια, οι περισσότεροι έφηβοι χρήστες ναρκωτικών ανέφεραν για τα 
χρόνια πριν τη χρήση, κατά την παιδική τους ηλικία, περιστατικά συγκρούσεων και βίας μέσα στην 
οικογένεια, εκτεταμένη χρήση ουσιών των γονιών, αποξένωση, χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στο να 
βιώνει το παιδί έντονα προσωπικά προβλήματα (Κουτρουβίδης & Κούτρας, 2007). Από την άλλη, όσον 
αφορά στο σχολικό κλίμα, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας των Grayson και Alvarez (2008), βρέθηκε 
να συνδέεται με τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών: τη 
συναισθηματική εξουθένωση, την αποπροσωποποίηση και την χαμηλή αυτοεκπλήρωση.  
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επίδοση, ο στιγματισμός του στο σχολικό περιβάλλον και η άρνηση από αυτό του 

προβλήματος της χρήσης, επιδείνωσαν το πρόβλημα, οδηγώντας τον έφηβο σε σχολική 

αποτυχία και στις περισσότερες περιπτώσεις σε σχολική διακοπή.  

Κι όσον αφορά στις πρακτικές αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς από 

την οικογένεια και το σχολείο, αυτές έχουν γίνει αντικείμενο διερεύνησης σε πολύ 

συγκεκριμένες ερευνητικές προσπάθειες. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται η έρευνα των 

Kochenderfer-Ladd και Pelletier (2008), όπου βρέθηκε ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

για τον εκφοβισμό επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους τον αντιμετωπίζουν και κατ’ 

επέκταση τη συχνότητα εκδήλωσης εκφοβισμού στη σχολική τάξη και το σχολείο. Ακόμη, 

στη μελέτη των Niemela, Sourander, και Poikolaninen (2006) βρέθηκε ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα έχει ρόλο σημαντικό στον εντοπισμό μαθητών που είναι σε κίνδυνο για 

μελλοντικές επικίνδυνες συμπεριφορές. Παρόλα αυτά, στην έρευνα του McEvoy (2005), 

βρέθηκε ότι οι σχολικές πρακτικές και οι τρόποι αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς 

των προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών ήταν ως επί το πλείστον 

αναποτελεσματικές ή και ανύπαρκτες.    

Έχει, ακόμη, βρεθεί ότι οι δάσκαλοι που έρχονται αντιμέτωποι με μαθητές με 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά χρησιμοποιούν συχνότερα τιμωρητικές τεχνικές54, παρά 

θετικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους (Bear, 1998). Οι λιγότερο 

αποτελεσματικοί δάσκαλοι έχει βρεθεί πως αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά με ένα 

συνδυασμό αρνητικών στρατηγικών, όπως προειδοποιήσεις, τιμωρίες, επιπλήξεις, 

αποπομπή, παραπομπή στη διεύθυνση (Bloomquist & Schnell, 2002). Μάλιστα, η μελέτη 

του Clarke (2001), έδειξε ότι το σύνολο σχεδόν των δασκάλων θεωρεί ότι η εκπαίδευση σε 

αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών 

χρειάζεται να καταλαμβάνει κεντρική θέση στα πλαίσια της βασικής τους εκπαίδευσης.  

 Επιπρόσθετα, στη μελέτη των Ehrensaft, Wasserman, Verdelli, Greenwald, Miller, και 

Davies (2003) βρέθηκε ότι η χαμηλότερη γονική ανάμειξη, η χαμηλότερη καθοδήγηση, τα 

υψηλότερα επίπεδα σύγκρουσης ανάμεσα σε γονιό και παιδί και η μητρική διαταραχή 

συμπεριφοράς πριν την ηλικία των 15 συνέβαλλαν στην επιδείνωση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς των αγοριών ένα χρόνο μετά την έρευνα. Και παρόλο που η μητρική 

διαταραχή συμπεριφοράς βρέθηκε να συμβάλλει άμεσα στην επιδείνωση των 

                                                
54Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Gavrilidou, Mesquita, και Mason (1993) σε έλληνες 
εκπαιδευτικούς, βρέθηκε ότι υπερεκτιμούσαν τη σοβαρότητα των συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
προβλημάτων των μαθητών.   
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προβληματικών συμπεριφορών των αγοριών, η επίδραση του τρόπου ανατροφής βρέθηκε 

να είναι ακόμη πιο ουσιώδης και σημαντική. 

 Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης του Patterson (2002), τα χαρακτηριστικά του 

πλαισίου έχουν βρεθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα που φέρουν οι 

γονικές πρακτικές στη συμπεριφορά του παιδιού. Χαρακτηριστικά του πλαισίου, όπως η 

κουλτούρα, η κατάθλιψη, το διαζύγιο, η φτώχεια, έχουν βρεθεί ότι επηρεάζουν τις γονικές 

πεποιθήσεις γύρω από τις αξίες, τα πρότυπα και τις στάσεις τους όσον αφορά στη 

γονεϊκότητα κι αυτά με τη σειρά τους τις γονικές πρακτικές, όπως την πειθαρχία, την 

καθοδήγηση, την επίλυση προβλημάτων, την ανάμειξη, τη θετική ενίσχυση και κατ’ 

επέκταση τα αποτελέσματά τους στη συμπεριφορά του παιδιού.  

 Η μελέτη των Forgatch και Patterson (1998) έδειξε ότι η συναισθηματική και 

συμπεριφορική ασυνέπεια και αστάθεια των γονιών, η ανικανότητά τους να εκφράσουν 

σαφείς προσδοκίες και να επιβάλουν ξεκάθαρα όρια στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η 

έλλειψη επίβλεψης και καθοδήγησης της συμπεριφοράς των παιδιών, οι υπερβολικά 

αυστηρές ή ακατάλληλες τιμωρίες, οι ασταθείς, αντιφατικές και οι πολύ σκληρές πρακτικές 

πειθαρχίας συνέβαλλαν θετικά στην ανάπτυξη συμπεριφορικών διαταραχών στη σχολική 

και στην εφηβική ηλικία. Ακόμη, η έρευνα των Patterson, Capaldi, και Bank (1991) έδειξε 

ότι τα παιδιά που είχαν εκτεθεί σε συζυγικές συγκρούσεις ή ήταν θύματα βίας των γονιών 

ήταν πιο ευαίσθητα στην εμφάνιση εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων διαταραχών 

και ήταν πιθανότερο να εκδηλώσουν και τα ίδια βίαιες συμπεριφορές στην εφηβεία ή στην 

ενήλικη ζωή.  

 Επιπλέον, η έρευνα των Dishion και Patterson (2006) έδειξε ότι οι αντικοινωνικές 

συμπεριφορές55 στην εφηβεία προκύπτουν ως αποτέλεσμα αρνητικών δυναμικών που 

αναπτύχθηκαν στα δύο βασικά πλαίσια αναφοράς του παιδιού, την οικογένεια και το 

σχολείο. Επίσης, η μελέτη του Campbell (2002) έδειξε σχετικά ότι οι αρνητικές στάσεις 

των γονέων, οι τιμωρητικές και συχνά ακραίες απαντήσεις τους στις προβληματικές 

συμπεριφορές στη μικρή ηλικία, η μη ετοιμότητα του σχολείου και των εκπαιδευτικών να 

εντάξουν ομαλά τα παιδιά στην τάξη, η αδυναμία τους να τα βοηθήσουν να αλλάξουν 

συμπεριφορές, η απόρριψη από τους συνομηλίκους, η ελλιπής οριοθέτηση και η σύγχυση 

όσον αφορά τους προς τήρηση κανόνες συνιστούσαν βασικές παραμέτρους που 
                                                
55Δυο είδη αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη συμπεριφορά και το περιβάλλον παρουσιάζονται ως αιτιώδεις 
διαδικασίες ανάπτυξης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς: η καταναγκαστική συμπεριφορά από τη μια και οι 
αντιδράσεις του περιβάλλοντος, των άλλων, που ενισχύουν την καταναγκαστική αυτή συμπεριφορά και τα 
ελλείμματα σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες που εμποδίζουν την πρόσβαση σε εμπειρίες που μπορούν να τις 
ενισχύσουν. Η καταναγκαστική αυτή διαδικασία ξεκινάει από τα προσχολικά χρόνια και συνεχίζεται μέχρι 
την εφηβεία (Snyder, Reid, & Patterson, 2003).       
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επιδρούσαν στην επιδείνωση των προβληματικών συμπεριφορών στη σχολική ηλικία και 

στην εξέλιξή τους μακροπρόθεσμα σε πιο σοβαρές αντικοινωνικές συμπεριφορές. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν υψηλά ποσοστά χρήσης σωματικών 

ποινών αλλά και υψηλά ποσοστά επιθετικών συμπεριφορών από τους Έλληνες γονείς για 

τη διαχείριση56 των δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους ειδικά στις μικρές ηλικίες. 

Υπάρχουν, επίσης, μελέτες που αναδεικνύουν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Ειδικότερα, στη μελέτη των Thanos, Kourkoutas, 

και Vitalaki (2006) σε 600 εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Κρήτης, ένα υψηλό ποσοστό 

των δασκάλων βρέθηκε να δηλώνει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς 

των παιδιών (89,1%) αποτελούσε σημαντικό παράγοντα άγχους και στρες για τους 

εκπαιδευτικούς. 

Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τους 

τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 

Υπάρχουν, ωστόσο, κλινικές ενδείξεις ότι αναπτύσσεται μια πληθώρα μηχανισμών άμυνας 

που εκτείνεται από την πλήρη άρνηση των προβλημάτων τους μέχρι την έντονη εμπλοκή 

σε πολύ θετικές ή πολύ αρνητικές αλληλεπιδράσεις. Η πλειονότητα των ερευνών που 

εξετάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα προβλήματα συμπεριφοράς 

εστιάζεται στις αντιλήψεις τους και στη διερεύνηση των απόψεών τους σε θεωρητικό 

επίπεδο, ενώ απουσιάζουν ερευνητικά δεδομένα για την καθημερινή τους πρακτική 

(Κουρκούτας, 2011).  

Μάλιστα, σύμφωνα με τη μελέτη της Πούλου (2000), βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι 

θεωρούσαν ως πιο προβληματικές τις ακόλουθες μορφές συμπεριφοράς: αποφυγή 

εργασίας, καταθλιπτική διάθεση, αρνητισμό, σωματική επιθετικότητα και έλλειψη 

αυτοσυγκέντρωσης. Ακόμη, βάσει της μελέτη των Μαυροπούλου και Παντελιάδου, (2000), 

βρέθηκε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θεωρούσαν πρωταρχική την επιμόρφωσή57 τους ως 

προς τα προβλήματα συμπεριφοράς και αναγνώριζαν τις ελλιπείς γνώσεις τους σε αυτό τον 

τομέα. Κι όσον αφορά στις αντιλήψεις τους για την ικανότητά τους να χειρίζονται 

συγκεκριμένα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι 

                                                
56Κι ως προς τους τρόπους διαχείρισης, στην έρευνα των Αποστολάκη και Σπύρου (2002) βρέθηκε ότι οι 
τεχνικές εξουδετέρωσης της παραβατικής συμπεριφοράς λειτουργούν θετικά στην τέλεση παραβατικών 
πράξεων από εφήβους μαθητές.   
57Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να τους 
βοηθήσει ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν τις προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών με τρόπο 
αναπλαισιωτικής αντιμετώπισης και όχι αυστηρής τιμωρίας, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη δυσπροσάρμοστη 
συμπεριφορά (Ανδρεαδάκης, Ξανθάκου, Κατσιγιάννη, & Καϊλα, 2007).    
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δυσκολεύονται να χειριστούν περισσότερο συμπεριφορές που αναφέρονται στην κοινωνική 

απόσυρση, στην αδυναμία προσοχής και στην αδυναμία συνεργασίας με συμμαθητές. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Θάνου (2009) στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, βρέθηκε ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί την παραβατική 

συμπεριφορά των μαθητών επέλεγαν αρκετά συχνά τις εξής στρατηγικές: συζήτηση σε 

ατομικό επίπεδο, συζήτηση σε επίπεδο τάξης, ενίσχυση με την προβολή θετικών 

χαρακτηριστικών των παιδιών, ανάθεση δραστηριοτήτων, παρότρυνση για εναλλακτικές 

μορφές συμπεριφοράς, λεκτική επίπληξη και ενημέρωση γονέων. Αντίθετα, δεν 

χρησιμοποιούσαν καθόλου συχνά τη σωματική ποινή, την αποβολή από το μάθημα, την 

απόρριψη και τη γραπτή τιμωρία.  

Ακόμη, βάσει της έρευνας των Κυρίδη, Χαλακάτεβα, και Πανταζόπουλου (1998), για 

τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων πειθαρχίας των μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι τρόποι: 

παρατήρηση, επίπληξη, προειδοποίηση, απομόνωση, αδιαφορία, απειλή, απομάκρυνση από 

τη θέση του, προσπάθεια προσέγγισης, στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής στο μάθημα, 

στέρηση διαλείμματος, διάλογος, γραπτή τιμωρία, προσπάθεια για θετικές ενισχύσεις, 

όρθιος στο θρανίο, φωνές, προσπάθεια μετατόπισης του ελέγχου προς τους συμμαθητές, 

ανάθεση εργασιών, εξέταση σε όλα τα μαθήματα, κλήση των γονέων για ενημέρωση, 

αντιμετώπιση της απειθαρχίας με χιούμορ, αποπομπή στο διευθυντή, ειρωνεία, συμβουλές, 

ενημέρωση των συμμαθητών και συζήτηση του προβλήματος, σωματική βία, επιπτώσεις 

στη βαθμολογία ή απειλή επιπτώσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

 

Α8. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Διαχρονικά η Κρήτη υπήρξε ένα γεωγραφικό, στρατηγικό και πολιτισμικό 

σταυροδρόμι στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Μέσα από δύσκολες συνθήκες 

διαμορφώθηκε μια ιδιαίτερη κλίμακα αξιών, ανάμεσα στις οποίες δεσπόζουσα θέση έχουν 

η λεβεντιά και η γενναιότητα. Αναδείχθηκε, έτσι, μια ιδιάζουσα έννοια της τιμής, η αγάπη 

για τα όπλα και μια αγωνιστική διάθεση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο, 

όπου η κάθε είδους ισχύς είναι το ζητούμενο, ενώ συνδέεται με την ανάπτυξη διαφόρων 

μορφών βίαιης και παραβατικής συμπεριφοράς. Σήμερα η Κρήτη αποτελεί μια από τις πιο 

αναπτυγμένες οικονομικά περιφέρειες της Ελλάδας, στηριζόμενη κυρίως στον πρωτογενή 

τομέα (γεωργία και κτηνοτροφία) και στον τουρισμό. Ιδιαίτερη σημασία στην οικονομική 

ανάπτυξη της Κρήτης έχουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 

αποτελούν το σημαντικότερο, ίσως, έσοδο στις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές του νομού 

αλλοιώνοντας σημαντικά τις παραγωγικές διαδικασίες (Τσαντηρόπουλος, 2006-β).   

Η ραγδαία οικονομική άνοδος επέδρασε καταλυτικά στην εμφάνιση μιας κατάστασης 

υψηλής ανομίας, όψεις της οποίας είναι εμφανείς στο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η 

τοπική κοινωνία ακροβατεί αφενός μεταξύ της συνέχισης των προαναφερθέντων μορφών 

σχέσεων, αξιών και προτύπων, αναγκαίων για την επιβίωση και συνοχή της και αφετέρου 

των προσπαθειών της για τον αναπόφευκτο εκσυγχρονισμό της προκειμένου να 

κατορθώσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες και απαιτήσεις της ευρύτερης ελληνικής 

κοινωνίας. Αυτή η κατάσταση υψηλής ανομίας είναι ιδιαίτερα εμφανής στις ορεινές 

κτηνοτροφικές κοινότητες με τις πολύ χαμηλότερες πληθυσμιακές εκροές 

(Τσαντηρόπουλος, 2006-β).  

Ειδικότερα, η επαρχία Μυλοποτάμου περιλαμβάνει το Δήμο Γεροποτάμου με έδρα το 

Πέραμα, το Δήμο Κουλούκωνα με έδρα το Γαράζο και το Δήμο Ανωγείων με έδρα τα 

Ανώγεια. Στην περιοχή της επαρχίας Μυλοποτάμου, δεν υπάρχουν αστικά κέντρα παρά 

μόνο χωριά, δύο από τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν κωμοπόλεις, το Πέραμα 

και τα Ανώγεια, με το Πέραμα να είναι διοικητικό και κοινωνικοοικονομικό κέντρο και 

πρωτεύουσα της επαρχίας (Παπακωνσταντής, 2008).  

Το Γάζι ανήκει στο Νομό Ηρακλείου και ειδικότερα στην επαρχία Μαλεβιζίου, που 

αποτελεί μια από τις 7 επαρχίες σύμφωνα με τον παραδοσιακό διαχωρισμό του. Η 

παραγωγική βάση του νομού στηρίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή (ελιές, σταφύλια, 

κηπευτικά), στον τουρισμό, στο εμπόριο, στη βιοτεχνία και στην κτηνοτροφία 

(Παπακωνσταντής, 2008).  
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Σύμφωνα με τις αναφορές των εκπαιδευτικών στα σχολεία της έρευνας (δασκάλων, 

διευθυντών, σχολικής συμβούλου) το μεγαλύτερο μέρος των γονιών των μαθητών των 

τριών δημοτικών σχολείων του Γαζίου κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας 

Μυλοποτάμου, γι’ αυτό και η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης 

επαρχίας, πέρα από της Κρήτης γενικότερα, κρίνεται αναγκαία για την κατανόηση του 

τρόπου ζωής και δράσης μεγάλου μέρους των ενήλικων κατοίκων-γονιών της περιοχής 

μελέτης και κατ’ επέκταση των παιδιών τους, τα οποία θα μπορούσε κανείς να 

χαρακτηρίσει στο μεγαλύτερό τους ποσοστό ως «Μυλοποταμίτες δεύτερης γενιάς».   

Ειδικότερα, από τα στοιχεία των γονιών των 12 μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς του ποιοτικού μέρους της έρευνας προκύπτει ότι όσον αφορά στην 

καταγωγή του πατέρα, το 50% κατάγεται από κάποιο χωριό του Μυλοποτάμου, το 33,% 

από άλλο χωριό της Κρήτης, το 8,3% από το Ηράκλειο και το 8,3% από την Αλβανία. Ως 

προς την καταγωγή της μητέρας, το 41,7% κατάγεται από κάποιο χωριό του Μυλοποτάμου, 

το 50% από άλλο χωριό της Κρήτης και το 8,3% από το Ηράκλειο.  

Για την περιοχή του Μυλοποτάμου, επικρατεί η αίσθηση ότι είναι η περιοχή εκείνη 

της Κρήτης με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα κι είναι αλήθεια ότι υπάρχουν σημαντικές 

ενδείξεις για αυξημένη εγκληματικότητα στην περιοχή, παρά την αδυναμία των 

στατιστικών στοιχείων να αποδώσουν επακριβώς την πραγματική εικόνα ως προς την 

ποσοτική και την ποιοτική της διάσταση (Παπακωνσταντής, 2008). 

Όσον αφορά στην ιδιότυπη παραβατικότητα, στην περιοχή της επαρχίας 

Μυλοποτάμου έχουν παρατηρηθεί διαφόρων ειδών εγκληματικές πράξεις, όπως κατάρριψη 

ελικοπτέρου, πυροβολισμοί κατά αστυνομικών και βαρύτατοι τραυματισμοί, εμπρησμοί σε 

σχολεία, ενώ αυξημένη είναι η τροχαία παραβατικότητα, ειδικά των ανηλίκων 

(Παπακωνσταντής, 2008). Ένα ακόμη αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το 

υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών. Μια συγκριτική μελέτη για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα 

κατά το 1980-1995 τοποθετεί το νομό Ρεθύμνης στην πρώτη θέση σε ποσοστά 

αυτοκτονιών. Η βαθύτερη γνώση της συγκεκριμένης κοινωνικής κατάστασης θα μπορούσε 

ίσως μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε διαφορετική προσέγγιση και πρόληψη των διαφόρων 

μορφών προβληματικής συμπεριφοράς που εκδηλώνονται στην περιοχή (Τσαντηρόπουλος, 

2006-β).   

Τα φαινόμενα παραβατικότητας πρέπει, βέβαια, να τα θεωρήσουμε συμπτώματα 

βαθύτερων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συνθηκών. Κάθε παράνομη πράξη 

είναι ένα βιο-κοινωνικό γεγονός. Εξαρτάται, δηλαδή, από το κοινωνικό περιβάλλον και 

από την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου. Έτσι λοιπόν τα 
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αίτια που δημιουργούν αυτή την κατάσταση, είναι κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά. 

Όμως οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις όλων αυτών διαμορφώνουν στην ουσία ένα ενιαίο 

πλαίσιο κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας 

που σε συνδυασμό με ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν ή δημιουργούνται 

σε μεγάλο σχετικά αριθμό ατόμων, οδηγούν στην αναπαραγωγή και διαιώνιση του 

φαινομένου (Παπακωνσταντής, 2008). 

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαφοροποιούνται στις διάφορες περιοχές 

της επαρχίας Μυλοποτάμου και μαζί με αυτές και η παραβατικότητα. Ο βασικός 

διαχωρισμός της επαρχίας είναι ο πεδινός Μυλοπόταμος που περιλαμβάνει την πεδιάδα του 

ποταμού Γεροποτάμου και τις παράκτιες περιοχές και ο ορεινός Μυλοπόταμος που 

περιλαμβάνει τα ορεινά κτηνοτροφικά χωριά. Οι εκδηλώσεις της παραβατικότητας 

γίνονται σε μεγάλο ποσοστό στις πεδινές περιοχές, αφού εκεί αναπτύσσεται κυρίως η 

κοινωνική και οικονομική ζωή, ενώ οι φορείς τους προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις 

ορεινές περιοχές. Στις πεδινές περιοχές, επίσης, οι παραβατικές πράξεις είναι γενικά μη 

αποδεκτές και οι κοινωνικές συνθήκες που είναι διαμορφωμένες υποστηρίζουν γενικά την 

έννομη τάξη, χωρίς όμως ταυτόχρονα να εκδηλώνονται συγκεκριμένες πρακτικές ενέργειες 

και κοινωνικές πρωτοβουλίες υπέρ αυτής (Παπακωνσταντής, 2008).   

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών του Μυλοποτάμου είναι συχνά όχι μόνο άεργοι ή 

υποαπασχολούμενοι στην κτηνοτροφία, αλλά στην ουσία χωρίς εμπειρίες και εκπαίδευση, 

είναι αποκομμένοι από τη μόρφωση, τη γνώση, την ειδίκευση, την πληροφορία, 

αποκομμένοι και περιθωριοποιημένοι δηλαδή από τον έξω κόσμο. Παραμένουν εξ’ 

ανάγκης στα γνωστά και τετριμμένα όπως είναι η κατοχή ενός εντυπωσιακού αυτοκινήτου 

ή ενός εντυπωσιακού όπλου προσδοκώντας αναγνώριση και καταξίωση μέσα και μόνο από 

αυτά, στο εγγύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, όντας θύματα της όλης κατάστασης χωρίς 

να το συνειδητοποιούν (Παπακωνσταντής, 2008). 

Στην περιοχή Μυλοποτάμου, ο λεγόμενος παραδοσιακός τρόπος ζωής 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη και οργάνωση της συλλογικής ζωής διαμέσου της 

καλλιέργειας στενών σχέσεων αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης 

οργανωμένων στη βάση δεσμών αιματοσυγγένειας, αγχιστείας και τελετουργικής 

συγγένειας (κουμπαριά, συντεκνιά) καθώς και μιας χαμηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης, 

ενώ δομές, σχέσεις και αντιλήψεις οικογενειοκρατίας επιδρούν σε πολύ σημαντικό βαθμό 

στις επαγγελματικές επιλογές και πρακτικές (Τσαντηρόπουλος, 2006-β). 

Ο ρόλος των διευρυμένων ομάδων αιματοσυγγενών – γένη ή γενιές ή σόγια – οι 

οποίες προσδιορίζονται και οριοθετούνται από το κοινό επώνυμο των μελών τους 
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εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην κοινωνική στην περιοχή του 

Μυλοποτάμου καθώς και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Αφενός το σύστημα συγγένειας 

παρέχει στο άτομο έναν κώδικα ηθικής για τη δημιουργία και καλλιέργεια δεσμών 

αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, ο οποίος συνοψίζεται στη φράση «οι συγγενείς έχουν 

υποχρέωση να αλληλοϋποστηρίζονται». Αφετέρου η διευρυμένη ομάδα συγγένειας 

αποτελεί την κατεξοχήν ομάδα στήριξης του ατόμου. Από την οπτική αυτή της πρόταξης 

της προάσπισης των συμφερόντων και των επιδιώξεων της ευρείας ομάδας 

αιματοσυγγένειας είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει συλλογική συναίνεση ή και επιδοκιμασία 

για επιλογές ή δράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι έκνομες αλλά αποδεκτές στη λογική της 

προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων και επιδιώξεων. Η συνολική δομή της τοπικής 

κοινωνίας είναι απόρροια των μορφών συσχετισμού (συμμαχία, αντίθεση, σύγκρουση)  

συσσωματωμένων ομάδων συγκροτημένων στη βάση του ιδιώματος της συγγένειας 

(Τσαντηρόπουλος, 2007). 

Στο πλαίσιο αυτό αξιών, ο γάμος αποτελεί διαβατήρια τελετουργία κατά την οποία το 

άτομο, μεταβαίνοντας σε ένα νέο στάδιο του κύκλου ζωής του, δημιουργεί το δικό του 

πλέον νοικοκυριό και αναλαμβάνει τις ευθύνες οικονομικής διαχείρισής του, αποτελώντας 

τον προσφορότερο τρόπο αποδέσμευσής του από απαιτήσεις προς τους γονείς για μέριμνα. 

Επιπλέον, εξυπηρετεί και τον πολύ σημαντικό στόχο της ισχυροποίησης του γένους με δύο 

τρόπους. Όσον αφορά στον άντρα, με το γάμο του θα διευρύνει αριθμητικά το γένος του 

γεννώντας απογόνους που θα φέρουν το επώνυμό του ενώ για τη γυναίκα πηγαίνοντας ως 

νύφη σε ένα άλλο γένος δημιουργείται νέα συμμαχία και ισχυροποιούνται οι υπάρχουσες 

κοινωνικές σχέσεις. Με τη μικρή ηλικία γάμου και τεκνογονίας συνδέεται και η 

απομάκρυνση του νέου ή της νέας από την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία σε ένα μη 

ευκαταφρόνητο ποσοστό του πληθυσμού συμβαίνει αρκετά νωρίς (Τσαντηρόπουλος, 2006-

α). 

Η άνοδος του οικονομικού και βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων της επαρχίας 

Μυλοποτάμου τα τελευταία χρόνια δημιουργεί μια διογκούμενη ασάφεια στους 

καθοδηγητικούς κανόνες και στις αξίες ζωής του. Βασική συνέπεια των αλλαγών που 

συνέβησαν στην οικονομική βάση της κοινωνίας κυρίως από τη δεκαετία του 1970 κι 

έπειτα είναι η αυτονόμηση των σχέσεων συγγένειας από τις σχέσεις παραγωγής. Οι 

μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου βάλλεται και αμφισβητείται 

διαρκώς το σύστημα αξιών που μέχρι τώρα καθοδηγούσε συμπεριφοράς και δράση τους, 

ενώ οι νεότεροι βιώνουν ένα μετεωρισμό μεταξύ του παραδοσιακού και του μοντέρνου, 
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αλλά ταυτόχρονα την αναγκαιότητα και των δύο για την κοινωνική τους επιβίωση 

(Τσαντηρόπουλος, 2006-α).   

Όσον αφορά στο ρόλο της εκπαίδευσης ως θεσμού κοινωνικοποίησης στις αξίες μιας 

σύγχρονης κοινωνίας, αυτός βρίσκεται σε πολύ υποδεέστερη θέση σε σχέση με ρόλους και 

πρακτικές που επιτάσσουν οι δεσμοί συγγένειας. Στη συγκεκριμένη κοινωνία, οι στενές και 

διαρκείς σχέσεις γονέων και παιδιών δεν περιορίζονται στην παροχή βοήθειας για εντατική 

και εκτεταμένη χρονικά προετοιμασία, ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια και ως αυτόνομες 

οντότητες να αναδειχθούν και να επιτύχουν στη ζωή. Αντίθετα το παιδί συνδέεται με τους 

γονείς του με ενεργές σχέσεις που διαρκούν καθόλη τη ζωή. Και όχι μόνο αυτό, κυρίως 

ωθείται να επεκτείνει τον κύκλο των σχέσεών του σε ένα ευρύτερο κύκλο συγγενών, την 

ευρύτερη πατρογραμμική ομάδα (γένος). Ειδικότερα, σε νεαρή ηλικία με την προσωπική 

του εργασία θα συνεισφέρει στην οικονομία του οίκου και παράλληλα όταν αρχίσει να 

ενηλικιώνεται μέσω στου πατέρα θα αρχίσει να αναπτύσσει σχέσεις με τον κύκλο των 

αιματοσυγγενών του που θα αποτελέσει τη βάση για την οικοδόμηση ενός δικτύου 

σχέσεων αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης, αναγκαίο συστατικό της ταυτότητάς του. 

Ιδωμένη σε αυτά τα πλαίσια, η εκπαίδευση ως μηχανισμός αξιολόγησης των ατόμων και 

κατανομής τους σε ιεραρχημένες θέσεις της σύγχρονης κοινωνίας είναι ασυμβίβαστος με 

ιεραρχήσεις που απορρέουν από αξίες κοινωνικού γοήτρου καθώς και μορφές κοινωνικής 

δράσης που προτάσσουν οι δεσμοί συγγένειας (Τσαντηρόπουλος, 2006-α).  

Η επαρχία Μυλοποτάμου αποτελείται από αγροτικό πληθυσμό που χαρακτηρίζεται 

από υψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής και παραβατικότητας (Βενιανάκη, 2009). 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως προς τη μαθητική διαρροή σε 

πανελλήνιο επίπεδο, ο νομός Ρεθύμνης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τέσσερις πρώτους 

νομούς της χώρας με τη μεγαλύτερη μαθητική διαρροή από τη γυμνασιακή υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Στην επαρχία Μυλοποτάμου ο μέσος όρος της μαθητικής διαρροής φτάνει το 

25% (Βουϊδάσκης, 1996).  

Στην έρευνα του Βουϊδάσκη (1984-1994) για την εγκατάλειψη της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης στα Γυμνάσια του νομού Ρεθύμνης βρέθηκε ότι η αναγκαιότητα βοήθειας 

στην εργασία των γονέων με την από πολύ νωρίς ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία 

και οι αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (χαμηλό εκπαιδευτικό και πνευματικό κεφάλαιο 

γονέων, πολυμελείς αγροτικές ή κτηνοτροφικές οικογένειες, μεγάλα γνωστικά κενά και 

μαθησιακές δυσκολίες παιδιών λόγω και της φοίτησής τους σε ολιγοθέσια δημοτικά 

σχολεία, πρόωρος γάμος και δημιουργία οικογένειας), οι οποίες δεν υποστηρίζουν την 



 

 

144 

 

εκπαιδευτική διαδικασία οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στη σχολική διαρροή (Βουϊδάσκης, 

1996).  

Σημαντική είναι η ευθύνη των γονιών, της ίδιας της οικογένειας στην κατάσταση 

αυτή, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις προτρέπουν τα παιδιά τους να διακόψουν ή τα 

εμποδίζουν να συνεχίσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με αυτή τη συμπεριφορά 

τους παραβιάζουν συγχρόνως δύο στοιχειώδη δικαιώματα των παιδιών, το δικαίωμα για 

εκπαίδευση και το δικαίωμα για προστασία των ανηλίκων από την εργασία. Σε αυτό βέβαια 

συνεισφέρει η αποκοπή του σχολείου από τον κοινωνικό περίγυρο και η έλλειψη 

ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο 

(Βουϊδάσκης, 1996).    

Ακόμη, στα σχολεία αυτά οι εκπαιδευτικοί είναι συνήθως νεοδιόριστοι με 

αποτέλεσμα να μένουν από τη μια λίγο στις περιοχές αυτές και από την άλλη να διαθέτουν 

ελλιπή εκπαιδευτική εμπειρία που δυσχεραίνει την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις 

τεράστιες προκλήσεις των περιοχών αυτών. Αντίθετα, έχει διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 

που συγγενεύουν περισσότερο χωροταξικά με τους μαθητές τους και γνωρίζουν τις τοπικές 

παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, έχουν έτοιμες τις γέφυρες επικοινωνίας και τη 

δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη και δέσμευση 

του παιδιού με το σχολείο σε βάθος χρόνου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη ευθύνη, στο να 

αποκαταστήσουν την επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική κοινωνία, 

κερδίζοντας έτσι τους μικρούς μαθητές τους (Βουϊδάσκης, 1996).  

Στα πλαίσια αυτά οι παράγοντες που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στο υψηλό 

ποσοστό των μαθητικών εκροών μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που 

αφορούν το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης και σχετίζονται με τη θέση της 

εκπαίδευσης ως θεσμού ενσωμάτωσης στη σύγχρονη κοινωνία και σε αυτούς που 

σχετίζονται με τη μικρή βαρύτητα που έχει ο κοινωνικοποιητικός ρόλος της εκπαίδευσης 

σε σχέση με άλλους φορείς κοινωνικοποίησης και κυρίως με την ευρεία συγγενειακή 

ομάδα (Τσαντηρόπουλος, 2006-α).   

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του οικογενειακού περιβάλλοντος και της μαθητικής 

διαρροής. Η μορφή της συσχετίζεται με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας και το 

επάγγελμα των γονέων που συνδέεται άμεσα με το οικογενειακό εισόδημα και κατά 

συνέπεια με την οικονομική της κατάσταση. Όλα αλληλοσυσχετίζονται με τη δημογραφική 

κατανομή, με αποτέλεσμα παιδιά που προέρχονταν από ορεινές κυρίως αλλά και πεδινές 

περιοχές του Ν. Ρεθύμνης, με πατέρα αγρότη ή κτηνοτρόφο και μητέρα αγρότισσα, 

υπέκυψαν ευκολότερα στην πίεση των οικογενειακών και των περιβαλλοντικών συνθηκών 
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και διέκοψαν αμέσως μετά το δημοτικό σχολείο την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αντίθετα 

στα παιδιά από αστικές οικογένειες, με γονείς δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, 

υπήρχαν περισσότερες δυνατότητες για δραστηριοποίηση περισσότερων οικογενειακών και 

περιβαλλοντικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να παραταθεί για μικρότερο ή για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η παραμονή των παιδιών στις γυμνασιακές αίθουσες 

(Βουϊδάσκης, 1996). 

Με δεδομένη την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση των οικογενειακών και 

σχολικών παραγόντων που από κοινού οδηγούν στη σχολική διαρροή, ο σχολικός χώρος 

και οι φορείς της μαθησιακής διαδικασίας φέρουν ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη 

διακοπή  της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης. Επομένως, οι λόγοι εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην περιοχή καταγωγής του μεγαλύτερου μέρους των γονιών 

των μαθητών της έρευνας εντοπίζονται κυρίως στο οικογενειακό αλλά και στο σχολικό 

περιβάλλον (Βουϊδάσκης, 1996) .  

Όσον αφορά στην αντίδραση των γονέων και των καθηγητών στη μαθητική διαρροή, 

οι γονείς και οι καθηγητές στις ορεινές περιοχές επέβαλαν τη διακοπή της γυμνασιακής 

εκπαίδευσης, στις πεδινές περιοχές συναίνεσαν και αποδέχτηκαν την απόφαση των παιδιών 

τους και στις αστικές περιοχές επέμεναν στη συνέχιση του σχολείου (Βουϊδάσκης, 1996). 

Εν ολίγοις το σχολείο έτσι όπως λειτουργεί κι ένα παραπάνω στις περιοχές αυτές δεν 

έχει τη δύναμη να κερδίσει και να παρασύρει τα παιδιά. Ο ίδιος ο θεσμός της εκπαίδευσης, 

έτσι όπως λειτουργεί, γίνεται μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας και 

του εξοστρακισμού πολλών παιδιών ακόμα και από την υποχρεωτική εκπαίδευση 

(Βουϊδάσκης, 1996).  

Δικαίωμα για ολοκλήρωση και συνέχιση της εννιάχρονης εκπαίδευσης γενικά 

φαίνεται ότι έχουν όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν προνομιούχοι με τη γέννησή τους, 

εκείνοι στους οποίους ο οικογενειακός και ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος είχε ανοίξει 

τους δρόμους για την απόλαυση περισσότερων αγαθών και δικαιωμάτων. Κάτι που δεν 

συμβαίνει σε όσους είχαν την ατυχία να γεννηθούν μέσα σε κάποιους ελλειμματικούς 

κοινωνικούς χώρους, εκείνοι που βίωσαν από μικροί τη χωροταξική ανισότητα και τη 

γεωγραφική τους περιθωριοποίηση, που εγκλωβίστηκαν από την υλική και την πνευματική 

φτώχεια και δεν είχαν πρόσβαση στα κοινωνικά, οικονομικά και τα πολιτιστικά τους 

δικαιώματα. Για τους πρώτους η εννιάχρονη σχολική εκπαίδευση ήταν δικαίωμα, το οποίο 

τους έδωσε το κλειδί για την απόκτηση και άλλων προνομίων και δικαιωμάτων. Για τους 

δεύτερους η υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν ένα καταναγκαστικό έργο, μια σοβαρή 
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υποχρέωση, η μη εκπλήρωση της οποίας έκλεισε τις πόρτες για την αναζήτηση ευκαιριών 

και τη διεκδίκηση βασικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Βουϊδάσκης, 1996).  

Όσον αφορά, επομένως, στην επαρχία Μυλοποτάμου αλλά και γενικότερα στην 

Κρήτη, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να γίνουν ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της 

παιδείας και του πολιτισμού στην Κρήτη. Είναι απαραίτητη η εκπόνηση ειδικών 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της σχολικής βίας, για την καταπολέμηση της σχολικής 

διαρροής, για τη δημιουργία κινήτρων στους εκπαιδευτικούς των απομακρυσμένων και 

«προβληματικών» σχολείων, για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, για το άνοιγμα 

των επαρχιακών σχολείων στην πληροφόρηση, την πολυπολιτισμικότητα και τη γνώση. 

Ακόμη, σχέδιο για την εξάλειψη της σχολικής βίας και επαρκείς υποδομές και κτιριακές 

εγκαταστάσεις, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα της σχολικής ζωής. Η πολιτιστική 

ανάπτυξη και οι εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας είναι περιορισμένα, τα περιθώρια γι’ 

αυτά είναι τεράστια και η επένδυση σε αυτές τις δραστηριότητες αποτελεί μια ουσιαστική 

επένδυση στη βελτίωση της κοινωνίας συνολικά. Πρόκειται για μέτρα δομικά και 

μακροπρόθεσμα που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα μετά από τη συστηματική εφαρμογή 

τους σε βάθος χρόνου (Παπακωνσταντής, 2008). 

Ακόμη, η αντεγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται μέχρι τώρα έχει ένα έντονα 

κατασταλτικό χαρακτήρα, ο οποίος δημιουργεί συχνές προστριβές ανάμεσα σε κράτος και 

τοπική κοινωνία οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Επιπλέον, η αντιφατικότητα που 

υπάρχει όσον αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, όπου από τη μια 

πλευρά οι αστυνομικές δυνάμεις ελέγχουν συγκεκριμένες παραβατικές πράξεις 

(ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, ληστείες), ενώ την ίδια στιγμή άλλες κρατικές υπηρεσίες 

ανέχονται και υποθάλπουν άλλες παραβατικές πράξεις (απάτες με τις επιδοτήσεις, 

διάφορες αυθαιρεσίες) επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση, καθώς η ανοχή των 

πράξεων αυτών ενισχύει την παραβατικότητα (Παπακωνσταντής, 2008).  

Στην έρευνα των Yasui και Dishion (2007) αναφορικά με το ρόλο της φυλής και της 

εθνικότητας (Asian American, Latino American, African American, American Indian) στην 

ανάπτυξη προβληματικής συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους τονίζεται η αναγκαιότητα 

που υπάρχει να επιδίδεται ο απαιτούμενος σεβασμός των ιδιαίτερων πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού σε κάθε προσπάθεια σχεδιασμού αποδοτικών 

παρεμβάσεων για τη μείωση της προβληματικής τους συμπεριφοράς.  

Έπειτα από όσα προηγήθηκαν, συμπεραίνουμε ότι τα ιδιαίτερα οικονομικοκοινωνικά, 

πολιτικά και πολιτισμικά δεδομένα, οι αξίες, οι στάσεις, οι αντιλήψεις της συγκεκριμένης 

περιοχής μελέτης, οι κάθε είδους επιδράσεις κι επιρροές που προσδιορίζουν τον τρόπο 
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ζωής των κατοίκων της, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αφήνουν ανεπηρέαστο τον 

τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και του σχολείου, τη στάση και συμπεριφορά των 

γονιών, των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των παιδιών της έρευνας, το νόημά της - τη 

λειτουργική της δηλαδή αξία και χρησιμότητα - ανάλογα με το πλαίσιο εκδήλωσής της κι 

εντέλει τις δυνατότητες βελτίωσής της, γεγονός που προϋποθέτει τη βαθιά γνώση και 

κατανόησή τους.  
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ΜΕΡΟΣ Β : Η ΕΡΕΥΝΑ 

Β1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ58 

Β1.1 Η Προβληματική της Έρευνας 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς συνιστούν ένα βασικό θέμα, το οποίο παρουσιάζεται 

στην πορεία ζωής και ανάπτυξης ορισμένων παιδιών, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο 

ζωής τους, την ένταξή τους στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο, την αλληλεπίδρασή 

τους με τα μέλη της οικογένειάς τους, τους εκπαιδευτικούς, τους συνομηλίκους τους 

(Κουρκούτας, 2007-α). Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών σχετίζονται, τόσο με 

παράγοντες οικογενειακούς, όσο και με παράγοντες σχολικούς (Dishion & Patterson, 

2006). Πέρα από την οικογένεια, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, με την όλη στάση του, μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών του (Μαρτσάκη, 2000). 

Ειδικότερα, η αποδοχή ή απόρριψη του παιδιού από τους γονείς του αλλά και εκ μέρους 

του δασκάλου του θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και 

συμπεριφορά του (Rohner & Khaleque, 2005), όπως, επίσης, και ο ευρύτερος τρόπος 

λειτουργίας της οικογένειας (Beavers & Hampson, 1990) αλλά και της τάξης του 

(Ματσαγγούρας, 2003). 

Τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού, όπως η παραβατικότητα 

και η επιθετικότητα (Achenbach & Rescorla, 2006), συγκεντρώνουν ακόμη περισσότερο 

ενδιαφέρον, εξαιτίας του ότι είναι εμφανή, έκδηλα και επηρεάζουν άμεσα τις σχέσεις του 

παιδιού με το περιβάλλον του, παραβιάζοντας συχνά τα δικαιώματα των άλλων, ενώ 

εμπεριέχουν συνήθως και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (Hinsaw & Lee, 

2003), γεγονός που εντείνει τη βαρύτητά τους. Η κοινωνική συμπεριφορά του παιδιού 

συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της υγιούς ψυχοκοινωνικής του ανάπτυξης στο βαθμό που η 

ψυχοκοινωνική υγεία ενός ατόμου επηρεάζεται σημαντικά από τις σχέσεις που το άτομο 

συνάπτει και διατηρεί με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του.   

Η αντικοινωνική συμπεριφορά δεν παρουσιάζεται ξαφνικά στην εφηβεία ή την 

ενήλικη ζωή, αλλά αφού το έδαφος έχει πρώτα καλλιεργηθεί πολύ κατάλληλα γι’ αυτήν, 

κάτι το οποίο συμβαίνει μέσα από μια σειρά αναπτυξιακών σταδίων (Frick, 2006), τα οποία 

ξεκινούν από την προσχολική ηλικία, θεμελιώνονται στη σχολική ηλικία, εκδηλώνονται 

μέσω συμπτωματικών συμπεριφορών στην προεφηβική και εφηβική και σε κάποιες 

περιπτώσεις σταθεροποιούνται στην ενήλικη ζωή. Κατά τη σχολική ηλικία, ο τρόπος που 

                                                
58Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, βλέπε σύγγραμμα: 
Μπέλλας, Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
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οι ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικοί, εκλαμβάνουν τη δυσλειτουργική συμπεριφορά του 

παιδιού επηρεάζει σημαντικά τους τρόπους αντιμετώπισής της και κατ’ επέκταση τις 

αντιδράσεις του παιδιού στις πρακτικές αυτές και επομένως την εξέλιξη των συμπεριφορών 

του μέσα στο χρόνο, στις διάφορες συνθήκες (Snyder, Reid, & Patterson, 2003).  

Πέρα από το βαθμό ένταξης του παιδιού στο σύστημα της οικογένειάς του, η 

αποτυχία ένταξης στο σχολικό σύστημα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη μελλοντική 

κοινωνική ενσωμάτωση, ενώ η ποιότητα της σχολικής ενσωμάτωσης αποτελεί 

διευκολυντικό παράγοντα για την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του ατόμου (Κουρκούτας, 2007-

β), καθώς συνδέεται με την προαγωγή της ψυχικής του υγείας και ανθεκτικότητας και τη 

διεύρυνση των κοινωνικο-συναισθηματικών του δεξιοτήτων (Χατζηχρήστου, 2004).   

Για την πρόληψη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των εφήβων και των ενηλίκων 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσα από την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 

τους υγείας και ανάπτυξης, είναι αναγκαία η γνώση εκείνη που θα συμβάλλει στη 

διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών και πρακτικών παρέμβασης σε όσο το δυνατόν 

πιο πρώιμη φάση έτσι, ώστε να μπορούν να υπάρξουν και τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα (Reid & Eddy, 2002), ικανά να συμβάλλουν στην αναστολή της πορείας 

εξέλιξης των συμπτωματικών αντιδράσεων και συμπεριφορών του παιδιού που 

δυσχεραίνουν την προσαρμογή του στο περιβάλλον του, τις αλληλεπιδράσεις, τις 

συναναστροφές του.  

Τα μικροσυστήματα που αφορούν στο άμεσο επίπεδο εκδήλωσης της συμπεριφοράς, 

όπως η οικογένεια και το σχολείο, είναι συχνά αυτά που έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία, 

ως τελικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων η ανάπτυξη συμβαίνει (Rodkin & Hodges, 2003). 

Προγράμματα παρέμβασης, τα οποία προκύπτουν από την διερεύνηση των πραγματικών 

συνθηκών-δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, έχουν βάσει 

της Οικοσυστημικής Θεωρίας (Bronfenbrenner, 1979), «οικολογική εγκυρότητα», γεγονός 

που επηρεάζει σημαντικά την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά τους στο πλαίσιο 

που εφαρμόζονται.   

Η ανάγκη, επομένως, για νέα γνώση σχετικά με τους παράγοντες, οικογενειακούς και 

σχολικούς, που σχετίζονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και τη 

διαχείρισή τους στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο, η αξιοποίηση της οποίας θα 

συμβάλλει στο σχεδιασμό όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικών προληπτικών πρακτικών 

και πρώιμων παρεμβάσεων και μάλιστα σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου λόγω των 

ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτισμικών της χαρακτηριστικών και της υψηλής συχνότητας 



 

 

150 

 

επιθετικών και παραβατικών συμπεριφορών των ενηλίκων, είναι εκείνη που συνέβαλλε στη 

διαμόρφωση του συγκεκριμένου θέματος έρευνας.  

 

Β1.2 Σημαντικότητα, Πρωτοτυπία και Επικαιρότητα της Έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης (case study) των μαθητών 

Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα και 

παραβατικότητα), σύμφωνα με την ταξινόμηση των Achenbach και Rescorla (2003), μιας 

συγκεκριμένης περιοχής μελέτης.  

Η μελέτη περίπτωσης ενδιαφέρεται για την αλληλεπίδραση των παραγόντων και των 

γεγονότων, ενώ συνήθως χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα γι’ αυτήν έχοντας ως κοινό 

σημείο την εστίαση της προσοχής στη συλλογή πληροφοριών γύρω από ένα φαινόμενο. Το 

σπουδαιότερο πλεονέκτημα της μελέτης περίπτωσης είναι ότι επιτρέπει στον ερευνητή να 

αφοσιωθεί σε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο προσπαθώντας να αναγνωρίσει τις διαδικασίες 

που αλληλεπιδρούν και συντελούν σε αυτό, διαδικασίες που μπορεί να είναι αποφασιστικές 

για την βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων που μελετώνται (Bell, 2001).   

Ο ερευνητής της μελέτης περίπτωσης διερευνά τα χαρακτηριστικά μιας μονάδας, μιας 

σχολικής τάξης, ενός σχολείου ή μιας κοινότητας.  Σκοπός της είναι να αναλύσει βαθιά και 

συστηματικά τα πολυσχιδή φαινόμενα που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της μονάδας, 

προκειμένου να κάνει γενικεύσεις σχετικά με τον ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκει. 

Η δύναμή της έγκειται στην προσοχή που δίνει στη λεπτομέρεια και στην πολυπλοκότητα 

της ίδιας περίπτωσης (Cohen & Manion, 1997). Ο ερευνητής στη μελέτη περίπτωσης 

ασχολείται συνήθως με λίγα υποκείμενα αλλά λαμβάνει υπόψη του και μελετά πολλές 

μεταβλητές, ενώ οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχει φωτίζουν τη σωστή παιδαγωγική 

αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ατόμων (Βάμβουκας, 2007).    

Η περιπτωσιολογική έρευνα δεν αποτελεί απλά μια μέθοδο ή ένα άθροισμα μεθόδων 

και τεχνικών αλλά συνιστά μια ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας. Κι ενώ έχει τα 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας εν γένει, μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει και 

εμπειρικές μεθόδους με καθορισμένο βέβαια πλαίσιο ερμηνείας των δεδομένων τους. Η 

χρήση εμπειρικών μεθόδων μπορεί να αποτελέσει λειτουργικό κομμάτι της μελέτης 

περίπτωσης στο βαθμό που δεν αμφισβητεί τη συνολική προσέγγιση του ερευνητικού 

αντικειμένου και δεν αντικρούει τις βασικές θεωρητικές υποθέσεις που επιτρέπουν την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης 

περίπτωσης (Ιωσηφίδης & Σπυριδάκης, 2006).  
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Αναλυτικότερα, στη μελέτη αυτή περίπτωσης αξιοποιήσαμε τόσο εμπειρικές 

(ερωτηματολόγια) όσο και ποιοτικές μεθόδους (συνεντεύξεις) έτσι, ώστε να 

αντισταθμίσουμε τα μειονεκτήματα της επιλογής μονάχα εμπειρικών ή μονάχα ποιοτικών 

μεθόδων.  Η ποιοτική έρευνα φαίνεται να συνιστά την κατάλληλη μέθοδο για την ανάδειξη 

και εμβάθυνση ψυχολογικών και κοινωνικών διεργασιών, επιτρέποντας την εις βάθος 

διερεύνηση απόψεων, στάσεων, αντιλήψεων, αντιδράσεων, κοινωνικών αναπαραστάσεων, 

εμπειριών, βιωμάτων, ενώ από την πλευρά τους οι εμπειρικές μέθοδοι, λειτουργούν σ’ ένα 

διαφορετικό επιστημολογικό πλαίσιο (θετικισμός) και ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση 

παραμέτρων και φαινομένων, τα οποία είναι ικανά μόνο να ποσοτικοποιηθούν (Willig, 

2006). Επομένως, οι δύο μέθοδοι έρευνας59, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν 

συμπληρωματικά μεταξύ τους αντισταθμίζοντας η μια τα αδύναμα σημεία της άλλης, 

γεγονός που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σημαντικότητα της έρευνας.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ποιοτικές μεθόδους, υπάρχει μια παράδοξη αντίθεση 

ανάμεσα στη φαινομενική απλότητα της «ποιοτικής» στάσης και στη δυνατότητά της να 

αποκαλύπτει νοήματα και να αναδεικνύει περίπλοκα πρότυπα. Η παρουσία του ερευνητή 

στο πεδίο, η ετοιμότητά του να αποδεχτεί ό,τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια, η διάθεσή 

του να ακολουθεί ίχνη και προαισθήματα και να αναθεωρεί τις αρχικές του υποθέσεις 

διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τις ποσοτικές μεθόδους. Επιπλέον, στην «ποιοτική» στάση 

υπάρχει η ρητή αναγνώριση ότι εμείς ως ερευνητές εισάγουμε στις μελέτες μας τη δική μας 

οπτική, τις δικές μας «μεροληψίες». Και παρόλο που όλες ανεξαιρέτως οι έρευνες 

διαμορφώνονται από τις υποκειμενικές απόψεις και τις προκαταλήψεις των ερευνητών, 

αυτό μόνο στην ποιοτική έρευνα είθισται να αναγνωρίζεται, να μελετάται, να εξετάζεται 

και να καταγράφεται. Πέρα από την αναγνώριση, όμως, της προσωπικής εμπλοκής είναι 

σημαντικό να καταβάλλεται προσπάθεια στο να περιορίζεται όσο είναι εφικτό, διαφορετικά 

ο «αυτισμός» του ερευνητή μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το σχεδιασμό της 

μελέτης, τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων (Kidder & Fine, 2003).   

Η μελέτη οικογενειακών (πατρική και μητρική αποδοχή/απόρριψη, λειτουργία της 

οικογένειας) και σχολικών παραγόντων (σχέση ανάμεσα στην αντίληψη του δασκάλου για 

την ψυχοκοινωνική προσαρμογή μαθητή και την αντίληψη του ίδιου του μαθητή, 

αποδοχή/απόρριψη δασκάλου, λειτουργία σχολικής τάξης), που σχετίζονται με τα 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, παραβατικότητα) μαθητών 
                                                
59Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις διαφορές μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, βλέπε 
σύγγραμμα: Σταλίκας, Α. (2005). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία (3η έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 185-191.  
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δημοτικού σχολείου, των τρόπων διαχείρισής τους από τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς και του ρόλου τους στην πορεία εξέλιξής τους και μάλιστα σε μια περιοχή 

υψηλού κινδύνου, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιστιμικών της χαρακτηριστικών60 που 

συνδέονται με αυξημένες «αντικοινωνικές» εκδηλώσεις της συμπεριφοράς των ενηλίκων 

(επιθετικότητα, παραβατικότητα) και κατ’ επέκταση των παιδιών τους, είναι σημαντική, 

γιατί αφορά, καταρχήν, στην εξελικτική εκείνη φάση της παιδικής/σχολικής ηλικίας, κατά 

την οποία διαμορφώνεται/παγιώνεται η συμπεριφορά των παιδιών αλλά και τα προβλήματά 

της, αποκτώντας στα τέλη της σχολικής ηλικίας μια δομημένη, συγκεκριμένη μορφή. 

Πρόκειται για ένα ηλικιακό στάδιο, που μπορεί κανείς μελετώντας το να αποκτήσει 

σαφή εικόνα γύρω από τις έκδηλες προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού και τους 

παράγοντες που σχετίζονται μ’ αυτές, πριν την είσοδό του στην εφηβεία, όπου οι 

συμπεριφορές του συνήθως λαμβάνουν πολύπλοκες, πιο έντονες διαστάσεις και συγχέονται 

με τις αλλαγές κι επιρροές της ίδιας της εφηβείας. Κι είναι απαραίτητο το συγκεκριμένο 

ηλικιακό διάστημα μελέτης για τη διαμόρφωση προληπτικών πρακτικών παρέμβασης, 

κατάλληλων να εφαρμοστούν σε αυτή την ηλικία, προκειμένου να έχουν όσο το δυνατόν 

καλύτερο αποτέλεσμα στη μετέπειτα ζωή κι εξέλιξη των παιδιών, κάτι το οποίο αποκτά 

ακόμη περισσότερο νόημα, όταν αφορά σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου ως προς την 

αντικοινωνική συμπεριφορά, όπου η ανάγκη για έγκαιρες προληπτικές παρεμβάσεις είναι 

ακόμη πιο επιτακτική, έντονη και πιεστική συγκριτικά με άλλες πληθυσμιακές περιοχές.   

Ειδικότερα, το θέμα της αποδοχής και απόρριψης από τους σημαντικούς ενήλικες της 

ζωής των παιδιών, πατέρα, μητέρα και δάσκαλο και ο τρόπος που σχετίζεται με τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, έχει μεγάλη σημασία να μελετηθεί και να 

κατανοηθεί, αν λάβει κανείς υπόψη του τη βασική θέση της Θεωρίας του Rohner (1986) 

ότι η ψυχοκοινωνική προσαρμογή και συμπεριφορά του παιδιού επηρεάζεται σημαντικά 

από το κατά πόσο το ίδιο το παιδί αισθάνεται αποδοχή, ζεστασιά, στοργή, φροντίδα, 

ενδιαφέρον και αγάπη από τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής του, που έχουν την ευθύνη 

της ανατροφής, της αγωγής και της εκπαίδευσής του.  

Η σχέση ανάμεσα στο πώς ο δάσκαλος αντιλαμβάνεται την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 

και προσαρμογή του μαθητή και στο πώς ο ίδιος ο μαθητής εκλαμβάνει ως προς αυτή τον 

εαυτό του, έχει, επίσης, ενδιαφέρον να μελετηθεί για να εκτιμηθεί κατά πόσο συνδέονται 

μεταξύ τους και κατ’ επέκταση ο βαθμός επίδρασης του σχολείου και του δασκάλου στην 

                                                
60Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε υποκεφάλαιο Θεωρητικού Μέρους: Α8. Ιδιαίτερα 
Κοινωνικοπολιτισμικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Μελέτης.  
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αντίληψη των παιδιών. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία 

από τη στιγμή που γίνεται στα πλαίσια μιας συγκριτικής μελέτης μεταξύ των μαθητών με 

και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, όπου έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί ο τρόπος που η 

σύνδεση αυτή διαφοροποιείται μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών.  

Η λειτουργία της οικογένειας και της σχολικής τάξης σαν πλαίσια λειτουργίας και 

ανάπτυξης του παιδιού, σύμφωνα άλλωστε και με μια οικοσυστημική οπτική 

(Bronfenbrenner, 1979), έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να μελετηθούν, καθώς επηρεάζουν 

σημαντικά την ψυχοκοινωνική του λειτουργία. Ειδικότερα, ο τρόπος που βιώνει το παιδί 

τον εαυτό του μέσα στα πλαίσια αυτά ανάπτυξης, το κατά πόσο αισθάνεται μέρος του κάθε 

συστήματος, ενταγμένο σε αυτό, σημαντικό, αγαπητό, αποδεκτό και αναπόσπαστο μέρος 

της λειτουργίας του επηρεάζει σημαντικά την προσαρμογή και συμπεριφορά του, κάτι που 

δεν μπορούσε να απουσιάζει από τα ενδιαφέροντα αυτής της μελέτης.  

Οι πρακτικές αντιμετώπισης των συμπτωματικών συμπεριφορών των παιδιών από 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς έχουν ενδιαφέρον να μελετηθούν από τη στιγμή που 

θεωρούνται ότι επηρεάζουν τη μετέπειτα συμπεριφορά του παιδιού κι επομένως την πορεία 

εξέλιξης της συμπτωματικής συμπεριφοράς του μέσα στο χρόνο. Και φυσικά μια τέτοια 

διερεύνηση έχει σημασία να οδηγήσει στην εκτίμηση των πρακτικών εκείνων που βοηθούν 

στην αναστολή της περαιτέρω εξέλιξης των προβληματικών συμπεριφορών του, μια γνώση 

χρήσιμη στο σχεδιασμό κατάλληλων και αποτελεσματικών προληπτικών πρακτικών 

παρέμβασης (Patterson, 2002).  

Στο σύνολό τους, βέβαια, όλες οι πτυχές που διερευνώνται αποσκοπούν να 

οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου πληθυσμού μελέτης μέσω της 

παραγωγής νέας γνώσης, η οποία θα μπορέσει να αποβεί χρήσιμη και να αξιοποιηθεί 

πρακτικά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και παρεμβάσεων που θα 

αποσκοπούν στην πρόληψη των προβλημάτων προσαρμογής και συμπεριφοράς των 

παιδιών, στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους. Πρόκειται για μια πρακτική χρησιμότητα και προοπτική που δίνει μια άλλη 

διάσταση στη σημαντικότητα της συγκεκριμένης έρευνας.  

Η εμπειρική αρχικά και στην πορεία ποιοτική διερεύνηση όλων των παραπάνω 

παραγόντων, οικογενειακών και σχολικών, που σχετίζονται με τα προβλήματα 

συμπεριφοράς των παιδιών και τη διαχείρισή τους στο πλαίσιο της οικογένειας και του 

σχολείου, συμβάλλει στη βαθμιαία προσέγγιση, εκτίμηση, αξιολόγηση και κατανόησή 

τους. Συνδυάζοντας την εις πλάτος με την εις βάθος διερεύνηση, αντισταθμίζονται οι 

αδυναμίες των διαφορετικών αυτών μεθόδων έρευνας, προστίθενται τα οφέλη τους και τα 
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δεδομένα που προκύπτουν αποκτούν μια ταυτόχρονα στέρεη, βαθιά και πλατιά βάση μέσα 

από τη συμπληρωματικότητα των μεθόδων τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων που μπορούν ν’ αποβούν χρήσιμα τόσο στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πρακτική, όσο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εξειδικευμένων 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή.   

Ένα ιδιαίτερα δυνατό σημείο της έρευνας αυτής είναι το γεγονός ότι ενδιαφέρεται για 

την άποψη, τη θέση, τη φωνή των ίδιων των παιδιών, που συνιστούν και τους 

πρωταγωνιστές του υπό διερεύνηση θέματος, κάτι που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να 

αποτελεί μέρος ή και προτεραιότητα του ενδιαφέροντος των ερευνητών, όταν πρόκειται για 

θέματα τα οποία αφορούν στα ίδια τα παιδιά. Αξίζει σχετικά να σημειωθεί το ότι, όπως 

προκύπτει από την ανασκόπηση σχετικών ερευνών, ελάχιστες έρευνες έχουν 

χρησιμοποιήσει τις συνεντεύξεις σε παιδιά στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τις 

αποδιοργανωτικές και επιθετικές συμπεριφορές των παιδιών (Cooper, 2001). Βασικό, 

μάλιστα, μέλημα της έρευνας αυτής και του τρόπου που διεξάγεται είναι να σεβαστεί, να 

ενδιαφερθεί, να αφουγκραστεί την άποψη των ίδιων των παιδιών, να υποστηρίξει τη θέση, 

τη φωνή τους, να συμβάλλει στην επικοινωνία του τρόπου που βιώνουν την αλήθεια τους, 

δίνοντας το χώρο στα παιδιά να εκφραστούν και να καταθέσουν τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα, τους προβληματισμούς, την οπτική τους.  

Επομένως, έπειτα από όσα προηγήθηκαν, θα μπορούσαμε συνοψίζοντας να 

υποστηρίξουμε ότι η πρωτοτυπία-καινοτομία του όλου ερευνητικού εγχειρήματός μας 

βασίζεται:  

α) στη σταδιακή, βαθμιαία αξιολόγηση/κατανόηση των ιδιαίτερων ατομικών, 

οικογενειακών και σχολικών χαρακτηριστικών των παιδιών αυτών μέσα από την 

κλιμακωτή διερεύνησή τους,  

β) στο ότι αφορά στην παιδική/σχολική ηλικία, η οποία συνιστά και τον πλέον ζωτικό 

ηλικιακό χώρο για γόνιμες προληπτικές παρεμβάσεις,  

γ) στο συνδυασμό εμπειρικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας στα πλαίσια μιας 

μελέτης περίπτωσης για μια παράλληλα εις πλάτος και εις βάθος διερεύνηση,  

δ) στη συμμετοχή στην έρευνα όλων των εμπλεκόμενων μερών (μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονιών) βάσει της οικοσυστημικής/ολιστικής προσέγγισης της 

συμπεριφοράς των παιδιών,  

ε) στο ότι δίδεται έμφαση στο να ακουστεί η φωνή των ίδιων των παιδιών γύρω από 

το διερευνούμενο θέμα, παράλληλα με την άποψη των ενηλίκων, κάτι που συνήθως δεν 

γίνεται, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιου είδους έρευνες,  
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στ) στο συγκριτικό τρόπο μελέτης του θέματος έρευνας, ο οποίος διασφαλίζει τη 

διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για την ομάδα/στόχο του ενδιαφέροντός μας, το 

να μην επιδεινωθεί η ήδη επιβαρυμένη θέση των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς 

στο χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή τους σε μια έρευνα που θα αφορούσε μόνο 

μαθητές με προβλήματα αλλά και το να συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης τους στο 

πλαίσιο του σχολείου μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στο δημιουργικό εγχείρημα της 

έρευνας και την αλληλεπίδρασή τους με άλλους μαθητές,  

ζ) στην αντίθεση με τα ιατρικά μοντέλα61 των διαταραχών που βλέπουν μια 

ενδοατομική παθολογία και όχι το ευρύτερο πλαίσιο62 στην εκδήλωση, διατήρηση και 

αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών,  

η) στο ότι λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχων με βάση τις πλέον 

σύγχρονες διαγνωστικές προσεγγίσεις,  

θ) στο ότι διερευνά ταυτόχρονα τη γονική και του δασκάλου αποδοχή/απόρριψη, κάτι 

που δεν είναι συνηθισμένο στις έρευνες που ασχολούνται με την αποδοχή/απόρριψη63,  

ι) στο ότι μέσα από τα Path Models διερευνά ιδιαίτερα σύνθετους, πολύπλοκους 

συνδυασμούς παραγόντων συνδυάζοντας την αποδοχή/απόρριψη γονιών και δασκάλου, τη 

λειτουργία της οικογένειας, τη λειτουργία της τάξης και τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

παιδιών,  

κ) στο ότι δίνει την ευκαιρία στο ποιοτικό μέρος της σε γονείς και εκπαιδευτικούς να 

κάνουν απολογισμό και αυτοκριτική στις πρακτικές τους και στους μαθητές τη δυνατότητα 

να τις αξιολογήσουν εκφράζοντας το πώς τις βιώνουν και συνάμα το έναυσμα για  

προβληματισμό και επαναπροσδιορισμό και  

λ) στο ότι όλη η ερευνητική αυτή προσπάθεια ως απώτερο στόχο έχει να καταλήξει 

σε ευρήματα και συμπεράσματα που θα μπορούν να χρησιμεύσουν στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης στην συγκεκριμένη περιοχή μελέτης.  

                                                
61Τα ιατρικά διαγνωστικά μοντέλα βασίστηκαν στην αντίληψη ότι τα διάφορα είδη ψυχοπαθολογικής 
συμπεριφοράς αποτελούν αυτοτελείς διαγνωστικές οντότητες αναγνωρίσιμες από μια σειρά ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών-συμπτωμάτων, ενώ παραδέχονται την ύπαρξη παθογενούς πυρήνα στο υπόβαθρο κάθε 
διαταραχής θεωρώντας ότι υπάρχουν σαφείς ποιοτικές και όχι ποσοτικές διαφορές ανάμεσα στην παθολογία 
και τη φυσιολογική συμπεριφορά (Χατζηχρήστου, 2011). 
62Η προβληματική συμπεριφορά δεν μπορεί άλλο να θεωρείται αποκλειστικά ατομικό χαρακτηριστικό ή 
προσωπική δυσλειτουργία, χωρίς αναφορά στο ρόλο του άμεσου κι ευρύτερου περιβάλλοντος και των 
σχέσεων αλληλεπίδρασης καθώς επίσης και στις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες κάτω από τις οποίες η 
συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται (Kourkoutas, 2012).  
63Από το 2005 κι έπειτα όπου το ενδιαφέρον των ερευνών από την γονική αποδοχή απόρριψη άρχισε να 
επεκτείνεται σε όλους τους τύπους διαπροσωπικής αποδοχής-απόρριψης, λίγες από τις έρευνες που έχουν 
γίνει εξετάζουν ταυτόχρονα την αποδοχή από το δάσκαλο και από τους γονείς και το ρόλο τους στη 
συμπεριφορά του αναπτυσσόμενου ατόμου (Rohner, 2010). 
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Το συγκεκριμένο θέμα έρευνας είναι επίκαιρο να μελετηθεί εξαιτίας του ότι η 

αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, μέσα από τις 

διάφορες μορφές της (επιθετικότητα, παραβατικότητα, χρήση ναρκωτικών και άλλες 

μορφές εξάρτησης, εγκληματικότητα κ.α.) αποκτά, κατά γενική ομολογία, όλο και 

μεγαλύτερες διαστάσεις στις σύγχρονες κοινωνίες (Κουρκούτας, 2011. Κουρκούτας & 

Θάνος, 2013).  

Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, ενόψει της οικονομικής κρίσης στην οποία έχει 

περιέλθει η Ελλάδα, η Ευρώπη και ευρύτερα η Παγκόσμια Κοινότητα, καθώς και όλων των 

κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, αξιακών, θεσμικών, διαπροσωπικών και 

προσωπικών ανακατατάξεων που έχουν δημιουργηθεί από τα νέα κοινωνικοπολιτικά 

δεδομένα, το φαινόμενο αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς οι νέες συνθήκες 

ζωής που διαμορφώνονται ενισχύουν την εξάπλωσή του, γεγονός που κάνει κι 

επιτακτικότερη την ανάγκη μελέτης του με σκοπό το σχεδιασμό άμεσα 

εφαρμόσιμων/αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών παρέμβασης ικανών να 

αναστείλουν τη διασπορά του.  

Σε περιόδους κρίσης οι γνωστοί μηχανισμοί άμυνας και οι τρόποι αντιμετώπισης που 

χρησιμοποιεί το άτομο κινητοποιούνται αλλά δοκιμάζονται κιόλας. Οι αλλαγές που 

συνδέονται με την κρίση οδηγούν σε ανακατατάξεις, σε νέες ισορροπίες, ενώ επιβάλλουν 

καινούργιες προτεραιότητες. Η αστάθεια και η αβεβαιότητα που σχετίζονται με την αλλαγή 

πυροδοτούν επιπλέον άγχος και ένταση και απαιτείται κάποιος χρόνος προσαρμογής 

ώσπου να βρεθεί η νέα ισορροπία. Η δύσκολη αυτή φάση επηρεάζει κυρίως τα παιδιά, 

καθώς για να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν ψυχολογικά και συναισθηματικά έχουν 

ανάγκη από ένα περιβάλλον που θα εμπνέει ασφάλεια και σταθερότητα (Ελευθεριάδου, 

2012). 

Στις σημερινές συνθήκες της κρίσης, τα αισθήματα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και η 

έλλειψη προοπτικής για το μέλλον επηρεάζουν την καθημερινότητα, τη στάση και τη 

συμπεριφορά των ενηλίκων διαμορφώνοντας ένα αρνητικό κλίμα για την 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών που είναι η ευπαθέστερη ομάδα του 

πληθυσμού. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κυριαρχείται από αισθήματα 

απογοήτευσης, ματαίωση, θυμού και οργής, ενώ τα έντονα αυτά αρνητικά συναισθήματα 

κινητοποιούν τόσο συμπεριφορές εκδραμάτισης, όσο και μια αύξηση της βίας, της 

επιθετικότητας και γενικά των αντικοινωνικών/παραβατικών τάσεων και συμπεριφορών. 

Μάλιστα, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι μεγαλύτερες στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 
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και στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, όπου τα άτομα βιώνουν περισσότερα 

ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής (Ελευθεριάδου, 2012). 

Η σημερινή οικονομική κρίση είναι κυρίως ανθρωπιστική, αξιακή και πολιτική, με 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά της την ανασφάλεια απέναντι στον άλλο, το φόβο του 

διαφορετικού, τη μείωση της ανοχής σε αυτό, τη γενικευμένη καχυποψία και την κάθε 

λογής βία. Κι η πρόληψη και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, καθώς και όλες οι 

προσπάθειες που σχετίζονται με αυτήν, είναι ακόμη πιο επιτακτικές σε περίοδο κρίσης, 

καθώς δύνανται να οδηγήσουν σε αλλαγή των κοινωνικών στάσεων, αναπαραστάσεων και 

στερεοτύπων που οξύνουν το φόβο και την προκατάληψη στο διαφορετικό. Απαντούν 

στους αιτιώδεις παράγοντες της κοινωνικής και ατομικής παθογένειας, ενισχύοντας την 

επικοινωνία, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αυτοεκτίμηση, την 

αυτογνωσία, το σεβασμό και την ενδυνάμωση της ανθρώπινης ανάπτυξης και της 

δημιουργικότητας. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η έκφραση συναισθημάτων, 

σκέψεων, αναγκών και προάγεται η ποθούμενη επικοινωνία. Καθώς αυτές οι μέθοδοι 

βασίζονται στην επεξεργασία στάσεων και συμπεριφορών, μπορούν να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να προβληματιστούν, να αναρωτηθούν και να μετακινηθούν (Τριανταφύλλου, 

2012). 

Κι όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και 

νόημα, όταν αφορούν σε ένα πληθυσμό υψηλού κινδύνου ως προς την επιθετικότητα και 

την παραβατικότητα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κουλτούρας του και που 

ως τέτοιος βάλλεται ακόμη περισσότερο από την ευρύτερη κρίση της κοινωνίας και των 

αξιών της, ενώ αναδύεται εντονότερη η ανάγκη υποστήριξής του μέσα από ανάλογες 

παρεμβάσεις.  

Β1.3 Σκοπός και Στόχοι/Πεδία Έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση οικογενειακών και σχολικών παραγόντων 

που σχετίζονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς (Π.Σ.) μαθητών δημοτικού σχολείου και 

των πρακτικών διαχείρισής τους στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου σε μια 

ημιαστική περιοχή της Κρήτης.  

Μια τέτοια διερεύνηση έχει θεωρητική και πρακτική σημασία. Από θεωρητικής 

πλευράς, η διερεύνηση αυτή θα συμβάλλει στη διεξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από 

βασικούς παράγοντες, οικογενειακούς και σχολικούς, που σχετίζονται με τα προβλήματα 

συμπεριφοράς (Π.Σ.) των παιδιών κι επομένως στη παραγωγή νέας σχετικής γνώσης. Από 

πρακτικής πλευράς, η νέα γνώση έχει ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της 

διαμόρφωσης, του σχεδιασμού στρατηγικών/πολιτικών πρόληψης και πρακτικών έγκαιρης 
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παρέμβασης, ικανών να αναστείλουν την εξέλιξη των προβλημάτων συμπεριφοράς των 

παιδιών, μέσα από τη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής τους.  

Ειδικότερα, η διερεύνηση των προβλημάτων συμπεριφοράς (Π.Σ.) αφορά στους εξής 

βασικούς στόχους/πεδία έρευνας: 

α) πώς το ψυχοκοινωνικό προφίλ των μαθητών συνδέεται με τα προβλήματα συμπεριφοράς 

βάσει της αντίληψης του μαθητή και του δασκάλου (εμπειρικό μέρος),  

β) πώς η αντίληψη των μαθητών για τη στάση των γονιών και των δασκάλων απέναντί τους 

συνδέεται με τα προβλήματα συμπεριφοράς (εμπειρικό μέρος),   

γ) πώς η αντίληψη των μαθητών για τη λειτουργία της οικογένειας και της σχολικής τους 

τάξης συνδέεται με τα προβλήματα συμπεριφοράς (εμπειρικό μέρος),  

δ) πώς προσδιορίζεται η προβληματική συμπεριφορά του μαθητή και με ποια βιώματά του 

στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου συνδέεται (ποιοτικό μέρος), 

ε) ποιες πρακτικές διαχείρισης υιοθετούν οι γονείς και οι δάσκαλοι απέναντι στα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, πώς βιώνονται από τους μαθητές, ποιες 

αντιδράσεις τους προκαλούν, πώς εκτιμώνται σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους 

και προτάσεις αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης (ποιοτικό μέρος). 

 

Β1.4 Υποθέσεις και Ερευνητικά Ερωτήματα Έρευνας64 

Β1.4.1 Υποθέσεις Έρευνας65 

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες:   

1. Οι μαθητές με ΠΣ αναμένεται να έχουν χαμηλότερη κοινωνική επάρκεια, σχολική 

επάρκεια και επίδοση, συναισθηματική επάρκεια, αυτοαντίληψη και περισσότερα 

προβλήματα συμπεριφοράς απ’ ό,τι οι μαθητές χωρίς ΠΣ, κατά την αντίληψη του μαθητή 

και του δασκάλου, ενώ αναμένεται η αντίληψη του μαθητή να επηρεάζεται από την 

αντίληψη του δασκάλου (Υποκεφάλαια: Β2.1.1.1-10, Β2.1.4.1, Β2.1.4.2).  

2. Οι μαθητές με ΠΣ αναμένεται να έχουν χαμηλότερη ενδοπροσωπική και διαπροσωπική 

προσαρμογή και υψηλότερη υπερκινητικότητα απ’ ό,τι οι μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του μαθητή και του δασκάλου (Υποκεφάλαια: Β2.1.1.11, 

Β2.1.1.12).  
                                                
64 Παρουσιάζονται πρώτα οι υποθέσεις, καθώς αφορούν αποκλειστικά στο εμπειρικό μέρος της έρευνας που 
προηγείται, κι έπειτα τα ερευνητικά ερωτήματα, που κατά το ένα τους ήμισυ αφορούν στο εμπειρικό μέρος 
και κατά το άλλο τους ήμισυ στο ποιοτικό μέρος, το οποίο έπεται/ακολουθεί του εμπειρικού.  
65 Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διατύπωσης των ερευνητικών υποθέσεων και ακολούθως των 
διερευνητικών ερωτημάτων βλέπε σύγγραμμα: Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία Επιστημονικής 
Έρευνας. Τόμος Α. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη, σσ. 88-98, καθώς επίσης και σύγγραμμα: Σταλίκας, Α. 
(2005). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία (3η έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 57-63.  
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3. Οι μαθητές με ΠΣ αναμένεται να έχουν χαμηλότερη σχολική προσαρμογή  και 

ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες (αυτοέλεγχο, διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση 

στρες, ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση) απ’ ό,τι οι μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

κατά την αντίληψη του μαθητή και του δασκάλου (Υποκεφάλαια: Β2.1.1.13, Β2.1.1.14).  

4. Η αντίληψη αδιαφορίας/παραμέλησης πατέρα, μητέρας και δασκάλου αναμένεται να 

προβλέπει/εξηγεί τη χαμηλή συναισθηματική επάρκεια των μαθητών με ΠΣ (Υποκεφάλαιο: 

Β2.1.4.6).  

5. Η αντίληψη αδιαφοροποίητης απόρριψης πατέρα, μητέρας και δασκάλου αναμένεται να 

προβλέπει/εξηγεί τη χαμηλή αυτοαντίληψη των μαθητών με ΠΣ (Υποκεφάλαιο: Β2.1.4.7). 

6. Η αντίληψη χαμηλής ζεστασιάς/στοργής πατέρα, μητέρας, δασκάλου αναμένεται να 

προβλέπει/εξηγεί τη χαμηλή σχολική επάρκεια των μαθητών με ΠΣ (Υποκεφάλαιο: 

Β2.1.4.8).  

 

Β1.4.2 Ερευνητικά Ερωτήματα Έρευνας 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής:  

1. Πώς η αντίληψη αποδοχής/απόρριψης πατέρα, μητέρας, δασκάλου (ζεστασιά/στοργή, 

εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφορία/παραμέληση, αδιαφοροποίητη απόρριψη) συνδέεται 

με τα προβλήματα συμπεριφοράς; (Υποκεφάλαιο: Β2.1.4.3).  

2. Πώς η αντίληψη αποδοχής/απόρριψης πατέρα και μητέρας (ζεστασιά/στοργή, 

εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφορία/παραμέληση, αδιαφοροποίητη απόρριψη) συνδέεται 

με την αντίληψη λειτουργίας της οικογένειας (υγεία/ικανότητα, συνοχή, σύγκρουση) και τα 

προβλήματα συμπεριφοράς; (Υποκεφάλαιο: Β2.1.4.4).   

3. Πώς η αντίληψη αποδοχής/απόρριψης δασκάλου (ζεστασιά/στοργή, 

εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφορία/παραμέληση, αδιαφοροποίητη απόρριψη) συνδέεται 

με την αντίληψη λειτουργίας της σχολικής τάξης (ικανοποίηση, συνεκτικότητα, 

διενεκτικότητα) και τα προβλήματα συμπεριφοράς;  (Υποκεφάλαιο: Β2.1.4.5).  

4. Πώς η αντίληψη απόρριψης (εχθρότητα/επιθετικότητα) πατέρα, μητέρας, δασκάλου 

συνδέεται με την αντίληψη λειτουργίας της οικογένειας (υγεία/ικανότητα, συνοχή, 

σύγκρουση), την αντίληψη λειτουργίας της σχολικής τάξης (ικανοποίηση, συνεκτικότητα, 

διενεκτικότητα) και τα προβλήματα συμπεριφοράς; (Υποκεφάλαιο: Β2.1.4.9).  

5. Πώς προσδιορίζουν την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή οι γονείς του, πώς ο 

δάσκαλός του και πώς ο ίδιος ο μαθητής; (1ος Θεματικός Άξονας Συνεντεύξεων).  

6. Πώς διαχειρίζονται την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή οι γονείς του κατά την 

αντίληψη  των γονιών του, ο δάσκαλος κατά την αντίληψη του δασκάλου, πώς ο μαθητής 
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βιώνει τις πρακτικές διαχείρισής τους και πώς αντιδράει σ’ αυτές κατά την αντίληψη των 

γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του μαθητή; (2ος Θεματικός Άξονας Συνεντεύξεων). 

7. Που αποδίδεται και με ποια βιώματα του μαθητή στο πλαίσιο της οικογένειας και του 

σχολείου συνδέεται η προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη των γονιών, του 

δασκάλου και του ίδιου του μαθητή; (3ος Θεματικός Άξονας Συνεντεύξεων). 

8. Ποιοι από τους τρόπους διαχείρισης, εκ μέρους των γονιών και του δασκάλου, της 

προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή, εκτιμώνται ότι έχουν μεγαλύτερο, ποιοι 

λιγότερο αποτέλεσμα και ποιοι προτείνονται ότι θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο 

αποτέλεσμα κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του μαθητή; (4ος 

Θεματικός Άξονας Συνεντεύξεων).  

 

Β1.5 Ερευνητική Στρατηγική 

Η έννοια της «ερευνητικής στρατηγικής» αναφέρεται στο σύνολο των διαδικαστικών 

ρυθμίσεων και των παρεμβατικών ενεργειών, στις οποίες προβαίνει ο ερευνητής, για να 

μεγιστοποιήσει την εγκυρότητα – εσωτερική και εξωτερική – των ευρημάτων της έρευνάς 

του. Οι προσπάθειές του αυτές εστιάζονται στον έλεγχο των «τρίτων» παραγόντων και 

στον καθορισμό της χρονικής συνέχειας των μελετώμενων μεταβλητών. Μεταξύ των 

τεσσάρων ειδών ερευνητικών στρατηγικών είναι η πειραματική, η σύγκριση διαφορικών 

ομάδων, η συναφειακή και η διερευνητική-περιγραφική (Παρασκευόπουλος, 1993).  

Δεύτερη σε εγκυρότητα, μετά την πειραματική, αλλά συγχρόνως και λιγότερο 

απαιτητική είναι η σύγκριση διαφορικών ομάδων ή αλλιώς η ex post facto σύγκριση, η 

οποία προϋποθέτει τον εντοπισμό δύο ομάδων υποκειμένων που αποδεδειγμένως 

διαφέρουν ήδη ως προς μια μεταβλητή, η οποία λέγεται διαφορική, και στη συνέχεια 

γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί κατά πόσο οι δύο αυτές ομάδες διαφέρουν ως προς 

μια άλλη μεταβλητή, που είναι η συγκρινόμενη. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της ex post facto 

σύγκρισης είναι το ότι δίνει πολλές δυνατότητες στον ερευνητή να εξουδετερώσει έστω και 

εκ των υστέρων την επίδραση «τρίτων» μεταβλητών (Παρασκευόπουλος, 1993).   

Στην έρευνά μας, στο εμπειρικό της μέρος, ακολουθήσαμε την ερευνητική 

στρατηγική της σύγκρισης διαφορικών ομάδων ή αλλιώς της ex post facto σύγκρισης. 

Καθώς το θέμα που μας ενδιέφερε είναι οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ως προς 

συγκεκριμένους/ες παράγοντες/μεταβλητές και συσχετίσεις ανάμεσα στους μαθητές με και 

χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, χρειάστηκε να επιλέξουμε δυο διαφορετικές ομάδες ως 

προς αυτό το χαρακτηριστικό, την ύπαρξη δηλαδή ή όχι προβλημάτων συμπεριφοράς, και 

να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους.  
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Έτσι, ενώ ο πληθυσμός μας στόχος ήταν συνολικά 332 μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξης τριών συνολικά δημοτικών σχολείων της συγκεκριμένης περιοχής που μας ενδιέφερε 

να μελετήσουμε, επιλέξαμε μέσω μιας πρώτης διερευνητικής συνέντευξης με τους 

δασκάλους όλων των τάξεων για όλους τους μαθητές τους και ενός ερωτηματολογίου με 32 

ερωτήσεις για τον εντοπισμό μαθητών με επιθετικές και παραβατικές συμπεριφορές, που 

συνιστούν το αντικείμενο του ενδιαφέροντός μας, δύο ομάδες σύγκρισης, 55 μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς (ερευνητική ομάδα) και 55 μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς (ομάδα ελέγχου). Επιλέξαμε, δηλαδή, οι δυο ομάδες σύγκρισης να είναι 

ισόποσες, ενώ παράλληλα διασφαλίσαμε να είναι ο αριθμός αυτός κατανεμημένος όσο το 

δυνατόν με μια μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις τρεις διαφορετικές τάξεις και στα τρία 

διαφορετικά σχολεία ανάλογα με τον μαθητικό πληθυσμό τους. Ακόμη, από την κάθε τάξη 

πήραμε ίσο αριθμό μαθητών με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς και μάλιστα σε 

αναλογία ως προς το φύλο για να μην αλλοιώσει τα όποια αποτελέσματα η μεταβλητή του 

φύλου.  

Στο ποιοτικό μέρος της έρευνας, εφόσον είχε προηγηθεί το εμπειρικό, όπου 

ακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική της σύγκρισης διαφορικών 

ομάδων, επιλέξαμε - λόγω της έμφασης που δώσαμε στο να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε 

τόσο την άποψη των γονιών, των εκπαιδευτικών (δασκάλων, διευθυντών, σχολικού 

συμβούλου) όσο και του ίδιου του μαθητή υιοθετώντας με τον τρόπο αυτό μια 

ολιστική/οικοσυστημική διερεύνηση - να εστιάσουμε, να εμβαθύνουμε σε 12 περιπτώσεις 

μαθητών με τα σοβαρότερα προβλήματα συμπεριφοράς, των οποίων οι γονείς 

συγκατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην ποιοτική έρευνα. Από την πρώτη, δηλαδή, 

ομάδα των 55 μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς του εμπειρικού μέρους (ερευνητική 

ομάδα), στο ποιοτικό μέρος εστιάσαμε στους 12 από αυτούς, οι οποίοι εμφάνισαν τα πιο 

«επικίνδυνα/προβληματικά» σκορ στο Εργαλείο του Δασκάλου, στο Εργαλείο του 

Μαθητή, στο PARQ και προτάθηκαν ως οι «πλέον προβληματικοί και δύσκολοι» στη 

διαχείριση των συμπεριφορών τους από τους δασκάλους τους στα πλαίσια δύο 

διερευνητικών συνεντεύξεων που έγιναν, η μια πριν και η μια μετά τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, των οποίων φυσικά οι γονείς συμφώνησαν τα παιδιά τους να 

συμμετάσχουν στο ποιοτικό μέρος της έρευνας.   
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Β1.6 Μέσα Συλλογής Δεδομένων  

Β1.6.1 Μέσα Συλλογής Δεδομένων Εμπειρικού Μέρους Έρευνας 

Β1.6.1.1 Ερωτηματολόγιο TRF για Εκπαιδευτικούς (32 Ερωτήσεις)  

Παιδιών Ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) 

Πρόκειται για το Ερωτηματολόγιο Σχολικής Ηλικίας του Συστήματος Achenbach για 

Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) και ειδικότερα τις 3266 από τις 113 συνολικά 

του Ερωτηματολογίου για Εκπαιδευτικούς (TRF) παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & 

Rescorla, 2003). Η ελληνική στάθμιση των ερωτηματολογίων του Achenbach έδειξε ότι τα 

σύνδρομα που αφορούν στα προβλήματα συναισθήματος και συμπεριφοράς 

κατηγοριοποιούνται σε δύο ευρύτερες ομάδες: α) τα εσωτερικευμένα και β) τα 

εξωτερικευμένα προβλήματα. Τα σύνδρομα άγχος-κατάθλιψη, απόσυρση-κατάθλιψη, 

σωματικά ενοχλήματα κατηγοριοποιούνται στα εσωτερικευμένα, ενώ τα σύνδρομα 

παράβαση κανόνων και επιθετικότητα κατηγοριοποιούνται στα εξωτερικευμένα 

προβλήματα. Η ομάδα των εσωτερικευμένων προβλημάτων αντιπροσωπεύει ενδογενή 

προβλήματα, ενώ η ομάδα των εξωτερικευμένων προβλημάτων αντιπροσωπεύει 

συγκρούσεις με άλλους ανθρώπους από τη συμπεριφορά των παιδιών, αν και πολλά παιδιά 

εμφανίζουν προβλήματα που ανήκουν και στις δύο ομάδες. Τα σύνδρομα κοινωνικά 

προβλήματα, προβλήματα σκέψης και προβλήματα προσοχής κατατάσσονται στα μεικτά 

σύνδρομα, σ’ εκείνα που υπάρχουν δηλαδή μεταξύ εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων 

προβλημάτων (Achenbach & Rescorla, 2003).  

Τα Ερωτηματολόγια Προβληματικής Συμπεριφοράς για γονείς και δασκάλους 

αποτελούν τμηματικό εργαλείο του Συστήματος Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη 

Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ). Το ΣΑΕΒΑ είναι ένα σταθμισμένο ολοκληρωμένο σύστημα 

εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και 

των προβλημάτων συναισθήματος και συμπεριφοράς. Η χρησιμότητα των 

ερωτηματολογίων του Achenbach είναι αδιαμφισβήτητη. Τα ερωτηματολόγια είναι 

παγκοσμίως αποδεκτά, έχουν μεταφραστεί σε 61 γλώσσες και έχουν εφαρμογή σε 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια και κάτω από πολλές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται 

ευρέως στην αξιολόγηση των προβλημάτων συναισθήματος και συμπεριφοράς. Η 

τελευταία μάλιστα ελληνική στάθμιση έγινε από τη Ρούσσου και τους συνεργάτες της 

(Roussou, Karantanos, Richardson, Hartman, Karajiannis, Kyprianos, et al., 1999). Τα 

ερωτηματολόγια του Achenbach έχουν σταθμιστεί χωριστά για γονείς και εκπαιδευτικούς 

                                                
66Το ερωτηματολόγιο με τις 32 ερωτήσεις παρατίθεται στο Παράρτημα.  
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και αντιστοιχούν στο αγγλικό ακρωνύμιο CBCL και TRF αντίστοιχα (Achenbach & 

Rescorla, 2003).  

Ειδικότερα, το σύνδρομο παράβαση κανόνων απεικονίζει τα προβλήματα διαγωγής 

του DSM-IV, αναφέρεται σε σοβαρές παραβιάσεις κανόνων, οι οποίες έρχονται σε 

αντίθεση με το νόμο και αξιολογεί την παραβατική συμπεριφορά. Το σύνδρομο επιθετική 

συμπεριφορά που απεικονίζει τη διαγνωστική κατηγορία εναντιωτικά-προκλητικά 

προβλήματα του DSM-IV, αναφέρεται στην επιθετικότητα, στην εμπλοκή και δημιουργία 

καβγάδων με άλλους και γενικότερα στα προβλήματα των παιδιών στις διαπροσωπικές 

σχέσεις και αξιολογεί τη συμπεριφορά εναντίωσης (Achenbach & Rescorla, 2003). 

Οι υψηλές βαθμολογίες στις κλίμακες των συνδρόμων υποδηλώνουν κλινικά 

σημαντική απόκλιση από το φυσιολογικό, επειδή αντανακλούν την ύπαρξη πολλών 

προβλημάτων. Οι βαθμολογίες από το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών καθορίζουν 

ακριβή σημεία τομής για τη διάκριση ανάμεσα στο φυσιολογικό και κλινικό φάσμα, 

χωριστά για τα αγόρια και τα κορίτσια και ανά ηλικία. Ανάμεσα στο φυσιολογικό και το 

κλινικό φάσμα υπάρχει μια περιοχή που λέγεται οριακό φάσμα. Μέσα από τη χορήγηση 

ερωτηματολογίων του Achenbach σε συγκεκριμένο πληθυσμό συγκρίνουμε τη βαθμολογία 

του κάθε παιδιού με τη βαθμολογία των παιδιών που έδωσε η ελληνική στάθμιση σε κάθε 

κλίμακα (Achenbach & Rescorla, 2003). 

Τα πλεονεκτήματα του ερωτηματολογίου του Achenbach για εκπαιδευτικούς (TRF) 

είναι αρκετά. Αυτός είναι πιθανόν και ο λόγος που το ερωτηματολόγιο χορηγείται ως 

ερευνητικό εργαλείο σε πολλές μελέτες παγκοσμίως. Οι ψυχομετρικές του ιδιότητες είναι 

επαρκείς και παρέχονται εκτεταμένα και σε παιδιά διαφορετικής ηλικίας και φύλου. Τα δύο 

σύνδρομα και οι κλίμακες συνδρόμων του TRF μπορεί να χρησιμοποιηθούν για γενικούς 

και ειδικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν ταξινόμηση, διάγνωση, αξιολόγηση παιδιών που 

εμπίπτουν στο φυσιολογικό και κλινικό φάσμα καθώς και για την επιλογή της κατάλληλης 

θεραπευτικής παρέμβασης. Ειδικά οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι 

αρκετά αξιόπιστες κι έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν διάκριση ανάμεσα σε παιδιά που 

χρήζουν παρέμβασης και σε αυτά που δεν χρήζουν παρέμβασης (Edelbrock & Achenbach, 

1984). Οι τιμές που εξάγονται από το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών, ειδικά η 

κλίμακα «επιθετική συμπεριφορά» παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση και με άλλα εργαλεία 

που αξιολογούν τα προβλήματα συμπεριφοράς όπως την κλίμακα Conners Teacher Rating 

Scale. Ακόμα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μπορεί να διακρίνει παιδιά με προβλήματα 

διαγωγής και είναι ευαίσθητη στην αξιολόγηση γονέων που έχουν παιδιά με προβλήματα 

διαγωγής (Kazdin & Kagan, 1994).  
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Όσον αφορά στο βαθμό εσωτερικής συνέπειας των κλιμάκων του TRF, ο δείκτης 

συσχέτισης Cronbach alpha στη Συνολική Κλίμακα Προσαρμοστικότητας του TRF ήταν 

0.90. Στις εμπειρικά βασιζόμενες κλίμακες προβλημάτων, οι δείκτες alpha κυμάνθηκαν 

από 0.72 έως 0.95 για το TRF. Οι μόνοι δείκτες alpha που παρουσιάστηκαν μικρότεροι του 

0.75 στο TRF ήταν στις κλίμακες Σωματικά Ενοχλήματα και Προβλήματα Σκέψης, που 

περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία σπάνια απαντώνται θετικά από τους εκπαιδευτικούς. 

Όσον αφορά στις εναρμονισμένες με το DSM κλίμακες, οι δείκτες alpha κυμάνθηκαν στο 

TRF από 0.73 έως 0.94. Η αξιοπιστία ήταν πολύ υψηλή για τις περισσότερες κλίμακες, με 

τις πιο πολλές συσχετίσεις επαναληπτικής χορήγησης Pearson (rs) να βρίσκονται μεταξύ 

του 0.80 και 0.90. Τα rs για τη Συνολική Ικανότητα, τη Συνολική Προσαρμοστική 

Λειτουργικότητα και τα Συνολικά Προβλήματα του TRF κυμάνθηκαν από 0.91 έως 0.95. 

Το μέσο rs ήταν 0.90 για τις κλίμακες προσαρμοστικότητας και τις κλίμακες προβλημάτων 

του TRF. Όλοι οι δείκτες συσχέτισης Pearson r ήταν στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 

p<0.05, εκτός από τους δείκτες συσχέτισης μεταξύ των βαθμολογιών των εκπαιδευτικών 

στην εναρμονισμένη με το DSM κλίμακα Σωματικά Ενοχλήματα και των βαθμολογιών στο 

TRF του συνδρόμου Σωματικά Ενοχλήματα (Achenbach & Rescorla, 2003).  

Η εγκυρότητα περιεχομένου της βαθμολογίας των στοιχείων ικανοτήτων, 

προσαρμοστικής λειτουργικότητας και προβλημάτων υποστηρίζεται από τέσσερις 

δεκαετίες έρευνας, επιστημονικής εργασίας, ανατροφοδότησης και αναθεώρησης καθώς 

και από το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία έκαναν διάκριση με στατιστικά σημαντικό τρόπο 

(p<0.01) μεταξύ παιδιών δημογραφικά εξισωμένων κλινικών και κοινοτικών δειγμάτων. Η 

εγκυρότητα σε σχέση με το κριτήριο των κλιμάκων του TRF υποστηρίζεται από αναλύσεις 

πολλαπλής παλινδρόμησης, σχετικού λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων και 

διακρίνουσας ανάλυσης. Όλες αυτές οι αναλύσεις κατέδειξαν στατιστικά σημαντική 

διάκριση μεταξύ του κλινικού και του κοινοτικού παραδείγματος παιδιών (p<0.01). Η 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των κλιμάκων έχει τεκμηριωθεί με διάφορους 

τρόπους, όπως μέσω στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων με ανάλογες κλίμακες άλλων 

εργαλείων και με τα κριτήρια του DSM, μέσω διαπολιτισμικών αναπαραγωγών των 

συνδρόμων του ΣΑΕΒΑ, μέσω γενετικών και βιοχημικών ευρημάτων, καθώς και μέσω 

προβλέψεων της μακροπρόθεσμης έκβασης (Achenbach & Rescorla, 2003). 

Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του Achenbach για Εκπαιδευτικούς (113 ερωτήσεις) 

και του γεγονότος ότι θέλαμε κάθε εκπαιδευτικός να κάνει μια γρήγορη πρώτη εκτίμηση 

για όλους τους μαθητές της τάξης του και για να μην επιβαρύνουμε τους εκπαιδευτικούς, 



 

 

165 

 

χρειάστηκε να απομονώσουμε τις 3267 συνολικά ερωτήσεις που αφορούσαν στα 

εξωτερικευμένα προβλήματα (20 ερωτήσεις για επιθετικότητα και 12 ερωτήσεις για 

παραβατικότητα), που ήταν κι εκείνα που κατά βάση μας ενδιέφεραν, καθώς είναι αυτά 

που άμεσα επηρεάζουν τις σχέσεις του παιδιού με το περιβάλλον του (γονείς, αδέλφια, 

εκπαιδευτικούς, συμμαθητές) και κατ’ επέκταση το είδος της ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής και τον τρόπο ζωής του.  

Πριν καταλήξουμε στις 32 ερωτήσεις του Achenbach, σκεφτήκαμε ότι θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά γι’ αυτή την πρώτη εκτίμηση των 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς τους το TESC (Teacher’s Evaluation of Student’s 

Conduct) του Rohner (2004), το οποίο περιλαμβάνει 18 συμπεριφορές σχολικών 

προβλημάτων συμπεριφοράς, συμπεριφορές που είναι άμεσα διαταρακτικές όπως 

σωματική ή λεκτική επιθετικότητα προς τους συνομηλίκους, περιφρόνηση της εξουσίας 

του εκπαιδευτικού, άρνηση για τις σχολικές εργασίες, καθώς και πιο εκλεπτυσμένες 

διαταρακτικές συμπεριφορές, όπως το ψέμα, κλοπή και πρόκληση καυγάδων (Rohner & 

Khaleque, 2005). Εντέλει, επιλέξαμε τις 32 ερωτήσεις του Achenbach, τόσο γιατί είναι 

ευρύτερες και περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία εξωτερικευμένων προβλημάτων 

συμπεριφοράς και μάλιστα όλων των διαβαθμίσεων, κάτι που θεωρήσαμε ότι θα βοηθούσε 

περισσότερο στον εντοπισμό τους, όσο και γιατί το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

συγκριτικά με το TESC έχει σταθμιστεί68 στον ελληνικό πληθυσμό γεγονός που μας 

επέτρεψε να προχωρήσαμε σε αυτή την πρώτη εκτίμηση με μεγαλύτερη ασφάλεια.  

Ως προς τη βαθμολόγηση των 32 ερωτήσεων, για τα εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς συνολικά, από 9,8 και πάνω είναι το κλινικό φάσμα για τα κορίτσια και 

μέχρι 2,8 το κοινοτικό και από 15,7 και πάνω είναι το κλινικό φάσμα για τα αγόρια και 

μέχρι 5,5 το κοινοτικό. Ειδικότερα, για την επιθετικότητα από 7,7 και πάνω είναι το 

κλινικό φάσμα για τα κορίτσια και μέχρι 2,0 το κοινοτικό και από 11,6 είναι το κλινικό 

φάσμα για τα αγόρια και μέχρι 3,5 το κοινοτικό. Σχετικά με την παραβατικότητα, από 2,1 

                                                
67Βάσει αυτών των ερωτήσεων και μιας πρώτης διερευνητικής συνέντευξης με τους εκπαιδευτικούς για τον 
κάθε μαθητή της τάξης τους, κάναμε την επιλογή των δύο ομάδων μαθητών, εκείνων με και χωρίς 
προβλήματα συμπεριφοράς.  
68Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1990), μια ψυχομετρική κλίμακα (τεστ), οσοδήποτε αξιόπιστη και 
έγκυρη και αν είναι, για να έχει εφαρμογή στη μελέτη ατομικών περιπτώσεων χρειάζεται προηγουμένως να 
έχει σταθμιστεί. Η στάθμιση ενός τεστ προϋποθέτει αφενός τη χορήγηση του τεστ σε μεγάλο αριθμό ατόμων 
και αφετέρου τη μετατροπή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ομάδας αυτής σε μια δευτερογενή 
μετρική κλίμακα. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν το «κριτήριο» για την αξιολόγηση της βαθμολογίας κάθε 
ατόμου, στο οποίο θα χορηγείται στο εξής το τεστ. Η αντιστοιχία μεταξύ των αρχικών βαθμών και των τιμών 
της δευτερογενούς κλίμακας παρουσιάζεται συνήθως σε πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του υλικού του τεστ και λέγονται τυπικοί βαθμοί (norms). Με βάση τους τυπικούς αυτούς βαθμούς, 
αξιολογείται ο βαθμός κάθε ατόμου στο οποίο θα χορηγείται στο εξής το τεστ.  
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και πάνω είναι το κλινικό φάσμα για τα κορίτσια και μέχρι 0,8 το κοινοτικό και από 4,1 και 

πάνω είναι το κλινικό φάσμα για τα αγόρια και μέχρι 2,1 το κοινοτικό (Achenbach & 

Rescorla, 2003). 

 

Β1.6.1.2 Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής: Κλίμακα Αυτοαναφοράς για 

Μαθητές 10-12 ετών (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008) 

Το Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής69 Παιδιών Σχολικής Ηλικίας βοηθάει 

στον εντοπισμό δεξιοτήτων ή ελλειμμάτων στον κοινωνικό, συναισθηματικό τομέα και τη 

σχολική προσαρμογή και ανιχνεύει δυσκολίες ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής 

προσαρμογής. Πρόκειται για ένα σταθμισμένο τεστ που αξιολογεί την πολυδιάστατη δομή 

της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής του παιδιού, εστιάζοντας σε ελλείμματα και σε 

δεξιότητες παράλληλα, συμβάλλοντας στον εντοπισμό παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, 

ενώ θεωρείται κατάλληλο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης 

παρέμβασης/πρόληψης. Μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας προγραμμάτων παρέμβασης. Οι ερευνητικές εφαρμογές του μπορεί 

να περιλαμβάνουν τον εντοπισμό συγκεκριμένων προβλεπτικών παραγόντων 

επικινδυνότητας για τη σχολική ζωή καθώς και προστατευτικών παραγόντων που 

ενισχύουν την ανθεκτικότητα του παιδιού και την ψυχοκοινωνική του προσαρμογή κατά τη 

παιδική ηλικία (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  

Το Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής, τόσο εννοιολογικά όσο και ψυχομετρικά, 

ακολουθεί τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, σχετικά με την πολυδιάστατη δομή των 

κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

Το θεωρητικό πρότυπο στο οποίο βασίζεται η κατασκευή του εστιάζεται στην ανίχνευση 

δυσκολιών αλλά και στην αξιολόγηση δεξιοτήτων στη συμπεριφορά παιδιών. Τα δεδομένα 

της αξιολόγησης βασίζονται σε αναφορές των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί 

σημαντική πηγή πληροφόρησης γιατί: α) το παιδί βρίσκεται για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα της ημέρας του στο σχολείο και η προσαρμογή του στο χώρο αυτό επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τη γενικότερη ψυχολογική του προσαρμογή, β) οι σύνθετες απαιτήσεις του 
                                                
69Το Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής αποτελείται από τρεις κλίμακες, οι δύο πρώτες συμπληρώνονται 
από τον εκπαιδευτικό και αφορούν παιδιά προσχολικής (4-6 ετών) και σχολικής ηλικίας (7-12 ετών) και η 
τρίτη (αυτοαναφοράς) συμπληρώνεται από μαθητές ηλικίας 10-12 ετών (Ε΄ και Στ΄ Τάξη). Όταν χορηγείται 
το τεστ αυτοαναφοράς, ενδείκνυται να χορηγείται και το αντίστοιχο τεστ στους εκπαιδευτικούς, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, το τεστ για τα παιδιά 
σχολικής ηλικίας περιλαμβάνει τρεις υποκλίμακες ψυχοκοινωνικής επάρκειας και μια υποκλίμακα 
προβλημάτων συμπεριφοράς. Στο τεστ αυτοαναφοράς, εκτός των παραπάνω τεσσάρων, προστίθεται και μια 
πέμπτη υποκλίμακα, η αυτοαντίληψη (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  
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σχολικού περιβάλλοντος αποτελούν προκλήσεις για το παιδί, τις οποίες αντιμετωπίζει μόνο 

στο σχολείο και στις οποίες μερικές φορές δεν μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία, γ) οι 

απαιτήσεις του σχολείου αυξάνονται καθώς το παιδί μεγαλώνει. Αποτελέσματα, μάλιστα, 

μελετών έχουν δείξει ότι οι πληροφορίες για το παιδί που βασίζονται στις αναφορές των 

εκπαιδευτικών είναι έγκυρες και αξιόπιστες παρά την κριτική ότι παρέχουν μόνο 

«υποκειμενικές εντυπώσεις» (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 

2008).  

Η αρχική μας σκέψη σχετικά με το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιούσαμε για 

την αξιολόγηση του παιδιού ήταν ανάμεσα σε ολόκληρο το Ερωτηματολόγιο του 

Εκπαιδευτικού TRF του Achenbach (Achenbach & Rescorla, 2003) και στο Εργαλείο 

Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 

2008). Καταλήξαμε όμως στο δεύτερο - κι έπειτα αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε από το 

πρώτο τις 32 ερωτήσεις που αφορούν στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς για 

την αρχική εκτίμηση του εκπαιδευτικού για όλους τους μαθητές – για τους εξής λόγους: α) 

το Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής πλεονεκτεί σημαντικά στο ότι εκτός από 

ελλείψεις και αδυναμίες εντοπίζει παράλληλα και δεξιότητες στους τομείς της 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού, γεγονός που ταιριάζει με την ολιστική 

προσέγγιση/οπτική της έρευνας αυτής, ενώ παρέχει συνάμα τη δυνατότητα για εντοπισμό 

και ενδυνάμωση των θετικών/δυνατών σημείων των παιδιών, κάτι που αποκτά ακόμη 

μεγαλύτερη αξία, επιτακτικότητα κι ενδιαφέρον στην περίπτωση των παιδιών με σοβαρά 

προβλήματα συμπεριφοράς και β) το Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής δίνει τη 

δυνατότητα με τις κλίμακες που διαθέτει (κλίμακα για παιδιά σχολικής ηλικίας 10-12 ετών 

και για εκπαιδευτικούς παιδιών 7-12 ετών) για μια ταυτόχρονη/παράλληλη εκτίμηση από 

πλευράς μαθητή και εκπαιδευτικού για παιδιά σχολικής ηλικίας, δίνοντας έτσι μια πιο 

ολοκληρωμένη κι από κάθε πλευρά εκτίμηση του παιδιού αλλά και την δυνατότητα για 

σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών διαφορετικών αντιλήψεων, εκπαιδευτικού και παιδιού. 

Αξίζει, ωστόσο, να αναφέρουμε ότι παρόλο που η Κλίμακα Αυτοαναφοράς του Μαθητή 

έχει σταθμιστεί σε μαθητές 10 έως 12 ετών, εμείς το δώσαμε, έπειτα από την ανάλογη 

συνεννόηση με τους κατασκευαστές της κλίμακας, και σε μαθητές 9 ετών, καθώς το δείγμα 

μας ήταν από τις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης.  

Ειδικότερα, η Κλίμακα Αυτοαναφοράς του Μαθητή70 περιλαμβάνει συνολικά 115 

προτάσεις και αξιολογεί τις υποκλίμακες της κοινωνικής επάρκειας (ηγετικές ικανότητες, 

                                                
70Η Κλίμακα Αυτοαναφοράς του Μαθητή παρατίθεται στο Παράρτημα.  
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διαπροσωπική επικοινωνία, συνεργασία με συνομηλίκους), της σχολικής επάρκειας 

(κίνητρα, οργάνωση/σχεδιασμός, σχολική αποτελεσματικότητα), της συναισθηματικής 

επάρκειας (αυτοέλεγχος, διαχείριση συναισθημάτων, ενσυναίσθηση), της αυτοαντίληψης71 

(αντίληψη ικανότητας σε Γλώσσα και Μαθηματικά, αντίληψη για την ικανότητα μάθησης, 

γενική αυτοεκτίμηση) και των προβλημάτων συμπεριφοράς72 (ενδοπροσωπική 

προσαρμογή, υπερκινητικότητα) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 

2008).  

Όσον αφορά στην αξιοπιστία της κλίμακας αυτής, ο δείκτης συσχέτισης Cronbach 

alpha κυμάνθηκε από 0.55 έως 0.89. Οι δείκτες ενδοσυνάφειας για τις επιμέρους 

διαστάσεις των υποκλιμάκων και τις πέντε υποκλίμακες μετρήσεων από Pearson r73 = -0.53 

έως 0.92. Ως προς την εγκυρότητα, το γενικό συμπέρασμα ήταν ικανοποιητικό ως προς τη 

δομή των επιμέρους υποκλιμάκων και αποτελώντας ισχυρή ένδειξη δομικής εγκυρότητας 

για το σύστημα των πέντε επιμέρους υποκλιμάκων του τεστ (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008). 

 

Β1.6.1.3 Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής: Κλίμακα Εκπαιδευτικού για  

Παιδιά 7-12 ετών (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008) 

Η Κλίμακα του Εκπαιδευτικού74 περιλαμβάνει συνολικά 112 προτάσεις και αξιολογεί 

τις υποκλίμακες της κοινωνικής επάρκειας (ηγετικές ικανότητες, διαπροσωπική 

επικοινωνία, συνεργασία με συνομηλίκους), της σχολικής επάρκειας (κίνητρα, 

οργάνωση/σχεδιασμός, σχολική αποτελεσματικότητα, σχολική προσαρμογή), της 

συναισθηματικής επάρκειας (αυτοέλεγχος, διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση στρες, 

ενσυναίσθηση) και των προβλημάτων συμπεριφοράς (διαπροσωπική προσαρμογή, 

                                                
71Η διάσταση της αυτοαντίληψης περιλαμβάνεται μόνο στην Κλίμακα Αυτοαναφοράς και αξιολογεί την 
εκτίμηση των παιδιών για τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες, τη σχολική επίδοση και τη γενική εικόνα του 
εαυτού. Έμφαση δίνεται στη σχολική αυτοαντίληψη, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη διάσταση της 
αυτοαντίληψης επηρεάζεται περισσότερο από την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών (Χατζηχρήστου, 
Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  
72Η υποκλίμακα Προβλήματα Συμπεριφοράς αξιολογεί α) τη διαπροσωπική προσαρμογή του παιδιού, 
αντιδραστική και επιθετική συμπεριφορά (στην κλίμακα εκπαιδευτικού), β) την ενδοπροσωπική προσαρμογή 
του παιδιού (συναισθηματικές δυσκολίες, άγχος, απόσυρση, φόβοι) και γ) τις δυσκολίες συγκέντρωσης 
προσοχής, παρορμητικές συμπεριφορές και υπερβολική δραστηριότητα, συμπεριφορές οι οποίες είναι στενά 
συνδεδεμένες με την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. Πρόκειται για τη μοναδική υποκλίμακα του τεστ, 
στην οποία αξιολογείται η συχνότητα εμφάνισης αρνητικών συμπεριφορών που ενδέχεται να εμφανίζει το 
παιδί (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008). 
73Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη συσχέτισης Pearson r, βλέπε σύγγραμμα: Ρούσσος, Π., 
& Τσαούσης, Γ. (2006). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 
176-186.  
74Η Κλίμακα του Εκπαιδευτικού παρατίθεται στο Παράρτημα. 
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ενδοπροσωπική προσαρμογή, υπερκινητικότητα) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  

Όσον αφορά στην αξιοπιστία της κλίμακας αυτής, δεν παρατηρήθηκε κανένα 

πρόβλημα αξιοπιστίας σε καμία διάσταση ή υποκλίμακα. Ειδικότερα, ο δείκτης συσχέτισης 

Cronbach alpha κυμάνθηκε από 0.69 έως 0.98 ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες. Οι δείκτες ενδοσυνάφειας για τις επιμέρους υποκλίμακες και τις τέσσερις 

διαστάσεις μετρήσεων κυμάνθηκαν από Pearson r = -0.93 έως 0.99. Αλλά και ως προς την 

εγκυρότητα, το γενικό συμπέρασμα ήταν ικανοποιητικό ως προς τη δομή των επιμέρους 

υποκλιμάκων  αποτελώντας ισχυρή ένδειξη δομικής εγκυρότητας για το σύστημα των 

τεσσάρων επιμέρους υποκλιμάκων του τεστ (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & 

Μυλωνάς, 2008).  

Όσον αφορά στην επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου, επειδή μας ενδιέφερε όχι 

μόνο απλά μια εκτίμηση της ψυχοκοινωνικής λειτουργίας του μαθητή εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού αλλά και η σύγκρισή της με μια αντίστοιχη εκτίμηση εκ μέρους του μαθητή, 

αυτός ήταν και ο βασικότερος λόγος επιλογής του συγκεκριμένου έναντι άλλων εργαλείων, 

όπως για παράδειγμα το TRF (Achenbach & Rescorla, 2003) αναφορικά με την εκτίμηση 

του εκπαιδευτικού για τη λειτουργία και συμπεριφορά του μαθητή.  

 

Β1.6.1.4 PARQ/Parental Acceptance-Rejection/Short Form (Rohner, 2004) 

Το PARQ είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο εργαλείο της PARTheory και εξετάζει την 

έκταση στην οποία η ανάγκη ενός ατόμου για θετική ανταπόκριση από το περιβάλλον του 

έχει καλυφθεί κατά την παιδική του ηλικία. Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις διαφορετικές 

μορφές (versions). Η μια χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τις αντιλήψεις των παιδιών για 

το βαθμό αποδοχής ή απόρριψης που εκλαμβάνουν από τη μητέρα και τον πατέρα τους 

(Child PARQ). Η άλλη μορφή εκτιμάει τις αναμνήσεις των ενηλίκων για τις εμπειρίες της 

παιδικής τους ηλικίας σχετικά με την αποδοχή και απόρριψη από τους γονείς (Adult 

PARQ). Η τρίτη μορφή ζητάει από τους ίδιους τους γονείς να αναζητήσουν και να 

εντοπίσουν τις συμπεριφορές αποδοχής κι απόρριψης προς τα παιδιά τους (Parent PARQ). 

Η διαδικασία της ελληνικής στάθμισης επικεντρώνεται στα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά 

του Child PARQ, το οποίο εκτιμάει τις εκλαμβανόμενες από το παιδί συμπεριφορές 

αποδοχής-απόρριψης του πατέρα και της μητέρας και τα αντίστοιχα συναισθήματα που 

αυτές προκαλούν (Tsaousis, Giovazolias, & Mascha, 2012).  

Το Child PARQ είναι τώρα διαθέσιμο σε περισσότερες από 26 γλώσσες και έχει 

χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 230 έρευνες σε περίπου 60 κράτη και εθνικές ομάδες 
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διεθνώς (Comunian & Gielen, 2001). Μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών75 έχει 

αποδείξει ότι οι βασικές κλίμακες και υποκλίμακες του Child PARQ έχουν υψηλή 

αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας. Ακόμη, έρευνες76 που βασίστηκαν στην παραγοντική 

ανάλυση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Child PARQ είναι ένα έγκυρο εργαλείο 

κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε διαπολιτισμικές μελέτες (Tsaousis, Giovazolias, & 

Mascha, 2012).  

Το Child Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ) – Short Form 

(Rohner & Khaleque, 2005), είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με 24 προτάσεις 

που ζητάει από τα παιδιά να απαντήσουν σε σχέση με την αποδοχή και απόρριψη που 

έχουν βιώσει από τους γονείς τους. Το Child PARQ – Short Form77 αποτελείται από 

τέσσερις κατηγορίες: (1) την εκλαμβανόμενη ζεστασιά/στοργή, (2) την εκλαμβανόμενη 

εχθρότητα/επιθετικότητα, (3) την εκλαμβανόμενη αδιαφορία/παραμέληση, και (4) την 

εκλαμβανόμενη αδιαφοροποίητη απόρριψη. Εκτός από τα 4 ατομικά σκορ, υπάρχει και ένα 

τελικό-συνολικό σκορ που συμπεριλαμβάνει τις τέσσερις αυτές επιμέρους κατηγορίες.  

Η βασική περιοχή ενδιαφέροντος της PARTheory που αφορά στο βαθμό κατά τον 

οποίο το άτομο στην παιδική του ηλικία λαμβάνει την αναγκαία για την υγιή 

ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη αποδοχή από τους πρώτους σημαντικούς ενήλικες της ζωής 

του, σχετίζεται τόσο με το συστημικό μοντέλο του Beavers γύρω από τη λειτουργία της 

οικογένειας, όσο και με το Καταναγκαστικό Μοντέλο του Patterson, στο οποίο κυρίως 

βασίζεται το ποιοτικό μέρος της έρευνάς μας. Αυτός μάλιστα είναι και ένας βασικός λόγος 

για τον οποίο επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε στην έρευνά μας το PARQ και κατ’ 

επέκταση το TARQ. Εναλλακτικά, σκεφτήκαμε αρχικά ότι θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε το EMBU (Arindell, Sanavio, Aguilar, Sica, Hatzichristou, 

Eisemann, et al., 1999), το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αναφέρεται ευρύτερα στη 

σχέση του παιδιού με τον πατέρα και τη μητέρα του αποτελούμενο από 40 προτάσεις και 

απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών. Ωστόσο, καταλήξαμε στο PARQ, για τους 

λόγους που προηγήθηκαν, καθώς επίσης, και γιατί το PARQ είναι ένα εργαλείο που είναι 

                                                
75Για παράδειγμα, στη μελέτη του Venezziano (2000), ο συντελεστής a για τις υποκλίμακες του Child PARQ 
(father version) κυμαίνεται από 0.83 έως 0.95, με συντελεστή a για το συνολικό σκορ στο 0.77, ενώ ο 
συντελεστής a για τις υποκλίμακες του Child PARQ (mother version) κυμαίνεται από 0.78 έως 0.94, με 
συντελεστή a για το συνολικό σκορ στο 0.76. Παρομοίως, στην έρευνα των Erkman & Rohner (2006) ο 
συντελεστής a του Child PARQ (mother version) βρέθηκε να είναι στο 0.78 και του Child PARQ (father 
version) στο 0.83 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, σε μια μελέτη μετανάλυσης 51 ερευνών διεθνώς ο μέσος όρος 
του συντελεστή a για το συνολικό σκορ του Child PARQ βρέθηκε να είναι στο 0.89, ενώ ο συντελεστής a για 
τις υποκλίμακες του Child PARQ βρέθηκε να κυμαίνεται από 0.80 έως 0.91 (Khaleque & Rohner, 2002).     
76 Μεταξύ αυτών, είναι η έρευνα των Yazdkhasti & Harizuka (2006), καθώς, επίσης, και η έρευνα του Varan 
(2003).  
77Η Κλίμακα Child PARQ - Short Form παρατίθεται στο Παράρτημα. 
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σταθμισμένο πλέον στον ελληνικό χώρο, χαρακτηριστικό που διαδραμάτισε ιδιαίτερα 

σημαντικό στην επιλογή του.  

Η διαδικασία της ελληνικής στάθμισης78 πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: 

Καταρχήν, και οι δύο μορφές (versions) του Child PARQ – Short Form (του πατέρα και 

της μητέρας) μεταφράστηκαν ακολουθώντας τη μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης  (the 

translation-back translation method) για την επίτευξη της γλωσσικής και εννοιολογικής 

ισοδυναμίας. Αναλυτικότερα, το Child PARQ μεταφράστηκε στα ελληνικά διαμέσου τριών 

συνεχόμενων σταδίων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, τέσσερις δίγλωσσοι 

ψυχολόγοι, ειδικοί στις οικογενειακές σχέσεις, ατομικά μετάφρασαν καθεμία από τις δύο 

μορφές του (version for father, version for mother) από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Ο 

σκοπός αυτού του σταδίου ήταν η επίτευξη μιας μετάφρασης γλωσσικής ισοδυναμίας 

ανάμεσα στην πρωτότυπες και Ελληνικές μορφές του Child PARQ. Στο δεύτερο στάδιο, 

μια επιτροπή που αποτελούμενη από τους ίδιους τέσσερις μεταφραστές εξέτασε τις οκτώ 

συνολικά μεταφρασμένες μορφές και οι όποιες ασυμφωνίες, παρανοήσεις, εσφαλμένες 

μεταφράσεις ή ανακρίβειες αναδύθηκαν, συζητήθηκαν και έγιναν οι αντίστοιχες 

προσαρμογές. Ο σκοπός του σταδίου αυτού ήταν να αναπτυχθεί μια εννοιολογικά 

ισοδύναμη μετάφραση ανάμεσα στις πρωτότυπες και Ελληνικές μορφές του Child PARQ. 

Τέλος, μια πιλοτική έρευνα (n = 15) πραγματοποιήθηκε με σκοπό να προσδιοριστεί εάν 

τόσο οι πρωτότυπες όσο και οι μεταφρασμένες μορφές ήταν ισοδύναμες χρησιμοποιώντας 

ως κριτήρια το ποσοστό των χαμένων δεδομένων, τα πολύ υψηλά και πολύ χαμηλά 

αποτελέσματα και το συντελεστή αξιοπιστίας a (Tsaousis, Giovazolias, & Mascha, 2012).  

Έπειτα, και οι δύο μορφές (versions) χορηγήθηκαν σε δείγμα 453 ατόμων (ηλικίας 11 

έως 17 ετών, με 205 αγόρια και 248 κορίτσια) και οι δομικοί τους παράγοντες εξετάστηκαν 

μέσω της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (confirmatory factor analysis CFA). 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης, εκτιμήθηκε η εσωτερική συνέπεια-εγκυρότητα 

(Cronbach a & split-half) των δύο μορφών (versions) του Child PARQ. Και για τις δύο του 

μορφές, οι συντελεστές εσωτερικής συνέπειας βρέθηκαν από 0.70 και πάνω. Για τη μορφή 

για τη μητέρα, ο συντελεστής a κυμάνθηκε από 0.66 έως 0.86 (0.91 για τη συνολική 

κλίμακα) και ο συντελεστής split a κυμάνθηκε από 0.66 έως 0.86 (0.92 για τη συνολική 

κλίμακα). Για τη μορφή για τον πατέρα, ο συντελεστής a κυμάνθηκε από 0.61 έως 0.84 

                                                
78Η στάθμιση είναι μια απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να απαλειφθεί η επίδραση του πολιτισμικού 
παράγοντα, ιδιαίτερα όταν τα τεστ αυτά έχουν αρχικά κατασκευαστεί και προσαρμοστεί σε άλλες χώρες 
(Χατζηχρήστου, 2011). 
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(0.92 για τη συνολική κλίμακα) και ο συντελεστής split a κυμάνθηκε από 0.65 έως 0.86 

(0.92 για τη συνολική κλίμακα) (Tsaousis, Giovazolias, & Mascha, 2012).  

Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης επιβεβαίωσαν ότι το 

προτεινόμενο μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων είναι έγκυρο και για τις δύο μορφές 

(versions) του Child PARQ – Short Form στον ελληνικό πληθυσμό. Επιπρόσθετα, 

αποδείχθηκε ότι και οι δύο μορφές (versions) του Child PARQ – Short Form μετράνε με 

συνέπεια τους παράγοντες που προσπαθούν να μετρήσουν. Τέλος, η διαφορική ανάλυση 

αποκάλυψε μια ελάχιστη διαφορά ηλικίας, κυρίως στο Child PARQ – Short Form για τον 

πατέρα. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι και οι δύο μορφές (versions) του Child PARQ – Short Form έχουν ισχυρά ψυχομετρικά 

χαρακτηριστικά (αξιοπιστίας κι εγκυρότητας) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

μέτρηση της γονικής αποδοχής και απόρριψης στον ελληνικό πληθυσμό (Tsaousis, 

Giovazolias, & Mascha, 2012).    

 

Β1.6.1.5 TARQ/Teacher’s Acceptance-Rejection/Short Form (Rohner, 2004) 

Η Κλίμακα Αποδοχής-Απόρριψης από το Δάσκαλο (Child TARQ/Teacher’s 

Acceptance-Rejection/Short Form) του Rohner (2004), τετραβάθμια, όπως και η PARQ 

Child/Short Form σχεδιάστηκε το 2002 και αναθεωρήθηκε το 2004. Αποτελείται από 29 

συνολικά προτάσεις κι αποτελεί προσαρμογή της PARQ Child/Short Form. Επομένως, 

όλες οι πληροφορίες γύρω από την κατασκευή της, τις διαδικασίες αξιολόγησης και 

ερμηνείας της ακολουθούν εκείνες της κλίμακας PARQ Child/Short Form. Η κλίμακα 

TARQ σχεδιάστηκε για να δώσει στα ίδια τα παιδιά τη δυνατότητα να 

εκτιμήσουν/αξιολογήσουν τη στάση του δασκάλου της τάξης τους απέναντί τους, όπως τα 

ίδια την βιώνουν/εκλαμβάνουν (Rohner & Khaleque, 2005). 

Ειδικότερα, η κλίμακα TARQ/Teacher’s Acceptance-Rejection/Short Form79 

(Rohner, 2004) περιλαμβάνει πέντε συνολικά υποκλίμακες. Οι τέσσερις από αυτές 

αφορούν στις αντιλήψεις των μαθητών για τη ζεστασιά/στοργή (όπου αντιστοιχούν 8 

προτάσεις), εχθρότητα/επιθετικότητα (6 προτάσεις), αδιαφορία/παραμέληση (6 προτάσεις) 

και αδιαφοροποίητη απόρριψη (4 προτάσεις) από την πλευρά του δασκάλου τους, τα οποία 

αθροιζόμενα βγάζουν το συνολικό/τελικό σκορ αποδοχής/απόρριψης που βιώνουν οι 

μαθητές από το δάσκαλό τους. Η πέμπτη υποκλίμακα αφορά στην έκταση στην οποία οι 

                                                
79Η κλίμακα TARQ/Teacher’s Acceptance-Rejection/Short Form παρατίθεται στο Παράρτημα.  
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μαθητές εκλαμβάνουν το δάσκαλό τους να είναι ελεγκτικός ως προς τη συμπεριφορά τους 

(5 προτάσεις) (Rohner & Khaleque, 2005). 

Χαμηλά σκορ στη συνολική αποδοχή/απόρριψη δηλώνουν ότι ο δάσκαλος 

εκλαμβάνεται να έχει αποδοχή προς το μαθητή και χαμηλά σκορ στον έλεγχο δηλώνουν ότι 

ο δάσκαλος δεν βιώνεται ελεγκτικός ως προς τη συμπεριφορά, ενώ τα υψηλά σκορ στους 

τομείς αυτούς δηλώνουν τα αντίθετα. Σκορ από 60 και πάνω στην τελική/συνολική 

αποδοχή/απόρριψη δηλώνει ότι ο δάσκαλος εκλαμβάνεται να είναι περισσότερο 

απορριπτικός παρά να έχει αποδοχή (Rohner & Khaleque, 2005). 

Σχετικά με την αξιοπιστία και εγκυρότητα του TARQ/Teacher’s Acceptance-

Rejection/Short Form (Rohner, 2004) δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα. 

Εξαιτίας του ότι όμως είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το PARQ Child/Short Form - με 

εξαίρεση την πέμπτη υποκλίμακα του ελέγχου – η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του 

αναμένεται να είναι σε πολύ καλά επίπεδα (Rohner & Khaleque, 2005). Οι περισσότερες 

μάλιστα προτάσεις από τις 29 που περιλαμβάνει είναι πανομοιότυπες με εκείνες του PARQ 

Child/Short Form, για τούτο κι εμείς επιλέξαμε να τις μεταφράσουμε ακριβώς με τον ίδιο 

τρόπο που έχει μεταφραστεί η σταθμισμένη στα ελληνικά δεδομένα κλίμακα του PARQ 

Child/Short Form από τους Tsaousi, Giovazolia, και Mascha (2012) ακολουθώντας τη ως 

βάση.    

Οι λόγοι που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μεταφρασμένη στα ελληνικά 

Κλίμακα TARQ/Teacher’s Acceptance-Rejection/Short Form (Rohner, 2004) ήταν οι εξής: 

α) είναι μια κλίμακα που ταιριάζει και συμπληρώνει την PARQ Child/Short Form 

προσφέροντας την ευκαιρία της εκτίμησης με σύντομο τρόπο του πώς βιώνει ο μαθητής τη 

στάση του δασκάλου του απέναντί του, κάτι που αποτελεί βασική περιοχή ενδιαφέροντος 

της έρευνας αυτής, β) παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης των συνδέσεων μεταξύ των 

τεσσάρων κοινών υποκλιμάκων μεταξύ του PARQ και του TARQ, γ) επειδή έχει πολλές 

κοινές προτάσεις με εκείνες του PARQ κάνει πιο εύκολη και απλή υπόθεση τη 

συμπλήρωσή της από την πλευρά του μαθητή, ο οποίος έχοντας συμπληρώσει πρώτα την 

PARQ παρουσιάζεται εξοικειωμένος κατά τη συμπλήρωση της TARQ, δ) δεν υπήρχαν 

άλλες κλίμακες σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα της αποδοχής-απόρριψης που βιώνει ο 

μαθητής από το δάσκαλο, ενώ η κλίμακα αυτή σχετίζεται και με τη βασική θεωρία 

(PARTheory) αλλά και την Καταναγκαστική Θεωρία (Coercive Theory) του ποιοτικού 

μέρους, όσον αφορά στις πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς των 

μαθητών από πλευράς σχολείου, και ε) το γεγονός ότι η ίδια αυτή κλίμακα δεν έχει 
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χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα ως τώρα γενικά κι ακόμη περισσότερο στον ελλαδικό χώρο, 

αποτέλεσε ένα ακόμα έναυσμα για τη χρησιμοποίησή της.   

 

Β1.6.1.6 SFI/Self Report Family Inventory, Version II (Beavers & Hampson, 1990) 

Το SFI του Beavers (Self Report Family Inventory/Κλίμακα Αυτοαναφοράς 

Αξιολόγησης της Οικογένειας, Version II, Beavers & Hampson, 1990), μετράει τις 

αντιλήψεις των μελών της οικογένειας για την οικογενειακή λειτουργία. Έχει μεταφραστεί 

σε 9 διαφορετικές γλώσσες και έχει χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον 15 χώρες, καθώς έχει 

εντοπιστεί η ανάγκη για γρήγορες και χρήσιμες εκτιμήσεις της οικογενειακής λειτουργίας, 

την οποία το συγκεκριμένο εργαλείο καλύπτει σημαντικά (Beavers & Hampson, 2002). 

Το SFI θεωρείται ένα αδρό διαγνωστικό εργαλείο που διαχωρίζει τις οικογένειες με 

παθολογία από τις οικογένειες χωρίς παθολογία και μπορεί να συμπληρωθεί από όλα τα 

μέλη80 της οικογένειας από 11 ετών και πάνω (Beavers & Hampson, 1990). Στην έρευνά 

μας, ειδικότερα, χρησιμοποιήσαμε τη μεταφρασμένη στα ελληνικά από την Σ. 

Λεοντοπούλου εκδοχή της Κλίμακας SFI Version II81, την οποία βέβαια χορηγήσαμε σε 

παιδιά Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξης, καθώς είχε δοθεί σε έρευνα στον ελληνικό χώρο σε παιδιά 10 

ετών από την Αντζακλή-Ξανθοπούλου (2003), χωρίς κάποιο πρόβλημα στην κατανόηση 

και τη συμπλήρωσή του. Προς το παρόν η συγκεκριμένη κλίμακα δεν έχει σταθμιστεί στα 

ελληνικά δεδομένα. Η Κλίμακα Αυτοαναφοράς Αξιολόγησης της Οικογένειας (Έκδοση II) 

αποτελεί την τελική βελτίωση της Dallas Self-Report Family Inventory (1983), της αρχικής 

δηλαδή κλίμακας αυτοαναφοράς που δημιουργήθηκε για οικογένειες που είχαν αυτιστικά 

παιδιά (Foote, 1984). 

Πριν καταλήξουμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη κλίμακα, σκεφτήκαμε ότι 

θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά την Κλίμακα Οικογενειακού 

Περιβάλλοντος/Family Environment Scale (FES) των Moos και Moos (1986)82 που μέσα 

από 90 συνολικά προτάσεις αξιολογεί τη συνοχή, την εκφραστικότητα, τις συγκρούσεις, 

την ανεξαρτησία, τον προσανατολισμό στην επιτυχία, τον πνευματικό-μορφωτικό 

προσανατολισμό, τον προσανατολισμό σε πολιτιστικές δραστηριότητες, την έμφαση στην 

                                                
80Το SFI δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας να εκτιμήσουν εκ των έσω τη λειτουργία της, ενώ 
προσφέρει μια σύντομη και χρήσιμη πληροφόρηση για τον εντοπισμό δυνητικής οικογενειακής 
δυσλειτουργίας. Ο προσδιορισμός, ωστόσο, της υγιούς οικογενειακής λειτουργίας μέσω του SFI είναι 
σχετικός, καθώς τα μέλη των οικογενειών που είναι στο υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας μπορεί να 
διαφωνούν σημαντικά μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο ορίζουν την υγιή οικογενειακή λειτουργία 
(Beavers & Hampson, 2002). 
81Η Κλίμακα SFI Version II παρατίθεται στο Παράρτημα.  
82Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συγκεκριμένη κλίμακα, βλέπε σύγγραμμα: Κουλάκογλου, Κ. 
(2002). Ψυχομετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 391. 
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ηθική και τη θρησκεία, την οργάνωση και τον έλεγχο ή το Ερωτηματολόγιο 

Συναισθηματικής Συνοχής και Προσαρμοστικότητας της Οικογένειας FACES II (Olson, 

1993)83 που μέσα από 30 συνολικά προτάσεις αξιολογεί τη συναισθηματική συνοχή 

(συναισθηματικοί δεσμοί, όρια, συμμαχίες, διαχείριση κοινού χώρου, χρόνου και 

ψυχαγωγίας, στάση προς φίλους, διαδικασία λήψης απόφασης) και την 

προσαρμοστικότητα της οικογένειας (διεκδικητικότητα, έλεγχος, πειθαρχία, κανόνες, ρόλοι 

μελών, διαπραγμάτευση θεμάτων που προκύπτουν). Την πρώτη την αποφύγαμε κυρίως 

λόγω του μεγάλου εύρους των θεματικών πεδίων και του όγκου της, ενώ επιλέξαμε την SFI 

για την εκτίμηση της οικογενειακής λειτουργίας έναντι της FACES II και άλλων σχετικών 

κλιμάκων για τους εξής λόγους: α) συνιστά μια γρήγορη και χρήσιμη εκτίμηση της 

οικογενειακής λειτουργίας, καθώς καλύπτει κάθε πτυχή της αλληλεπίδρασης στην 

οικογένεια, β) είναι βασισμένη στο συστημικό μοντέλο του Beavers, το οποίο είναι 

συμβατό με τη θεωρία συστημάτων οικογένειας Bowen (1978), που είναι η συστημική 

θεωρία στην οποία βασίζεται η αξιολόγηση του συναισθηματικού συστήματος σχέσεων 

στην οικογένεια, γ) συγκαταλέγεται στα εργαλεία αξιολόγησης της ανθεκτικότητας της 

οικογένειας (Walsh, 1998), γεγονός που συνάδει και με την συλλογιστική/οπτική του 

Εργαλείου Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής που, επίσης, χρησιμοποιήσαμε, δ) μπορεί 

παράλληλα ν’ αξιοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο που διαχωρίζει τις οικογένειες με και 

χωρίς παθολογία μέσα από την ταξινόμησή τους σε εννέα κατηγορίες/ομάδες οικογένειας 

και δ) συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη βασική μας θεωρία του Rohner 

(PARTheory) που αναφέρεται στη στάση αποδοχής-απόρριψης των γονιών προς το παιδί, 

συνιστώντας ένα ευρύτερο θεωρητικό μοντέλο που ταυτόχρονα τη διαφωτίζει, την 

επεκτείνει και την πλαισιώνει.  

 Αναλυτικότερα, η κλίμακα περιλαμβάνει συνολικά 36 ερωτήσεις και μετράει 5 

υποκλίμακες, οι οποίες είναι οι εξής: 1) υγεία/ικανότητα, 2) συνοχή, 3) σύγκρουση, 4) 

ηγεσία και 5) εκφραστικότητα οικογένειας. Η υποκλίμακα υγεία/ικανότητα αποτελεί την 

κεντρική και κύρια υποκλίμακα, η οποία περιλαμβάνει 19 ερωτήσεις που αφορούν στα 

εξής: οικογενειακή επιρροή, οικογενειακούς συνασπισμούς, δεξιότητες διαπραγμάτευσης 

και επίλυσης προβλημάτων, αυτονομία και ατομικότητα, αισιόδοξες/απαισιόδοξες απόψεις,  

αποδοχή από τα μέλη της οικογένειας. Η υποκλίμακα της συνοχής, η οποία σχετίζεται με 

την υγεία/ικανότητα της οικογένειας, περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν στην 

οικογενειακή ενότητα και στην ικανοποίηση που αντλείται μέσα και έξω από την 

                                                
83Βλέπε σχετικά, σύγγραμμα Κουλάκογλου, Κ. (2002). Ψυχομετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 392. 
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οικογένεια, από την κοντινότητα ή την απόσταση κι από το χρόνο που περνάνε μαζί τα 

μέλη της οικογένειας.  

Η υποκλίμακα της σύγκρουσης περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται 

στην ανοιχτή και συγκαλυμμένη σύγκρουση, τη διαφωνία, τις κατηγορίες, τους ανοιχτούς 

καυγάδες, την αποδοχή της προσωπικής ευθύνης, στις άλυτες συγκρούσεις και στον 

αρνητικό συναισθηματικό τόνο. Η υποκλίμακα της σύγκρουσης, σχετίζεται επίσης με την 

υγεία/ικανότητα, καθώς οι «υγιείς» βαθμοί δηλώνουν χαμηλά επίπεδα ανοιχτής άλυτης 

σύγκρουσης, καυγάδων, διαπληκτισμών, παραπόνων, επίρριψης ευθυνών σε άλλους και 

υψηλότερα επίπεδα διαπραγμάτευσης και αποδοχής της προσωπικής ευθύνης στην επίλυση 

συγκρουσιακών καταστάσεων. 

Η υποκλίμακα της ηγεσίας περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις, που αφορούν στη γονική 

ηγεσία, την ευθύτητα και το βαθμό ακαμψίας και ελέγχου της οικογένειας και σχετίζεται 

με τη συνολική ικανότητα της οικογένειας. Η υποκλίμακα της συναισθηματικής 

εκφραστικότητας περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στη λεκτική και μη 

λεκτική έκφραση της ζεστασιάς, της φροντίδας και της εγγύτητας (Hampson & Beavers, 

1988. Levidioti-Lekkou, 2006).   

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις-προτάσεις ακολουθούν την 5βάθμια κλίμακα τύπου 

Likert με το 1 να σημαίνει ότι η πρόταση αυτή ταιριάζει πολύ καλά στην οικογένειά μου, 

το 3 να σημαίνει ότι κάπως ταιριάζει στην οικογένειά μου και το 5 να σημαίνει ότι δεν 

ταιριάζει στην οικογένειά μου. Εξαιρούνται οι δύο τελευταίες ερωτήσεις (35, 36), οι οποίες 

ενώ και πάλι ακολουθούν την 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert, η μια αναφέρεται στο πόσο 

καλά λειτουργεί η οικογένεια σαν σύνολο και η άλλη στο βαθμό ανεξαρτησίας που υπάρχει 

στην οικογένεια (Beavers & Hampson, 2000). 

Το SFI84 έχει υψηλή αξιοπιστία85 εσωτερικής συνέπειας με το δείκτη Cronbach a να 

κυμαίνεται ανάμεσα σε 0.84 και 0.93 και την αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων να 

                                                
84Η κλίμακα επιτρέπει την επεξεργασία της βαθμολογίας σε επίπεδο οικογένειας αλλά και σε επίπεδο ρόλου 
(πατέρα, μητέρας, παιδί). Στην εκτίμηση της υγείας/ικανότητας της οικογένειας, καθώς και των διαστάσεων 
σύγκρουση, συνοχή, ηγεσία και συναισθηματική εκφραστικότητα συνυπολογίζεται η βαθμολογία όλων των 
μελών της οικογένειας. Υγιείς/ικανές θεωρούνται οι οικογένειες που η βαθμολογία τους στην κλίμακα 
υγείας/ικανότητας είναι ίση ή μικρότερη του 3 (Αντζακλή - Ξανθοπούλου, 2003). Η βαθμολόγηση της 
κλίμακας κατά ρόλο/άτομο επιτυγχάνεται αθροίζοντας σε κάθε υποκλίμακα τα επιμέρους στοιχεία που την 
απαρτίζουν, οπότε και βγαίνει μια ξεχωριστή βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα. Όσο υψηλότερη είναι η 
βαθμολογία σε κάθε μια από τις 5 αυτές επιμέρους υποκλίμακες, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα υποδηλώνει σε 
καθέναν από τους διαφορετικούς αυτούς τομείς της οικογενειακής λειτουργίας. Κι αντίθετα, όσο χαμηλότερο 
είναι κάθε επιμέρους σκορ, τόσο πιο υγιής παρουσιάζεται να είναι η λειτουργία και προσαρμογή της 
οικογένειας (Levidioti-Lekkou, 2006).  
85Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της κλίμακας αυτό-αναφοράς SFI και η παρατήρηση των αλληλεπιδραστικών 
κλιμάκων αξιολόγησης έχει αναφερθεί σε περισσότερα από τριάντα άρθρα και βιβλία που έχουν δημοσιευτεί 
από την ερευνητική ομάδα του Beavers από το 1970 (Beavers & Hampson, 2000).  
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είναι στο 0.85 ή περισσότερο. Ακόμη, παρουσιάζει καλή εγκυρότητα86 με τις κανονικές 

συσχετίσεις να είναι από 0.62 ή περισσότερο ανάμεσα στο σκορ της ικανότητας της 

Κλίμακας Αξιολόγησης της Οικογένειας (SFI) και την κλίμακα ικανότητας στις 

Αλληλεπιδραστικές Κλίμακες του Beavers (Hampson, Hulgus, & Beavers, 1989). 

 

Β1.6.1.7 Το Ερωτηματολόγιο της Τάξης μου για το Δημοτικό Σχολείο  

(ΤΕΤ/Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2004) 

Πρόκειται για τη νέα τροποποιημένη εκδοχή της κλίμακας μέτρησης του 

ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης87 (ΤΕΤ), για εφαρμογή στο Δημοτικό Σχολείο, 

η οποία περιέχει διαφοροποιήσεις στη λεκτική απόδοση ορισμένων ερωτήσεων με σκοπό 

τη μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα τόσο της συνολικής κλίμακας, όσο και των 

πέντε υποκλιμάκων που την απαρτίζουν. Ο πρωτότυπος τίτλος της είναι “My Class 

Inventory (MCI)88”  (Fraser, Anderson, & Walberg, 1982) και ο ελληνικός «Το 

Ερωτηματολόγιο της Τάξης μου (ΤΕΤ)89» για το Δημοτικό Σχολείο (Βούλγαρης & 

Ματσαγγούρας, 2004). Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο οι μαθητές δημοτικού σχολείου αντιλαμβάνονται και βιώνουν το ψυχολογικό 

κλίμα που επικρατεί στην τάξη τους.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 προτάσεις και απαιτεί 15-20 λεπτά για τη 

συμπλήρωσή του. Πριν τη συμπλήρωσή του, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει 

άνετο κλίμα στην τάξη, να εξηγήσει προφορικά τις εισαγωγικές οδηγίες και να ζητήσει από 

τους μαθητές να απαντήσουν προσεκτικά σε όλες τις ερωτήσεις. Οι μαθητές καλούνται να 

κυκλώσουν το Σ, αν συμφωνούν με την εκάστοτε πρόταση, ή το Δ, αν διαφωνούν. Το ΤΕΤ 

αξιολογεί πέντε στοιχεία τα οποία αποτελούν δείκτες του όλου ψυχολογικού κλίματος της 

τάξης στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα, αξιολογεί 1) την ικανοποίηση (satisfaction), 2) 

τη διενεκτικότητα (friction), 3) την ανταγωνιστικότητα (competitiveness), 4) τη δυσκολία 

(difficulty) και 5) τη συνεκτικότητα (cohesiveness) (Ματσαγγούρας & Βούλγαρης, 2006).  

                                                
86Η κλινική εγκυρότητα του SFI έχει αποδειχθεί από την ικανότητά του να διακρίνει ομάδες διαφορετικών 
ψυχιατρικών ασθενών. Για παράδειγμα, σε μελέτη με 46 ετερογενείς διαγνωστικές περιπτώσεις, όλες οι δέκα 
περιπτώσεις με σχιζοφρένεια ταξινομήθηκαν ως αυστηρά δυσλειτουργικές κεντρομόλες οικογένειες και όλες 
οι τέσσερις περιπτώσεις οριακής διαταραχής προσωπικότητας ταξινομήθηκαν στις οριακές φυγόκεντρες 
οικογένειες βάσει του ταξινομητικού μοντέλου του Beavers (Beavers & Hampson, 1990).    
87 Σχετικά με ψυχολογικό κλίμα της τάξης, βλέπε σύγγραμμα: Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η Σχολική Τάξη. 
Αθήνα: Γρηγόρης.  
88Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Fisher, D., & Fraser, B. (1981). “Validity and use of My Class 
Inventory.” Science Education, 65, 145-156. 
89Το Ερωτηματολόγιο της Τάξης μου/ΤΕΤ παρατίθεται στο Παράρτημα. Για περισσότερες πληροφορίες, 
βλέπε: Σταλίκας, Α., Τριλίβα, Σ., & Ρούσση, Π. (2002). Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα (5η έκδοση). 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 414.   
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Η στάθμιση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε συνολικό δείγμα 2083 

μαθητών (982 αγόρια) και μαθητριών (1035 κορίτσια) των Γ΄, Δ΄, Ε, Στ΄ τάξεων 

δημοτικών σχολείων των Αθηνών, της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και της 

Περιφέρειας. Οι μέσοι όροι για το σύνολο του δείγματος σε κάθε υποκλίμακα του 

ερωτηματολογίου έχουν ως εξής: «Ικανοποίηση» 13,58, «Διενεκτικότητα» 9,58, 

«Ανταγωνιστικότητα» 10,99, «Δυσκολία» 8,55 και «Συνεκτικότητα» 12,32 (Βούλγαρης & 

Ματσαγγούρας, 2004).  

Ως προς την αξιοπιστία, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τις υποκλίμακες του 

ερωτηματολογίου κυμαίνεται από 0,60 έως 0,70 με βάση το μέσο όρο της ατομικής 

βαθμολογίας των μαθητών και μαθητριών του δείγματος σε κάθε υποκλίμακα. Ο ίδιος 

δείκτης κυμαίνεται, αισθητά υψηλότερα, από 0,70 έως 0,80, για τις υποκλίμακες του 

ερωτηματολογίου βάσει υπολογισμού του μέσου όρου βαθμολογίας σε κάθε υποκλίμακα 

για κάθε τάξη ή τμήμα τάξης αν η τάξη περιλαμβάνει περισσότερα του ενός τμήματα 

(Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2004).  

Το ερωτηματολόγιο εμφανίζει καλή φαινομενική εγκυρότητα ως προς τα 

χαρακτηριστικά του ψυχολογικού κλίματος της τάξης που καταγράφονται σε κάθε 

υποκλίμακα. Επιπρόσθετα, το συνολικό ερωτηματολόγιο διαθέτει καλή εσωτερική 

εγκυρότητα ως προς την παραγοντική του δομή, όπως πιστοποιήθηκε μετά από 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, σύμφωνα με την οποία οι πέντε παράγοντες που 

εξετάστηκαν αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις διαστάσεις του ψυχολογικού κλίματος 

που περιγράφονται από κάθε υποκλίμακα. Οι πέντε παράγοντες ερμηνεύουν από 

κοινού περίπου το 55% της συνολικής διασποράς τιμών στις προτάσεις του 

ερωτηματολογίου και για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου οι φορτίσεις ξεπερνούν 

το 0,30 στον αντίστοιχο παράγοντα που περιγράφει την κάθε υποκλίμακα (Βούλγαρης 

& Ματσαγγούρας, 2004).  

Οι λόγοι που επιλέξαμε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση του 

ψυχολογικού κλίματος της τάξης από την πλευρά των μαθητών ήταν διότι: α) είναι ένα 

εύκολο, γρήγορο και σύντομο εργαλείο για μια τέτοιου είδους εκτίμηση, κάτι που ήταν 

πολύ σημαντικό, μια και οι μαθητές είχαν ήδη επιβαρυνθεί με τη συμπλήρωση τεσσάρων 

προηγουμένων ερωτηματολογίων, καθώς αυτό ήταν το πέμπτο και τελευταίο που 

κλήθηκαν οι μαθητές να συμπληρώσουν, β) ήταν σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό, γ) 

από τις πέντε υποκλίμακες που διαθέτει συνολικά, οι δύο (συνεκτικότητα και 

διενεκτικότητα) σχετίζονται με τις δύο υποκλίμακες του SFI που χρησιμοποιήσαμε για την 

εκτίμηση της οικογενειακής λειτουργίας (τη συνοχή και τη σύγκρουση αντίστοιχα), κάτι 
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που διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την επιλογή του, καθώς προσφέρει τη 

δυνατότητα αναζήτησης συνδέσεων ανάμεσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας 

της οικογένειας και της σχολικής τάξης.  

Εν κατακλείδι, οφείλουμε να σημειώσουμε πως όσον αφορά στην επιλογή του κάθε 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας, τα κριτήρια δεν αφορούσαν 

αποκλειστικά και μόνο το ίδιο κάθε φορά ερωτηματολόγιο, αλλά και τον τρόπο που το 

καθένα από αυτά συνδεόταν με τα υπόλοιπα καθώς, επίσης, φυσικά και με την όλη θεωρία 

που υπάρχει πίσω από αυτά, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ολιστική οπτική του 

ερευνητικού εγχειρήματός μας.   

 

Β1.6.2 Μέσα Συλλογής Δεδομένων Ποιοτικού Μέρους Έρευνας  

Στα πλαίσια του ποιοτικού μέρους, αξιοποιήσαμε τη διεξαγωγή ημιδομημένων 

συνεντεύξεων προς όλες τις εμπλεκόμενες στο θέμα μας πλευρές, γονείς, εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, στα πλαίσια μιας ολιστικής/οικοσυστημικής προσέγγισης.  

Η συνέντευξη αποτελεί, ίσως, την πιο διαδομένη μέθοδο άντλησης ποιοτικού υλικού 

και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες. Επιτρέπει στον ερευνητή να δει τον 

κοινωνικό κόσμο μέσα από τις εμπειρίες και τα «μάτια» των κοινωνικών υποκειμένων 

(Ιωσηφίδης, 2003). Ωστόσο, τόσο ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή των ποιοτικών 

συνεντεύξεων, όσο και η ανάλυση των παραγόμενων στοιχείων απαιτούν μεγάλη ανάλωση 

δεξιοτήτων, χρόνου και προσπάθειας (Mason, 2004). Παρόλο, όμως, που οι συνεντεύξεις 

είναι χρονοβόρες και δαπανηρές, προσφέρουν πλούσια στοιχεία. Γι’ αυτό και στις έρευνες 

που στηρίζονται στη συνέντευξη, τα μικρά δείγματα είναι συνήθως αποδεκτά (Breakwell, 

1995). Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο πλεονέκτημα της συνέντευξης είναι ότι μέσω αυτής 

μπορούν να ανιχνευθούν ιδέες, πιθανές αντιδράσεις, να ερευνηθούν κίνητρα και 

συναισθήματα. Ο τρόπος με τον οποίο μια αντίδραση εμφανίζεται (ο τόνος της φωνής, οι 

εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις του σώματος) παρέχει πληροφορίες, τις οποίες μια 

άλλου είδους απάντηση θα απέκρυπτε (Bell, 2001).  

Ως προς τον τύπο της συνέντευξης90, επιλέχθηκε η μορφή της ημιδομημένης 

συνέντευξης. Κι αυτό, γιατί είναι ο τύπος της συνέντευξης που συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα του δομημένου (τίθενται κάποια όρια, εντός των οποίων κινείται ο 

                                                
90Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, βλέπε σύγγραμμα: 
Breakwell, G., Hammond, S., & Fife-Schaw, C. (1995). Research methods in Psychology. London: Sage 
Publications. Ακόμη, τα συγγράμματα: Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M., & Tindall, C. (1994). 
Qualitative methods in Psychology: a research guide. Buckingham: Open University Press και Fischer, C. 
(2006). Qualitative research methods for psychologists. USA: Academic Press.  
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συνεντευξιαζόμενος) και του μη δομημένου τύπου συνέντευξης (παρέχεται στον 

συνεντευξιαζόμενο κάποια ελευθερία έκφρασης και πέρα από τα συγκεκριμένα ζητήματα 

που τίθενται) (Smith, 2003). Στην ημιδομημένη, δηλαδή, συνέντευξη το υποκείμενο έχει 

αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεών του, η διάταξη και η διατύπωση της 

ερώτησης μπορεί να αλλάξει, ενώ συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορούν να παραλειφθούν ή 

να συμπεριληφθούν πρόσθετες (Βάμβουκας, 2007).  

Οι συνεντεύξεις αφορούσαν 12 από τις 55 συνολικά περιπτώσεις μαθητών της 

ερευνητικής ομάδας (μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς), εκείνες με τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες/δυσλειτουργίες ως προς την εξωτερικευμένη συμπεριφορά, σύμφωνα με τα 

κριτήρια91 που ορίσαμε, των οποίων οι γονείς συμφώνησαν/συγκατέθεσαν τα παιδιά τους 

αλλά και οι ίδιοι να συμμετάσχουν στην έρευνα. Πρώτα ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε τις 

συνεντεύξεις των 12 γονιών, μετά των 12 εκπαιδευτικών κι έπειτα των 12 μαθητών.  

 

Β1.6.2.1 Συνεντεύξεις Γονιών 

Καταρχήν, συλλέχθηκαν δεδομένα από τους γονείς, πριν τις συνεντεύξεις τους και 

μετά την υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσής τους για τη συμμετοχή του παιδιού τους 

και τη δική τους στις συνεντεύξεις της ποιοτικής έρευνας, σχετικά με τα ακόλουθα 

στοιχεία: ηλικία πατέρα και μητέρας, μορφωτικό επίπεδο πατέρα και μητέρας, παρούσα 

οικονομική κατάσταση οικογένειας, τόπος καταγωγής πατέρα και μητέρας, εθνικότητα 

πατέρα και μητέρας, συνθήκη ζωής γονιών, σειρά γέννησης παιδιού, ποιον έχει πρότυπο το 

παιδί μέσα από την οικογένεια, συμμετοχή του παιδιού σε τμήμα ένταξης, επανάληψη 

τάξης από το παιδί, παραπομπή παιδιού σε ειδικό για αξιολόγηση, αν έχει λάβει κάποια 

επίσημη διάγνωση από επαγγελματία ειδικό το παιδί, αν έχει παρακολουθηθεί από κάποιον 

ειδικό ψυχικής υγείας.  

Έπειτα, διερευνήθηκαν οι ακόλουθοι θεματικοί άξονες, μέσα από τις συνεντεύξεις 

των γονιών:  

1. Τι ορίζουν ως προβληματική συμπεριφορά οι γονείς των μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς; 

2. Ποιον από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού μπορεί να μιμείται το παιδί μέσα 

από την προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη των γονιών; 

3. Πώς διαχειρίζονται την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού οι γονείς κατά την 

αντίληψη των ίδιων των γονιών;  

                                                
91Τα κριτήρια αυτά παρατίθενται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο του Μεθοδολογικού Σχεδιασμού: Β1.8 
Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων, σ. 203.  
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4. Πώς αντιδράει το παιδί στους τρόπους αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς 

τους από τους γονείς, κατά την αντίληψη των ίδιων των γονιών;  

5. Πώς αντιδρούν στις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού τα αδέλφια του και πώς οι 

συμπεριφορές αυτές επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση;  

6. Τι κερδίζει το παιδί μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη 

των γονιών; 

7. Με ποια βιώματα του παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου συνδέεται η 

προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη των γονιών;  

8. Πως αιτιολογούν οι γονείς την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού;  

9. Ποιοι από τους τρόπους διαχείρισης των γονιών της προβληματικής συμπεριφοράς του 

παιδιού, εκτιμώνται ότι έχουν μεγαλύτερο, ποιοι λιγότερο αποτέλεσμα και ποιοι 

προτείνονται ότι θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα κατά την αντίληψη των 

γονιών στη συμπεριφορά του παιδιού;  

10. Πώς οι γονείς εκτιμούν την τωρινή συμπεριφορά του παιδιού και που αποδίδουν την 

όποια διαφοροποίησή της από την αρχή της χρονιάς; 

11. Τι θα μπορούσε, κατά την αντίληψη των γονιών, να βοηθήσει το παιδί να έχει μια 

καλύτερη συμπεριφορά; 

12. Πώς το ίδιο το σχολείο θα μπορούσε, κατά την αντίληψη των γονιών, να βοηθήσει το 

παιδί να έχει μια καλύτερη συμπεριφορά;  

 

Β1.6.2.2 Συνεντεύξεις Δασκάλων 

Πριν τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, αντλήθηκαν, επίσης, πληροφορίες γύρω 

από τα ακόλουθα στοιχεία: ηλικία, έτη προϋπηρεσίας, τόπος καταγωγής και χρόνια 

διδασκαλίας στο συγκεκριμένο μαθητή. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι ακόλουθοι 

θεματικοί άξονες, μέσα από τη συνέντευξη του δασκάλου: 

1. Τι ορίζει ως προβληματική συμπεριφορά ο ίδιος ο δάσκαλος; 

2. Ποιον από το σχολικό περιβάλλον του παιδιού μπορεί να μιμείται το παιδί μέσα από την 

προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη του δασκάλου; 

3. Πώς διαχειρίζεται την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού ο δάσκαλος, έτσι όπως ο 

ίδιος το αντιλαμβάνεται;  

4. Πώς αντιδράει το παιδί στους τρόπους αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς 

του από το δάσκαλο;  
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5. Πώς αντιδρούν στις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού οι συμμαθητές του και 

πώς οι συμπεριφορές αυτές επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση και την επίδοση του μαθητή 

στο σχολείο;  

6. Τι κερδίζει το παιδί μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη 

του δασκάλου του; 

7. Με ποια βιώματα του παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου συνδέεται η 

προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη του δασκάλου;  

8. Πως αιτιολογεί ο δάσκαλος την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού;  

9. Ποιοι από τους τρόπους διαχείρισης του δασκάλου της προβληματικής συμπεριφοράς 

του παιδιού, εκτιμώνται ότι έχουν μεγαλύτερο, ποιοι λιγότερο αποτέλεσμα και ποιοι 

προτείνονται ότι θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα κατά την αντίληψη του 

δασκάλου στη συμπεριφορά του παιδιού;  

10. Πώς ο δάσκαλος εκτιμά την τωρινή συμπεριφορά του παιδιού και που αποδίδει την 

όποια διαφοροποίησή της από την αρχή της χρονιάς; 

11. Τι θα μπορούσε, κατά την αντίληψη του δασκάλου, να βοηθήσει το παιδί να έχει μια 

καλύτερη συμπεριφορά; 

12. Πώς η ίδια η οικογένεια θα μπορούσε, κατά την αντίληψη του δασκάλου, να βοηθήσει 

το παιδί να έχει μια καλύτερη συμπεριφορά;  

 

Β1.6.2.3 Συνεντεύξεις Μαθητών 

Πριν τις συνεντεύξεις των μαθητών, αντλήθηκαν, πληροφορίες από τους μαθητές 

σχετικά με την ηλικία, το φύλο, την τάξη και το σχολείο που πηγαίνουν. Έπειτα 

διερευνήθηκαν οι ακόλουθοι θεματικοί άξονες, μέσα από τη συνέντευξη του μαθητή: 

1. Τι ορίζουν ως προβληματική συμπεριφορά οι γονείς και τι ο δάσκαλος κατά την 

αντίληψη του μαθητή; 

2. Ποιον από το οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον του παιδιού μπορεί να μιμείται το 

παιδί μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη του ίδιου του 

μαθητή; 

3. Πώς διαχειρίζονται την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού οι γονείς και πώς ο 

δάσκαλος κατά την αντίληψη του παιδιού;  

4. Πως αισθάνεται το ίδιο το παιδί μετά από τη στάση του καθενός απέναντί του (γονιών 

και δασκάλου) κατά την αντίληψη του παιδιού; 

5. Πώς αντιδράει το παιδί στους τρόπους αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς 

του από τους γονείς και το δάσκαλο κατά την αντίληψη του παιδιού;  
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6. Ποιος ενοχλείται περισσότερο, από τους γονείς και το δάσκαλο, με την προβληματική 

συμπεριφορά του παιδιού κατά την αντίληψη του ίδιου του παιδιού; 

7. Πως αντιδρούν στις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού τα αδέλφια του και οι 

συμμαθητές του κατά την αντίληψη του ίδιου του παιδιού;  

8. Από τους τρόπους αντίδρασης του πατέρα στις προβληματικές συμπεριφορές του 

παιδιού, ποιους προτιμάει το παιδί και ποιους όχι;  

9. Από τους τρόπους αντίδρασης της μητέρας στις προβληματικές συμπεριφορές του 

παιδιού, ποιους προτιμάει το παιδί και ποιους όχι;  

10. Από τους τρόπους αντίδρασης του δασκάλους στις προβληματικές συμπεριφορές του 

παιδιού, ποιους προτιμάει το παιδί και ποιους όχι;  

11. Ποια διαφορετική στάση/αντιμετώπιση θα ήθελε το παιδί να έχει από τους γονείς και το 

δάσκαλο; 

12. Πώς το ίδιο το παιδί αιτιολογεί/εξηγεί την προβληματική συμπεριφορά του;  

13. Τι κερδίζει το παιδί μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη 

του ίδιου του παιδιού; 

14. Με ποια βιώματα του παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου συνδέεται 

η προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη του ίδιου του παιδιού;  

15. Από τη ζωή του παιδιού στο σπίτι, ποια πράγματα του αρέσουν και ποια όχι κατά την 

αντίληψη του ίδιου του παιδιού; 

16. Από τη ζωή του παιδιού στο σχολείο, ποια πράγματα του αρέσουν και ποια όχι κατά 

την αντίληψη του ίδιου του παιδιού; 

17. Πώς το ίδιο το παιδί εκτιμά την τωρινή συμπεριφορά του συγκριτικά με εκείνη που είχε 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς και που αποδίδει την όποια διαφοροποίησή της;  

18. Τι θα μπορούσε, κατά την αντίληψη του παιδιού, να βοηθήσει το παιδί να έχει μια 

καλύτερη συμπεριφορά; 

19. Τι θα μπορούσε να κάνει γι’ αυτό η οικογένεια και τι το σχολείο κατά την αντίληψη 

του ίδιου του παιδιού;   
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Β1.7 Δείγμα92 της Έρευνας 

Όπως είναι γνωστό, το μέγεθος του δείγματος93, καθώς και ο τρόπος  επιλογής του94 

αποτελούν αρκετά σημαντικά ζητήματα, τα οποία γίνονται αντικείμενο ενδιαφέροντος και 

προβληματισμού κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μιας έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

όσον αφορά στο μέγεθος του δείγματος επικρατεί η άποψη ότι όσο πιο μεγάλο είναι το 

δείγμα τόσο πιο μεγάλη είναι και η πιθανότητα να είναι πιο αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού (Παρασκευόπουλος, 1993). 

Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνάς μας ήταν όλοι οι μαθητές της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 

Τάξης των τριών συνολικά δημοτικών σχολείων (1ο, 2ο και 3ο) της ημιαστικής περιοχής 

του Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, η οποία αφορά 

στα δημοτικά σχολεία της περιοχής του Γαζίου, συνιστώντας παράλληλα μια συγκριτική 

έρευνα που περιλαμβάνει στο εμπειρικό της μέρος δύο ισοπληθείς ομάδες μελέτης, τους 

μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

εμβαθύνοντας στο ποιοτικό της μέρος στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς.   

Επιλέξαμε να μην ασχοληθούμε με μαθητές από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, 

διότι θεωρούμε πως ο χρόνος αυτός είναι σημαντικός για την προσαρμογή του παιδιού στο 

σχολείο, ενώ στην ηλικία αυτή συνήθως δεν έχουν προλάβει να σταθεροποιηθούν και να 

αναπτυχθούν οι προβληματικές συμπεριφορές προκειμένου να μελετήσουμε την εξελικτική 

τους πορεία και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόμη, επιλέξαμε να ασχοληθούμε 

με την παιδική ηλικία, διότι έτσι διασφαλίζουμε ότι θα έχουμε στο δείγμα μας μαθητές με 

«πρώιμη έναρξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς» (Loeber & Hay, 1997), η οποία 

ξεκινάει από την προσχολική ηλικία και είναι πιο σοβαρή η εξέλιξή της σε σύγκριση με 

την «όψιμη έναρξή της», που συνήθως περιορίζεται στα χρόνια της εφηβείας. Ακόμη, η 

μικρή ηλικία95 του δείγματος παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής έγκαιρων, 

                                                
92Η ομάδα από την οποία έχουν ληφθεί οι μετρήσεις λέγεται δείγμα. Το ευρύτερο σύνολο των ομοειδών 
περιπτώσεων, από το οποίο λαμβάνεται το δείγμα, λέγεται πληθυσμός. Τα μέλη που απαρτίζουν το δείγμα 
λέγονται υποκείμενα ή περιπτώσεις. Ο συνολικός αριθμός των υποκειμένων που αποτελούν μια ομάδα 
(δείγμα ή πληθυσμό) λέγεται μέγεθος της ομάδας και συμβολίζεται με το γράμμα N (Παρασκευόπουλος, 
1990).  
93Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του δείγματος, βλέπε σύγγραμμα: Σίμος, Π., & 
Κομίλη, Α. (2003). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη. Αθήνα: Παπαζήση, σελ. 
111-113.  
94Για τους τρόπους δειγματοληψίας, βλέπε σύγγραμμα: Κομίλη, Α. (1989). Βασικές αρχές και μέθοδοι 
επιστημονικής έρευνας στην ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας, σσ. 82-93. Επιπλέον, για στοιχεία γύρω από τη 
δειγματοληψία, βλέπε συγγράμματα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2000). Εισαγωγή στη 
μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 357-437 και Δαμιάνου, Χ. 
(2005). Μεθοδολογία δειγματοληψίας: τεχνικές και εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Αίθρα, σσ. 3-16.  
95Καθώς οι επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν ότι οι ηλικίες 10-14 χρονών είναι αυτές κατά τις οποίες τα 
παιδιά πειραματίζονται και με τις ουσίες, είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι τα περισσότερα προγράμματα 
πρόληψης χρειάζονται να εφαρμόζονται σε όλο και μικρότερες ηλικίες, εκεί όπου σχηματίζεται η 
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περισσότερο βοηθητικών και αποτελεσματικών96, για τη βελτίωση της ζωής και θέσης των 

μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου, προγραμμάτων παρέμβασης.  

Ο δήμος Μαλεβιζίου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το 

Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010). Προέκυψε από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων Γαζίου97, Κρουσώνα και Τυλίσου. Η έκταση του νέου δήμου είναι 

292,70 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 21.131 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. 

Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Γάζι. Το Γάζι είναι κωμόπολη της επαρχίας Μαλεβιζίου 

με 8.018 κατοίκους και ομώνυμο Δημοτικό διαμέρισμα στο δήμο Μαλεβιζίου του νομού 

Ηρακλείου. Αποτελεί την έδρα του εν λόγω δήμου.   

Ειδικότερα, κάναμε απογραφή, πήραμε δηλαδή όλους τους μαθητές των 

συγκεκριμένων τάξεων των τριών δημοτικών σχολείων της συγκεκριμένης περιοχής, οι 

οποίοι ήταν 332 συνολικά. Από αυτούς, επιλέξαμε βάσει δύο κριτηρίων που ορίσαμε (των 

32 ερωτήσεων του Achenbach που συμπλήρωσαν οι δάσκαλοι για όλους τους μαθητές της 

τάξης τους και μιας πρώτης διερευνητικής συνέντευξης για τον κάθε μαθητή) 55 μαθητές 

με προβλήματα συμπεριφοράς και 55 μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (110 

συνολικά μαθητές) για το εμπειρικό μέρος της έρευνας.  

Έπειτα, στο ποιοτικό της μέρος, προχωρήσαμε στη διερεύνηση 12 συγκεκριμένων 

περιπτώσεων μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς από το σύνολο των 55 συνολικά 

μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς βάσει 1+5 κριτηρίων που ορίσαμε (συγκατάθεσης 

γονιών για τη συμμετοχή του παιδιού τους στην έρευνα καταρχήν, σκορ μαθητή στον 

παράγοντα προβλήματα συμπεριφοράς στο εργαλείο ψυχοκοινωνικής προσαρμογής του 

δασκάλου, σκορ στον παράγοντα προβλήματα συμπεριφοράς στο εργαλείο 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής μαθητή, σκορ σε τελικό Parq πατέρα, σκορ σε τελικό Parq 

                                                                                                                                               
προσωπικότητα, η στάση, οι αρχές, οι αξίες και οι συμπεριφορές των παιδιών και των νέων (Κυρίτση & 
Τσιώτρα, 2000). Τα διαθέσιμα δεδομένα από πρώιμες παρεμβάσεις σε παιδιά με αντικοινωνικές τάσεις 
δείχνουν ότι μειώνονται οι προβληματικές τους συμπεριφορές, οι κίνδυνοι για εκδήλωση παρεκκλίνουσων 
συμπεριφορών στην εφηβεία, ενώ αυξάνονται οι τάσεις συνεργασίας με τους συμμαθητές, ο αυτοέλεγχος και 
η σχολική επίδοση (Κουρκούτας & Θάνος, 2009).   
96Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος πρόληψης καθορίζεται ακόμη από τις αξίες στις οποίες 
στηρίζεται (αξίες που απορρέουν από τη δημιουργική αφομοίωση των παραδοσιακών αξιών), το σκοπό, τις 
αρχές λειτουργίας και τους νέους εξελισσόμενους ρόλους, στους οποίους εισάγονται τα στελέχη του, τη 
στρατηγική και τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί, τους στόχους παρέμβασης και τα τακτικά 
βήματα που επιλέγει για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο 
από τη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου (Ευδοκίμου, 2000).  
97Ο δήμος Γαζίου ήταν δήμος του νομού Ηρακλείου που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη 
συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα 
του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος 
Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Μαλεβιζίου. Βρισκόταν στα βορειοδυτικά του νομού Ηρακλείου 
και είχε σαν έδρα του την ομώνυμη κωμόπολη Γάζι. Πρόκειται για παραθαλάσσιο δήμο, ο οποίος σύμφωνα 
με την απογραφή του 2001 είχε συνολικά 13.581 κατοίκους και έκταση 95.810 στρέμματα 
(http://el.wikipedia.org/wiki).  
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μητέρας, δεύτερης διερευνητικής συνέντευξης με δασκάλους). Δεν ακολουθήσαμε, 

δηλαδή, κάποιο δειγματοληπτικό σχέδιο, εφόσον δεν ήταν τυχαία η επιλογή του δείγματός 

μας. Αντίθετα, η επιλογή του δείγματός μας ήταν σκόπιμη, έγινε με μια συγκεκριμένη 

λογική, συλλογιστική.  

Έτσι, ξεκινώντας από τους 332 συνολικά μαθητές, προχωρώντας στους 110 (55 με 

και 55 χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς) και καταλήγοντας στην ποιοτική/εις βάθος 

διερεύνηση 12 συγκεκριμένων περιπτώσεων μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς 

επιχειρήσαμε επί της ουσίας μια κλιμακωτή διερεύνηση των οικογενειακών και σχολικών 

παραγόντων που σχετίζονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών δημοτικού 

σχολείου στην συγκεκριμένη περιοχή μελέτης98.  

 

Β1.7.1 Εμπειρικό Μέρος Έρευνας 

Καταρχήν, όσον αφορά στον πληθυσμό αναφοράς/απογραφής, τους 332 συνολικά 

μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων από τα τρία δημοτικά σχολεία της περιοχής μελέτης, 

τα χαρακτηριστικά ως προς τη σχολική τάξη, την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα, 

κατανέμονται (απόλυτες και σχετικές συχνότητες99) ως εξής:  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.1  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 332 ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
Δ΄ 119 35,8 
Ε΄ 103 31,0 

ΣΤ΄ 110 33,1 
ΣΥΝΟΛΟ 332 100,0 

Από τους 332 συνολικά μαθητές, οι 119 (ποσοστό 35,8%) φοιτούν στην Δ΄ Τάξη 

Δημοτικού Σχολείου, οι 103 (ποσοστό 31%) φοιτούν στην Ε΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου 

και οι 110 (ποσοστό 33,1%) φοιτούν στην Στ΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.2  
ΗΛΙΚΙΑ 332 ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
9 73 22,0 

10 123 37,0 
11 131 39,5 
12 5 1,5 

ΣΥΝΟΛΟ 332 100,0 
 

                                                
98Τα κριτήρια και η όλη διαδικασία επιλογής του δείγματος, τόσο όσον αφορά στο εμπειρικό/ποσοτικό μέρος 
της έρευνας, όσο και στο ποιοτικό της περιγράφονται λεπτομερώς στο υποκεφάλαιο του Μεθοδολογικού 
Σχεδιασμού: Β1.8 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων, σ. 203.  
99Σχετικά με τις απόλυτες και σχετικές συχνότητες, βλέπε σύγγραμμα: Παρασκευόπουλος, Ι. (1990). 
Στατιστική. Τόμος Α΄: Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη, σελ. 32-34.  



 

 

187 

 

Από το σύνολο των 332 μαθητών, οι 73 (ποσοστό 22%) είναι 9 ετών, οι 123 (ποσοστό 

37%) είναι 10 ετών, οι 131 (ποσοστό 39,5%) είναι 11 ετών και οι 5 (ποσοστό 1,5%) είναι 

12 ετών.  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.3  
ΦΥΛΟ 332 ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
 

ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 
 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ 

ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 
ΕΓΚΥΡΑ 

ΑΓΟΡΙ 176 53,0 53,5 

ΚΟΡΙΤΣΙ 153 46,1 46,5 
ΣΥΝΟΛΟ 329 99,1 100,0 

ΛΕΙΠΟΥΝ 3 0,9  

ΣΥΝΟΛΟ 332 100,0  

 

Από τους 332 μαθητές, 176 είναι αγόρια (ποσοστό 53,5% με υπολειπόμενα 3=0,9%) και 

153 είναι κορίτσια (ποσοστό 46,5% με υπολειπόμενα 3=0,9%).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.4  
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 332 ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 
 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ 

ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 
ΕΓΚΥΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 282 84,9 93,4 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ 16 4,8 5,3 
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ 4 1,2 1,3 

ΣΥΝΟΛΟ 302 91,0 100,0 
ΛΕΙΠΟΥΝ 30 9,0  
ΣΥΝΟΛΟ 332 100,0  

 

Από το σύνολο των 332 μαθητών, η εθνικότητα των 282 (ποσοστό 93,4% με υπολειπόμενα 

30=9%) είναι Ελληνική, των 16 (ποσοστό 5,3% με υπολειπόμενα 30=9%) είναι Αλβανική 

και των 4 (ποσοστό 1,2% με υπολειπόμενα 30=9%) είναι Ρουμάνικη.  
 

Έπειτα, όσον αφορά στους 110 συνολικά μαθητές του δείγματός μας, τα 

χαρακτηριστικά ως προς τη σχολική τάξη, την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα των 

μαθητών, παρουσιάζουν την ακόλουθη κατανομή:  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.5 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 110 ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

Δ΄ 48 43,6 
Ε΄ 32 29,1 

ΣΤ΄ 30 27,3 
ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0 
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Από τους 110 συνολικά μαθητές, οι 48 (ποσοστό 43,6%) φοιτούν στην Δ΄ Τάξη Δημοτικού 

Σχολείου, οι 32 (ποσοστό 29,1%) φοιτούν στην Ε΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου και οι 30 

(ποσοστό 27,3%) φοιτούν στην Στ΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.6  
ΗΛΙΚΙΑ 110 ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
9 26 23,6 

10 43 39,1 
11 39 35,5 
12 2 1,8 

ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0 
 

Από τους 110 μαθητές, οι 26 (ποσοστό 23,6%) είναι 9 ετών, οι 43 (ποσοστό 39,1%) είναι 

10 ετών, οι 39 (ποσοστό 35,5%) είναι 11 ετών και οι 2 (ποσοστό 1,8%) είναι 12 ετών.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.7  
ΦΥΛΟ 110 ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΑΓΟΡΙ 88 80,0 

ΚΟΡΙΤΣΙ 22 20,0 
ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0 

Από τους 110 μαθητές, 88 είναι αγόρια (ποσοστό 80%) και 22 είναι κορίτσια (ποσοστό 

20%).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.8  
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 110 ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ 

ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 
ΕΓΚΥΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 97 88,2 94,2 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ 6 5,5 5,8 
ΣΥΝΟΛΟ 103 93,6 100,0 

ΛΕΙΠΟΥΝ 7 6,4  

ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0  

 

Από το σύνολο των 110 μαθητών, η εθνικότητα των 97 (ποσοστό 94,2% με υπολειπόμενα 

7=6,4%) είναι Ελληνική και των 6 (ποσοστό 5,8% με υπολειπόμενα 7=6,4%) είναι 

Αλβανική.  
Ειδικότερα, όσον αφορά στις δυο ομάδες σύγκρισης, την ερευνητική ομάδα των 55 

μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς και την ομάδα ελέγχου των 55 μαθητών χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς, τα χαρακτηριστικά ως προς τη σχολική τάξη, την ηλικία, το 

φύλο και την εθνικότητα των μαθητών, κατανέμονται ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.9   
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

ΤΑΞΗ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ%) 
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ΄ 

 
Ε΄ 
 

ΣΤ΄ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

24 
43,6% 

16 
29,1% 

15 
27,3% 

55 
100% 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

24 
43,6% 

16 
29,1% 

15 
27,3% 

55 
100% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

48 
43,6% 

32 
29,1% 

30 
27,3% 

110 
100% 

 

Από τους 55 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και τους 55 μαθητές αντίστοιχα χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς, οι 24 (ποσοστό 43,6%) φοιτούν στην Δ΄ Τάξη, οι 16 (ποσοστό 

29,1%) στην Ε΄ Τάξη και οι 15 (ποσοστό 27,3%) στη Στ΄ Τάξη.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.10α   
ΗΛΙΚΙΑ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55)  

ΗΛΙΚΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ%)  
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 11 ΕΤΩΝ 12  ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
12 

21,8% 
21 

38,2% 
20 

36,4% 
2 

3,6% 
55 

100% 
ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

14 
25,5% 

22 
40% 

19 
34,5% 

0 
0% 

55 
100% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

26 
23,6% 

43 
39,1% 

39 
35,5% 

2 
1,8% 

110 
100% 

 

Από τους 55 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, οι 12 (ποσοστό 21,8%) είναι 9 ετών, 

οι 21 (ποσοστό 38,2%) είναι 10 ετών, οι 20 (ποσοστό 36,4%) είναι 11 ετών και οι 2 

(ποσοστό 3,6%) είναι 12 ετών. Από τους 55 μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, οι 

14 (ποσοστό 25,5%) είναι 9 ετών, οι 22 (ποσοστό 40%) είναι 10 ετών και οι 19 (ποσοστό 

34,5%) είναι 11 ετών.   

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.10β  
ΗΛΙΚΙΑ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

 ΤΙΜΗ ΒΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ P-ΤΙΜΗ 
PEARSON CHI-SQUARE 2,203a 3 0.531 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 110   

2 ΚΕΛΙΑ (25%) ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 5. 

 

Οι δύο ομάδες μαθητών δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Χ2=2,203, β.ε.=1, P-

Τιμή=0.531>0.05) ως προς την ηλικία τους.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.11   
ΦΥΛΟ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

ΦΥΛΟ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ%)  
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
44 

80% 
11 

20% 
55 

100% 
ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

44 
80% 

11 
20% 

55 
100% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

88 
80% 

22 
20% 

110 
100% 

 
Από τους 55 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και τους 55 μαθητές χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς αντίστοιχα, οι 44 (ποσοστό 80%) είναι αγόρια και οι 11 

(ποσοστό 20%) είναι κορίτσια.  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.12α 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ%)  
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

48 
94,1% 

3 
5,9% 

51 
100% 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

49 
94,2% 

3 
5,8% 

52 
100% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

97 
94,2% 

6 
5,8% 

103 
100% 

 

Από τους 55 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, οι 48 (ποσοστό 94,1%) έχουν 

Ελληνική εθνικότητα και οι 3 (ποσοστό 5,9%) έχουν Αλβανική εθνικότητα. Από τους 55 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, οι 49 (ποσοστό 94,2%) έχουν Ελληνική 

εθνικότητα και οι 3 (ποσοστό 5,8%) έχουν Αλβανική εθνικότητα. Βλέπουμε, επομένως, ότι 

στις δύο ισοπληθείς ομάδες σύγκρισης, των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς και 

των μαθητών χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, υπάρχει ίσος αριθμός παιδιών (3) που δεν 

έχουν Ελληνική εθνικότητα και συγκεκριμένα έχουν Αλβανική εθνικότητα.   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.12β   
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

 ΤΙΜΗ ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΠΛΕΥΡΗ P-ΤΙΜΗ 
FISHER'S EXACT TEST  1.000 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 103  

Οι δύο ομάδες μαθητών δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Fisher's Exact Test P-

Τιμή=1.000>0.05) ως προς την εθνικότητα.   
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Ως προς τα χαρακτηριστικά της παραπομπής σε ειδικό για αξιολόγηση κατά την 

εκτίμηση του δασκάλου, της διάγνωσης από επαγγελματία ειδικό κατά την εκτίμηση του 

δασκάλου, της συμμετοχής σε τμήμα ένταξης κατά την εκτίμηση του δασκάλου, της 

επανάληψης τάξης κατά την εκτίμηση του δασκάλου, της σχέσης των γονιών κατά την 

εκτίμηση του μαθητή, παρουσιάζουν την ακόλουθη κατανομή στο σύνολο των 110 

μαθητών της έρευνας:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.13 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 110 ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΑΓΝΩΣΤΟ 1 0,9 

ΝΑΙ 10 9,1 
ΟΧΙ 99 90,0 

ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0 

 
Από το σύνολο των 110 μαθητών, οι 10 (ποσοστό 9,1%) έχουν παραπεμφθεί σε ειδικό για 

αξιολόγηση κατά την εκτίμηση του δασκάλου, 99 (ποσοστό 90%) δεν έχουν παραπεμφθεί 

σε ειδικό για αξιολόγηση κατά την εκτίμηση του δασκάλου, ενώ για έναν μαθητή (ποσοστό 

0,9%) δεν υπάρχει απάντηση από το δάσκαλο.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.14 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 110 ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΑΓΝΩΣΤΟ 2 1,8 

ΝΑΙ 6 5,5 
ΟΧΙ 102 92,7 

ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0 

 

Από τους 110 μαθητές, 6 (ποσοστό 5,5%) έχουν διάγνωση από επαγγελματία ειδικό κατά 

την εκτίμηση του δασκάλου, 102 (ποσοστό 92,7%) δεν έχουν διάγνωση από επαγγελματία 

ειδικό κατά την εκτίμηση του δασκάλου και για 2 μαθητές (ποσοστό 1,8%) δεν υπάρχει 

απάντηση από το δάσκαλο.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 110 ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΝΑΙ 17 15,5 
ΟΧΙ 93 84,5 

ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0 

 

Από τους 110 μαθητές, οι 17 (ποσοστό 15,5%) συμμετέχουν σε τμήμα ένταξης κατά την 

εκτίμηση του δασκάλου και οι 93 (ποσοστό 84,5%) δεν συμμετέχουν σε τμήμα ένταξης 

κατά την εκτίμηση του δασκάλου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.16  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 110 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ 

 
ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝ 

ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 
ΕΓΚΥΡΑ 

ΝΑΙ 3 2,7 2,8 

ΟΧΙ 105 95,5 97,2 
ΣΥΝΟΛΟ 108 98,2 100,0 
ΛΕΙΠΟΥΝ 2 1,8  
ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0  

 

Από τους 110 συνολικά μαθητές, 3 μαθητές (ποσοστό 2,8% με υπολειπόμενα 2=1,8%) 

έχουν επαναλάβει κάποια τάξη κατά την εκτίμηση του δασκάλου και 105 μαθητές 

(ποσοστό 97,2% με υπολειπόμενα 2=1,8%) δεν έχουν επαναλάβει κάποια τάξη κατά την 

εκτίμηση του δασκάλου.   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.17  
ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 110 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 95 86,4 

ΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 4 3,6 
ΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 11 10,0 

ΣΥΝΟΛΟ 110 100,0 

 

Από το σύνολο των 110 μαθητών της έρευνας, των 95 (ποσοστό 86,4%) οι γονείς ζουν μαζί 

σαν οικογένεια, των 4 (ποσοστό 3,6%) οι γονείς ζουν χωριστά χωρίς να έχουν πάρει 

διαζύγιο και των 11 (ποσοστό 10%) οι γονείς ζουν χωριστά έχοντας πάρει διαζύγιο. 

 

Ειδικότερα, η κατανομή των δύο ομάδων μαθητών ως προς τη συμμετοχή σε τμήμα 

ένταξης κατά την εκτίμηση του δασκάλου, την επανάληψη τάξης κατά την εκτίμηση του 

δασκάλου και τη σχέση των γονιών κατά την εκτίμηση του μαθητή είναι η ακόλουθη:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.18α  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ %)  
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
16 

29,1% 
39 

70,9% 
55 

100% 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
1 

1,8% 
54 

98,2% 
55 

100% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
17 

15,5% 
93 

84,5% 
110 

100% 
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Από τους 55 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, οι 16 (ποσοστό 29,1%) συμμετέχουν 

σε τμήμα ένταξης κατά την εκτίμηση του δασκάλου, ενώ οι 39 (ποσοστό 70,9%) δεν 

συμμετέχουν σε τμήμα ένταξης κατά την εκτίμηση του δασκάλου. Από τους 55 μαθητές 

χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, ο ένας (ποσοστό 1,8%) συμμετέχει σε τμήμα ένταξης, 

ενώ οι 54 (ποσοστό 98,2%) δεν συμμετέχουν σε τμήμα ένταξης κατά την εκτίμηση του 

δασκάλου.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.18β  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

 ΤΙΜΗ ΒΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ P-ΤΙΜΗ 
PEARSON CHI-SQUARE 15,655a 1 0.000 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 110   

Οι δύο ομάδες μαθητών διαφέρουν ισχυρά στατιστικά σημαντικά (Χ2=15,655, β.ε.=1, P-

Τιμή<0.01) ως προς τη συμμετοχή σε τμήμα ένταξης κατά την εκτίμηση του δασκάλου.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.19α  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ %)  
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

3 
5,7% 

50 
94,3% 

53 
100% 

ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

0 
0% 

55 
100% 

55 
100% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

3 
2,8% 

105 
97,2% 

108 
100% 

 

Από τους 55 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, οι 3 (ποσοστό 5,7%) έχουν 

επαναλάβει τάξη κατά την εκτίμηση του δασκάλου, ενώ οι 50 (ποσοστό 94,3%) δεν έχουν 

επαναλάβει τάξη κατά την εκτίμηση του δασκάλου. Από τους 55 μαθητές χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς και οι 55 (ποσοστό 100%) δεν έχουν επαναλάβει κάποια τάξη 

κατά την εκτίμηση του δασκάλου.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.19β  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55) 

 ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΠΛΕΥΡΗ P-ΤΙΜΗ 
FISHER'S EXACT TEST 0.115 

Οι δύο ομάδες μαθητών δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Fisher's Exact Test P-

Τιμή=0.115>0.05) ως προς την επανάληψη τάξης μαθητή κατά την εκτίμηση του 

δασκάλου.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.20  
ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (55 + 55)  

ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΙΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ%)  
 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΑΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 
ΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΜΕ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

48 
87,3% 

2 
3,6% 

5 
9,1% 

55 
100% 

 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

47 
85,5% 

2 
3,6% 

6 
10,9% 

55 
100% 

ΣΥΝΟΛΟ 95 
86,4% 

4 
3,6% 

11 
10% 

110 
110% 

Από τους 55 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, των 48 (ποσοστό 87,3%) οι γονείς 

ζουν μαζί σαν οικογένεια κατά την εκτίμηση του μαθητή, των 2 (ποσοστό 3,6%) οι γονείς 

ζουν χωριστά χωρίς διαζύγιο και των 5 (ποσοστό 9,1%) ζουν χωριστά με διαζύγιο. Από 

τους 55 μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, των 47 (ποσοστό 85,5%) οι γονείς ζουν 

μαζί σαν οικογένεια κατά την εκτίμηση του μαθητή, των 2 (ποσοστό 3,6%) οι γονείς ζουν 

χωριστά χωρίς διαζύγιο και των 6 (ποσοστό 10,9%) ζουν χωριστά με διαζύγιο κατά την 

εκτίμηση του μαθητή.  
 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά ως προς το φύλο και τα έτη προϋπηρεσίας των 16 

συνολικά εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας, κατανέμονται ως εξής:   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.21   
ΦΥΛΟ ΤΩΝ 16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΦΥΛΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΑΝΔΡΕΣ 6 37,5 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 10 62,5 
ΣΥΝΟΛΟ 16 100,0 

 

Από τους 16 εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι 6 (ποσοστό 37,5%) είναι άνδρες και οι 10 

(ποσοστό 62,5%) είναι γυναίκες. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.1.22  
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ 16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

5 2 12,5 
6 2 12,5 
7 2 12,5 
8 3 18,75 
9 1 6,25 
10 1 6,25 
11 2 12,5 
20 3 18,75 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100,0 
 

Από τους 16 συνολικά εκπαιδευτικούς του ποσοτικού μέρους της έρευνας, οι 2 (ποσοστό 

12,5%) έχουν προϋπηρεσία 5 έτη, οι 2 (ποσοστό 12,5%) έχουν προϋπηρεσία 6 έτη, οι 2 



 

 

195 

 

(ποσοστό 12,5%) έχουν προϋπηρεσία 7 έτη, οι 3 (ποσοστό 18,75%) έχουν προϋπηρεσία 8 

έτη, ένας (ποσοστό 6,25%) έχει προϋπηρεσία 9 έτη, ένας (ποσοστό 6,25%) έχει 

προϋπηρεσία 10 έτη, οι 2 (ποσοστό 12,5%) έχουν προϋπηρεσία 11 έτη και οι 3 (ποσοστό 

18,75%) έχουν προϋπηρεσία 20 έτη.  

 

Β1.7.2 Ποιοτικό Μέρος Έρευνας 

Όσον αφορά στο ποιοτικό μέρος της έρευνας και τις 12 περιπτώσεις μαθητών, τα 

χαρακτηριστικά των γονιών τους ως προς: ηλικία πατέρα και μητέρας, μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα και μητέρας, παρούσα οικονομική κατάσταση οικογένειας, τόπος καταγωγής 

πατέρα και μητέρας, εθνικότητα πατέρα και μητέρας, συνθήκη ζωής γονιών, σειρά 

γέννησης παιδιού, ποιον έχει πρότυπο το παιδί μέσα από την οικογένεια, συμμετοχή του 

παιδιού σε τμήμα ένταξης, επανάληψη τάξης από το παιδί, παραπομπή παιδιού σε ειδικό 

για αξιολόγηση, αν έχει λάβει κάποια επίσημη διάγνωση από επαγγελματία ειδικό το παιδί, 

αν έχει παρακολουθηθεί από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, κατανέμονται ως εξής:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.1  
ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
35 1 8,3 
36 2 17 
37 2 17 
39 1 8,3 
41 1 8,3 
43 1 8,3 
44 1 8,3 
45 2 17 
52 1 8,3 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Μ = 490 : 12 = 40,83                  Εύρος L = 52 - 35= 17 

Ο μέσος όρος100 της ηλικίας πατέρα των 12 μαθητών της ποιοτικής είναι τα 40,83 έτη, με 

την ηλικία τους να κυμαίνεται από τα 35 έως τα 52 έτη και οι τιμές της ηλικίας τους να 

έχουν εύρος101 17 έτη. Ειδικότερα, 2 (ποσοστό 17%) είναι 36 ετών, 2 (ποσοστό 17%) είναι 

37 ετών, 2 (ποσοστό 17%) είναι 45 ετών και από ένας είναι 35, 39, 41, 43, 44 και 52 ετών 

(ποσοστό 8,3% σε κάθε περίπτωση).  

 

                                                
100Για τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου απλής κατανομής και του εύρους, βλέπε σύγγραμμα: 
Παρασκευόπουλος, Ι. (1990). Στατιστική. Τόμος Α΄: Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη, 
σελ 58 και σελ. 71 αντίστοιχα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.2  
ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
29 1 8,3 
30 1 8,3 
34 1 8,3 
35 3 25 
37 1 8,3 
39 1 8,3 
41 1 8,3 
43 2 17 
46 1 8,3 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
  

Μ = 447 : 12 = 37,25                  Εύρος L = 46 – 29 = 17 

Ο μέσος όρος της ηλικίας μητέρας των 12 μαθητών της ποιοτικής είναι τα 37,25 έτη, με 

την ηλικία τους να κυμαίνεται από τα 29 έως τα 46 έτη και οι τιμές της ηλικίας τους να 

έχουν εύρος 17 έτη. Αναλυτικότερα, 3 (ποσοστό 25%) είναι 35 ετών, 2 (ποσοστό 17%) 

είναι 43 ετών και από μια είναι 29, 30, 34, 37, 39, 41, 46 ετών (ποσοστό 8,3% σε κάθε 

περίπτωση).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.3  
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 3 25 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6 50 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 3 25 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Από τους πατεράδες των 12 μαθητών της ποιοτικής, οι 3 (ποσοστό 25%) είναι απόφοιτοι 

δημοτικού, οι 6 (ποσοστό 50%) είναι απόφοιτοι γυμνασίου και οι 3 (ποσοστό 25%) είναι 

απόφοιτοι λυκείου.   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.4  
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 3 25 
ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 8 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 8 67 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Από τις μητέρες των 12 μαθητών της ποιοτικής, οι 3 (ποσοστό 25%) είναι απόφοιτες 

δημοτικού, μια (ποσοστό 8 %) είναι απόφοιτη γυμνασίου και οι 8 (ποσοστό 67%) είναι 

απόφοιτες λυκείου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.5  
ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΗ 4 33,3 
ΛΙΓΟ ΚΑΛΗ 1 8,3 

ΜΕΤΡΙΑ 7 58,3 
ΣΥΝΟΛΟ 12 100 

 

Από τις οικογένειες των 12 μαθητών της ποιοτικής, οι 4 (ποσοστό 33,3%) αναφέρουν 

«καθόλου καλή» παρούσα οικονομική κατάσταση της οικογένειας102, μια (ποσοστό 8,3%) 

αναφέρει «λίγο καλή» παρούσα οικονομική κατάσταση της οικογένειας και 7 (ποσοστό 

58,3%) αναφέρουν «μέτρια» παρούσα οικονομική κατάσταση της οικογένειας.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.6  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΧΩΡΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 6 50 

ΑΛΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4 33,4 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 8,3 
ΑΛΒΑΝΙΑ 1 8,3 
ΣΥΝΟΛΟ 12 100 

 

Από τους 12 πατεράδες των μαθητών της ποιοτικής, οι 6 (ποσοστό 50%) κατάγονται από 

κάποιο χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου, οι 4 (ποσοστό 33,4%) κατάγονται από κάποιο 

άλλο χωριό της Κρήτης, ένας (ποσοστό 8,3%) κατάγεται από το Ηράκλειο και ένας 

(ποσοστό 8,3%) κατάγεται από την Αλβανία.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.7  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΧΩΡΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 41,7 

ΑΛΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6 50 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 8,3 
ΣΥΝΟΛΟ 12 100 

 

Από τις 12 μητέρες της ποιοτικής, οι 5 (ποσοστό 41,7%) κατάγονται από κάποιο χωριό της 

επαρχίας Μυλοποτάμου, οι 6 (ποσοστό 50%) κατάγονται από κάποιο άλλο χωριό της 

Κρήτης και μια (ποσοστό 8,3%) κατάγεται από την πόλη του Ηρακλείου.  

 

 

 

                                                
102Αξίζει σχετικά να σημειώσουμε, ότι σύμφωνα με τη μελέτη των Piadede και Graciete (2011), το 
κοινωνικοοικονομικό αλλά και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τα 
προβλήματα συμπεριφοράς και τη σχολική αποτυχία των παιδιών τους.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.8  
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 11 91,7 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1 8,3 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Από τους 12 συνολικά πατεράδες των μαθητών της ποιοτικής, οι 11 (ποσοστό 91,7%) 

έχουν Ελληνική εθνικότητα και ένας (ποσοστό 8,3%) έχει Αλβανική.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.9  
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 12 100 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Και οι 12 μητέρες (ποσοστό 100%) των μαθητών της ποιοτικής έχουν ελληνική 

εθνικότητα.  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.10   
ΣΥΝΘΗΚΗ ΖΩΗΣ ΓΟΝΙΩΝ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΖΩΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ 9 75 
ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 16,7 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ 1 8,3 
ΣΥΝΟΛΟ 12 100 

 

Οι γονείς 9 μαθητών (ποσοστό 75%) είναι παντρεμένοι, 2 μαθητών (ποσοστό 16,7%) είναι 

σε διάσταση και ενός μαθητή (ποσοστό 8,3%) είναι διαζευγμένοι.  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.11  
ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
1Ο 6 50 

2Ο 2 16,6 

3Ο 2 16,6 
4Ο 2 16,6 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Οι 6 από τους 12 μαθητές (ποσοστό 50%) είναι πρώτοι σε σειρά γέννησης (εκ των οποίων 

μόνο οι δύο είναι μοναδικά παιδιά στην οικογένεια), οι 2 (ποσοστό 16,6%) είναι δεύτεροι 

σε σειρά γέννησης, οι 2 (ποσοστό 16,6%) είναι τρίτοι σε σειρά γέννησης και οι άλλοι 2 

(ποσοστό 16,6%) είναι τέταρτοι σε σειρά γέννησης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.12  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΜΗΤΕΡΑ 4 33,3 

ΠΑΤΕΡΑΣ 3 25 
ΘΕΙΟΣ 1 8,3 

ΑΔΕΛΦΟΣ/Η 2 16,7 
ΚΑΝΕΝΑΣ 2 16,7 
ΣΥΝΟΛΟ 12 100 

 

Από τους 12 μαθητές της ποιοτικής, 4 (ποσοστό 33,3%) έχουν πρότυπο τη μητέρα τους, 3 

(ποσοστό 25%) έχουν πρότυπο τον πατέρα τους, ένας (ποσοστό 8,3%) έχει πρότυπο τον 

θείο του, 2 (ποσοστό 16,7%) έχουν πρότυπο τον αδελφό/ή τους και οι υπόλοιποι 2 

(ποσοστό 16,7%) δεν έχουν κάποιον πρότυπο μέσα από την οικογένεια κατά την αντίληψη 

των γονιών.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.13  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΝΑΙ 7 58,3 
ΟΧΙ 5 41,7 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Από τους 12 μαθητές της ποιοτικής, οι 7 (ποσοστό 58,3%) συμμετέχουν σε τμήμα ένταξης 

και οι 5 (ποσοστό 41,7%) δεν συμμετέχουν σε τμήμα ένταξης κατά την άποψη των γονιών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.14  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΝΑΙ 2 16,7 
ΟΧΙ 10 83,3 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Από τους 12 μαθητές της ποιοτικής, οι 10 (ποσοστό 83,3%) δεν έχουν επαναλάβει κάποια 

τάξη, ενώ οι 2 (ποσοστό 16,7%) έχουν επαναλάβει κάποια τάξη.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.15  
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΝΑΙ 5 41,7 
ΟΧΙ 7 58,3 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
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Από τους 12 μαθητές της ποιοτικής, οι 5 (ποσοστό 41,7%) έχουν παραπεμφθεί σε ειδικό 

για αξιολόγηση, ενώ οι 7 (ποσοστό 58,3%) δεν έχουν παραπεμφθεί σε ειδικό για 

αξιολόγηση.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.16  
ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
ΝΑΙ 4 33,3 
ΟΧΙ 8 66,7 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

 

Από τους 12 μαθητές της ποιοτικής, οι 4 (ποσοστό 33,3%) έχουν λάβει κάποια επίσημη 

διάγνωση από επαγγελματία ειδικό και οι 8 (ποσοστό 66,7%) δεν έχουν λάβει κάποια 

επίσημη διάγνωση από επαγγελματία ειδικό.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.17  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΝΑΙ 6 50 
ΟΧΙ 6 50 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Από τους 12 συνολικά μαθητές της ποιοτικής, οι 6 (ποσοστό 50%) έχουν παρακολουθηθεί 

από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, ενώ οι υπόλοιποι 6 (ποσοστό 50%) δεν έχουν 

παρακολουθηθεί από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας.  

 

Έπειτα, τα χαρακτηριστικά των 9103 συνολικά εκπαιδευτικών του ποιοτικού μέρους 

της έρευνας ως προς την ηλικία, το φύλο, τα έτη προϋπηρεσίας, τον τόπο καταγωγής, τα 

χρόνια διδασκαλίας στο συγκεκριμένο μαθητή, κατανέμονται ως εξής:  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.18  
ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
28 1 11 
30 2 22,5 
34 2 22,5 
37 1 11 
45 1 11 
46 1 11 
52 1 11 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100 
 

                                                
103Ενώ οι μαθητές της ποιοτικής είναι 12, οι δάσκαλοί τους είναι 9, καθώς 3 από αυτούς είχαν από δύο 
μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα.  
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Μ =  336 : 9 = 37,33                Εύρος L = 52 - 28= 24 

Ο μέσος όρος της ηλικίας των 9 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο ποιοτικό μέρος της 

έρευνας ήταν τα 37,33 έτη, ενώ το εύρος των ηλικιών τους ήταν 24 έτη. Ειδικότερα, οι 2 

από αυτούς (ποσοστό 22,5%) είναι 30 ετών, οι 2 (ποσοστό 22,5%) είναι 34 ετών και από 

ένας (ποσοστό 11%) είναι 28, 37, 45, 46 και 52 ετών.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.19  
ΦΥΛΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΦΥΛΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
% 

ΑΝΔΡΕΣ 3 33,3 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6 66,7 
ΣΥΝΟΛΟ 9 100 

 

Από τους 9 συνολικά εκπαιδευτικούς της ποιοτικής έρευνας, οι 3 (ποσοστό 33,3%) είναι 

άνδρες και οι 6 (ποσοστό 66,7%) είναι γυναίκες.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.20  
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

5 1 11 
6 1 11 
8 2 22,5 
9 1 11 
10 1 11 
20 2 22,5 
21 1 11 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100 
 

Από τους 9 εκπαιδευτικούς της ποιοτικής, οι 2 (ποσοστό 22,5%) έχουν 8 έτη 

προϋπηρεσίας, οι 2 (ποσοστό 22,5%) έχουν 20 έτη προϋπηρεσίας και από ένας (ποσοστό 

11%) έχει 5, 6, 9, 10 και 21 έτη προϋπηρεσίας.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.21  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΧΩΡΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1 11 
ΑΛΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 11 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 44,5 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 33,5 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100 
 

Από τους 9 εκπαιδευτικούς της ποιοτικής έρευνας, οι 4 (ποσοστό 44,5%) κατάγονται από 

την πόλη του Ηρακλείου, οι 3 (ποσοστό 33,5%) κατάγονται από περιοχές εκτός Κρήτης, 
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ένας (ποσοστό 11%) κατάγεται από χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου και ένας (ποσοστό 

11%) κατάγεται από κάποιο άλλο χωριό της Κρήτης.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.22  
ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΤΗ 

ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
1 7 77,8 
2 2 22,2 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100 
 

Από τους 9 εκπαιδευτικούς της ποιοτικής, οι 7 (ποσοστό 77,8%) διδάσκουν την τρέχουσα 

μόνο σχολική χρονιά στο συγκεκριμένο μαθητή που συμμετέχει στην ποιοτική έρευνα, ενώ 

οι 2 (ποσοστό 22,2%) έχουν διδάξει ακόμη μια χρονιά στο παρελθόν πέρα από την 

τρέχουσα σχολική χρονιά στο συγκεκριμένο μαθητή που συμμετέχει στην ποιοτική.  

 

Τέλος, τα χαρακτηριστικά των 12 μαθητών του ποιοτικού μέρους της έρευνας ως 

προς την ηλικία, το φύλο και την τάξη κατανέμονται ως εξής:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.23  
ΗΛΙΚΙΑ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 
10 4 33,3 
11 5 41,7 
12 3 25 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100 
 

Από τους 12 μαθητές της ποιοτικής, οι 4 (ποσοστό 33,3%) είναι 10 ετών, οι 5 (ποσοστό 

41,7%) είναι 11 ετών και οι 3 (ποσοστό 25%) είναι 12 ετών.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.24 
ΦΥΛΟ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

ΑΓΟΡΙ 9 75 
ΚΟΡΙΤΣΙ 3 25 
ΣΥΝΟΛΟ 12 100 

 

Από τα 12 παιδιά που συμμετείχαν συνολικά στην ποιοτική έρευνα, τα 9 (ποσοστό 75%) 

είναι αγόρια και τα 3 (ποσοστό 25%) είναι κορίτσια.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.7.2.25  
ΤΑΞΗ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % 

Δ 6 50 
Ε 4 33,3 

ΣΤ 2 16,7 
ΣΥΝΟΛΟ 12 100 

 

Από τους 12 μαθητές της ποιοτικής, οι 6 (ποσοστό 50%) πηγαίνουν Δ΄ τάξη, οι 4 (ποσοστό 

33,3%) πηγαίνουν Ε΄ τάξη και οι 2 (ποσοστό 16,7%) πηγαίνουν Στ΄ τάξη.  

 

Β1.8 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Καταρχήν, χρειάστηκε να καταθέσουμε αίτημα για έγκριση διεξαγωγής έρευνας έτσι, 

ώστε να λάβουμε την απαιτούμενη άδεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαμέσου του 

Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να προβούμε στη διενέργεια της συγκεκριμένης 

έρευνας. Το όλο ερευνητικό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε μια ολόκληρη σχολική χρονιά, 

από τον Οκτώβριο του 2011 έως το Μάιο του 2012 στα τρία συνολικά δημοτικά σχολεία 

της συγκεκριμένης περιοχής μελέτης, αφού προηγουμένως είχε διασφαλισθεί η 

απαιτούμενη, όπως προβλέπεται, άδεια για τη χορήγηση των εργαλείων της έρευνας. Το 

εμπειρικό μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον 

Ιανουάριο του 2012 και το ποιοτικό μέρος από τον Μάρτιο έως το Μάιο του 2012.  

Ειδικότερα, λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αρχές Οκτώβρη, κάναμε μια 

πρώτη συνάντηση με τους διευθυντές των τριών σχολείων, όπου έγινε προφορική 

ενημέρωση και συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο της έρευνας και το στόχο της, ενώ τους 

δόθηκε αντίγραφο της έγκρισης της διεξαγωγής της έρευνας από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. Έπειτα, έγινε προφορική και γραπτή ενημέρωση στους δασκάλους των τριών 

τάξεων (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄), τους οποίους αφορούσε η έρευνα, ενώ δόθηκαν από τους διευθυντές 

λίστες με τα ονόματα των μαθητών και των δασκάλων όλων των τμημάτων των Δ΄, Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξεων των τριών σχολείων, οι οποίες στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν για τη 

διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Στις συναντήσεις αυτές, έδωσε 

ομόφωνα τη γραπτή συγκατάθεσή του όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων 

(διευθυντές και δάσκαλοι) για τη συμμετοχή του στην έρευνα, ενώ εκδηλώθηκε έντονο 

ενδιαφέρον για το διερευνούμενο θέμα και κατατέθηκε η ανάγκη για βοήθεια και 

υποστήριξη γενικότερα σε δυσπροσάρμοστες συμπεριφορές μαθητών που υπάρχει μεγάλη 

δυσκολία στη διαχείρισή τους.  
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι ένα πολύ δυνατό σημείο της έρευνας που φάνηκε από την 

αρχή ήταν η καλή διάθεση των εκπαιδευτικών (διευθυντών, δασκάλων) προς την έρευνα 

και η συνεργασία τους για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της. Ο ρόλος τους ήταν 

ιδιαίτερα βοηθητικός και υποστηρικτικός ως προς το σκοπό της, κάτι το οποίο στην πορεία 

ενισχύθηκε και εμπλουτίστηκε φυσικά από τη στάση και συμμετοχή των γονιών και των 

ίδιων των μαθητών.   

Έπειτα, τέλος Οκτωβρίου, δόθηκαν στους 16 συνολικά εκπαιδευτικούς των Δ΄, Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξεων των τριών δημοτικών σχολείων τα ερωτηματολόγια με τις 32 ερωτήσεις για 

εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) για τον 

εντοπισμό μαθητών με και χωρίς εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς 

(επιθετικότητα και παραβατικότητα). Τα ερωτηματολόγια αυτά συμπληρώθηκαν και 

επιστράφηκαν από τους δασκάλους αρχές Νοεμβρίου, ενώ δηλαδή γνώριζαν τους νέους 

τους μαθητές δύο περίπου μήνες, κάτι που προϋποθέτει και η ίδια η χορήγηση ολόκληρου 

του ερωτηματολογίου, ενώ κάποιους από αυτούς, που τους είχαν κι άλλη χρονιά, τους 

γνώριζαν ήδη καλύτερα.  

Μετά την επιστροφή και βαθμολόγηση των ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε με 

κάθε εκπαιδευτικό κάθε τάξης, από τους 16 συνολικά που συμμετείχαν στην έρευνα, μια 

πρώτη διερευνητική συνέντευξη, όπου κάνοντας μια συνολική συζήτηση για την τάξη του 

ο καθένας ως προς τη συμπεριφορά των μαθητών του, του ζητήθηκε στην πορεία να 

εστιάσει περισσότερο στους μαθητές εκείνους που παρουσίαζαν εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, παραβατικότητα) δημιουργώντας πρόβλημα 

στη σχέση με το δάσκαλο και τους συμμαθητές διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της 

τάξης καθώς, επίσης, και στους μαθητές εκείνους που δεν παρουσίαζαν εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς. Επιπλέον, στα πλαίσια της συνέντευξης αυτής έγινε αναφορά 

στους μαθητές εκείνους που πήγαιναν σε τμήμα ένταξης και για ποιο λόγο, στο αν κάποιος 

έχει χάσει κάποιο γονιό του και στο αν κάποιος δεν καταλάβαινε καλά την ελληνική 

γλώσσα (ανάγνωση και γράψιμο). Οι συνεντεύξεις αυτές έγιναν περίπου ένα μήνα μετά τη 

συμπλήρωση των 32 ερωτήσεων για εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών 

(Achenbach & Rescorla, 2003), τέλος Νοέμβρη, και τρεις μήνες μετά την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς, όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν διαμορφώσει μια ακόμη πιο σαφή εικόνα 

για τους μαθητές τους, για τούτο και δόθηκε η απαιτούμενη βαρύτητα/σημασία σε αυτή τη 

διερευνητική συνέντευξη και στις παρατηρήσεις/υποδείξεις των εκπαιδευτικών.    

Έπειτα, έχοντας ως βάση το ερωτηματολόγιο των 32 ερωτήσεων για εκπαιδευτικούς 

παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) και την πρώτη διερευνητική 
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συνέντευξη με τον κάθε δάσκαλο γύρω από τη συμπεριφορά των μαθητών της τάξης του, 

επιλέξαμε τις δύο ομάδες μαθητών, 55 μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς (ερευνητική ομάδα) και 55 μαθητές χωρίς εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς (ομάδα ελέγχου).  

Για την επιλογή αυτή λάβαμε υπόψη μας τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Το αν ένας μαθητής πηγαίνει σε τμήμα ένταξης ή έχει λάβει κάποια επίσημη διάγνωση 

από τα ΚΕΔΔΥ κι εκδηλώνει εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα 

και παραβατικότητα.   

β) Τη βαθμολογία που βγάζει κάθε μαθητής ανάλογα με το εάν είναι αγόρι ή κορίτσι για 

την επιθετικότητα, την παραβατικότητα και τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς 

βάσει του μέσου όρου βαθμολογιών του κλινικού φάσματος των 32 ερωτήσεων για 

εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) για τα 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, η οποία έχει ως εξής: Επιθετικότητα: από 7.7 

και πάνω το κλινικό για κορίτσια, 2.0 το κοινοτικό και από 11.6 το κλινικό για αγόρια, 3.5 

το κοινοτικό. Παραβατικότητα: από 2.1 το κλινικό για κορίτσια, 0.8 το κοινοτικό και από 

4.1 το κλινικό για αγόρια, 2.1 το κοινοτικό. Εξωτερικευμένα Προβλήματα Συμπεριφοράς: 

από 9.8 το κλινικό για κορίτσια, 2.8 το κοινοτικό και από 15.7 το κλινικό για αγόρια, 5.5 το 

κοινοτικό. Επομένως, βάσει των παραπάνω, επιλέχθηκαν οι περιπτώσεις που ήταν κοντά 

στο κλινικό φάσμα, αλλά απείχαν αρκετά από το κοινοτικό φάσμα, με τις περισσότερες να 

είναι πάνω από το όριο για το κλινικό φάσμα. Έτσι, είχαμε 3 είδη επιλογών: κάποιοι 

μπήκαν βάσει της βαθμολογίας τους για την επιθετικότητα μόνο, κάποιοι για την 

παραβατικότητα μόνο και κάποιοι βάσει της βαθμολογίας τους για τα εξωτερικευμένα (που 

δηλώνει ότι έχει και τα δύο).  

γ) Την άποψη/εκτίμηση του δασκάλου για τους μαθητές που τον δυσκολεύουν στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς τους κι εκείνους που δεν του δημιουργούν πρόβλημα. Αξίζει 

εδώ να αναφέρουμε ότι ορισμένες περιπτώσεις προτάθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως 

ζωηρές και δύσκολες στο χειρισμό τους σε επίπεδο εξωτερικευμένης συμπεριφοράς και 

επιλέχθηκαν παρόλο που τα νούμερα που έδωσαν γι’ αυτούς στις 32 ερωτήσεις για 

εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) (ένα μήνα πριν 

από τη διερευνητική αυτή συνέντευξη) - οι οποίες λειτούργησαν προπαρασκευαστικά, 

προετοιμάζοντας το έδαφος για μια τέτοια συζήτηση - ήταν χαμηλά (άρα για τις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις υπερίσχυσε η άποψη των εκπαιδευτικών κατά τη συζήτηση μια 

και είχαν πλέον πιο σαφή εικόνα για τη συμπεριφορά των μαθητών τους).  
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Επομένως, για την επιλογή των δύο ομάδων μαθητών βασιστήκαμε ναι μεν στα σκορ 

των 32 ερωτήσεων για εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 

2003), χωρίς ωστόσο να περιοριστούμε σε αυτά, μια και παράλληλα δώσαμε έμφαση στην 

αναλυτικότερη θέση και άποψη των δασκάλων στα πλαίσια της συνέντευξης που 

ακολούθησε ένα μήνα μετά. Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις στα πλαίσια της 

διερευνητικής συνέντευξης επιβεβαιωνόταν τα υψηλά σκορ των 32 ερωτήσεων για 

εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003).  

Ειδικότερα, επιλέξαμε να μην συμπεριλάβουμε στην έρευνα: α) μαθητές που έχουν 

χάσει κάποιον από τους δύο του γονείς (είχαμε μονάχα 3 τέτοιες περιπτώσεις) για λόγους 

ηθικής και δεοντολογίας, λόγω της επικείμενης συμπλήρωσης του PARQ & SFI, 

προκειμένου να μην αισθανθούν άσχημα στην πορεία είτε με τη συμπλήρωση είτε με τη μη 

συμπλήρωσή του, για το σεβασμό της ιστορίας ζωής των παιδιών αυτών, μια και βασικό 

μέλημα της έρευνας αυτής ήταν να βοηθήσει στη βελτίωση της θέσης των παιδιών στην 

οικογένεια και το σχολείο, και β) μαθητές που δεν καταλάβαιναν καλά την ελληνική 

γλώσσα (ανάγνωση και γραφή), γιατί σε μια τέτοια περίπτωση η συμμετοχή τους στην 

έρευνα μέσω της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων θα τους δυσκόλευε σημαντικά 

(ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις εξαιρέθηκαν).  

Από κάθε τμήμα επιλέξαμε ίσο αριθμό μαθητών με και χωρίς εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς και μάλιστα σε μια αναλογία ως προς το φύλο για να 

αντισταθμιστεί η μεταβλητή του φύλου που επηρεάζει σημαντικά τις βαθμολογίες και το τι 

θεωρείται κλινικό και κοινοτικό για αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Οι μαθητές χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς επιλέχθηκαν ξεκινώντας από εκείνους με τη χαμηλότερη 

βαθμολογία στις 32 ερωτήσεις για εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach 

& Rescorla, 2003) και πηγαίνοντας προς τα πάνω, ενώ οι μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς επιλέχθηκαν ξεκινώντας από τις ακραίες θετικά/υψηλότερες τιμές βάσει της 

βαθμολογίας στις 32 ερωτήσεις του Achenbach και πηγαίνοντας προς τα κάτω, ενώ και για 

τις δύο περιπτώσεις δόθηκε παράλληλα έμφαση στη διερευνητική συνέντευξη με το 

δάσκαλο. Στις περιπτώσεις που οι βαθμολογίες των μαθητών ήταν χαμηλότερες από το 

κλινικό φάσμα, επιλέχτηκαν απλά γιατί προτάθηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, 

ενώ όλοι οι υπόλοιποι επιλέχθηκαν βάσει των νορμών για τις 32 ερωτήσεις για 

εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003).  

Οι μαθητές των τμημάτων ένταξης ή/και εκείνοι που είχαν διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ 

είτε μπήκαν στην ομάδα των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς (εφόσον είχαν υψηλή 

βαθμολογία σε επιθετικότητα ή/και παραβατικότητα) ή δεν μπήκαν καθόλου εφόσον δεν 
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εκδήλωναν επιθετικότητα ή παραβατικότητα. Αποφύγαμε δηλαδή να τους βάλουμε στην 

ομάδα των μαθητών χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, προσπαθώντας έτσι να 

συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πιο υγιούς ομάδας ελέγχου γενικά και 

όχι μόνο σε σύγκριση με τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς. Άρα οι μαθητές 

των τμημάτων ένταξης που έχουν μια συμπεριφορά απόσυρσης με σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες (στην κατανόηση, στη γραφή) δεν μπήκαν σε καμία ομάδα, καθώς σύμφωνα και 

με την άποψη των εκπαιδευτικών θα ήταν δύσκολη και η ίδια η συμμετοχή τους στην 

έρευνα με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Δυστυχώς, από την άλλη υπήρχαν 

κάποιες περιπτώσεις μαθητών που πηγαίνουν στα τμήματα ένταξης με έντονα 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, των οποίων όμως οι γονείς δεν συναίνεσαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα κι έτσι δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα μας.   

Έπειτα από τη διαδικασία αυτή, στείλαμε το Νοέμβριο μέσω των μαθητών τα έντυπα 

συγκατάθεσης των γονιών, ενώ δόθηκε χρόνος δύο εβδομάδων για τη συμπλήρωση κι 

επιστροφή τους, οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των μαθητών της 

έρευνας, όπου συναίνεσαν να συμμετάσχουν συνολικά 110 μαθητές, 55 με προβλήματα 

συμπεριφοράς και 55 χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς. Κατά τη διάρκεια της διανομής 

των εντύπων υπήρξαν κάποιοι γονείς οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά για να 

ενημερωθούν περαιτέρω για την έρευνα πριν υπογράψουν, δηλώνοντας έτσι πιο ενεργά, 

έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την έρευνα.  

Ένα βασικό θέμα κατά την επιλογή των μαθητών ήταν το ότι σε κάποια τμήματα 

υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός π.χ. αγοριών που παρουσίαζαν επιθετικότητα και 

παραβατικότητα απ’ ότι αγοριών χωρίς αυτές τις συμπεριφορές για την ομάδα ελέγχου κι 

έτσι η επιλογή του αριθμού έγινε βάσει του μικρότερου αριθμού που σε κάποιες 

περιπτώσεις αφορούσε τους μαθητές χωρίς δυσκολίες, μια και είχε τεθεί ως προϋπόθεση 

ίσος αριθμός μαθητών με και χωρίς ανά τμήμα και μάλιστα αναλογικά όσον αφορά το 

φύλο.  

Από τις αρχές ως τα μέσα του Δεκέμβρη χορηγήθηκε το Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής 

Προσαρμογής (Κλίμακα Αυτοαναφοράς για Μαθητές 10-12 ετών) (Χατζηχρήστου, 

Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008) σε όλους τους μαθητές, ομαδικά ανά τμήμα. 

Οι ομάδες συμπλήρωσης κυμαίνονταν από 2 έως 8 παιδιά. Την ίδια περίοδο δόθηκε το 

Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής (Κλίμακα Εκπαιδευτικού για Παιδιά Σχολικής 

Ηλικίας 7-12 ετών) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008), το 

οποίο δόθηκε το περιθώριο στους εκπαιδευτικούς να επιστραφεί ως το τέλος  Ιανουαρίου.   
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Τον Ιανουάριο δόθηκαν και τα υπόλοιπα 3 ερωτηματολόγια στους μαθητές: το PARQ 

του  Rohner (2004) που μετράει την αποδοχή-απόρριψη που βιώνει ο μαθητής από πατέρα 

και μητέρα (Parental Acceptance-Rejection/Short Form), το TARQ του Rohner (2004) που 

μετράει την αποδοχή-απόρριψη που βιώνει ο μαθητής εκ μέρους του δασκάλου (Teacher’s 

Acceptance-Rejection/Short Form)104 και το SFI105 του Beavers που μετράει την 

οικογενειακή λειτουργία από την άποψη του παιδιού (Self Report Family Inventory, 

Version II, Beavers & Hampson, 1990). Και αυτή τη φορά η χορήγηση έγινε ομαδικά αλλά 

σε πολύ μικρές ομάδες (από ένα έως τέσσερα το πολύ παιδιά), έτσι ώστε να μπορέσει να 

υπάρξει το κατάλληλο κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ησυχίας για τη συμπλήρωσή 

τους. Στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης έπαιξε μεγάλο ρόλο μια 

προπαρασκευαστική συζήτηση που έγινε ανάμεσα στα παιδιά και την ερευνήτρια σχετικά 

με την καλή πρόθεση της έρευνας για τα ίδια τα παιδιά. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αυτών που αφορούσαν τους γονείς, το δάσκαλο και 

τη λειτουργία της οικογένειας, από κάποια παιδιά φάνηκε να υπάρχει η ανάγκη να 

εκμυστηρευτούν κάποιες καταστάσεις που έχουν ζήσει αλλά και τα συναισθήματά τους γι’ 

αυτές (π.χ. διαζύγιο γονιών, θάνατος αγαπημένου προσώπου, επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης στη λειτουργία της οικογένειας κ.α.) - μια ανάγκη που ίσως να μην ικανοποιείται 

στα πλαίσια της λειτουργίας του σχολείου, τουλάχιστον στο βαθμό που κάποια παιδιά το 

χρειάζονται - ενώ τέθηκαν όρια ως προς αυτό για την προστασία των ίδιων των παιδιών, 

παραμένοντας παράλληλα εντός των ορίων του ερευνητικού σκοπού των συναντήσεων 

αυτών.  

Κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αυτών, τα παιδιά δεν είχαν οπτική 

επαφή το ένα με το άλλο, τους εξηγήθηκε ο τρόπος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 

από την ερευνήτρια κι όταν κάτι δεν καταλάβαιναν σήκωναν το χέρι τους και η ερευνήτρια 

πήγαινε εξατομικευμένα και τους βοηθούσε στην κατανόηση της ερώτησης. Τα 

ερωτηματολόγια αυτά χορηγήθηκαν μέσα σε δύο εβδομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου, κάτι που συνέβαλε στη διαμόρφωση του κλίματος ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης με την εντατική παρουσία της ερευνήτριας στο χώρο των σχολείων. Καθόλη 

τη διάρκεια της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια 

από την ερευνήτρια προκειμένου τα παιδιά να συγκεντρωθούν και να πάρουν στα σοβαρά 

                                                
104Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα συγκεκριμένα εργαλεία και τη θεωρία του Rohner, θα βρείτε 
στο εγχειρίδιο: Rohner, R., & Khaleque, A. (2005). Handbook for the study of Parental Acceptance-
Rejection: fourth edition. USA: Rohner Research Publications.  
105Πρόκειται για ένα διαγνωστικό εργαλείο που διαχωρίζει τις οικογένειες με παθολογία από τις οικογένειες 
χωρίς παθολογία (Beavers & Hampson, 1990). 
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τη διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό τελικά επιτεύχθηκε με όλα τα παιδιά, κάτι 

που συχνά συμβαίνει ειδικά στις έρευνες με συμμετέχοντες ανηλίκους. Το να πάρουν στα 

σοβαρά τη διαδικασία της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου παρατηρήθηκε ως 

δυσκολία εμφανώς πιο  έντονα κατά τη συμπλήρωση του TARQ.    

Ειδικότερα, στη συμπλήρωση του TARQ του Rohner (2004) που μετράει την 

αποδοχή-απόρριψη που βιώνει ο μαθητής εκ μέρους του δασκάλου (Teacher’s Acceptance-

Rejection/Short Form) αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η ερώτηση «με χτυπάει ακόμα κι αν 

μερικές φορές δεν το αξίζω», όπου αρκετά παιδιά αναρωτήθηκαν γιατί να υπάρχει μια 

τέτοια ερώτηση από τη στιγμή που ο δάσκαλος απαγορεύεται να χτυπάει τα παιδιά, ενώ για 

την ίδια ερώτηση που υπήρχε αντίστοιχα στο ερωτηματολόγιο των γονιών (PARQ), τα 

παιδιά δεν σχολίασαν κάτι. Κατά τη συμπλήρωση του SFI (Self Report Family Inventory, 

Version II, Beavers & Hampson, 1990) τα παιδιά χρειαζόντουσαν διευκρίνηση για το ποια 

είναι η οικογένειά τους, από μόνα τους συνυπολόγιζαν παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες 

κ.α.  

Κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, υπήρχαν λέξεις που τα παιδιά δεν τις 

ήξεραν, κυρίως της τετάρτης τάξης, όπως: «αποδέχομαι», «επιθυμητός, «μειώνουν», οπότε 

τους δινόταν κάθε φορά από την ερευνήτρια η αντίστοιχη επεξήγηση. Οι μικρότεροι 

μαθητές δυσκολεύτηκαν, επίσης, και όσον αφορά την απάντηση αρνητικών προτάσεων, 

κάτι το οποίο παρατηρήθηκε κυρίως κατά τη συμπλήρωση του SFI (Self Report Family 

Inventory, Version II, Beavers & Hampson, 1990), που είχε μια δυσκολία στην κατανόηση 

του περιεχομένου-νοήματος των προτάσεων για τα μικρότερα παιδιά, οπότε και τους 

δόθηκε εξατομικευμένη βοήθεια προκειμένου να κατανοήσουν καλά πριν απαντήσουν. 

Από όλα γενικά τα ερωτηματολόγια, τα παιδιά χρειάστηκαν περισσότερες διευκρινήσεις 

στο SFI (Self Report Family Inventory, Version II, Beavers & Hampson, 1990). Δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι η οικογένειά τους, καθώς, επίσης, και συγκεκριμένες 

λέξεις και νοήματα, ειδικά τα μικρότερα σε ηλικία. 

Τέλος Ιανουαρίου δόθηκε και το Ερωτηματολόγιο της Τάξης μου για το Δημοτικό 

Σχολείο (ΤΕΤ/Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2004) στους μαθητές από τους δασκάλους 

τους, το οποίο συμπληρώθηκε μέσα στην τάξη, στο τέλος κάποιας διδακτικής ώρας. Η 

συμπλήρωσή του έγινε ομαλά. Μονάχα κάποια παιδιά της Δ΄ Τάξης ζήτησαν διευκρίνηση 

όσον αφορά τη σημασία των λέξεων «συνεργατικά» και «ανταγωνιστικά», η οποία τους 

επεξηγήθηκε από τους δασκάλους τους. Υπήρχε ένας ενδοιασμός σε σχέση με το αν η 

χορήγησή του μπορούσε να γίνει από το δάσκαλο της τάξης, ωστόσο αυτό προβλέπει και η 

ίδια η χορήγηση του ερωτηματολογίου για τούτο κι έγινε έτσι.   
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Μετά την ολοκλήρωση του εμπειρικού μέρους της έρευνας με τη χορήγηση των 7 

συνολικά ερωτηματολογίων, ακολούθησε η εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο 

SPSS 20. Ειδικότερα, μετά τη διαμόρφωση των μεταβλητών και την εισαγωγή των 

δεδομένων και των 7 ερωτηματολογίων, ακολούθησε η ομαδοποίηση των ερωτήσεων στις 

διάφορες κατηγορίες-κλίμακες για κάθε ερωτηματολόγιο και η βαθμολόγησή τους 

(επιμέρους σκορ ανά κλίμακα και συνολικό σκορ ερωτηματολογίου όπου αυτό 

προβλεπόταν).   

Για να προχωρήσουμε στην επιλογή των μαθητών του ποιοτικού μέρους της έρευνας, 

εκείνων με την πιο προβληματική συμπεριφορά, βασιστήκαμε στα ακόλουθα: 

1. Σε μια ακόμη διερευνητική συνέντευξη (Διερευνητική Συνέντευξη 2) με το δάσκαλο 

κάθε τάξης το Μάρτιο του 2012, 4 μήνες μετά την πρώτη διερευνητική συνέντευξη 

(Διερευνητική Συνέντευξη 1), όπου είχε διαμορφωθεί με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια η 

άποψη των δασκάλων για τους μαθητές τους. Στα πλαίσια αυτής, ζητήθηκε από τους 

δασκάλους να προτείνουν από 1 έως 3 μαθητές με την πιο προβληματική συμπεριφορά 

(εξωτερικευμένη) στην τάξη τους, που τους δυσκολεύει πολύ η διαχείρισή της. Έτσι, 

δόθηκε ίση ευκαιρία σε κάθε εκπαιδευτικό, σε κάθε τάξη να συμμετάσχει στην ποιοτική. 

Προτάθηκαν συνολικά 33 μαθητές από τους 16 δασκάλους, με τη συμμετοχή και των 16 

τμημάτων.  

2. Έπειτα πήραμε τα σκορ των 3 βασικότερων ερωτηματολογίων της έρευνας: Εργαλείου 

Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής (Κλίμακα Αυτοαναφοράς για Μαθητές 10-12 ετών) 

(Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008), Εργαλείου 

Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής (Κλίμακα Εκπαιδευτικού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας 7-

12 ετών) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008) και PARQ του 

Rohner (2004) (Parental Acceptance-Rejection/Short Form) που αφορά στην αποδοχή-

απόρριψη που βιώνει ο μαθητής από πατέρα και μητέρα. Από τα αποτελέσματα του 

Εργαλείου Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής (Κλίμακα Εκπαιδευτικού για Παιδιά Σχολικής 

Ηλικίας 7-12 ετών) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008) 

πήραμε τις 33 εκείνες περιπτώσεις που είχαν το υψηλότερο σκορ στην κατηγορία 

«Προβλήματα Συμπεριφοράς» (διαπροσωπικής προσαρμογής, ενδοπροσωπικής 

προσαρμογής και υπερκινητικότητας). Από το Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής 

(Κλίμακα Αυτοαναφοράς για Μαθητές 10-12 ετών) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008) πήραμε τις 33 εκείνες περιπτώσεις που είχαν το 

υψηλότερο σκορ στην κατηγορία «Προβλήματα Συμπεριφοράς» (ενδοπροσωπικής 
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προσαρμογής και υπερκινητικότητας). Από το PARQ (πατέρα και μητέρας), πήραμε τις 33 

εκείνες περιπτώσεις που είχαν το υψηλότερο τελικό σκορ (Total PARQ).   

3. Η βάση για την επιλογή μας ήταν οι 33 περιπτώσεις που προτάθηκαν από τους 

δασκάλους. Καθεμία από αυτές έπαιρνε ένα *. Έπειτα για κάθε περίπτωση που 

συμπεριλαμβανόταν στις 33 υψηλότερες του Εργαλείου του Δασκάλου έπαιρνε ένα ακόμη 

*. Αν ήταν και στις 33 υψηλότερες του Εργαλείου του Μαθητή έπαιρνε επίσης ένα *. Το 

ίδιο ίσχυε και αν ήταν ανάμεσα στις 33 υψηλότερες του PARQ έπαιρνε ακόμη από ένα *, 

ένα για πατέρα κι ένα για μητέρα. Οπότε βάσει αυτού του συστήματος, οι πιο σοβαρές 

περιπτώσεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μελέτη ήταν αυτές που είχαν 5/5 *. Έπειτα 

ακολουθούσαν οι 4/5, έπειτα οι 3/5, μετά οι 2/5 και τέλος οι 1/5.  

4. Μεταξύ των περιπτώσεων με ίσο αριθμό *, πιο υψηλής προτεραιότητας θεωρήθηκαν 

εκείνες που είτε πήγαιναν σε τμήμα ένταξης είτε είχαν κάποια διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ 

(π.χ. υπερκινητικότητα, δυσλεξία). Άρα η σειρά ήταν η εξής: 5/5 με τμήμα ένταξης ή 

διάγνωση, 5/5, 4/5 με τμήμα ένταξης ή διάγνωση, 4/5, 3/5 με τμήμα ένταξης ή διάγνωση, 

3/5, 2/5 με τμήμα ένταξης ή διάγνωση, 2/5, 1/5 με τμήμα ένταξης ή διάγνωση και 1/5.  

5. Επιλέξαμε 23 περιπτώσεις ξεκινώντας από τα 5/5 με τμήμα ένταξης ή διάγνωση και 

φτάνοντας ως τα 3/5. Αυτό έγινε προκειμένου να βασιστούμε όχι μόνο στη ματιά του 

δασκάλου (βάσει της διερευνητικής συνέντευξης 2) αλλά και σε μια ή δύο τιμές που δίνει ο 

ίδιος ο μαθητής. Ήταν οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες θα απευθυνόμασταν τηλεφωνικά 

στους γονείς τους (κυρίως μητέρες) ενημερώνοντάς τους για την έρευνα και προσκαλώντας 

τους να συμμετάσχουν.  

6. Επειδή ο στόχος μας ήταν να έχουμε τη συμμετοχή περίπου 12 περιπτώσεων, ένας 

αριθμός στον οποίο θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε μέχρι το τέλος της σχολικής 

χρονιάς δεδομένου του ολιστικού/οικοσυστημικού τρόπου προσέγγισής μας (μαθητές, 

γονείς, δάσκαλοι), επιλέξαμε αρχικά περίπου διπλάσιες αναμένοντας ότι κάποιοι θα μας 

απαντήσουν αρνητικά. Βέβαια, το πλεονέκτημα του τρόπου που ακολουθήσαμε για την 

επιλογή τους τοποθετώντας τους σε σειρά βαρύτητας-προτεραιότητας μας επέτρεπε να 

σταματήσουμε στο σημείο εκείνο που θα είχαμε συμπληρώσει τον αριθμό των μαθητών 

που θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε βάσει του ερευνητικού σχεδίου της ποιοτικής ως 

το τέλος της σχολικής χρονιάς χωρίς να κάνουμε κρούση στις λιγότερο σοβαρές 

περιπτώσεις.   

7. Οι περισσότεροι από τους γονείς με τους οποίους μιλήσαμε ήταν θετικοί στο να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Ωστόσο, κάποιοι γονείς ενώ αρχικά δήλωσαν ότι θέλουν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα, στην πορεία έδειξαν με τη στάση τους ότι δεν θέλουν να 
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συνεργαστούν χωρίς ωστόσο να το δηλώσουν. Στις περιπτώσεις αυτές ενώ κάναμε αρκετές 

προσπάθειες επικοινωνίας προκειμένου να καταφέρουμε να συναντηθούμε, αυτό δεν το 

καταφέραμε. Ακόμη, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις γονιών που τα τηλέφωνα επικοινωνίας 

που είχαν δώσει στο σχολείο, δεν ίσχυαν επομένως δεν καταφέραμε να τους βρούμε παρά 

τις προσπάθειες που κάναμε. Από τους 23 που είχαμε επιλέξει αρχικά, χρειάστηκε τελικά 

ν’ ασχοληθούμε μόνο με τους 19 με σειρά προτεραιότητας. Από τους 19 καταφέραμε να 

επικοινωνήσουμε με 15 γονείς κι από αυτούς συγκατέθεσαν για τη συμμετοχή των παιδιών 

τους και τη δική τους οι 12.  

Οι συνεντεύξεις των γονιών ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2012 και διήρκησαν δύο 

εβδομάδες. Οι 10 έγιναν στα σπίτια των γονιών, μια έγινε στο χώρο του σχολείου και μια 

σε ένα ήσυχο καφέ, έπειτα από αίτημα των ίδιων των γονιών για πρακτικούς λόγους που θα 

διευκόλυναν την επικοινωνία. Οι συνεντεύξεις των δασκάλων έγιναν όλο τον Απρίλιο, 

κάποιες σε σπίτια εκπαιδευτικών, άλλες στο σχολείο, άλλες σε κάποιο ήσυχο καφέ, όταν 

αυτό διευκόλυνε τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι συνεντεύξεις των μαθητών έγιναν 

όλες στο χώρο του σχολείου το Μάιο, μεμονωμένα και ατομικά με τον κάθε μαθητή. Κατά 

τη διάρκεια, μάλιστα, της συνέντευξης τους δόθηκαν χρώματα και μπλοκ ζωγραφικής για 

να σχεδιάσουν ό,τι ήθελαν, προκειμένου να χαλαρώσουν, να νιώσουν άνετα και να 

αφεθούν περισσότερο στη διαδικασία αλλά και να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό 

παράλληλα μια και τα παιδιά δεν συγκινούνται για πολύ μόνο με τη συζήτηση.  

Όλες οι συνεντεύξεις κινήθηκαν μέσα σε ένα κλίμα θετικό (αποδοχής και ενίσχυσης) 

για την κάθε διερευνούμενη πλευρά. Οι συνεντεύξεις των ενηλίκων μαγνητοφωνήθηκαν 

και απομαγνητοφωνήθηκαν, ενώ οι συνεντεύξεις των μαθητών καταγράφηκαν την ώρα της 

διεξαγωγής τους, κάτι το οποίο μάλιστα είχε υποβληθεί και ως όρος στα πλαίσια της 

έγκρισης της άδειας για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Και οι 3 κατηγορίες συνεντεύξεων (γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών) καταγράφηκαν κατά 

την απομαγνητοφώνησή τους σε αρχείο του Word. Στο τέλος των συνεντεύξεων των 

ενηλίκων, σε όποιες περιπτώσεις τέθηκε το ερώτημα από τους ίδιους και η ανάγκη για 

βοήθεια, τους προτάθηκε να απευθυνθούν σε αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας για το πρόβλημα του παιδιού (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου, ΠΑΓΝΗ).  
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Β1.9 Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων 

Β1.9.1 Διαδικασία Ανάλυσης Εμπειρικού Μέρους Έρευνας 

Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το 

Στατιστικό Πακέτο IBM SPSS106 Statistics Version 20 και το MPlus Ver. 6. Η διαδικασία 

της ανάλυσης ξεκίνησε με την κωδικοποίηση και καταχώρηση των δεδομένων των 7 

συνολικά ερωτηματολογίων, στα οποία βασίστηκε η ποσοτική έρευνα. Τα 5 από αυτά ήταν 

ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές και τα 2 από αυτά ήταν ερωτηματολόγια 

που συμπλήρωσαν οι δάσκαλοι.  

Έπειτα, ασχοληθήκαμε με τις διμεταβλητές σχέσεις, όπου υπολογίσαμε Mean, Std. 

Deviation, p-value (sig 2-tailed), Levene’s Test, t test, x2, Pearson r και πραγματοποιήσαμε 

συγκρίσεις μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών.  

Συνεχίσαμε με τη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση/Exploratory Factor 

Analysis107 (EFA) για τα 7 συνολικά ερωτηματολόγια της έρευνάς μας, τα 2 του 

εκπαιδευτικού και τα 5 του μαθητή. Και στα 7 ερωτηματολόγια βρέθηκε ότι οι 

μεταβλητές/ερωτήσεις δεν φόρτωναν περισσότερο στους παράγοντες που βάσει του 

σχεδιασμού και της στάθμισης των εργαλείων (στα 5 από τα 7 που έχει γίνει) 

αντιστοιχούσαν, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί μια συγκεχυμένη εικόνα, η οποία 

υποδήλωνε ότι στο δικό μας δείγμα οι παράγοντες κάθε εργαλείου δεν βρέθηκαν να 

μετρώνται από τις μεταβλητές εκείνες που αναμένονταν να μετρώνται.    

Έπειτα, προχωρήσαμε στην Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση/Confirmatory 

Factor Analysis108 (CFA), η οποία παρουσίασε σημαντικές δυσκολίες. Η εικόνα, δηλαδή, 

ότι κάτι δεν πάει καλά με τα εργαλεία που άρχισε να διαφαίνεται στη Διερευνητική 

Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory), επιβεβαιώθηκε στην πορεία και με την 

                                                
106Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποσοτική ανάλυση μέσω του SPSS, βλέπε σύγγραμμα: 
Κατσίλλης, Ι. (1997). Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: Gutenberg. 
107Σχετικά με τη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση/Exploratory Factor Analysis (EFA), αξίζει να 
αναφέρουμε ότι στόχος της είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες που βασίζονται σε δεδομένα και να 
μεγιστοποιηθεί το ποσοστό της διακύμανσης που εξηγείται (Suhr, 2006).  
108Η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (CFA), η οποία ανακαλύφθηκε από τον Joreskog (1969), έχει 
στόχο να εξετάσει εάν τα δεδομένα ταιριάζουν σε ένα υποθετικό μοντέλο μέτρησης, το οποίο βασίζεται στη 
θεωρία και / ή την προηγούμενη αναλυτική έρευνα (Preedy & Watson, 2009). Οι Επιβεβαιωτικές 
Παραγοντικές Αναλύσεις απαιτούν από τον ερευνητή να υποθέσει, εκ των προτέρων, τον αριθμό των 
παραγόντων, εάν αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται μεταξύ τους ή όχι και ποια αντικείμενα/μετρήσεις 
φορτώνουν και αντανακλούν τους παράγοντες αυτούς (Thompson, 2004). Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τη 
Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, όπου όλες οι φορτώσεις ελεύθερα διαφέρουν και ποικίλλουν, η 
Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (CFA) επιτρέπει τον ρητό περιορισμό ορισμένων/συγκεκριμένων 
φορτώσεων να είναι μηδέν. Η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση/Exploratory Factor Analysis (EFA) 
μερικές φορές αναφέρεται στην έρευνα, ενώ η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση/Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη στατιστική προσέγγιση (Levine, 2005).  
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Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory). Γι’ αυτό και προχωρήσαμε να 

εντοπίσουμε στα 5 ερωτηματολόγια των μαθητών ζευγάρια ερωτήσεων που μετρούν το 

ίδιο πράγμα (έχοντας το ίδιο ή αντίθετο νόημα). Επιλέξαμε τα 13 εκείνα ζευγάρια 

ερωτήσεων με το ίδιο μόνο νόημα και κάναμε Διαγράμματα Διασποράς (Scatterplots) με τη 

λογική ότι είναι πιο ξεκάθαρο σε αυτά να εντοπιστούν οι μαθητές που δεν απαντούσαν με 

συνέπεια στις ίδιου νοήματος ερωτήσεις. Στα 13 αυτά ζευγάρια εντοπίσαμε τους μαθητές 

που απαντούσαν διαφορετικά στις ερωτήσεις ίδιου νοήματος και τους βάλαμε σε σειρά 

προτεραιότητας βάσει του αριθμού των λαθών τους. Από 5 έως 3 λάθη έκαναν 14 μαθητές, 

8 με πρόβλημα και 6 χωρίς πρόβλημα. Τους μαθητές αυτές επιλέξαμε να τους αφαιρέσουμε 

από το δείγμα μας και από τις περαιτέρω αναλύσεις ως «αναξιόπιστους» στις απαντήσεις 

τους. Οπότε, το τελικό δείγμα, στο οποίο έγινε η παραγοντική ανάλυση ήταν 96 μαθητές. 

Συνεχίσαμε με τον εντοπισμό και την αφαίρεση των ασύμβατων με τις υπόλοιπες 

ερωτήσεων από τα 7 συνολικά ερωτηματολόγια της έρευνάς μας. Η επιλογή αυτή έγινε 

βάσει της τιμής P-Value (τελευταία στήλη, αφαιρούνταν ό,τι δεν ήταν 0.000) και loadings 

(1η στήλη, αφαιρούνταν ό,τι ήταν από 0,71 και κάτω) του Model Results. Στις περιπτώσεις 

εκείνες που δεν έμενε καμία πρόταση, χρειάστηκε να επιλέξουμε τουλάχιστον τρεις, τις πιο 

αντιπροσωπευτικές προτάσεις βάσει λογικής και θεωρίας να κρατήσουμε, οι οποίες να 

είναι ικανές να μετρούν τον παράγοντα που προορίζονται να μετρήσουν. Σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, το τελικό κριτήριο της επιλογής ήταν οι προτάσεις που έμεναν να 

ήταν επαρκείς προς τη μέτρηση του παράγοντα στον οποίο αντιστοιχούσαν.  

Με το περαιτέρω τρέξιμο της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης/ 

Confirmatory Factor Analysis109 (CFA) για το ξεκαθάρισμα των μεταβλητών καταλήξαμε 

στην τελική επιλογή των μεταβλητών για το καθένα από τα 7 ερωτηματολόγια. Ειδικότερα, 

έμειναν για τo κάθε ερωτηματολόγιο τα εξής items σε αριθμό: TRF = 14, Κλίμακα Μαθητή 

= 23, Κλίμακα Εκπαιδευτικού = 23, Parq/father = 12, Parq/mother = 11, Tarq = 15, SFI = 

12, ΤΕΤ = 18 (για την αναλυτική περιγραφή τους, βλέπε σελ. 248 - 257). Έπειτα 

διαμορφώσαμε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Προσαρμογής του Επιβεβαιωτικού 

Παραγοντικού Μοντέλου, ο οποίος περιελάμβανε τις τιμές Chi-square (df), P-Value, 

                                                
109Έχει υποστηριχθεί ότι η Confirmatory Factor Analysis (CFA) μπορεί να είναι περιοριστική και 
ακατάλληλη όταν χρησιμοποιηθεί με έναν διερευνητικό τρόπο (Browne, 2001). Ωστόσο, η ιδέα ότι 
Confirmatory Factor Analysis  (CFA) είναι αποκλειστικά επιβεβαιωτική ανάλυση μπορεί μερικές φορές να 
είναι παραπλανητική, καθώς οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση της CFA (modification 
indices) έχουν κάπως διερευνητικό χαρακτήρα. Οι δείκτες τροποποίησης (modification indices) δείχνουν τη 
βελτίωση στην προσαρμογή του μοντέλου, αν ένα συγκεκριμένος συντελεστής ήταν να ληφθεί υπόψη χωρίς 
περιορισμούς. Ομοίως, η EFA και CFA δεν πρέπει να θεωρούνται ότι είναι αμοιβαία αποκλειστικές 
αναλύσεις. Η EFA έχει υποστηριχθεί ότι είναι μια λογική συνέχεια σε μια φτωχή προσαρμογή της CFA 
(Schmitt, 2011). 
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RMSEA, CFI, SRMR110 για κάθε ερωτηματολόγιο, ενώ ακολούθησαν οι 7 επιμέρους 

πίνακες με τα φορτία της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης.   

Τέλος, προχωρήσαμε στην Ανάλυση Διαδρομών/Path Analysis111, όπου εξετάσαμε 

την προσαρμογή 9 διαφορετικών μοντέλων, βάσει των υποθέσεων και των ερευνητικών 

μας ερωτημάτων.  

Ειδικότερα, η ανάλυση διαδρομών (Path Analysis) μπορεί να οριστεί ως στατιστική 

διαδικασία υπολογισμού του μεγέθους των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ τριών ή 

περισσότερων μεταβλητών, χρησιμοποιώντας διάφορες στατιστικές προσεγγίσεις. Η 

ανάλυση διαδρομών έχει καταστεί δημοφιλής μορφή ανάλυσης δεδομένων, επειδή 

προσφέρει δυνατότητες για τον προσδιορισμό πολύπλοκων αιτιωδών σχέσεων μεταξύ μιας 

σειράς μεταβλητών, οι οποίες μετριούνται. Η ανάλυση διαδρομών ενδιαφέρεται να 

μετρήσει τη συνεισφορά ενός αριθμού ανεξάρτητων, μολονότι δυνατόν 

αλληλοσχετιζόμενων, μεταβλητών στην τιμή μιας μόνης εξαρτημένης μεταβλητής. Η 

κυριότερη διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση διαδρομών και σε άλλες μεθόδους μελέτης 

πολυμεταβλητών έγκειται στο σκοπό της καθώς η ανάλυση μεταβλητών χρησιμοποιείται 

για να μελετήσει θεωρίες γύρω από υποθετικές αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών, ενώ 

ενδιαφέρεται για την ευλογοφανή ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Βασικός 

σκοπός της είναι να διαχωρίσει συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών σε αιτιώδη και μη αιτιώδη 

συστατικά (Γεωργούσης, 1996). 

Ένας ερευνητής συνήθως επιδιώκει να ανακαλύψει την επίδραση ανεξάρτητων 

παραγόντων σε μια εξαρτημένη μεταβλητή. Απλές και πολλαπλές συσχετίσεις 

χρησιμοποιούνται και συχνά φέρουν στην επιφάνεια σημαντικές σχέσεις αλλά ποτέ δεν 

αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση. Την αιτιότητα μόνο να τη συμπεράνουμε μπορούμε, όχι να 

την αποδείξουμε ή να τη μετρήσουμε. Η αιτία και το αποτέλεσμα συμπεραίνονται από τη 

θεωρία και η συσχέτιση απλώς προσφέρει την καύσιμη ύλη για τον υπολογισμό τους. Η 

                                                
110Αναλυτικές πληροφορίες γύρω από τις συγκεκριμένες τιμές υπάρχουν στο Υποκεφάλαιο των 
Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους της Έρευνας: Β2.1.3 Επιβεβαιωτική Παραγοντική 
Ανάλυση/Confirmatory Factor Analysis (CFA).  
111Στη Στατιστική, η Ανάλυση Διαδρομών/Path Analysis χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις άμεσες 
εξαρτήσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε ένα σύνολο μεταβλητών. Αυτό περιλαμβάνει τα μοντέλα που 
ισοδυναμούν με οποιαδήποτε μορφή της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης, παραγοντική ανάλυση, 
κανονική ανάλυση συσχέτισης, διακριτική ανάλυση, καθώς και γενικότερα σύνολα μοντέλων στην 
πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης και αναλύσεις συνδιακύμανσης (MANOVA, ANOVA, ANCOVA). 
Εκτός του ότι μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή πολλαπλής παλινδρόμησης με επίκεντρο την αιτιώδη 
συνάφεια, η Ανάλυση Διαδρομών/Path Analysis μπορεί να θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση δομικών μοντέλων 
εξισώσεων. Αναπτύχθηκε γύρω 1918 από το γενετιστή Sewall Wright κι έκτοτε έχει εφαρμοστεί σε ένα ευρύ 
φάσμα μοντέλων σε διάφορους σύνθετους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνιολογίας και της 
οικονομετρίας (Dodge, 2003).  
 



 

 

216 

 

στρατηγική της ανάλυσης διαδρομών προσφέρει μια μέθοδο υπολογισμού του μεγέθους 

των αιτιωδών σχέσεων, οι οποίες υποτίθεται ότι λειτουργούν μεταξύ των μεταβλητών που 

απεικονίζονται στο διάγραμμα διαδρομών. Η ανάλυση διαδρομών112 όχι μόνο 

αποσαφηνίζει τις υποθέσεις που διατύπωσε ο ερευνητής και οι οποίες απεικονίζονται στο 

διάγραμμα διαδρομών, αλλά τον καθιστά ικανό να μετρήσει το ύψος κάθε διαδρομής. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης διαδρομών113 δεν παρέχουν πληροφορίες αναφερόμενες στην 

κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης (Γεωργούσης, 1996). 

 

Β1.9.2 Διαδικασία Ανάλυσης Ποιοτικού Μέρους Έρευνας 

Η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων114 δεν αποτελεί εύκολο έργο και η δόμηση 

εξηγήσεων πρέπει να γίνεται διεξοδικά με αυστηρότητα, φροντίδα και πολύ σκέψη. Η 

μέθοδος ανάλυσης που θα ακολουθήσει, τελικά, ο ερευνητής οφείλει να λαμβάνει υπόψη 

της τον τρόπο με τον οποίο ο ερευνητής έχει συλλάβει και διατυπώσει τα ερευνητικά του 

ερωτήματα, τις φιλοσοφικές και μεθοδολογικές θέσεις που εμπεριέχονται και εκφράζονται 

σε αυτά, τον τρόπο σχεδιασμού της μελέτης του για τη στήριξη των θέσεων αυτών, καθώς 

και τις πραγματικότητες της ερευνητικής διαδικασίας, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει 

(Mason, 2004).  

                                                
112Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ανάλυσης διαδρομών είναι ότι καθιστά ικανό τον ερευνητή να εξετάσει 
αιτιώδεις θεωρίες χρησιμοποιώντας δεδομένα συσχέτισης. Ακόμη, η απαίτηση της ανάλυσης διαδρομών για 
ουσιαστική σκέψη γύρω από τη δομή ενός προβλήματος και η έμφαση που τοποθετεί στα θεωρητικά και στα 
πρακτικά ζητήματα μπορεί να βοηθήσει τον ερευνητή να κατανοήσει καλύτερα τη φύση του υπό μελέτη 
προβλήματος και να προσδιορίσει σαφέστερα τις υποθέσεις γύρω από το πρόβλημα. Επιπλέον, η σαφήνεια 
του μοντέλου αιτιωδών σχέσεων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή της παρερμηνείας των 
αποτελεσμάτων. Η υπεροχή της ανάλυσης διαδρομών έναντι της παλινδρόμησης καθίσταται προφανής με την 
επόπτευση ενός διαγράμματος διαδρομών. Ο υπολογισμός των συντελεστών συσχέτισης ανάλυσης 
διαδρομών καθιστά ικανό τον ερευνητή να εκτιμήσει τις άμεσες και τις έμμεσες επιδράσεις που ασκεί μια 
μεταβλητή σε μια άλλη μεταβλητή, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με την ανάλυση της πολλαπλής 
παλινδρόμησης. Το σοβαρότερο μειονέκτημα της ανάλυσης διαδρομών, ωστόσο, είναι ο κίνδυνος 
υπεραπλούστευσης του μοντέλου αιτιωδών σχέσεων που μπορεί να εκτρέψει την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων της ανάλυσης διαδρομών (Γεωργούσης, 1996). 
113Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης διαδρομών στηρίζεται στις απόψεις που εκφράζονται από 
το μοντέλο αιτιωδών σχέσεων και απεικονίζονται στο διάγραμμα διαδρομών. Ένα μοντέλο αιτιωδών σχέσεων 
αντιπροσωπεύει μια σειρά απόψεων που έχουν σχέση με τη κατεύθυνση και τη δύναμη των επιδράσεων 
μεταξύ των μεταβλητών (Γεωργούσης, 1996). 
114Μια σύγχρονη προσέγγιση ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων, αξίζει να αναφέρουμε, είναι το πρόγραμμα 
NVivo, που είναι αντίστοιχο του SPSS και χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Το NVivo 
είναι σχεδιασμένο για ποιοτικούς ερευνητές που χρειάζονται να συνδυάζουν σύνθετες κωδικοποιήσεις με 
ποιοτική σύνδεση, διαμόρφωση, αναζήτηση και δημιουργία προτύπων και είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για 
αναλύσεις υψηλού επιπέδου. Το NVivo μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών έργων, 
όπως: ανάλυση συζητήσεων, θεμελιωμένη θεωρία, έρευνα δράσης, εθνογραφία, λογοτεχνικές κριτικές, 
φαινομενολογία, μεικτές ερευνητικές μεθόδους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν κρίθηκε σκόπιμο 
να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας αυτής, λόγω του όχι και 
τόσο μεγάλου εύρους τους (Bazeley & Richards, 2003).  
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Για την ανάλυση των ημιδομημένων συνεντεύξεων της έρευνας (γονιών, δασκάλων, 

μαθητών) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου115  (Content Analysis). 

Πρόκειται για τη μέθοδο εκείνη που χρησιμοποιεί μια σειρά από διαδικασίες, διεργασίες 

για να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από ένα κείμενο. Κεντρική ιδέα της ανάλυσης 

περιεχομένου είναι η κατηγοριοποίηση των πολλών λέξεων του κειμένου σε λιγότερες και 

μικρότερες κατηγορίες. Κάθε κατηγορία μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες 

λέξεις. Οι λέξεις, οι φράσεις ή οι άλλες μονάδες κατηγοριοποίησης που ταξινομούνται 

στην ίδια κατηγορία οφείλουν να έχουν την ίδια σημασία (Weber, 1990).  

Η ανάλυση περιεχομένου116 είναι ένα σύνολο από τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

στις επιστήμες του ανθρώπου για τη μελέτη διαφόρων κειμένων. Τα κείμενα αυτά μπορεί, 

μεταξύ άλλων, να είναι απαντήσεις σε ερευνητικές συνεντεύξεις. Το εμπειρικό αντικείμενο 

της ανάλυσης περιεχομένου είναι διάφορα κείμενα, με την ευρύτερη έννοια του όρου, μια 

έννοια που δεν περιορίζεται μόνο στο λόγο, γραπτό και προφορικό, αλλά περιλαμβάνει 

ακόμα εικόνες, χειρονομίες, συστήματα αντικειμένων μέσα στο χώρο, ο,τιδήποτε δηλαδή 

είναι δυνατό να «διαβαστεί» (Ναυρίδης, 1994).  

Στην παρούσα έρευνα το εμπειρικό περιεχόμενο της ανάλυσης περιεχομένου117 

αποτελούν οι συνεντεύξεις των γονιών, των δασκάλων και των μαθητών. Το εμπειρικό, 

                                                
115Η ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αναφέρεται στις κοινωνικές 
επιστήμες, αναφέρεται πρωταρχικά στον προσδιορισμό των επιπτώσεων της επικοινωνίας, αναφέρεται στις 
συντακτικές και σημασιολογικές διαστάσεις της γλώσσας, οφείλει να είναι αντικειμενική, συστηματική και 
ποσοτική (Berelson, 1984).  
116Η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου χρησιμοποιείται ευρέως στην Κοινωνική Ψυχολογία και γεννήθηκε 
στις Η. Π. Α. Η πρώτη απόπειρα ανάλυσης περιεχομένου χρονολογείται από το 1787. Η εμφάνιση της 
ανάλυσης περιεχομένου αυτής καθεαυτής συνδέεται με την ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών στη 
δεκαετία 1920-1930 (Berelson, 1984). Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος έρευνας και ανάλυσης της 
κοινωνικής επικοινωνίας και κυρίως των κοινωνικών προεκτάσεων και συνεπειών της (Ιωσηφίδης, 2003). Η 
ανάλυση περιεχομένου116 είναι μια ερευνητική μέθοδος που μας δίνει τη δυνατότητα για πιστή αντιγραφή και 
ουσιαστική εξαγωγή συμπερασμάτων από το περιεχόμενο ενός μηνύματος (Krippendorff, 1980), ενώ η 
μέθοδος αυτή ανάλυσης αφορά στην αντικειμενική και συστηματική καταγραφή του περιεχομένου ενός 
μηνύματος (Berelson, 1984). Μάλιστα, υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη ανάλυσης περιεχομένου: η 
πραγματική / ρεαλιστική, η σημασιολογική / εννοιολογική και η συντακτική.  Η πραγματική / ρεαλιστική 
ανάλυση περιεχομένου ταξινομεί τις ενδείξεις σύμφωνα με τις πιθανές τους αιτίες ή επιδράσεις, η 
σημασιολογική / εννοιολογική σύμφωνα με τα νοήματά τους και η συντακτική σύμφωνα με ψυχοφυσικές 
ιδιότητές τους (Rosengren, 1980). Υπό την έννοια αυτή, στην παρούσα έρευνα επιχειρείται μια 
σημασιολογική / εννοιολογική ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων των συμμετεχόντων (γονιών, 
εκπαιδευτικών, μαθητών) στις ερευνητικές συνεντεύξεις.  
117Τα δυνατά σημεία της ανάλυσης περιεχομένου είναι ότι είναι συστηματική και συντελείται δημόσια, το ότι 
κυρίως χρησιμοποιεί ανεπεξέργαστα δεδομένα που προκύπτουν με φυσικό τρόπο, μπορεί να ασχοληθεί με 
μεγάλες ποσότητες δεδομένων, μπορεί να προσφέρει τον εαυτό της σε ιστορικά δεδομένα, ενώ προσφέρει μια 
σειρά από ώριμες και τεκμηριωμένες μεθόδους. Ως προς τα αδύνατά της σημεία, οι ξεχωριστές μονάδες της 
ανάλυσης συνάδουν με ανακρίβεια στην ερμηνεία και οι εκτός πλαισίου παραθέσεις μπορούν εύκολα να 
αποπροσανατολίσουν. Επιπλέον, η ανάλυση περιεχομένου τείνει να επικεντρώνεται στις συχνότητες και να 
αγνοεί το σπάνιο ή το απόν, ενώ η σχέση ανάμεσα στις τεμαχισμένες μονάδες του κειμένου περιορίζεται στο 
να αναδείξει την κατανομή της συχνότητας και το ουσιαστικό κείμενο χάνεται, καθώς μέσω της 
κατηγοριοποίησης χάνεται η συνέχεια της επικοινωνίας (Bauer & Gaskell, 2000).  
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δηλαδή, περιεχόμενο της ανάλυσης αποτελούν οι απαντήσεις τους στα ερωτήματα των 

αντίστοιχων ερευνητικών συνεντεύξεων.   

Πριν τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικά από δύο 

πιλοτικές συνεντεύξεις σε γονείς, δασκάλους και μαθητές, όπου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή 

στα σχόλια των συμμετεχόντων. Οι πιλοτικές συνεντεύξεις βοήθησαν σημαντικά τόσο στη 

βελτίωση και σταθεροποίηση των ερωτήσεων της συνέντευξης, όσο και στην εξοικείωση 

της ερευνήτριας με τη διαδικασία της συνέντευξης. Μετά τη διενέργεια των πιλοτικών 

συνεντεύξεων (Φεβρουάριο 2012), ακολούθησαν οι συνεντεύξεις της κυρίως έρευνας 

(Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο), οι οποίες ήταν 36 συνολικά και αφορούσαν σε 12 περιπτώσεις 

μαθητών.   

Αμέσως μετά τις κυρίως συνεντεύξεις, κρατήθηκαν σημειώσεις γύρω από μη λεκτικές 

συμπεριφορές και εκφράσεις και γενικότερα για καθετί που προκάλεσε εντύπωση, όχι για 

να αναλυθούν, αλλά για να χρησιμοποιηθούν ως πλαίσιο για την ανάλυση των λεγομένων 

των συμμετεχόντων.  

Οι συνεντεύξεις - εκτός εκείνες των μαθητών - μαγνητοφωνήθηκαν και 

απομαγνητοφωνήθηκαν, αφού βέβαια είχε εξασφαλιστεί η συναίνεση των συμμετεχόντων 

γι’ αυτό. Αν και πρόκειται για αρκετά χρονοβόρες διαδικασίες, η μαγνητοφώνηση και 

απομαγνητοφώνηση118 είναι  χρήσιμες, καθώς μέσω αυτών είναι δυνατή και διαθέσιμη 

κάθε πληροφορία που αντλήθηκε από τον ερωτώμενο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 

αποτελώντας με τον τρόπο αυτό ένα πολύ σημαντικό βοήθημα κατά τη φάση της 

επεξεργασίας και ανάλυσης των απαντήσεων των συμμετεχόντων.    

Αναλυτικότερα, ως προς τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά την ανάλυση 

περιεχομένου119, είναι τα ακόλουθα (Bauer & Gaskell, 2000. Berelson, 1984. Ναυρίδης, 

1994. Weber, 1990): 

Α) Καθορισμός της μονάδας κωδικοποίησης. Η μονάδα κωδικοποίησης μπορεί να 

είναι μια λέξη, μια ομάδα λέξεων, μια φράση, μια πρόταση, μια παράγραφος, μια θεματική 

ενότητα ή και ένα ολόκληρο κείμενο. Στην παρούσα έρευνα η μονάδα κωδικοποίησης της 

                                                
118Κατά την απομαγνητοφώνηση, καταγράφηκε όλη η συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένων και των 
ερωτήσεων της συνέντευξης. Στην καταγραφή των συνεντεύξεων υπήρχαν επαρκή περιθώρια δεξιά και 
αριστερά, προκειμένου σε αυτά να σημειωθούν τα σχόλια της ανάλυσης.  
119Η μέθοδος της Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: το πρώτο 
στάδιο περιλαμβάνει μια αρχική θεωρητική επεξεργασία και μια αποσαφήνιση του ερευνητικού αντικειμένου 
και των ερευνητικών ερωτημάτων. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τον ακριβή καθορισμό των πηγών του 
ποιοτικού υλικού. Το τρίτο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό της μονάδας καταγραφής και ανάλυσης. Το 
τέταρτο στάδιο αφορά τη συστηματοποίηση των εννοιολογικών κατηγοριών, στις οποίες κατατάσσονται τα 
ποιοτικά δεδομένα και βασίζεται ουσιαστικά η ανάλυση περιεχομένου και το πέμπτο στάδιο της 
κωδικοποίησης του υλικού εντός κάθε κατηγορίας και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών (Ιωσηφίδης, 2003).  
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ανάλυσης περιεχομένου ήταν ολόκληρη η απάντηση του ερωτώμενου σε μια ερώτηση. 

Επιλέχθηκαν οι κύριες ιδέες από το σύνολο των λεγομένων της απάντησης, σε κάποιες 

περιπτώσεις αναδιατυπώθηκαν, μετατράπηκαν σε κατηγορίες και κατόπιν σχολιάστηκαν. 

Β) Διαμόρφωση των κατηγοριών. Οι κύριες ιδέες που προκύπτουν από την ανάλυση 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων διαμορφώνουν τις κατηγορίες και έτσι κάθε 

απάντηση καταχωρείται στις διάφορες κατηγορίες. Η επιτυχία μιας ανάλυσης εξαρτάται 

από τις κατηγορίες της. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση ενός κειμένου 

ανάλογα με τη συγκεκριμένη μονάδα κωδικοποίησης που έχει επιλεγεί οργανώνονται σε 

κατηγορίες, οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με κάποια κριτήρια, τυπικά ή 

σημασιολογικά. Οι σημασιολογικές κατηγορίες είναι συνήθως δύσκολο να προσδιοριστούν 

με ακρίβεια λόγω της πολυσημίας πολλών θεμάτων (Berelson, 1984).   

Γ) Σύγκριση. Αφού αναδιοργανωθεί το υλικό, γίνονται συγκρίσεις. Μπορεί να 

υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές σύγκρισης: σύγκριση ανάμεσα σε ομάδες, σύγκριση με μια 

τυπική ομάδα, σύγκριση μέσα στην ίδια ομάδα, σύγκριση ανάμεσα σε μέρη λόγων, είτε 

μέσα στην ίδια ομάδα, είτε σε διαφορετικές ομάδες, σύγκριση με έναν υπονοούμενο τύπο ή 

η απουσία σύγκρισης120. Στην παρούσα έρευνα η σύγκριση έγινε σε ένα πρώτο επίπεδο 

εντός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, εντός των γονιών, εντός των μαθητών ως προς 

τις απαντήσεις τους σε κάθε επιμέρους ερώτηση. Κι έπειτα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, ανά 

επιμέρους ερώτηση έγινε σύγκριση των θέσεων/απόψεων των τριών διαφορετικών 

πλευρών (γονιών, δασκάλων και μαθητών). 

Δ) Ερμηνεία121 -  Σχολιασμός αποτελεσμάτων. Όταν η ανάλυση επικεντρώνεται στο 

σημασιολογικό περιεχόμενο του λόγου, η τελική ερμηνεία είναι λιγότερο δύσκολη απ’ ό,τι 

όταν πρόκειται για τη μελέτη της επίδρασης διαφόρων συνθηκών πάνω στη μορφή του. 

Στην παρούσα έρευνα δόθηκε έμφαση στο σημασιολογικό περιεχόμενο των απαντήσεων.  

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε από δύο εξωτερικούς 

ερευνητές (external researchers) για την αντιστάθμιση της υποκειμενικότητας της 

ερευνήτριας, καθώς ήταν εκείνη που υπήρξε στο πεδίο της έρευνας κατά τη συλλογή των 

δεδομένων της.  

                                                
120Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη αυτά σύγκρισης, βλέπε σύγγραμμα: Ναυρίδης, Κ. 
(1994). Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παπαζήση, σελ. 97-98.  
121Η διαδικασία της ερμηνείας μπορεί να συγκριθεί με τη διαδικασία απόδειξης ή τεκμηρίωσης ενός 
μαθηματικού θεωρήματος. Και οι δύο αυτές διαδικασίες περιλαμβάνουν την υιοθέτηση διαισθητικά γνωστών 
αρχών, αρχών ερμηνείας και αρχών διεξαγωγής συμπερασμάτων. Και η κωδικοποίηση του σημασιολογικού 
περιεχομένου, όπως και η απόδειξη ενός θεωρήματος, αποτελούν μια εξίσου εποικοδομητική διαδικασία 
(Rosengren, 1980).  
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Τα ποιοτικά δεδομένα (συνεντεύξεις γονιών, δασκάλων, μαθητών) που συλλέχθηκαν 

αφορούσαν σε έξι θεματικούς άξονες γύρω από τους οποίους αντιστοιχούσαν οι επιμέρους 

ερωτήσεις για την κάθε πλευρά. Από τους έξι αρχικούς θεματικούς άξονες επιλέξαμε να 

αναλύσουμε τους τέσσερις βασικότερους, οι οποίοι είχαν νόημα κι ενδιαφέρον να 

αναλυθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης δεδομένου του εύρους του εμπειρικού 

της μέρους και της ανάγκης εστίασης στους κεντρικότερης σημασίας άξονες που 

συνδέονταν με αυτό, οι οποίοι ήταν οι εξής:  

1ος Θεματικός Άξονας Συνεντεύξεων: Πώς προσδιορίζουν την προβληματική συμπεριφορά 

του παιδιού οι γονείς του, πώς ο δάσκαλός του και πώς το ίδιο το παιδί;  

2ος Θεματικός Άξονας Συνεντεύξεων: Πώς διαχειρίζονται την προβληματική συμπεριφορά 

του παιδιού οι γονείς του κατά την αντίληψη  των γονιών του, ο δάσκαλος κατά την 

αντίληψη του δασκάλου, πώς το παιδί βιώνει τις πρακτικές διαχείρισής τους και πώς 

αντιδράει σ’ αυτές κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του 

παιδιού;  

3ος Θεματικός Άξονας Συνεντεύξεων: Που αποδίδεται και με ποια βιώματα του παιδιού στο 

πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου συνδέεται η προβληματική συμπεριφορά του 

κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του παιδιού;  

4ος Θεματικός Άξονας Συνεντεύξεων: Ποιοι από τους τρόπους διαχείρισης, εκ μέρους των 

γονιών και του δασκάλου, της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού, εκτιμώνται ότι 

έχουν μεγαλύτερο, ποιοι λιγότερο αποτέλεσμα και ποιοι προτείνονται ότι θα μπορούσαν να 

έχουν καλύτερο αποτέλεσμα κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου 

του παιδιού;   

Οι δύο θεματικοί άξονες που αφαιρέθηκαν αφορούσαν: α) στις αντιδράσεις των 

αδελφών και συμμαθητών του παιδιού στην προβληματική συμπεριφορά του και β) στην 

εκτίμηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο παρόν και των λόγων αλλαγής σύμφωνα με 

την αντίληψη των γονιών, των δασκάλων, των μαθητών.  

Γενικότερα, υιοθετήθηκε μια ψυχοδυναμική προσέγγιση στην ανάλυση των 

συνεντεύξεων (αξιολόγηση, κατανόηση, ερμηνεία), η οποία βασίζεται στην εξής βασική 

παραδοχή: ότι τα προβλήματα ενός μαθητή δεν συνιστούν ποτέ μόνο ατομική ευθύνη, αλλά 

παραπέμπουν και ως προς την εκδήλωση τους, και ως προς τη διατήρηση τους, αλλά, 

κυρίως, ως προς τη διαχείριση τους στο ευρύτερο «πλαίσιο» (οικογενειακό, σχολικό, 

κοινωνικό, κλπ.) (Κουρκούτας, 2000).   

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων προσπαθήσαμε να εστιάσουμε και σε κάποια 

στοιχεία/παραμέτρους, που συνήθως λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια μιας 
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ψυχοδυναμικής122 αξιολόγησης της λειτουργίας του παιδιού και των συμπτωμάτων του, 

όπως: η θέση του παιδιού μέσα στην οικογένεια, η σειρά γέννησης, το φύλο, τα πρότυπα 

συμπεριφοράς που επικρατούν, οι γονικές αναπαραστάσεις για την προβληματική 

συμπεριφορά του παιδιού, οι γονικές στάσεις και αντιδράσεις στο πρόβλημα του παιδιού, ο 

τρόπος αντιμετώπισής του από τους γονείς μέσα στο χρόνο, τα συναισθήματα του παιδιού 

σε σχέση με τους γονείς και τα αδέλφια του και η αντίληψή του γι’ αυτούς και για τη 

συμπεριφορά τους απέναντί του, οι τάσεις ταύτισής του με άλλα μέλη της οικογένειας, η 

λειτουργία του παιδιού στο σχολείο, οι αντιλήψεις, οι στάσεις και τα συναισθήματα των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με το πρόβλημα του παιδιού και το ίδιο το παιδί, οι σχέσεις με 

συνομηλίκους και οι συμπεριφορές του προς τους άλλους, το οικογενειακό και σχολικό 

πλαίσιο εκδήλωσης και ανάπτυξης της προβληματικής συμπεριφοράς του και η εξελικτική 

της πορεία, η σχέση του εκπαιδευτικού με το παιδί, οι αντιλήψεις και χειρισμοί του ως 

προς την προβληματική του συμπεριφορά και ο ρόλος του στην εξέλιξη των συμπτωμάτων 

του (Κουρκούτας, 2000).    

Κυρίαρχο ρόλο κατά την ποιοτική ανάλυση διαδραμάτισε το Καταναγκαστικό 

Μοντέλο του Patterson (Coercive Model), το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Θεωρίας 

της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης για τη μελέτη της επιθετικής/αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς στις οικογένειες (Patterson, 1982). Σύμφωνα με αυτήν, η απόδραση ή 

αποφυγή κάποιων καταστάσεων εκπαιδεύει τα μέλη της οικογένειας στο να γίνουν 

αντικοινωνικά (Patterson, Reid, & Dishion, 1992). Η δουλειά του Patterson και των 

συνεργατών του (1982) στις καταναγκαστικές διαδικασίες στις οικογένειες των επιθετικών 

παιδιών επισημαίνει τη λειτουργική φύση της επιθετικής συμπεριφοράς. Στις οικογένειες 

αυτές, τα μέλη τείνουν να εκδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα αντιδραστικής συμπεριφοράς 

συγκριτικά με τα μέλη των φυσιολογικών οικογενειών. Η αντιδραστική συμπεριφορά είναι 

λειτουργική στη μείωση των αντιδραστικών επιθέσεων των άλλων και στην απόκτηση 

θετικών συνεπειών όπως είναι η μητρική προσοχή.  

Έτσι, η επιθετική συμπεριφορά του παιδιού ενισχύεται αρνητικά και θετικά από τα 

άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτές οι λεπτές και συχνές καταστάσεις μπορούν να 

διαμορφώσουν και να διατηρήσουν πολύ υψηλά επίπεδα αντιδραστικής συμπεριφοράς σε 

όλα τα μέλη της οικογένειας. Έχει βρεθεί ότι για να λειτουργήσει ο καταναγκασμός μέσα 

στην οικογένεια το παιδί χρειάζεται να αναλογιστεί γύρω από την αξία της ενίσχυσης 

                                                
122Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την ψυχοδυναμική συνέντευξη, βλέπε σύγγραμμα: Camic, P., 
Rhodes, J., & Yardley, L. (2003). Qualitative research in Psychology. Washington: American Psychological 
Association, σσ. 275-297. 
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έναντι της αξίας όλων των άλλων που υπάρχουν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι 

το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ατομικές διαφορές που παρατηρούνται στην 

αντιδραστική ή επιθετική συμπεριφορά του παιδιού (Davis, Sheeber, & Hyman, 2002). 

 Οι πρακτικές αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς, στις οποίες 

εστιάζει το Καταναγκαστικό Μοντέλο του Patterson συνδέονται με τη Θεωρία του Rohner 

(PARTheory) για την αποδοχή ή απόρριψη που βιώνει ο μαθητής από τις συμπεριφορές 

των γονιών και του δασκάλου του απέναντί του. Οι αρνητικές πρακτικές των γονέων 

άσχετα από το κατά πόσο μπορεί να εκφράζουν απόρριψη, εκλαμβάνονται και βιώνονται 

αρνητικά από τα παιδιά, εισπράττονται συνήθως ως απόρριψη κι ένα παραπάνω από τα 

παιδιά που έχουν βιώσει την απόρριψη, χαρακτηριστικά των οποίων συνήθως είναι ότι 

βλέπουν αρνητικά των κόσμο, νιώθουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και τα 

παίρνουν όλα προσωπικά συνδέοντάς τα με την προσωπική τους αξία κι επάρκεια.   

Ακόμη, η ποιοτική ανάλυση βασίστηκε στην Θεωρία των Τραυματικών Σχέσεων 

Αλληλεπίδρασης/Traumatic Relation Theory (Greenwald, 2002), σύμφωνα με την οποία το 

τραύμα είναι ένα σημείο-κλειδί για την καλύτερη κατανόηση των διαταραχών 

συμπεριφοράς, καθώς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους, ενώ 

διαμέσου της αντίληψης και κατανόησής του μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε περισσότερο 

αποτελεσματικές προληπτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η ιστορία του τραύματος 

υπάρχει πάντα ανάμεσα στον πληθυσμό με διαταραχή συμπεριφοράς και οι επιδράσεις του 

τραύματος βοηθούν στην κατανόηση πολλών χαρακτηριστικών της διαταραχής 

συμπεριφοράς όπως είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης, η παρορμητικότητα, ο θυμός, οι 

εκτονωτικές αντιδράσεις και η αντίσταση στη θεραπεία. 

Η όλη ποιοτική ανάλυση εν τέλει βασίστηκε στο οικοσυστημικό μοντέλο και στο 

μοντέλο των παραγόντων κινδύνου-προστατευτικών μηχανισμών αναδεικνύοντας τα 

βιώματα των μαθητών. Βεβαίως, οι αφηγήσεις είναι προσωπικές και υποκειμενικές, αλλά η 

σημασία και η έμφαση δίνεται στον τρόπο που νοηματοδοτούνται τα αντικειμενικά 

γεγονότα, οι σχέσεις, οι συνδιαλλαγές μεταξύ των προσώπων, οι συναισθηματικές τους 

αντιδράσεις κ.α. (Willig, 2006), με βάση πάντοτε τις αναπαραστάσεις (γνωστικο-

συναισθηματικά σχήματα), τις οποίες έχει συγκροτήσει διανοητικά το υποκείμενο που 

αφηγείται τις εμπειρίες του. Μάλιστα, η ψυχοδυναμική θεώρηση βασίζεται και στην 

προσπάθεια αναζήτησης και ανάλυσης αυτών των αναπαραστάσεων για να αναδειχθούν η 

οπτική και ο λόγος του υποκειμένου που αφηγείται και να φωτιστούν οι συγκεκριμένες 

συμπεριφορές και αντιδράσεις (Κουρκούτας & Caldin, 2010). 
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Β1.10 Ηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα 

Ένα βασικό ζήτημα πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, ήταν να λάβουμε την αναγκαία 

άδεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαμέσου του Υπουργείου Παιδείας, κάτι στο οποίο 

δώσαμε έμφαση και όλο το χρόνο που χρειάστηκε γι’ αυτό. Αφού λοιπόν, εξασφαλίσαμε 

την άδεια, προχωρήσαμε στη διεξαγωγή της. Ένας βασικός όρος, μάλιστα, που τέθηκε στα 

πλαίσια της χορήγησης της άδειας, ήταν να μην μαγνητοφωνηθούν ή βιντεοσκοπηθούν οι 

μαθητές, κάτι το οποίο φυσικά και ακολουθήσαμε. Επιπλέον, πριν να ζητήσουμε τη γραπτή 

συγκατάθεση των συμμετεχόντων, προηγήθηκε η ενημέρωσή τους, ενώ για τη συμμετοχή 

των ανήλικων μαθητών στις δύο φάσεις της έρευνας (εμπειρικό και ποιοτικό μέρος) 

χρειάστηκε να λάβουμε πρώτα τη γραπτή συγκατάθεση των γονιών τους.  

Κρίσιμο σημείο της έρευνας ήταν η εξασφάλιση της συνεργασίας και συμμετοχής 

όλων των εμπλεκόμενων σ’ αυτή μερών (εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών), κάτι που 

αφορούσε τόσο στην επιφυλακτικότητα που εκφράζεται συνήθως απέναντι στις έρευνες, 

ιδιαίτερα από ανθρώπους μη εξοικειωμένους με αυτές, όσο και στην «ευαισθησία» του 

ίδιου του θέματος της έρευνας. Όσον αφορά στο δεύτερο, ένας βασικός λόγος για τον 

οποίο υπήρχε ανησυχία σε σχέση με την ανταποκρισιμότητα και συμμετοχή των 

υποψήφιων συμμετεχόντων, αφορούσε στο ενδεχόμενο να αισθανθούν ότι στιγματίζονται, 

προσβάλλονται, θίγονται ή κρίνονται για αυτό που είναι ή κάνουν. Ο κίνδυνος αυτός ήταν 

ακόμα μεγαλύτερος στην περίπτωση των γονιών και των μαθητών, θεωρώντας τους 

εκπαιδευτικούς, έως ένα τουλάχιστο βαθμό, πιο εξοικειωμένους τόσο με έρευνες, όσο και 

με τέτοιου είδους θέματα.  

Για τούτο και χρειάστηκε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο προσέγγισης 

κάθε πλευράς, υιοθετώντας τη στάση εκείνη που ενέπνεε εμπιστοσύνη και εξέφραζε 

σεβασμό. Και κάτι τέτοιο είχε σημασία, όχι μόνο απλά για να επιτύχουμε τη συμμετοχή και 

συνεργασία τους, αλλά και για να μη χρειαστεί οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια 

αμυντική στάση κατά τη διάρκεια της όλης ερευνητικής διαδικασίας, η οποία θα αλλοίωνε 

την αυτούσια μεταφορά της δικής τους οπτικής και εμπειρίας. Ακόμη, για να μην 

περιορίσει τα όσα θα είχαν οι ίδιοι να κερδίσουν μέσω της συμμετοχής τους στα διάφορα 

στάδια της έρευνας.  

Για την υπέρβαση των παραπάνω δυσκολιών, οι γονείς χρειάστηκε να πειστούν για 

την αξία της έρευνας αυτής, ώστε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους να συμμετάσχουν τα 

παιδιά τους αλλά και να επιλέξουν να συμμετάσχουν και οι ίδιοι, οι εκπαιδευτικοί για το 

ότι η έρευνα είχε την πρόθεση να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της συμπεριφοράς 

των μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου, ενώ οι ίδιοι οι μαθητές ήταν κρίσιμο να 
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αισθανθούν την απαραίτητη ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην επαφή τους με την 

ερευνήτρια, ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν την αλήθεια τους. 

Γενικότερα, οι συμμετέχοντες έτυχαν μεταχείρισης που ήταν σύμφωνη με τα ηθικά 

και δεοντολογικά κριτήρια για διεξαγωγή έρευνας με συμμετέχοντες ανθρώπους. Πιο 

συγκεκριμένα: υπήρξε αυστηρή τήρηση της ανωνυμίας (μέσω κωδικοποίησης) και του 

απορρήτου των δεδομένων και των πληροφοριών, σεβασμός στην ομαλή λειτουργία του 

σχολικού προγράμματος, όλες οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε κλίμα συνέπειας, με 

αποτέλεσμα η διάρκεια των συναντήσεων για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και 

τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων να μην υπερβαίνει το χρονικό όριο που οριζόταν αρχικά, 

υπήρχε η δυνατότητα για όλους τους συμμετέχοντες ελεύθερα να αποχωρήσουν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας, δε δόθηκαν υποσχέσεις στους συμμετέχοντες που δεν 

μπόρεσαν να τηρηθούν, δόθηκε προσοχή στο να μη βρεθούν σε δύσκολη θέση οι 

συμμετέχοντες καθόλη τη διάρκεια της έρευνας, ενώ εκφράζονταν θερμές ευχαριστίες προς 

τους συμμετέχοντες στην όλη ερευνητική διαδικασία για τη συνεργασία τους (British 

Psychological Society, 2000).  

Ειδικότερα, χρειάστηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο προσέγγισης των 

εκπαιδευτικών, των γονιών και ακόμη περισσότερο των ανήλικων μαθητών προκειμένου 

να μη στιγματιστούν μέσω της συμμετοχής τους στην έρευνα και ειδικότερα στις 

συνεντεύξεις της. Ταυτόχρονα, θεωρώντας το όλο ερευνητικό εγχείρημα ως μια μορφή 

παρέμβασης με την έννοια του ότι λάμβανε χώρα μέσα στο πλαίσιο της καθημερινής 

σχολικής και οικογενειακής ζωής των παιδιών επηρεάζοντας τη συνηθισμένη ροή του, 

υπήρχε η έγνοια η έρευνα να έχει, μέσα από κάθε της πλευρά και διάσταση, από την αρχή 

έως το τέλος, ένα συντονισμένα βοηθητικό χαρακτήρα όσον αφορά στη βελτίωση της 

θέσης των μαθητών αυτών στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και την πρόληψη της 

περαιτέρω εξέλιξης των δυσκολιών και προβλημάτων τους.    

Ένα βασικό μέσο πρόληψης και υποστήριξης όλων των παραπάνω ήταν, καταρχήν, 

ως διερευνούμενο θέμα να οριστεί για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

(εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές) «η συμπεριφορά μαθητών δημοτικού σχολείου» με την 

ευρύτερη έννοια. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκαν επιθετικοί προσδιορισμοί που θα 

αλλοίωναν την έννοια της «φυσικότητας/κανονικότητας» της συμπεριφοράς και πιθανά θα 

στιγμάτιζαν τον οποιοδήποτε συμμετείχε σε αυτήν. Έπειτα, στο εμπειρικό μέρος 

ακολούθησε ναι μεν η επιλογή των δύο ομάδων μαθητών με και χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς (συγκριτική μελέτη), χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό στους μαθητές και 

στους γονείς τους ότι υπήρχαν δύο ομάδες μαθητών κι ούτε φυσικά το ποιοι μαθητές 
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ανήκαν σε κάθε ομάδα, αντιμετωπίστηκαν δηλαδή κατά τη διενέργεια της έρευνας όλοι οι 

μαθητές σαν μια ενιαία ομάδα. Κι η στάση αυτή επιλέχθηκε στα πλαίσια μιας φανερής 

προσπάθειας ευρύτερης, ομαδικής, συνολικής προσέγγισής τους προκειμένου να 

προωθηθεί η ισότιμη αντιμετώπιση και υποστήριξη της θέσης όλων των παιδιών στο 

πλαίσιο του σχολείου.  

Ειδικότερα, στην ποιοτική έρευνα, η οποία επί της ουσίας αφορούσε αποκλειστικά 

περιπτώσεις μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς, χρειάστηκε να υπάρξει ιδιαίτερη 

λεπτότητα στο χειρισμό τους όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής τους, τόσο ως προς 

εκείνους που επιλέχθηκαν αλλά και ως προς εκείνους που δεν επιλέχθηκαν, ενώ το γεγονός 

ότι το εγχείρημα αυτό φιλοξενούνταν στην τελευταία φάση της έρευνας έκανε εφικτή την 

πραγματοποίησή του με έναν ομαλό και φυσικό τρόπο, καθώς όλος ο προηγούμενος 

χρόνος είχε αξιοποιηθεί στην καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς όλες 

τις πλευρές γύρω από το στόχο της έρευνας, την αποτελεσματικότερη δηλαδή διαχείριση 

της συμπεριφοράς των μαθητών, για την υλοποίηση αυτού του πιο απαιτητικού από όλα τα 

στάδια της έρευνας.  

Τέλος, η ονομασία της περιοχής, όπου η έρευνα έλαβε χώρο ως μελέτη περίπτωσης, 

και κατ’ επέκταση των σχολείων της λόγω του περιορισμένου αριθμού τους, ήταν - 

δυστυχώς - αναγκαία και αναπόφευκτη συνθήκη για τον προσδιορισμό του πλαισίου της 

έρευνας και την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των ευρημάτων και συμπερασμάτων 

της.   

Ιδιαίτερα ευχάριστο και πέρα από κάθε προσδοκία ήταν το γεγονός ότι στην πορεία 

του χρόνου όλοι οι συμμετέχοντες ήθελαν όλο και περισσότερο να συμμετέχουν στην 

έρευνα και ήταν πιο δύσκολο να πειστούν ως προς το γιατί δεν επιλέχθηκαν (η ροή της 

έρευνας ήταν από στάδιο σε στάδιο να συμμετέχουν λιγότεροι). Φάνηκε, επομένως, από τη 

στάση όλων των εμπλεκομένων ότι το μήνυμα του ουσιαστικού ενδιαφέροντος της έρευνας 

για τη βελτίωση της συμπεριφοράς και θέσης των παιδιών στα βασικά πλαίσια της ζωής 

τους είχε ληφθεί και όλοι είχαν τη διάθεση να συμβάλλουν στο σκοπό αυτό, κάτι που 

φυσικά έκανε πιο ενδιαφέρουσα για όλους την εμπειρία της έρευνας, ενώ παράλληλα 

διεύρυνε ακόμη περισσότερο την ευθύνη της ανταπόκρισης στην πράξη, σε όλη αυτή τη 

διάθεση συμμετοχής και συνεργασίας, μέσα από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της.   
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Β2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Β2.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το εμπειρικό μέρος της έρευνας αναφέρεται στους τρείς πρώτους στόχους/πεδία της 

έρευνας, οι οποίοι κατανέμονται στα ακόλουθα υποκεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους 

αντιστοιχούν στις επιμέρους υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.  

 

Β2.1.1 Διμεταβλητές Σχέσεις 

Β2.1.1.1 Πως Αντιλαμβάνονται τον Εαυτό τους οι Μαθητές Με και Χωρίς Προβλήματα 

Συμπεριφοράς 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.1 
ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ Ν 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
Mean T-ΤΙΜΗ t 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ 

Sig. (2-tailed) 
ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
55 94,49  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
55 95,11 

 
-0.282 

 
0.778 

 

ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

55 112,31  
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
55 118,25 

 
-2.072 

 
0.041 

 

ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

55 63,71  
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

55 65,76 

 
-1.077 

 
0.284 

ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

55 48,53  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

55 44,80 

 
1.727 

 
0.087 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Β2.1.1.1 στην Κοινωνική Επάρκεια123, η ομάδα των 

μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς έχει χαμηλότερο μέσο όρο (M=94,49) από την 

ομάδα των μαθητών χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=95,11). Στη Σχολική 

Επάρκεια124 η ομάδα των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζει χαμηλότερο 

μέσο όρο (M=112,31) από την ομάδα των μαθητών χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

                                                
123Η Κοινωνική Επάρκεια στην Κλίμακα του Μαθητή (Αυτοαναφοράς) περιλαμβάνει τις υποκλίμακες: 
ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διεκδίκησης, διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία με συνομηλίκους 
(Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).   
124Η Σχολική Επάρκεια στην Κλίμακα του Μαθητή (Αυτοαναφοράς) περιλαμβάνει τις εξής υποκλίμακες: 
κίνητρα, οργάνωση/σχεδιασμό και σχολική αποτελεσματικότητα (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, 
& Μυλωνάς, 2008).   
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(M=118,25). Στη Συναισθηματική Επάρκεια125 η ομάδα των μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς έχει χαμηλότερο μέσο όρο (M=63,71) από την ομάδα των μαθητών χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς (M=65,76) και στα Προβλήματα Συμπεριφοράς126 η ομάδα των 

μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζει υψηλότερο μέσο όρο (M=48,53) από 

την ομάδα των μαθητών χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=44,80). Στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις μέσες τιμές των δύο ομάδων σύγκρισης παρουσιάζεται 

να υπάρχει μόνο όσον αφορά στη Σχολική Επάρκεια (t=-2.072, p=0.041<0.05), ενώ η 

διαφορά στις μέσες τιμές των δύο ομάδων σύγκρισης όσον αφορά στην Κοινωνική 

Επάρκεια, τη Συναισθηματική Επάρκεια και τα Προβλήματα Συμπεριφοράς δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται γραφικά στο ακόλουθο 

γράφημα μέσων τιμών.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ Β2.1.1.1 ΠΩΣ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ
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125Η Συναισθηματική Επάρκεια στην Κλίμακα του Μαθητή (Αυτοαναφοράς) περιλαμβάνει τις εξής 
υποκλίμακες: αυτοέλεγχο, διαχείριση συναισθημάτων και ενσυναίσθηση (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 
Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).   
126Τα Προβλήματα Συμπεριφοράς στην Κλίμακα του Μαθητή (Αυτοαναφοράς) περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
υποκλίμακες: προβλήματα ενδοπροσωπικής προσαρμογής και υπερκινητικότητας (Χατζηχρήστου, 
Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).   
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B2.1.1.2 Πως Αντιλαμβάνονται τη Σχολική τους Επίδοση οι Μαθητές Με και Χωρίς 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.2  
ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΒΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ N 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
Mean 

 
T-ΤΙΜΗ t 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ 

Sig. (2-tailed) 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,67 

ΓΛΩΣΣΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 4,16 -2.765 0.007 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,93 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 4,09 -0.787 0.433 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,38 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,96 -2.344 0.021 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,36 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,76 -1.659 0.100 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα B2.1.1.2 οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο επίδοσης στη Γλώσσα (M= 3,67) συγκριτικά με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=4,16). Στα Μαθηματικά, οι μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο όρο επίδοσης (M=3,93) 

συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=4,09). Στο μάθημα της 

Ιστορίας οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς συγκεντρώνουν χαμηλότερο μέσο όρο 

επίδοσης (M=3,38) σε σχέση με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=3,96) 

και στο μάθημα των Θρησκευτικών οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο επίδοσης (M=3,36) συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς (M=3,76). Ισχυρά στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις δυο ομάδες μαθητών ως προς τον τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τη σχολική τους 

επίδοση βρίσκεται στο μάθημα της Γλώσσας (t=-2.765, p=0.007<0.01) και στατιστικά 

σημαντική διαφορά στο μάθημα της Ιστορίας (t=-2.344 , p=0.021<0.05).   
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ΓΡΑΦΗΜΑ B2.1.1.2 ΠΩΣ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
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Β2.1.1.3 Πως οι Δάσκαλοι Αντιλαμβάνονται τους Μαθητές Με και Χωρίς Προβλήματα 

Συμπεριφοράς 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.3  
ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ N 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
Mean 

 
T-ΤΙΜΗ t 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ 

Sig. (2-tailed) 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 88,13  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 
55 

 
99,76 

 
-3.795 

 
0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 81,73 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 
55 

 
109,82 

 
-5.136 

 
0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 76,84  
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

55 
 

95,29 

 
-7.333 

 
0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 81,75  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

55 
 

55,22 

 
7.906 

 
0.000 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Β2.1.1.3, κατά την αντίληψη των δασκάλων οι μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς έχουν χαμηλότερη Κοινωνική Επάρκεια (M=88,13) συγκριτικά 

με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=99,76), χαμηλότερη Σχολική 

Επάρκεια (M=81,73) σε σχέση με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

(M=109,82), χαμηλότερη Συναισθηματική Επάρκεια (M=76,84) συγκριτικά με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=95,29) και υψηλότερα Προβλήματα 
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Συμπεριφοράς (M=81,75) συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

(M=55,22). Ισχυρά στατιστικώς σημαντική διαφορά παρουσιάζεται μεταξύ των δύο 

ομάδων και στους τέσσερις τομείς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης: Κοινωνική Επάρκεια (t=-

3.795, p=0.000<0.01), Σχολική Επάρκεια (t=-5.136, p=0.000<0.01), Συναισθηματική 

Επάρκεια (t=-7.333, p=0.000<0.01) και Προβλήματα Συμπεριφοράς (t=7.906, 

p=0.000<0.01).   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ Β2.1.1.3 ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ 
ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

88,13
99,76

81,73

109,82
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95,29
81,75

55,22
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Β2.1.1.4 Πως οι Δάσκαλοι Αντιλαμβάνονται τη Σχολική Επίδοση των Μαθητών Με και 

Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.4  
ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΟΜΑΔΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ N 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
Mean 

 
T-ΤΙΜΗ t 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ 

Sig. (2-tailed) 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 2,62 

ΓΛΩΣΣΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,58 -3.674 0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 2,93 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,69 -2.947 0.004 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 2,67 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,76 -4.268 0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 2,73 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 3,73 -4.042 0.000 
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 Σύμφωνα με τον Πίνακα Β2.1.1.4, κατά την αντίληψη των δασκάλων στο μάθημα 

της Γλώσσας οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς έχουν χαμηλότερη σχολική 

επίδοση (M=2,62) συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

(M=3,58), στα Μαθηματικά έχουν χαμηλότερη σχολική επίδοση (M=2,93) από τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=3,69), στην Ιστορία έχουν χαμηλότερη 

σχολική επίδοση (M=2,67) από τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=3,76) 

και στα Θρησκευτικά έχουν χαμηλότερη σχολική επίδοση (M=2,73) συγκριτικά με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=3,73). Και στα τέσσερα βασικά μαθήματα 

παρουσιάζεται ισχυρά στατιστικώς σημαντική διαφορά στο πώς αντιλαμβάνονται οι 

δάσκαλοι τους μαθητές με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς: Γλώσσα (t=-3.674, 

p=0.000<0.01), Μαθηματικά (t=-2.947, p=0.004<0.01), Ιστορία (t=-4.268, p=0.000<0.01) 

και Θρησκευτικά (t=-4.042, p=0.000<0.01).  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ Β2.1.1.4 ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ 
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Β2.1.1.5 Μαθητές Με Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Μεταξύ των Τομέων 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης για το Μαθητή 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.5  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

PEARSON 
R 

(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ) 

0.655 
 

(<0.01) 

0.596 
 

(<0.01) 

0.007 
 

(0.958) 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

PEARSON 
R 

(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ) 

 
0.608 

 
(<0.01) 

-0.290 
 

(<0.05) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

PEARSON 
R 

(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ) 

  
-0.050 

 
(0,719) 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Β2.1.1.5, παρατηρείται ισχυρά στατιστικώς σημαντική 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική Επάρκεια κατά την αντίληψη του μαθητή και 

στην Σχολική (Pearson r = 0.655, p<0.01) και Συναισθηματική Επάρκεια (Pearson r = 

0.596, p<0.01), ενώ η συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική Επάρκεια και τα Προβλήματα 

Συμπεριφοράς κατά την αντίληψη πάντα του μαθητή δεν είναι στατιστικώς σημαντική, 

καθώς κυμαίνεται στο Pearson r = 0.007, p=0.958. Ακόμη, παρουσιάζεται να υπάρχει 

ισχυρά στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα σε Σχολική Επάρκεια και 

Συναισθηματική Επάρκεια (Pearson r = 0.608, p<0.01), στατιστικώς σημαντική αρνητική 

συσχέτιση ανάμεσα σε Σχολική Επάρκεια και Προβλήματα Συμπεριφοράς (Pearson r = - 

0.290, p<0.05) και μη στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε Συναισθηματική 

Επάρκεια και Προβλήματα Συμπεριφοράς πάντοτε κατά την αντίληψη του μαθητή 

(Pearson r = -0.050, p=0.719).  
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Β2.1.1.6 Μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Μεταξύ των Τομέων 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης για το Δάσκαλο 

 

Στον Πίνακα Β2.1.1.6 που αφορά στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, 

παρατηρείται ισχυρά στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική 

Επάρκεια κατά την αντίληψη του δασκάλου και στην Σχολική (Pearson r = 0.711, p<0.01) 

και Συναισθηματική Επάρκεια (Pearson r = 0.464, p<0.01) και ισχυρά στατιστικώς 

σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική Επάρκεια και τα Προβλήματα 

Συμπεριφοράς κατά την αντίληψη πάντα του δασκάλου (Pearson r = - 0.439, p<0.01). 

Ακόμη, παρουσιάζεται μη στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα σε Σχολική 

επάρκεια και Συναισθηματική επάρκεια (Pearson r = 0.210, p=0.124) και ισχυρά 

στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε Σχολική Επάρκεια και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς (Pearson r = - 0.419, p<0.01) και ανάμεσα σε Συναισθηματική 

Επάρκεια και Προβλήματα Συμπεριφοράς πάντοτε κατά την αντίληψη του δασκάλου 

(Pearson r = -0.783, p<0.01).   

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β2.1.1.6  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ  

Ρ-ΤΙΜΗ) 

 
0.711 

 
(<0.01) 

0.464 
 

(<0.01) 

 
-0.439 

 
(<0.01) 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ  

Ρ-ΤΙΜΗ) 

 

 
0.210 

 
(0.124) 

 
-0.419 

 
(<0.01) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ  

Ρ-ΤΙΜΗ) 

  

 
-0.783 

 
(<0.01) 
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Β2.1.1.7 Μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Ανάμεσα σε Μαθητή και 

Δάσκαλο Πάνω στους Τομείς Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης 

 

Στον Πίνακα Β2.1.1.7 που αναφέρεται στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, 

παρουσιάζεται μη στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική 

Επάρκεια κατά την αντίληψη του δασκάλου και την Κοινωνική Επάρκεια κατά την 

αντίληψη του μαθητή (Pearson r = 0.161, p=0.242), μη στατιστικώς σημαντική θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στη Σχολική Επάρκεια κατά την αντίληψη του δασκάλου και τη 

Σχολική Επάρκεια κατά την αντίληψη του μαθητή (Pearson r = 0.262, p=0.053), μη 

στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στη Συναισθηματική Επάρκεια κατά 

την αντίληψη του δασκάλου και τη Συναισθηματική Επάρκεια κατά την αντίληψη του 

μαθητή (Pearson r = 0.055, p=0.690) και μη στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στα Προβλήματα Συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του δασκάλου και τα 

Προβλήματα Συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του μαθητή (Pearson r = 0.106, p=0.440). 

Στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση παρουσιάζεται ανάμεσα στην Κοινωνική 

Επάρκεια κατά την αντίληψη του μαθητή και στα Προβλήματα Συμπεριφοράς κατά την 

αντίληψη του δασκάλου (Pearson r = -0.295, p<0.05) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.7  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟ 
ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

0.161 
 

(0.242) 

0.037 
 

(0.791) 

0.071 
 

(0.606) 

-0.295 
 

(<0.05) 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

0.213 
 

(0.118) 

0.262 
 

(0.053) 

0.239 
 

(0.079) 

-0.251 
 

(0.065) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

-0.041 
 

(0.764) 

-0.100 
 

(0.468) 

0.055 
 

(0.690) 

-0.082 
 

(0.550) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

-0.029 
 

(0.836) 

-0.026 
 

(0.853) 

-0.123 
 

(0.371) 

0.106 
 

(0.440) 
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Β2.1.1.8 Μαθητές Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Μεταξύ των Τομέων 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης για το Μαθητή 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.8  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΜΑΘΗΤΗ) 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

0.558 
 

(<0.01) 

0.541 
 

(<0.01) 

-0.147 
 

(0.283) 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΜΑΘΗΤΗ) 

 
PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

 
0.645 

 
(<0.01) 

-0.496 
 

(<0.01) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

 
PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

  
-0.384 

 
(<0.01) 

 

Στον Πίνακα Β2.1.1.8 που αφορά στους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, 

παρουσιάζεται ισχυρά στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική 

Επάρκεια κατά την αντίληψη του μαθητή και στην Σχολική (Pearson r = 0.558, p<0.01) και 

Συναισθηματική Επάρκεια (Pearson r = 0.541, p<0.01) και μη στατιστικώς σημαντική 

αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική Επάρκεια και τα Προβλήματα 

Συμπεριφοράς κατά την αντίληψη πάντα του μαθητή (Pearson r = -0.147, p=0.283). 

Ακόμη, παρατηρείται ισχυρά στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα σε 

Σχολική Επάρκεια και Συναισθηματική Επάρκεια (Pearson r = 0.645, p<0.01) και ισχυρά 

στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε Σχολική Επάρκεια και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς (Pearson r = -0.496, p<0.01) και ανάμεσα σε Συναισθηματική 

Επάρκεια και Προβλήματα Συμπεριφοράς πάντοτε κατά την αντίληψη του μαθητή 

(Pearson r = -0.384, p<0.01).   
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Β2.1.1.9 Μαθητές Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Μεταξύ των Τομέων 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης για το Δάσκαλο 

 

 

Στον Πίνακα Β2.1.1.9 που αφορά στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, 

παρατηρείται ισχυρά στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική 

Επάρκεια κατά την αντίληψη του δασκάλου και στην Σχολική (Pearson r = 0.713, p<0.01) 

και Συναισθηματική Επάρκεια (Pearson r = 0.713, p<0.01), και ισχυρά στατιστικώς 

σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην Κοινωνική Επάρκεια και τα Προβλήματα 

Συμπεριφοράς κατά την αντίληψη πάντα του δασκάλου (Pearson r = -0.481, p<0.01). 

Ακόμη, παρατηρείται ισχυρά στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα σε 

Σχολική Επάρκεια και Συναισθηματική Επάρκεια (Pearson r = 0.567, p<0.01) και ισχυρά 

στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε Σχολική Επάρκεια και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς (Pearson r = -0.560, p<0.01) και ανάμεσα σε Συναισθηματική 

Επάρκεια και Προβλήματα Συμπεριφοράς πάντοτε κατά την αντίληψη του δασκάλου 

(Pearson r = -0.769, p<0.01).   

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.9  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 

 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΕΙΔΟΣ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON 
R 

(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ) 

0.713 
 

(<0.01) 

0.713 
 

(<0.01) 

-0.481 
 

(<0.01) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON 
R 

(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ) 

 
0.567 

 
(<0.01) 

-0.560 
 

(<0.01) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON 
R 

(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ) 

  
-0.769 

 
(<0.01) 
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Β2.1.1.10 Μαθητές Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Ανάμεσα σε 

Μαθητή και Δάσκαλο Πάνω στους Τομείς Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.10   
ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ 
ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΤΟΜΕΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΜΑΘΗΤΗ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

0.005 
 

(0.970) 

0.313 
 

(<0.05) 

0.172 
 

(0.210) 

-0.480 
 

(<0.01) 

ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

-0.009 
 

(0.950) 

0.312 
 

(<0.05) 

0.191 
 

(0.163) 

-0.369 
 

(<0.01) 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

-0.206 
 

(0.132) 

0.085 
 

(0.538) 

-0.046 
 

(0.741) 

-0.254 
 

(0.061) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΔΑΣΚΑΛΟΥ) 

PEARSON R 
(ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

Ρ-ΤΙΜΗ) 

0.220 
 

(0.107) 

-0.042 
 

(0.761) 

0.000 
 

(0.999) 

0.242 
 

(0.076) 

 

Στον Πίνακα Β2.1.1.10 που αναφέρεται στους μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς, παρατηρείται μη στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

Κοινωνική Επάρκεια κατά την αντίληψη του δασκάλου και την Κοινωνική Επάρκεια κατά 

την αντίληψη του μαθητή (Pearson r = 0.005, p=0.970), στατιστικώς σημαντική θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στη Σχολική Επάρκεια κατά την αντίληψη του δασκάλου και τη 

Σχολική Επάρκεια κατά την αντίληψη του μαθητή (Pearson r = 0.312, p<0.05), μη 

στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη Συναισθηματική Επάρκεια κατά 

την αντίληψη του δασκάλου και τη Συναισθηματική Επάρκεια κατά την αντίληψη του 

μαθητή (Pearson r = -0.046, p=0.741) και μη στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στα Προβλήματα Συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του δασκάλου και τα 

Προβλήματα Συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του μαθητή (Pearson r = 0.242, p=0.076). 

Στατιστικώς σημαντική, ακόμα, συσχέτιση παρουσιάζεται ανάμεσα στην Κοινωνική 

Επάρκεια κατά την αντίληψη του δασκάλου και στη Σχολική Επάρκεια κατά την αντίληψη 

του μαθητή (Pearson r = 0.313, p<0.05).  
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Β2.1.1.11 Μαθητές με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Πώς Αντιλαμβάνονται 

την Ενδοπροσωπική τους Προσαρμογή και την Υπερκινητικότητά τους127 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.11128  
ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ N 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
Mean T-ΤΙΜΗ t 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ 

Sig. (2-tailed) 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
55 

 
26,13 ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

55 
 

24,93 

0.853 0.396 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
55 

 
22,40 ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 
55 

 
19,87 

2.412 0.018 

 

Στον Πίνακα Β2.1.1.11 παρατηρείται ότι οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

κατά την αντίληψή τους έχουν περισσότερες δυσκολίες Ενδοπροσωπικής Προσαρμογής 

(M=26,13) συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=24,93) και 

μεγαλύτερη Υπερκινητικότητα (M=22,40) από τους μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς (M=19,87). Στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 

μαθητών παρουσιάζεται μόνο όσον αφορά στην Υπερκινητικότητα (t=2.412, 

p=0.018<0.05).  

ΓΡΑΦΗΜΑ Β2.1.1.11 ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
26,13 24,93

22,40
19,87
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127Τα Προβλήματα Συμπεριφοράς στην Κλίμακα του Μαθητή (Αυτοαναφοράς) περιλαμβάνουν δύο 
υποκλίμακες: την Ενδοπροσωπική Προσαρμογή και την Υπερκινητικότητα (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 
Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).   
128Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, η αρίθμηση των Γραφημάτων αντιστοιχεί στην αρίθμηση των 
ανάλογων Πινάκων.  
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Β2.1.1.12 Πως οι Δάσκαλοι των Μαθητών Με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Αντιλαμβάνονται την Ενδοπροσωπική, τη Διαπροσωπική Προσαρμογή και την 

Υπερκινητικότητά τους129 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.12  
ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ N 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
Mean 

 
T-ΤΙΜΗ t 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ 

Sig. (2-tailed) 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 19,53  

ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 19,96 -0.297 0.767 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 24,44  
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 12,58 8.765 0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 37,78  
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 55 22,67 8.956 0.000 

  

Σύμφωνα με τον Πίνακα Β2.1.1.12 κατά την αντίληψη των δασκάλων οι μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς έχουν λιγότερες δυσκολίες Ενδοπροσωπικής Προσαρμογής 

(M=19,53) σε σχέση με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=19,96), 

περισσότερα προβλήματα Διαπροσωπικής Προσαρμογής (M=24,44) συγκριτικά με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=12,58) και περισσότερα προβλήματα 

Υπερκινητικότητας (M=37,78) πάντα σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς (M=22,67). Ισχυρά στατιστικώς σημαντική διαφορά παρουσιάζεται στην 

αντίληψη των δασκάλων για τις δύο ομάδες μαθητών όσον αφορά στη Διαπροσωπική 

Προσαρμογή (t=8.765, p=0.000<0.01) και στην Υπερκινητικότητα (t=8.956, 

p=0.000<0.01) και μη στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην Ενδοπροσωπική 

Προσαρμογή (t=-0.297, p=0.767>0.05).  

                                                
129Τα Προβλήματα Συμπεριφοράς στην Κλίμακα του Εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν τρεις υποκλίμακες: την 
Ενδοπροσωπική Προσαρμογή, τη Διαπροσωπική Προσαρμογή και την Υπερκινητικότητα (Χατζηχρήστου, 
Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).   
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ΓΡΑΦΗΜΑ Β2.1.1.12 ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
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Β2.1.1.13 Πως οι Μαθητές Με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς Αντιλαμβάνονται 

τον Αυτοέλεγχο, τη Διαχείριση Συναισθημάτων, την Ενσυναίσθηση και την 

Αυτοεκτίμησή τους130 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.13  
ΠΩΣ ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΤΥΧΕΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
Mean 

 
 

T-ΤΙΜΗ t 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ 

Sig. (2-tailed) 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 13,44  

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ 
 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 16,04 -2.660 0.009 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 29,62  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 28,96 0.630 0.530 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 20,65  
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 20,76 -0.159 0.874 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 30,89  
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 32,62 -1.916 0.058 

 
 Σύμφωνα με τον Πίνακα Β2.1.1.13, κατά την αντίληψη των μαθητών οι μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς έχουν χαμηλότερο Αυτοέλεγχο (M=13,44) από τους μαθητές 

χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=16,04), υψηλότερη Διαχείριση Συναισθημάτων 
                                                
130Ο Αυτοέλεγχος, η Διαχείριση Συναισθημάτων και η Ενσυναίσθηση συνιστούν τις τρεις υποκλίμακες της 
Συναισθηματικής Επάρκειας, σύμφωνα με την Κλίμακα του Μαθητή (Αυτοαναφοράς). Η Αυτοεκτίμηση 
αποτελεί μια από τις τέσσερις υποκλίμακες της Αυτοαντίληψης, μαζί με την Αντίληψη για την Ικανότητα στη 
Γλώσσα, στα Μαθηματικά και για την Ικανότητα Μάθησης (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & 
Μυλωνάς, 2008).   
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(M=29,62) συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=28,96), 

περίπου ίδιο βαθμό Ενσυναίσθησης (M=20,65) με τους μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς (M=20,76) και χαμηλότερη Αυτοεκτίμηση (M=30,89) σε σύγκριση με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=32,62). Ισχυρά στατιστικώς σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών παρατηρείται μονάχα όσον αφορά στον 

Αυτοέλεγχο (t=-2.660, p=0.009<0.01).  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ Β2.1.1.13 ΠΩΣ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ
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Β2.1.1.14 Πως οι Δάσκαλοι Αντιλαμβάνονται τη Σχολική Προσαρμογή, τον Αυτοέλεγχο, 

τη Διαχείριση Συναισθημάτων, τη Διαχείριση Στρες και την Ενσυναίσθηση των 

Μαθητών Με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς131 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.1.14 
ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΠΤΥΧΕΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
Mean 

 
 

T-ΤΙΜΗ t 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
Ρ-ΤΙΜΗ 

Sig. (2-tailed) 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 18,20 ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 24,27 -5.993 0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 25,42 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 34,89 -7.588 0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 15,33 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 16,84 -1.938 0.055 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 20,84 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 24,76 -5.822 0.000 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 15,25 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 18,80 
-5.543 0.000 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Β2.1.1.14 κατά την αντίληψη των δασκάλων οι μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς έχουν χαμηλότερη Σχολική Προσαρμογή (M=18,20) 

συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=24,27), χαμηλότερο 

Αυτοέλεγχο (M=25,42) σε σχέση με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

(M=34,89), χαμηλότερη Διαχείριση Συναισθημάτων (M=15,33) συγκριτικά με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=16,84), χαμηλότερη Διαχείριση Στρες 

(M=20,84) σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (M=24,76) και 

χαμηλότερη Ενσυναίσθηση (M=15,25)  σε σχέση με τους μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς (M=18,80). Ισχυρά στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων παιδιών κατά την αντίληψη του δασκάλου εντοπίζεται στη Σχολική Προσαρμογή 

(t=-5.993, p=0.000<0.01), στον Αυτοέλεγχο (t=-7.588, p=0.000<0.01), στη Διαχείριση 

Στρες (t=-5.822, p=0.000<0.01) και στην Ενσυναίσθηση (t=-5.543, p=0.000<0.01).   

 

                                                
131Η Σχολική Προσαρμογή αποτελεί μια από τις τέσσερις υποκλίμακες της Σχολικής Επάρκειας και ο 
Αυτοέλεγχος, η Διαχείριση Συναισθημάτων, η Διαχείριση Στρες και η Ενσυναίσθηση συνιστούν τις τέσσερις 
υποκλίμακες της Συναισθηματικής Επάρκειας στην Κλίμακα του Εκπαιδευτικού (Χατζηχρήστου, 
Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  
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ΓΡΑΦΗΜΑ Β2.1.1.14 ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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Β2.1.2 Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση/Exploratory Factor Analysis132 (EFA) 

 

Τα αποτελέσματα της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης/Exploratory Factor 

Analysis που έγινε στα 7 συνολικά ερωτηματολόγια της έρευνας δεν βρέθηκαν να είναι 

συμβατά με τις θεωρητικές ομαδοποιήσεις των μεταβλητών, καθώς σε κανένα από αυτά 

δεν βρέθηκαν οι περισσότερες ή όλες οι μεταβλητές να «φορτώνουν» στους παράγοντες 

που βάσει των κλιμάκων αναφέρονταν να αντιστοιχούν. Οπότε, το συγκεκριμένο είδος 

ανάλυσης επιλέξαμε να μην το χρησιμοποιήσουμε για τους ακόλουθους λόγους:   

1) Θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μείωση των μεταβλητών, λόγω του περιορισμένου 

αριθμού των δεδομένων (ατόμων) και σε οποιοδήποτε στατιστικό μοντέλο δεν είναι 

δυνατόν να ζητείται να εκτιμηθούν περισσότερες παράμετροι απ’ ό,τι είναι τα 

διαθέσιμα δεδομένα (άτομα).  

2) Θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν οι μεταβλητές και να παραμείνουν οι πιο σαφείς, γιατί 

από τον έλεγχο που έγινε μετέπειτα από τον συσχετισμό των μεταβλητών με το ίδιο 

νόημα φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες δεν απαντούσαν με συνέπεια, γεγονός που 

πιθανόν σχετίζεται με το ότι δεν ήταν σαφείς όλες οι ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων, παρά μόνο κάποιες. 

3) Είχε περισσότερο νόημα να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα της Επιβεβαιωτικής 

Παραγοντικής Ανάλυσης/Confirmatory Factor Analysis, καθώς το συγκεκριμένο 

είδος ανάλυσης παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της προσαρμογής του μοντέλου, 

δυνατότητα την οποία σε καμία περίπτωση δεν παρέχει η Διερευνητική 

Παραγοντική Ανάλυση/Exploratory Factor Analysis.  

 

 

 

 

 

                                                

132Διερευνητική ανάλυση παραγόντων είναι η στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει 
ένα σχετικά μικρό αριθμό παραγόντων που εξηγούν παρατηρούμενες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών 
(Δαφέρμος, 2013). Τόσο η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση/Exploratory Factor Analysis (EFA), όσο και 
η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση/Confirmatory Factor Analysis (CFA) που ακολουθεί 
χρησιμοποιούνται για την κατανόηση κοινής διακύμανσης των μετρούμενων μεταβλητών που πιστεύεται ότι 
οφείλεται σε έναν παράγοντα ή σε κάποια λανθάνουσα κατασκευή. Παρά την ομοιότητά τους, όμως η EFA 
και η CFA είναι εννοιολογικά και στατιστικά διαφορετικές αναλύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
υποκεφάλαιο Μεθοδολογικού Σχεδιασμού: Β1.9. Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων.  
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Β2.1.3 Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση/Confirmatory Factor Analysis133 (CFA) 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Επιβεβαιωτική Παραγοντική 

Ανάλυση/Confirmatory Factor Analysis:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.1  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΚΛΙΜΑΚΑ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
1. TRF 106.431 (61) 0.0003 0.088 0.964 0.050 
2.Κλίμακα Αυτοαναφοράς για 
Μαθητές 10-12 ετών 274.093 (229) 0.0220 0.045 0.934 0.073 

3.Κλίμακα Εκπαιδευτικού 
Παιδιών Σχολικής Ηλικίας 425.666 (237) 0.0000 0.091 0.942 0.051 

4a. PARQ Father 58.471 (54) 0.3147 0.029 0.988 0.057 
4b. PARQ Mother 54.254 (48) 0.2483 0.037 0.981 0.054 
5. TARQ 107.838 (89) 0.0850 0.047 0.969 0.063 
6. SFI 49.612 (47) 0.3695 0.024 0.985 0.064 

7. TET 140.744* (125) 0.1590 0.036 0.980 

0.0784 
Weighted Root 
Mean Square 

Residual  
WRMR 

 

Στο 1ο Ερωτηματολόγιο, το TRF (14 ερωτήσεις) για Εκπαιδευτικούς Παιδιών Ηλικίας 

6-18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) η P-Τιμή134 είναι 0.0003, η οποία δεν 

υποδηλώνει καλή προσαρμογή, ενώ θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη του 0.05 για να 

υποδηλώνει καλή προσαρμογή. Το RMSEA135 είναι 0.088, το οποίο δεν υποδηλώνει καλή 

                                                
133Στη στατιστική, η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση/Confirmatory Factor Analysis (CFA) είναι μια 
ειδική μορφή παραγοντικής ανάλυσης, που χρησιμοποιείται πιο συχνά στην κοινωνική έρευνα (Kline, 2010). 
Χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν οι μετρήσεις μιας κατασκευής είναι συνεπείς με την κατανόηση του 
ερευνητή για τη φύση της εν λόγω κατασκευής (ή του παράγοντα). Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
υποκεφάλαιο Μεθοδολογικού Σχεδιασμού: Β1.9. Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων.  
134Η P-ΤΙΜΗ (P-Value) χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη του 0.05 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή. 
Στον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας, η P-Τιμή είναι η πιθανότητα της απόκτησης ενός στατιστικού 
ελέγχου τουλάχιστον τόσο ακραίου, όπως αυτόν που παρατηρήθηκε στην πραγματικότητα, με την 
προϋπόθεση ότι η μηδενική υπόθεση είναι αληθής (Goodman, 1999). Οι περισσότεροι συνήθως απορρίπτουν 
τη μηδενική υπόθεση, όταν η P-Τιμή είναι μικρότερη από το προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας που 
συχνά είναι 0,05 ή 0,01, υποδεικνύοντας ότι το παρατηρούμενο αποτέλεσμα θα ήταν εξαιρετικά απίθανο υπό 
τη μηδενική υπόθεση (Stigler, 2008). 
Η αξιοποίηση της P-Τιμής παρατηρείται σε πολλούς τομείς της επιστήμης και των κοινωνικών επιστημών, 
όπως η οικονομία, η ψυχολογία, η βιολογία, η ποινική δικαιοσύνη, η εγκληματολογία, η κοινωνιολογία 
(Babbie, 2007). Κάποιος απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση αν η P-Τιμή είναι μικρότερη από ή ίση με ένα 
καθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας (Goodman, 1999), συχνά 0,05 (Dallal, 2012), ή αυστηρότερες τιμές, 
όπως 0,02 ή 0,01. Ένα επίπεδο σημαντικότητας 0.05 θα κρίνει σημαντικό κάθε αποτέλεσμα που είναι μέσα 
στα 5% πιο ακραία όλων των δυνατών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της μηδενικής υπόθεσης. Στην περίπτωση 
αυτή, μια P-Τιμή μικρότερη από 0.05 θα οδηγούσε στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5%. Οι επικριτές της τιμής P-Τιμής επισημαίνουν ότι το κριτήριο που χρησιμοποιείται για να 
αποφασίσει «στατιστική σημαντικότητα» βασίζεται σε μια αυθαίρετη επιλογή του επιπέδου (συχνά ορίζεται 
σε 0,05) (Sellke, Thomas, Bayarri, Berger, & James, 2001).   
135Η τιμή RMSEA χρειάζεται να είναι μικρότερη του 0.06 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή. Οι 
περισσότερες στατιστικές μέθοδοι απαιτούν μόνο ένα στατιστικό τεστ για να προσδιοριστεί η σημαντικότητα 
των αναλύσεων. Ωστόσο, στην Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (CFA) αρκετές στατιστικές δοκιμές 
χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί πόσο καλά το μοντέλο ταιριάζει με τα δεδομένα (Suhr, 2006). Μια 
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προσαρμογή, ενώ θα έπρεπε να είναι μικρότερο του 0.06 για να υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή. Το CFI136 είναι 0.964, το οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι 

μεγαλύτερο του 0.9 και το SRMR137 είναι 0.050, που υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί 

είναι μικρότερο του 0.08. Επομένως, βάσει αυτών, το μοντέλο επιβεβαιώνεται εν μέρει.  

Στο 2ο Ερωτηματολόγιο, το Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής/ Κλίμακα 

Αυτοαναφοράς για Μαθητές 10-12 ετών (24 ερωτήσεις) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008) η P-Τιμή είναι 0.0220, η οποία δεν υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή, ενώ θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη του 0.05 για να υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή. Το RMSEA είναι 0.045, το οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή, καθώς 

είναι μικρότερο του 0.06. Το CFI είναι 0.934, το οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή 

καθώς είναι μεγαλύτερο του 0.9 και το SRMR είναι 0.073, που υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή καθώς είναι μικρότερο του 0.08. Επομένως, βάσει αυτών, το μοντέλο ως επί 

το πλείστον επιβεβαιώνεται.  

Στο 3ο Ερωτηματολόγιο, το Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής/Κλίμακα 

Εκπαιδευτικού για Παιδιά 7-12 ετών (24 ερωτήσεις) (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008) η P-Τιμή είναι 0.0000, η οποία δεν υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή, ενώ θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη του 0.05 για να υποδηλώνει καλή 

                                                                                                                                               
καλή εφαρμογή μεταξύ του μοντέλου και των δεδομένων δεν σημαίνει ότι το μοντέλο είναι «σωστό», ή ότι 
εξηγεί μεγάλο μέρος της συνδιακύμανσης. Μια «καλή προσαρμογή του μοντέλου» δείχνει μόνο ότι το 
μοντέλο είναι εύλογη/δυνατό (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Muller, 2003). Κατά την αναφορά των 
αποτελεσμάτων της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (CFA), καλείται κανείς να αναφέρει τα εξής: 
α) τα προτεινόμενα μοντέλα, β) τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν, γ) ποιες μετρήσεις προσδιορίζουν κάθε 
λανθάνουσα μεταβλητή, δ) συσχετίσεις μεταξύ των λανθανουσών μεταβλητών, ε) κάθε άλλη σχετική 
πληροφορία, όπως εάν χρησιμοποιούνται περιορισμοί (Jackson, Gillaspy, & Purc-Stephenson, 2009).  Κατά 
την αναφορά της επιλογής των στατιστικών τεστ σχετικά με την προσαρμογή του μοντέλου, δεν θα πρέπει να 
αναφέρει κανείς απλά τα στατιστικά στοιχεία που εκτιμούν την καλύτερη προσαρμογή του, παρόλο που αυτό 
μπορεί να είναι δελεαστικό. Αν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, η Kline (2010) συνιστά την 
αναφορά των ακόλουθων στατιστικών τιμών στα πλαίσια της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης 
(CFA): Chi-squared, RMSEA, CFI και SRMR. Η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος της προσέγγισης 
RMSEA αποφεύγει προβλήματα του μεγέθους του δείγματος, αναλύοντας την απόκλιση μεταξύ του 
υποθετικού μοντέλου, επιλέγοντας με το βέλτιστο τρόπο εκτιμήσεις παραμέτρων, και τις πηγές 
συνδιακύμανσης του πληθυσμού (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008). Οι τιμές της RMSEA κυμαίνονται 
από 0 έως 1, με τις μικρότερες τιμές να υποδηλώνουν καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου. Μία τιμή 0.06 ή 
μικρότερη είναι ενδεικτική της αποδεκτής προσαρμογής του μοντέλου (Hu & Bentler, 1999).  
136Η τιμή CFI χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη του 0.9 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή. Ο δείκτης 
συγκριτικής προσαρμογής CFI αναλύει την προσαρμογή του μοντέλου με την εξέταση της ασυμφωνίας 
μεταξύ των δεδομένων και του υποθετικού μοντέλου, ενώ η προσαρμογή του μοντέλου στα ζητήματα 
μεγέθους του δείγματος είναι συνυφασμένη με την x2 δοκιμή. Οι CFI τιμές κυμαίνονται από 0 σε 1 με τις 
μεγαλύτερες τιμές να υποδηλώνουν καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου. Μια τιμή CFI 0.90 ή μεγαλύτερη 
θεωρείται γενικά ότι υποδηλώνει αποδεκτή προσαρμογή του μοντέλου (Hu & Bentler, 1999).  
137Η τιμή SRMR χρειάζεται να είναι μικρότερη του 0.08 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή. Η 
τυποποιημένη μέση τετραγωνική ρίζα του SRMR είναι η τετραγωνική ρίζα της διαφοράς μεταξύ της μήτρας 
συνδιακύμανσης του δείγματος και της μήτρας συνδιακύμανσης του μοντέλου (Hooper, Coughlan, & Mullen, 
2008). Η τυποποιημένη μέση τετραγωνική ρίζα του SRMR κυμαίνεται από 0 έως 1, με την τιμή 0.08 ή 
μικρότερη να είναι ενδεικτική ενός αποδεκτού μοντέλου (Hu & Bentler, 1999). 
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προσαρμογή. Το RMSEA είναι 0.091, το οποίο δεν υποδηλώνει καλή προσαρμογή, ενώ θα 

έπρεπε να είναι μικρότερο του 0.06 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή. Το CFI είναι 

0.942, το οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μεγαλύτερο του 0.9 και το 

SRMR είναι 0.051, που υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μικρότερο του 0.08. 

Επομένως, βάσει αυτών, το μοντέλο κατά το επιβεβαιώνεται εν μέρει.  

Στο 4ο Ερωτηματολόγιο (a) (13 ερωτήσεις), το PARQ Father/Parental Acceptance-

Rejection/Short Form  (Rohner, 2004) η P-Τιμή είναι 0.3147, η οποία υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή, καθώς είναι μεγαλύτερη του 0.05. Το RMSEA είναι 0.029, το οποίο 

υποδηλώνει καλή προσαρμογή, καθώς είναι μικρότερο του 0.06. Το CFI είναι 0.988, το 

οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μεγαλύτερο του 0.9 και το SRMR είναι 

0.057, που υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μικρότερο του 0.08. Επομένως, 

βάσει αυτών, το μοντέλο επιβεβαιώνεται.  

Στο 4ο Ερωτηματολόγιο (b) (12 ερωτήσεις), το PARQ Mother/Parental Acceptance-

Rejection/Short Form  (Rohner, 2004) η P-Τιμή είναι 0.2483, η οποία υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή, καθώς είναι μεγαλύτερη του 0.05. Το RMSEA είναι 0.037, το οποίο 

υποδηλώνει καλή προσαρμογή, καθώς είναι μικρότερο του 0.06. Το CFI είναι 0.981, το 

οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μεγαλύτερο του 0.9 και το SRMR είναι 

0.054, που υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μικρότερο του 0.08. Επομένως, 

βάσει αυτών, και αυτό το μοντέλο επιβεβαιώνεται.  

Στο 5ο Ερωτηματολόγιο, το TARQ/Teacher’s Acceptance-Rejection/Short Form (16 

ερωτήσεις) (Rohner, 2004) η P-Τιμή είναι 0.0850, η οποία υποδηλώνει καλή προσαρμογή, 

καθώς είναι μεγαλύτερη του 0.05. Το RMSEA είναι 0.047, το οποίο υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή, καθώς είναι μικρότερο του 0.06. Το CFI είναι 0.969, το οποίο υποδηλώνει 

καλή προσαρμογή καθώς είναι μεγαλύτερο του 0.9 και το SRMR είναι 0.063, που 

υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μικρότερο του 0.08. Επομένως, βάσει αυτών, 

και το μοντέλο αυτό επιβεβαιώνεται.  

Στο 6ο Ερωτηματολόγιο, το SFI/Self Report Family Inventory (12 ερωτήσεις), 

Version II (Beavers & Hampson, 1990) η P-Τιμή είναι 0.3695, η οποία υποδηλώνει καλή 

προσαρμογή, καθώς είναι μεγαλύτερη του 0.05. Το RMSEA είναι 0.024, το οποίο 

υποδηλώνει καλή προσαρμογή, καθώς είναι μικρότερο του 0.06. Το CFI είναι 0.985, το 

οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μεγαλύτερο του 0.9 και το SRMR είναι 

0.064, που υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μικρότερο του 0.08. Επομένως, 

βάσει αυτών, και αυτό το μοντέλο επιβεβαιώνεται.   
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Στο 7ο Ερωτηματολόγιο, εκείνο της Τάξης μου για το Δημοτικό Σχολείο (18 

ερωτήσεις) (ΤΕΤ/Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2004) η P-Τιμή είναι 0.1590, η οποία 

υποδηλώνει καλή προσαρμογή, καθώς είναι μεγαλύτερη του 0.05. Το RMSEA είναι 0.036, 

το οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή, καθώς είναι μικρότερο του 0.06. Το CFI είναι 

0.980, το οποίο υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μεγαλύτερο του 0.9 και το 

WRMR είναι 0.0784, που υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι μικρότερο του 0.08. 

Επομένως, βάσει αυτών, το μοντέλο αυτό επιβεβαιώνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

ερωτηματολόγιο αυτό εφαρμόστηκε η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για δυαδικά ή 

διατακτικά δεδομένα.  

Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικά οι επιμέρους πίνακες των 7 ερωτηματολογίων 

με τα φορτία της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.2 
1οΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: TRF / 32 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
F1138            ΑΠΟ 

A1139 
 

0.841 
 

0.031 
 

26.716 
 

0.000 
A2140 0.689 0.054 12.742 0.000 
A3141 0.695 0.054 12.841 0.000 
A6142 0.856 0.031 27.679 0.000 
A7143 0.703 0.053 13.290 0.000 
A8144 0.734 0.049 15.063 0.000 
A10145 0.832 0.034 24.764 0.000 
A14146 0.802 0.038 21.012 0.000 
A15147 0.802 0.041 19.598 0.000 
A17148 0.813 0.038 21.170 0.000 
A18149 0.817 0.036 22.398 0.000 

F2150            ΑΠΟ 
A21151 

 
0.849 

 
0.038 

 
22.541 

 
0.000 

A22152 0.855 0.034 25.283 0.000 
A23153 0.644 0.065 9.945 0.000 

                                                
138Αφορά στον παράγοντα Επιθετικότητα. 
139Είναι πνεύμα αντιλογίας.  
140Είναι σκληρός, μοχθηρός με τους άλλους, τους κάνει το νταή.  
141Ζητά πολλή προσοχή από τους άλλους.  
142Είναι ανυπάκουος στο σχολείο.  
143Μπλέκει σε πολλούς καβγάδες.  
144Επιτίθεται και χτυπά άλλους.  
145Είναι πεισματάρης, δύσθυμος, ευερέθιστος.  
146Πειράζει πολύ τους άλλους, είναι πειραχτήρι. 
147Εμφανίζει εκρήξεις οργής, αρπάζεται εύκολα.  
148Κάνει πολύ περισσότερη φασαρία από άλλα παιδιά.   
149Είναι αντιδραστικός, αντιμιλά στους δασκάλους του.   
150Αφορά στον παράγοντα Παραβατικότητα.  
151Δεν φαίνεται να αισθάνεται τύψεις όταν έχει συμπεριφερθεί άσχημα.  
152Παραβαίνει σχολικούς κανόνες.  
153Κάνει παρέα με παιδιά που μπλέκουν σε φασαρίες.  
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Τα φορτία στον πρώτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.689 μέχρι 0.856, τα οποία είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Ακόμη, τα φορτία στον 

δεύτερο παράγοντα κυμαίνονται από 0.644 μέχρι 0.855, που είναι αρκετά υψηλά, με 

αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01.   

Έγινε έλεγχος με τα Modification Indices προκειμένου να προστεθούν στο μοντέλο οι 

συνδιακυμάνσεις που θα βελτίωναν την προσαρμογή του. Σύμφωνα με τα Modification 

Indices έχουν προστεθεί οι ακόλουθες συνδιακυμάνσεις, οι οποίες είναι πολύ πάνω από την 

κριτική τιμή 3.84 (η οποία είναι η κριτική τιμή της Χ2 κατανομής με 1 βαθμό ελευθερίας 

και α=0.05): Α8 με Α7, Α7 με Α2, Α21 με Α2, Α23 με Α22, Α8 με Α2, Α18 με Α14, Α23 

με Α7, Α17 με Α15, Α15 με Α6, Α22 με Α14, Α21 με Α17, Α10 με Α8, Α23 με Α14, Α18 

με Α1 και Α18 με Α7.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.3  
2οΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 10-12 ΕΤΩΝ 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
F1154            ΑΠΟ 

B17155 
 

0.428 
 

0.093 
 

4.586 
 

0.000 
B42156 0.480 0.088 5.467 0.000 
B46157 0.800 0.054 14.690 0.000 
B78158 0.546 0.083 6.548 0.000 
B90159 0.614 0.076 8.099 0.000 

F2160            ΑΠΟ 
B104161 

 
0.612 

 
0.076 

 
8.104 

 
0.000 

B24162 0.801 0.072 11.168 0.000 
B108163 0.451 0.090 4.993 0.000 
B113164 0.463 0.100 4.625 0.000 

F3165            ΑΠΟ 
B107166 

 
0.448 

 
0.092 

 
4.867 

 
0.000 

B76167 0.770 0.055 13.914 0.000 
B82168 0.808 0.049 16.339 0.000 
B105169 0.565 0.078 7.199 0.000 

                                                
154Αφορά στον παράγοντα Κοινωνική Επάρκεια κατά Αντίληψη Μαθητή.  
155Μαθητή: Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται.   
156Μαθητή: Πιάνω εύκολα κουβέντα με άλλα παιδιά.   
157Μαθητή: Συνεργάζομαι με τους συνομηλίκους σε ομαδικές δραστηριότητες.  
158Μαθητή: Ζητώ από άλλα παιδιά να παίξουν μαζί μου.  
159Μαθητή: Τα πάω καλά με άλλα παιδιά.   
160Αφορά στον παράγοντα Σχολική Επάρκεια κατά Αντίληψη Μαθητή. 
161Μαθητή: Διαβάζω τα μαθήματά μου γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα.  
162Μαθητή: Θεωρώ ότι είμαι επιμελής.  
163Μαθητή: Είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου.  
164Μαθητή: Μπορώ εύκολα να χρησιμοποιώ διαφορετικούς τρόπους για να λύνω προβλήματα.  
165Αφορά στον παράγοντα Συναισθηματική Επάρκεια κατά Αντίληψη Μαθητή.  
166Μαθητή: Μπορώ να μιλήσω εύκολα για το πώς αισθάνομαι.  
167Μαθητή: Νιώθω άσχημα όταν έχουν πληγωθεί άλλοι άνθρωποι.  
168Μαθητή: Συμμετέχω και στηρίζω τα άλλα παιδιά σε δύσκολες καταστάσεις.  
169Μαθητή: Νοιάζομαι για τα συναισθήματα των άλλων παιδιών.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
B87170 0.530 0.092 5.781 0.000 
B9171 0.612 0.082 7.480 0.000 
B44172 0.797 0.069 11.613 0.000 
B57173 0.437 0.097 4.493 0.000 

F5174            ΑΠΟ 
B29175 

 
0.657 

 
0.070 

 
9.453 

 
0.000 

B45176 0.705 0.069 10.228 0.000 
B101177 0.479 0.086 5.559 0.000 
B18178 0.388 0.096 4.056 0.000 
B115179 0.435 0.093 4.685 0.000 
B35180 0.456 0.090 5.053 0.000 

 

Τα φορτία στον πρώτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.428 μέχρι 0.800, τα οποία είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον δεύτερο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.451 μέχρι 0.801, που είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-

τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον τρίτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.448 

μέχρι 0.808, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 

0.01. Τα φορτία στον τέταρτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.433 μέχρι 0.797 και είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον πέμπτο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.388 μέχρι 0.705 κι είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-

τιμές όλες μικρότερες του 0.01. 

Έγινε έλεγχος με τα Modification Indices προκειμένου να προστεθούν στο μοντέλο οι 

συνδιακυμάνσεις που θα βελτίωναν την προσαρμογή του. Σύμφωνα με τα Modification 

Indices έχουν προστεθεί οι ακόλουθες συνδιακυμάνσεις, οι οποίες είναι πολύ πάνω από το 

3.84: Β82 με Β113, Β18 με Β113, Β101 με Β104, Β35 με Β46, Β87 με Β10, Β113 με Β42, 

Β113 με Β24, Β105 με Β108, Β101 με Β57, Β101 με Β42, Β90, με Β17, Β104 με Β17 και 

Β45 με Β24.  

 

 

 

                                                
170Μαθητή: Φοβάμαι μήπως κάνω λάθη.  
171Μαθητή: Αποσπάται εύκολα η προσοχή μου από θορύβους ή δραστηριότητες.  
172Μαθητή: Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ.  
173Μαθητή: Κάνω λάθη από τη βιασύνη μου.   
174Αφορά στον παράγοντα Αυτοαντίληψη κατά Αντίληψη Μαθητή.  
175Μαθητή: Παίρνω καλούς βαθμούς στη Γλώσσα.  
176Μαθητή: Όταν διαβάζω κάτι στη Γλώσσα, το μαθαίνω γρήγορα.   
177Μαθητή: Μου αρέσει να κάνω ασκήσεις στη Γλώσσα.  
178Μαθητή: Όταν διαβάζω κάτι στα Μαθηματικά το μαθαίνω γρήγορα.  
179Μαθητή: Καταλαβαίνω ό,τι διαβάζω.  
180Μαθητή: Νιώθω ότι έχω αρκετά προτερήματα.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.4  
3οΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
F1181            ΑΠΟ 

C5182 
 

0.781 
 

0.044 
 

17.926 
 

0.000 
C14183 0.802 0.041 19.457 0.000 
C29184 0.768 0.047 16.424 0.000 
C88185 0.927 0.022 42.141 0.000 

F2186            ΑΠΟ 
C1187 

 
0.917 

 
0.017 

 
52.538 

 
0.000 

C22188 0.931 0.014 64.848 0.000 
C30189 0.928 0.015 60.159 0.000 
C31190 0.927 0.015 60.409 0.000 
C35191 0.933 0.014 65.360 0.000 
C76192 0.903 0.020 45.167 0.000 
C82193 0.943 0.012 76.267 0.000 
C86194 0.898 0.021 43.070 0.000 
C94195 0.899 0.021 43.357 0.000 
C102196 0.971 0.007 133.206 0.000 

F3197            ΑΠΟ 
C10198 

 
0.906 

 
0.019 

 
47.502 

 
0.000 

C51199 0.935 0.014 65.270 0.000 
C55200 0.837 0.032 26.470 0.000 
C79201 0.931 0.015 60.813 0.000 
C84202 0.826 0.034 24.286 0.000 

F4203            ΑΠΟ 
C58204 

 
0.895 

 
0.022 

 
41.212 

 
0.000 

C65205 0.866 0.027 32.407 0.000 
C70206 0.794 0.039 20.163 0.000 

     

                                                
181Αφορά στον παράγοντα Κοινωνική Επάρκεια κατά Αντίληψη Εκπαιδευτικού. 
182Δασκάλου: Συμμετέχει σε μια δραστηριότητα που έχει ήδη ξεκινήσει.  
183Δασκάλου: Συμμετέχει σε ομαδικές συζητήσεις.  
184Δασκάλου: Έχει καλές ιδέες όταν χρειάζεται να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα.  
185Δασκάλου: Απαντάει όταν τον ρωτούν κάτι.  
186Αφορά στον παράγοντα Σχολική Επάρκεια κατά Αντίληψη Εκπαιδευτικού.  
187Δασκάλου: Έχει σύστημα στο διάβασμά του. 
188Δασκάλου: Είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του.  
189Δασκάλου: Ακολουθεί ένα πρόγραμμα σε ό,τι κάνει.  
190Δασκάλου: Διορθώνει τις εργασίες του.  
191Δασκάλου: Έρχεται απροετοίμαστο στο μάθημα.  
192Δασκάλου: Ολοκληρώνει τις εργασίες που του ανατίθενται.  
193Δασκάλου: Είναι καλός μαθητής/καλή μαθήτρια.  
194Δασκάλου: Ολοκληρώνει μόνο του τις σχολικές εργασίες.  
195Δασκάλου: Έχει οργάνωση στη μελέτη του.  
196Δασκάλου: Είναι επιμελές.  
197Αφορά στον παράγοντα Συναισθηματική Επάρκεια κατά Αντίληψη Εκπαιδευτικού.  
198Δασκάλου: Εκνευρίζεται εύκολα.  
199Δασκάλου: Θυμώνει με το παραμικρό.  
200Δασκάλου: Εκνευρίζεται όταν αλλάζουν τα δεδομένα σε κάτι.  
201Δασκάλου: Έχει ξεσπάσματα θυμού.  
202Δασκάλου: Θυμώνει όταν δεν γίνεται το δικό του.  
203Αφορά στον παράγοντα Προβλήματα Συμπεριφοράς κατά Αντίληψη Εκπαιδευτικού.  
204Δασκάλου: Αντιδράει άσχημα.  
205Δασκάλου: Μπλέκει εύκολα σε καυγά.  
206Δασκάλου: Μιλάει άσχημα.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΤΥΠΙΚΟ 
ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΔΙΠΛΕΥΡΗ 
P-ΤΙΜΗ 

C109207 0.881 0.024 36.944 0.000 
 

Τα φορτία στον πρώτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.768 μέχρι 0.927, τα οποία είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον δεύτερο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.898 μέχρι 0.971, που είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-

τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον τρίτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.826 

μέχρι 0.935, που είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. 

Τέλος, τα φορτία στον τέταρτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.794 μέχρι 0.895 και είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01.  

Έγινε έλεγχος με τα Modification Indices προκειμένου να προστεθούν στο μοντέλο οι 

συνδιακυμάνσεις που θα βελτίωναν την προσαρμογή του. Σύμφωνα με τα Modification 

Indices έχουν προστεθεί οι ακόλουθες συνδιακυμάνσεις, οι οποίες είναι πολύ πάνω από το 

3.84: C 94 με C30, C22 με C5, C35 με C22, C102 με C22, C105 με C10, C94 με C1, C30 

με C1, C10 με C82, C84 με C79.     
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.5  
4οaΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: PARQ FATHER 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
F1208            ΑΠΟ 

DP3209 
 

0.626 
 

0.081 
 

7.679 
 

0.000 
DP12210 0.659 0.074 8.854 0.000 
DP22211 0.856 0.068 12.587 0.000 

F2212            ΑΠΟ 
DP4213 

 
0.674 

 
0.063 

 
10.621 

 
0.000 

DP6214 0.683 0.063 10.922 0.000 
DP14215 0.609 0.071 8.610 0.000 
DP20216 0.656 0.067 9.850 0.000 

F3217            ΑΠΟ 
DP2218 

 
0.477 

 
0.084 

 
5.644 

 
0.000 

DP11219 0.553 0.095 5.814 0.000 
DP15220 0.462 0.094 4.939 0.000 

                                                
207Δασκάλου: Αντιδρά έντονα όταν το μαλώνουν.  
208Αφορά στον παράγοντα Ζεστασιά/Στοργή Πατέρα.  
209Πατέρας: Με διευκολύνει με τον τρόπο του να του μιλώ για πράγματα που είναι σημαντικά για μένα.  
210Πατέρας: Με κάνει να νιώθω ότι με θέλει και με χρειάζεται.  
211Πατέρας: Μου δείχνει την αγάπη του.  
212Αφορά στον παράγοντα Εχθρότητα/Επιθετικότητα Πατέρα. 
213Πατέρας: Με χτυπά ακόμη κι αν μερικές φορές δεν το αξίζω.  
214Πατέρας: Με τιμωρεί πολύ αυστηρά όταν θυμώνει.  
215Πατέρας: Προσπαθεί με διάφορους τρόπους να με στεναχωρεί.  
216Πατέρας: Ό,τι και αν κάνω, νομίζει ότι τα άλλα παιδιά συμπεριφέρνονται καλύτερα από μένα.  
217Αφορά στον παράγοντα Αδιαφορία/Παραμέληση Πατέρα. 
218Πατέρας: Δε μου δίνει καθόλου σημασία.  
219Πατέρας: Με αγνοεί όταν του ζητώ βοήθεια.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
DP8221 0.432 0.088 4.932 0.000 

DP16222 0.754 0.056 13.468 0.000 
 

Τα φορτία στον πρώτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.626 μέχρι 0.856, τα οποία είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον δεύτερο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.609 μέχρι 0.683, που είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-

τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον τρίτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.477 

μέχρι 0.553 και είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. 

Τέλος, τα φορτία στον τέταρτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.432 μέχρι 0.754, που είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. 

Έγινε έλεγχος με τα Modification Indices προκειμένου να προστεθούν στο μοντέλο οι 

συνδιακυμάνσεις που θα βελτίωναν την προσαρμογή του. Σύμφωνα με τα Modification 

Indices έχουν προστεθεί οι ακόλουθες συνδιακυμάνσεις, οι οποίες είναι πολύ πάνω από το 

3.84: DP20 με DP6, DP15 με DP4, DP16 με DP4, DP4 με DP3, DP8 με DP12.    
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.6  
4οb ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: PARQ MOTHER 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
F1223            ΑΠΟ 

DM12224 
 

0.655 
 

0.068 
 

9.669 
 

0.000 
DM22225 0.880 0.044 19.996 0.000 
DM24226 0.728 0.058 12.484 0.000 

F2227            ΑΠΟ 
DM4228 

 
0.605 

 
0.078 

 
7.768 

 
0.000 

DM6229 0.651 0.072 9.087 0.000 
DM18230 0.660 0.072 9.118 0.000 

F3231            ΑΠΟ 
DM2232 

 
0.553 

 
0.088 

 
6.309 

 
0.000 

DM7233 0.321 0.107 3.004 0.003 
DM23234 0.739 0.081 9.115 0.000 

                                                                                                                                               
220Πατέρας: Ξεχνά σημαντικά πράγματα που νομίζω θα έπρεπε να θυμάται.  
221Πατέρας: Φαίνεται να με αντιπαθεί.  
222Πατέρας: Με κάνει να νιώθω ότι δε μ’ αγαπά, αν κάνω κάποια αταξία.  
223Αφορά στον παράγοντα Ζεστασιά/Στοργή Μητέρας.  
224Μητέρα: Με κάνει να νιώθω ότι με θέλει και με χρειάζεται.  
225Μητέρα: Μου δείχνει την αγάπη της.  
226Μητέρα: Μου συμπεριφέρεται με στοργή και καλοσύνη.   
227Αφορά στον παράγοντα Εχθρότητα/Επιθετικότητα Μητέρας. 
228Μητέρα: Με χτυπά ακόμη κι αν μερικές φορές δεν το αξίζω.  
229Μητέρα: Με τιμωρεί πολύ αυστηρά όταν θυμώνει.  
230Μητέρα: Με φοβερίζει ή με απειλεί όταν κάνω κάποιο λάθος.  
231Αφορά στον παράγοντα Αδιαφορία/Παραμέληση Μητέρας. 
232Μητέρα: Δε μου δίνει καθόλου σημασία.  
233Μητέρα: Είναι πάντοτε πολύ απασχολημένη για να απαντήσει στις ερωτήσεις μου.  
234Μητέρα: Με αγνοεί, όσο δεν κάνω κάτι που την ενοχλεί.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
DM16235 0.620 0.075 8.282 0.000 
DM21236 0.401 0.095 4.230 0.000 

 

Τα φορτία στον πρώτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.655 μέχρι 0.880, τα οποία είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον δεύτερο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.605 μέχρι 0.660, που είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-

τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον τρίτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.321 

μέχρι 0.739, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 

0.01. Τέλος, τα φορτία στον τέταρτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.401 μέχρι 0.695, τα 

οποία είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01.  

Έγινε έλεγχος με τα Modification Indices προκειμένου να προστεθούν στο μοντέλο οι 

συνδιακυμάνσεις που θα βελτίωναν την προσαρμογή του. Σύμφωνα με τα Modification 

Indices καμία συνδιακύμανση μεταξύ των αρχικών μεταβλητών δεν χρειάστηκε να 

προστεθεί στο μοντέλο.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.7  
5ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: TARQ 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
F1237            ΑΠΟ 

E1238 
 

0.674 
 

0.061 
 

10.986 
 

0.000 
E4239 0.656 0.064 10.204 0.000 

E11240 0.692 0.060 11.466 0.000 
E15241 

 0.742 0.054 13.713 0.000 

E27242 0.813 0.043 18.712 0.000 
E29243 0.761 0.051 14.982 0.000 

F2244            ΑΠΟ 
E8245 

 
0.548 

 
0.086 

 
6.405 

 
0.000 

E12246 0.464 0.084 5.499 0.000 
E22247 0.462 0.087 5.280 0.000 

                                                
235Μητέρα: Με κάνει να νιώθω ότι δε μ’ αγαπά, αν κάνω κάποια αταξία.  
236Μητέρα: Μου δείχνει ότι δεν είμαι επιθυμητός/ή.  
237Αφορά στον παράγοντα Ζεστασιά/Στοργή Δασκάλου.  
238Δάσκαλος: Λέει καλά λόγια για μένα.  
239Δάσκαλος: Με διευκολύνει με τον τρόπο του/της να του/της μιλώ για πράγματα που είναι σημαντικά για 
μένα.  
240Δάσκαλος: Δείχνει πραγματικά ενδιαφέρον για τις δραστηριότητές μου.  
241Δάσκαλος: Με κάνει να νιώθω ότι με θέλει και με χρειάζεται.  
242Δάσκαλος: Μου δείχνει ότι νοιάζεται για μένα.  
243Δάσκαλος: Μου συμπεριφέρεται με στοργή και καλοσύνη.  
244Αφορά στον παράγοντα Εχθρότητα/Επιθετικότητα Δασκάλου. 
245Δάσκαλος: Με τιμωρεί, όταν είναι θυμωμένος/η.  
246Δάσκαλος: Μου λέει πολλά σκληρά λόγια.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
E18248 0.564 0.080 7.089 0.000 
E28249 0.647 0.073 8.803 0.000 

F4250            ΑΠΟ 
E6251 

 
0.656 

 
0.062 

 
10.508 

 
0.000 

E10252 0.683 0.061 11.154 0.000 
E19253 0.654 0.064 10.188 0.000 
E25254 0.754 0.058 13.083 0.000 

  
Τα φορτία στον πρώτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.656 μέχρι 0.813, τα οποία είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον δεύτερο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.462 μέχρι 0.548, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, με 

αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον τρίτο παράγοντα 

κυμαίνονται από 0.564 μέχρι 0.647, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές 

όλες μικρότερες του 0.01. Τέλος, τα φορτία στον τέταρτο παράγοντα κυμαίνονται από 

0.654 μέχρι 0.754, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες 

του 0.01.  

Έγινε έλεγχος με τα Modification Indices προκειμένου να προστεθούν στο μοντέλο οι 

συνδιακυμάνσεις που θα βελτίωναν την προσαρμογή του. Σύμφωνα με τα Modification 

Indices έχουν προστεθεί οι ακόλουθες συνδιακυμάνσεις, οι οποίες είναι πολύ πάνω από το 

3.84: E6 με E1, E28 με E27, E18 με E29, E25 με E28, E25 με E8, E13 με E4, E25 με E15, 

E25 με E18, E10 με E27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
247Δάσκαλος: Με φοβερίζει ή με απειλεί όταν κάνω κάποιο λάθος.  
248Δάσκαλος: Ξεχνά σημαντικά πράγματα που νομίζω θα έπρεπε να θυμάται.  
249Δάσκαλος: Με αγνοεί όσο δεν κάνω κάτι που τον/την ενοχλεί.  
250Αφορά στον παράγοντα Αδιαφοροποίητη Απόρριψη Δασκάλου. 
251Δάσκαλος: Με βλέπει ως μεγάλο μπελά.  
252Δάσκαλος: Φαίνεται να με αντιπαθεί.  
253Δάσκαλος: Με κάνει να νιώθω ότι δεν με θέλει αν κάνω κάποια αταξία.  
254Δάσκαλος: Μου δείχνει ότι δεν είμαι επιθυμητός/η.  



 

 

256 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.8  
6ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: SFI 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
U1255            ΑΠΟ 

F3256 
 

0.491 
 

0.102 
 

4.795 
 

0.000 
F12257 0.656 0.090 7.271 0.000 
F17258 0.472 0.104 4.546 0.000 
F21259 0.490 0.103 4.736 0.000 
F28260 0.506 0.103 4.931 0.000 
F35261 0.463 0.104 4.449 0.000 

U2262            ΑΠΟ 
F2263 

 
0.310 

 
0.185 

 
1.673 

 
0.094 

F19264 0.402 0.172 2.337 0.019 
F36265 0.232 0.148 1.566 0.117 

U3266            ΑΠΟ 
F5267 

 
1.000 

 
0.000 

 
999.000 

 
999.000 

F10268 0.939 0.275 3.420 0.001 
F14269 0.875 0.235 3.718 0.000 

 
Τα φορτία στον πρώτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.472 μέχρι 0.656, τα οποία είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον δεύτερο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.232 μέχρι 0.402, τα οποία δεν είναι τόσο υψηλά, με 

αντίστοιχες P-τιμές από 0.094 ως 0.117. Τέλος, τα φορτία στον τρίτο παράγοντα 

κυμαίνονται από 0.875 μέχρι 0.939, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές 

μικρότερες του 0.01. 

Έγινε έλεγχος με τα Modification Indices προκειμένου να προστεθούν στο μοντέλο οι 

συνδιακυμάνσεις που θα βελτίωναν την προσαρμογή του. Σύμφωνα με τα Modification 

Indices έχουν προστεθεί οι ακόλουθες συνδιακυμάνσεις, οι οποίες είναι πολύ πάνω από το 

3.84: F10 με F35, F14 με F35, F7 με F19, F14 με F21. 

 

                                                
255Αφορά στον παράγοντα Υγεία/Ικανότητα Οικογένειας.  
256Όλοι έχουμε λόγο στα οικογενειακά σχέδια.  
257Στο σπίτι μας, αισθανόμαστε ότι ο ένας αγαπάει τον άλλο.  
258Η οικογένειά μου αντιμετωπίζει το μέλλον ευοίωνα (αισιόδοξα).  
259Στην οικογένειά μας είμαστε καλοί στο να λύνουμε τα προβλήματα όλοι μαζί.   
260Τα μέλη της οικογένειάς μας προσέχουν αυτά που λένε οι άλλοι και ακούν αυτά που λέγονται.  
261Πόσο καλά λειτουργεί η οικογένειά μου ως σύνολο.  
262Αφορά στον παράγοντα Συνοχή Οικογένειας. 
263Στην οικογένειά μας προτιμάμε να κάνουμε πράγματα μεταξύ μας παρά με άλλους ανθρώπους.  
264Καθένα από τα μέλη της οικογένειάς μου τραβά το δικό του δρόμο τις περισσότερες φορές.  
265Πώς αξιολογώ την ανεξαρτησία της οικογένειάς μου.  
266Αφορά στον παράγοντα Σύγκρουση Οικογένειας.  
267Οι ενήλικοι στην οικογένειά μου ανταγωνίζονται μεταξύ τους και μαλώνουν.  
268Τα μέλη της οικογένειάς μου μειώνουν το ένα το άλλο.  
269Μαλώνουμε πολύ και ποτέ δε λύνουμε τα προβλήματά μας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.3.9  
7ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΤΕΤ 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
F1270            ΑΠΟ 

G1271 
 

0.801 
 

0.094 
 

8.509 
 

0.000 
G11272 0.710 0.138 5.133 0.000 
G16273 0.817 0.094 8.723 0.000 
G21274 1.079 0.056 19.122 0.000 

F2275            ΑΠΟ 
G2276 

 
0.687 

 
0.106 

 
6.452 

 
0.000 

G12277 0.874 0.084 10.377 0.000 
G22278 0.924 0.062 14.798 0.000 

F3279            ΑΠΟ 
G3280 

 
0.509 

 
0.161 

 
3.153 

 
0.002 

G8281 0.673 0.111 6.063 0.000 
G18282 1.140 0.138 8.245 0.000 

F4283            ΑΠΟ 
G4284 

 
0.906 

 
0.061 

 
14.939 

 
0.000 

G9285 0.885 0.057 15.446 0.000 
G14286 0.805 0.071 11.285 0.000 
G19287 0.936 0.050 18.640 0.000 
G24288 0.797 0.067 11.843 0.000 

F5289            ΑΠΟ 
G5290 

 
0.551 

 
0.174 

 
3.170 

 
0.002 

G10291 0.712 0.099 7.198 0.000 
G20292 0.999 0.111 9.036 0.000 

 

                                                
270Αφορά στον παράγοντα Ικανοποίηση από τη Λειτουργία της Σχολικής Τάξης. 
271Το μάθημα  περνάει ευχάριστα.   
272Η φετινή τάξη μάς αρέσει.  
273Στους περισσότερους δεν αρέσει η τάξη μας.  
274Η τάξη μας είναι ευχάριστη.  
275Αφορά στον παράγοντα Διενεκτικότητα στη Λειτουργία της Σχολικής Τάξης.  
276Τα παιδιά τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους.  
277Στους περισσότερους συμμαθητές μου αρέσουν οι τσακωμοί.  
278Οι συμμαθητές μου τσακώνονται συχνά.  
279Αφορά στον παράγοντα Ανταγωνιστικότητα στη Λειτουργία της Σχολικής Τάξης. 
280Στα διαλείμματα οι μαθητές παίζουν ανταγωνιστικά παιχνίδια και όχι συνεργατικά.  
281Οι περισσότεροι μαθητές προσπαθούν να ξεπεράσουν στα μαθήματα τους άλλους.  
282Οι περισσότεροι  προσπαθούν πάντα να ξεπεράσουν τους άλλους.  
283Αφορά στον παράγοντα Δυσκολία στη Λειτουργία της Σχολικής Τάξης. 
284Τα μαθήματα και οι ασκήσεις που κάνουμε είναι εύκολες.  
285Οι ασκήσεις, που κάνουμε, είναι δύσκολες και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του δασκάλου.  
286Οι περισσότερες ασκήσεις μας δυσκολεύουν.  
287Τα μαθήματα και οι ασκήσεις, που κάνουμε, είναι πολύ εύκολες.  
288Οι ασκήσεις, που κάνουμε, είναι εύκολες και δεν χρειάζεται να μας βοηθάει ο δάσκαλος.  
289Αφορά στον παράγοντα Συνεκτικότητα στη Λειτουργία της Σχολικής Τάξης.  
290Οι περισσότεροι συμμαθητές μου είναι φίλοι μου.  
291Μερικά παιδιά δεν είναι φίλοι μου.  
292Οι συμμαθητές μου συμπαθιούνται μεταξύ τους.  
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Τα φορτία στον πρώτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.710 μέχρι 1.079, τα οποία είναι 

αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον δεύτερο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.687 μέχρι 0.924 και είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-

τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον τρίτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.509 

μέχρι 1.140, που είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα 

φορτία στον τέταρτο παράγοντα κυμαίνονται από 0.797 μέχρι 0.936, τα οποία είναι αρκετά 

υψηλά, με αντίστοιχες P-τιμές όλες μικρότερες του 0.01. Τα φορτία στον πέμπτο 

παράγοντα κυμαίνονται από 0.551 μέχρι 0.999, που είναι αρκετά υψηλά, με αντίστοιχες P-

τιμές όλες μικρότερες του 0.01.  

Έγινε έλεγχος με τα Modification Indices για να προστεθούν στο μοντέλο οι 

συνδιακυμάνσεις που θα βελτίωναν την προσαρμογή του και καμία συνδιακύμανση μεταξύ 

των αρχικών μεταβλητών δεν χρειάστηκε να προστεθεί στο μοντέλο.   
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Β2.1.4 Ανάλυση Διαδρομών και Διαγράμματα Ανάλυσης Διαδρομών/Path Analysis & 

Path Diagrams293 

 

Β2.1.4.1 Μοντέλο 1: Ψυχοκοινωνικό Προφίλ Μαθητή και Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο τα Προβλήματα Συμπεριφοράς του μαθητή κατά 

την αντίληψη του ίδιου του μαθητή (PROSYALM) επηρεάζονται από την Κοινωνική 

Επάρκεια του μαθητή κατά την αντίληψη του ίδιου του μαθητή (KOIEPALM), τη Σχολική 

Επάρκεια του μαθητή κατά την αντίληψη του ίδιου του μαθητή (SXOEPALM), τη 

Συναισθηματική Επάρκεια του μαθητή κατά την αντίληψη του ίδιου του μαθητή 

(SYNEPALM) και την Αυτοαντίληψη του μαθητή (AYTOAALM), καθώς, επίσης, και πώς 

οι τέσσερις τελευταίοι αυτοί παράγοντες (KOIEPALM, SXOEPALM, SYNEPALM, 

AYTOAALM) επηρεάζονται από την Ομάδα μαθητών με ή χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς  (OMADA).  

Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:   

   πώς η Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή επηρεάζεται από την 

Αυτοαντίληψη του μαθητή, 

   πώς συνδιακυμαίνονται η Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του 

μαθητή με την Κοινωνική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή, 

   πώς επηρεάζεται η Αυτοαντίληψη του μαθητή από τη Συναισθηματική Επάρκεια 

μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή, 

   πώς επηρεάζεται η Σχολική Επάρκεια μαθητή από τη Συναισθηματική Επάρκεια 

μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή.  

ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ294 RMSEA295 CFI296 SRMR297 
        ΜΟΝΤΕΛΟ 1 2.644 (3) 0.4498 0.000 1.000 0.027 
                                                

293Οι δομικές εξισώσεις που διαμορφώνουν ένα μοντέλο συχνά αναπαρίστανται με τα λεγόμενα Διαδρομικά 
Διαγράμματα (Path Diagrams). Μέσα σε αυτά τα διαγράμματα η σύνδεση των μεταβλητών γίνεται με μονής 
ή διπλής κατεύθυνσης βέλη ή με διπλής κατεύθυνσης καμπυλόγραμμα βέλη (Δαφέρμος, 2013). Για 
περισσότερες πληροφορίες γύρω από την Ανάλυση Διαδρομών (Path Analysis), βλέπε υποκεφάλαιο 
Μεθοδολογικού Σχεδιασμού: Β1.9 Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων.  

294Η P-ΤΙΜΗ (P-Value) χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη του 0.05 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή 
(Goodman, 1999).  
295Η τιμή RMSEA χρειάζεται να είναι μικρότερη του 0.06 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή (Hu & 
Bentler, 1999. Suhr, 2006).   
296Η τιμή CFI χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη του 0.9 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή (Bentler, 1995. 
Hu & Bentler, 1999). 
297Η τιμή SRMR χρειάζεται να είναι μικρότερη του 0.08 για να υποδηλώνει καλή προσαρμογή (Hu & Bentler, 
1999).  
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Η P-Τιμή 0.4498 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου καθώς είναι 

μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή RMSEA 0.000 υποδηλώνει επίσης καλή προσαρμογή εφόσον 

είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 1.000 υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί είναι 

μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.027 υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι 

μικρότερη του 0.08.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.1 
ΜΟΝΤΕΛΟ 1: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ298 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
KOIEPALM    ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.017 
 

0.102 
 

-0.164 
 

0.870 (μη σημ299.) 
SXOEPALM   ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.119 
 

0.072 
 

-1.639 
 

0.101 (μη σημ.) 
AYTOAALM 0.622 0.069 9.022 0.000 (ισχ. σημ.) 
SYNEPALM 0.208 0.078 2.662 0.008 (ισχ. σημ.) 

SYNEPALM ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.028 

 
0.102 

 
0.270 

 
0.787 (μη σημ.) 

AYTOAALM  ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.203 

 
0.088 

 
2.309 

 
0.021 (σημαντ.) 

SYNEPALM 0.430 0.081 5.293 0.000 (ισχ. σημ.) 
PROSYALM   ΑΠΟ 

KOIEPALM 
 

-0.093 
 

0.117 
 

-0.798 
 

0.425 (μη σημ.) 
SXOEPALM 0.023 0.132 0.176 0.860 (μη σημ.) 
SYNEPALM 0.110 0.126 0.872 0.383 (μη σημ.) 
AYTOAALM -0.452 0.123 -3.681 0.000 (ισχ. σημ.) 

SYNEPALM      ΜΕ 
KOIEPALM 0.606 0.065 9.379 0.000 (ισχ. σημ.) 

   
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
298Η ακριβής ονομασία των παραγόντων υπάρχει στην πρώτη παράγραφο του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου.  
299 Η μη στατιστικά σημαντική επίδραση συμβολίζεται στα Διαγράμματα Διαδρομών/Path Diagrams με 
διακεκομμένο βέλος, σε αντίθεση με τη στατιστικά σημαντική επίδραση που συμβολίζεται με κανονικό 
βέλος. 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.1300, παρατηρείται στατιστικά σημαντική θετική 

επίδραση (0.203, p<0.05) της Ομάδας μαθητών στην Αυτοαντίληψη μαθητή. Ακόμη, 

παρατηρείται ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση (-0.452, p<0.01) της 

Αυτοαντίληψης μαθητή στα Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητή κατά μαθητή. Η 

Αυτοαντίληψη μαθητή, επίσης, παρουσιάζει ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση 

(0.622, p<0.01) στη Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή. Η 

Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή σύμφωνα με την αντίληψη του μαθητή παρουσιάζει 

ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.430, p<0.01) στην Αυτοαντίληψη 

μαθητή. Η Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή, ακόμη, 

παρουσιάζει ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.208, p<0.01) στη Σχολική 

Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του ίδιου του μαθητή. Τέλος, παρατηρείται ισχυρά 

στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.606, p<0.01) ανάμεσα στην Κοινωνική 

Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του ίδιου του μαθητή και τη Συναισθηματική 

Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή.  

 

Β2.1.4.2 Μοντέλο 2: Ψυχοκοινωνικό Προφίλ και Προβλήματα Συμπεριφοράς Κατά την 

Αντίληψη Δασκάλου και Μαθητή 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο η Κοινωνική Επάρκεια μαθητή κατά την 

αντίληψη του δασκάλου (KOIEPALD), η Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη 

του δασκάλου (SXOEPALD), η Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του 

δασκάλου (SYNEPALD) και τα Προβλήματα Συμπεριφοράς του μαθητή κατά την 

αντίληψη του δασκάλου (PROSYALD) επηρεάζονται από την Ομάδα μαθητών με ή χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς (OMADA). Ακόμη, το μοντέλο αυτό μετράει πώς η Κοινωνική 

Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή (KOIEPALM) επηρεάζεται από την 

Κοινωνική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου (KOIEPALD), πώς η 

Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή (SXOEPALM) επηρεάζεται από 

τη Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου (SXOEPALD), πώς η 

Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή (SYNEPALM) 

επηρεάζεται από τη Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου 

(SYNEPALD) και πώς τα Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητή κατά την αντίληψη του 

μαθητή (PROSYALM) επηρεάζονται από τα Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητή κατά την 

αντίληψη του δασκάλου (PROSYALD).  

                                                
300Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη η αρίθμηση των Διαγραμμάτων ακολουθεί την αρίθμηση των 
αντίστοιχων Πινάκων.  
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Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:  

 πώς συνδιακυμαίνονται η Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του 

δασκάλου με τα Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου, 

 πώς συνδιακυμαίνονται η Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου 

με την Κοινωνική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου.  

ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
ΜΟΝΤΕΛΟ 2 22.067 (20) 0.3369 0.033 0.995 0.058 

Η P-Τιμή 0.3369 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου καθώς είναι 

μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή RMSEA 0.033 υποδηλώνει, επίσης, καλή προσαρμογή 

εφόσον είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 0.995 υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί 

είναι μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.058 υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς 

είναι μικρότερη του 0.08.  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.2  
ΜΟΝΤΕΛΟ 2: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ301 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
KOIEPALD     ΑΠΟ 

OMADA 0.306 0.093 3.304 0.001 (ισχ. σημ.) 

SXOEPALD    ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.456 

 
0.081 

 
5.638 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

SYNEPALD    ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.619 

 
0.063 

 
9.838 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

PROSYALD    ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.639 

 
0.060 

 
-10.596 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

KOIEPALM    ΑΠΟ 
KOIEPALD 

 
0.002 

 
0.082 

 
0.030 

 
0.976 (μη σημ.) 

SXOEPALM   ΑΠΟ 
SXOEPALD 

 
0.090 

 
0.091 

 
0.992 

 
0.321 (μη σημ.) 

SYNEPALM   ΑΠΟ 
SYNEPALD 

 
0.065 

 
0.076 

 
0.847 

 
0.397 (μη σημ.) 

PROSYALM   ΑΠΟ 
PROSYALD 

 
0.116 

 
0.097 

 
1.191 

 
0.234 (μη σημ.) 

SYNEPALD      ΜΕ 
PROSYALD 

 
-0.901 

 
0.019 

 
-46.881 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

SXOEPALD      ΜΕ 
KOIEPALD 

 
0.782 

 
0.040 

 
19.736 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

SXOEPALM      ΜΕ 
KOIEPALM 

 
0.329 

 
0.091 

 
3.598 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

SYNEPALM      ΜΕ 
KOIEPALM 

 
0.611 

 
0.064 

 
9.508 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

SXOEPALM 0.471 0.080 5.907 0.000 (ισχ. σημ.) 
PROSYALM      ΜΕ 

KOIEPALM 
 

-0.177 
 

0.100 
 

-1.768 
 

0.077 (ασθ. σημ.) 
SXOEPALM -0.252 0.097 -2.600 0.009 (ισχ. σημ.) 
SYNEPALM -0.131 0.100 -1.302 0.193 (μη σημ.) 

                                                
301Η ακριβής ονομασία των παραγόντων υπάρχει στην πρώτη παράγραφο του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου.  
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.2, παρατηρείται ισχυρά στατιστικά σημαντική 

θετική επίδραση (0.306, p<0.01) της Ομάδας μαθητών στην Κοινωνική Επάρκεια μαθητή 

κατά την αντίληψη του δασκάλου, ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.456, 

p<0.01) της Ομάδας μαθητών στη Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του 

δασκάλου, ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.619, p<0.01) της Ομάδας 

μαθητών στη Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου και 

ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση (-0.639, p<0.01) της Ομάδας μαθητών 

στα Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου.  

Παρατηρείται, ακόμη, ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.782, 

p<0.01) ανάμεσα στην Κοινωνική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου και 

στη Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου. Η Συναισθηματική 

Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου παρουσιάζει επίσης ισχυρά στατιστικά 

σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-0.901, p<0.01) με τα Προβλήματα Συμπεριφοράς 

μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου.  Ακόμη, παρατηρείται ισχυρά στατιστικά 

σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.329, p<0.01) ανάμεσα στην Κοινωνική Επάρκεια 

μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή και τη σχολική επάρκεια μαθητή κατά την 

αντίληψη μαθητή. Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.611, p<0.01) 

παρουσιάζεται ακόμη ανάμεσα στην Κοινωνική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του 

μαθητή και στη Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του μαθητή. Ισχυρά 

σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.471, p<0.01) παρατηρείται ανάμεσα στη Σχολική 

Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη μαθητή και στη Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή 

κατά την αντίληψη του μαθητή. Ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-

0.252, p<0.01) παρουσιάζεται ανάμεσα στη Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη 

μαθητή και στα Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητή κατά την αντίληψη μαθητή.   

 

Β2.1.4.3 Μοντέλο 3: Αποδοχή/Απόρριψη Γονιών, Δασκάλου και Προβλήματα 

Συμπεριφοράς 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο η Ζεστασιά/Στοργή πατέρα (WAAFPR), 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα (HOAGP), Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα (INNEP), 

Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα (UNREP), Ζεστασιά/Στοργή μητέρας (WAAFMR), 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα μητέρας (HOAGM), Αδιαφορία/Παραμέληση μητέρας 

(INNEM), Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας (UNREM) επηρεάζονται από την Ομάδα 

μαθητών με ή χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (OMADA). Ακόμη, κατά πόσο η 

Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου (WAAFD) επηρεάζεται από τη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα 
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(WAAFPR) και τη Ζεστασιά/Στοργή μητέρας (WAAFMR), η Εχθρότητα/Επιθετικότητα 

δασκάλου (HOAGD) επηρεάζεται από την Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα (HOAGP) 

και την Εχθρότητα/Επιθετικότητα μητέρας (HOAGM), η Αδιαφορία/Παραμέληση 

δασκάλου (INNED) επηρεάζεται από την Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα (INNEP) και 

την Αδιαφορία/Παραμέληση μητέρας (INNEM), η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου 

(UNRED) επηρεάζεται από την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα (UNREP) και την 

Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας (UNREM). Τέλος, τη συνδιακύμανση ανάμεσα στη 

Ζεστασιά/Στοργή πατέρα (WAAFPR) και μητέρας (WAAFMR), την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα (HOAGP) και μητέρας (HOAGM), την 

Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα (INNEP) και μητέρας (INNEM) και την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη πατέρα (UNREP) και μητέρας (UNREM).  

Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:  

  πώς η Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα επηρεάζεται από την Εχθρότητα/Επιθετικότητα 

πατέρα,  

   πώς η Αδιαφορία/Παραμέληση μητέρας επηρεάζεται από τη Ζεστασιά/Στοργή 

μητέρας,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας με τη Ζεστασιά/Στοργή 

μητέρας,  

   πώς η Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα επηρεάζεται από Αδιαφοροποίητη Απόρριψη 

πατέρα,  

   πώς η Εχθρότητα/Επιθετικότητα μητέρας επηρεάζεται από την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη μητέρας,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα με τη Ζεστασιά/Στοργή 

πατέρα,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Εχθρότητα/Επιθετικότητα δασκάλου με την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Εχθρότητα/Επιθετικότητα μητέρας με την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη πατέρα,  

   πώς η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου επηρεάζεται από την 

Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου,  

   πώς η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου επηρεάζεται από την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα δασκάλου,  
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   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου με την 

Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου,  

   πώς η Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου επηρεάζεται από Αδιαφορία/Παραμέληση 

δασκάλου,  

  πώς η Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα επηρεάζεται από Εχθρότητα/Επιθετικότητα 

μητέρας,  

   πώς η Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου επηρεάζεται από την Εχθρότητα/Επιθετικότητα 

πατέρα,  

   πώς η Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου επηρεάζεται από την Ομάδα μαθητών με ή 

χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς.  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
ΜΟΝΤΕΛΟ 3 50.677 (42) 0.1685 0.046 0.984 0.068 

 

 

Η P-Τιμή 0.1685 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου καθώς είναι 

μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή RMSEA 0.046 υποδηλώνει, επίσης, καλή προσαρμογή 

εφόσον είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 0.984 υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί 

είναι μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.068 υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς 

είναι μικρότερη του 0.08.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.3 
ΜΟΝΤΕΛΟ 3: ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΟΝΙΩΝ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ302  

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
WAAFPR        ΑΠΟ 

OMADA 
 

0.075 
 

0.101 
 

0.734 
 

0.463 (μη σημ.) 
HOAGP           ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.046 
 

0.065 
 

-0.707 
 

0.479 (μη σημ.) 
UNREP 0.520 0.077 6.718 0.000 (ισχ. σημ.) 
HOAGM 0.351 0.117 3.003 0.003 (ισχ. σημ.) 

INNEP             ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.031 

 
0.080 

 
0.387 

 
0.699 (μη σημ.) 

HOAGP 0.651 0.061 10.675 0.000 (ισχ. σημ.) 
UNREP            ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.229 
 

0.097 
 

-2.371 
 

0.018 (σημαντ.) 
WAAFMR       ΑΠΟ 

OMADA 
 
 

0.252 0.095 2.636 0.008 (ισχ. σημ.) 

                                                
302Η ακριβής ονομασία των παραγόντων υπάρχει στην πρώτη παράγραφο του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
 

HOAGM          ΑΠΟ 
OMADA 

-0.155 0.075 -2.063 0.039 (σημαντ.) 

UNREM 0.654 0.057 11.516 0.000 (ισχ. σημ.) 
INNEM            ΑΠΟ 

OMADA 
 

0.054 
 

0.086 
 

0.637 
 

0.524 (μη σημ.) 
WAAFMR -0.594 0.068 -8.777 0.000 (ισχ. σημ.) 

UNREM          ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.031 

 
0.102 

 
-0.302 

 
0.763 (μη σημ.) 

WAAFD          ΑΠΟ 
WAAFPR 

 
-0.350 

 
0.082 

 
-4.272 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

WAAFMR -0.221 0.083 -2.676 0.007 (ισχ. σημ.) 
INNED 0.432 0.081 5.320 0.000 (ισχ. σημ.) 
HOAGP -0.237 0.087 -2.726 0.006 (ισχ. σημ.) 

HOAGD          ΑΠΟ 
HOAGP 

 
0.807 

 
0.185 

 
4.373 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

HOAGM -0.242 0.153 -1.582 0.114 (μη σημ.) 
INNED            ΑΠΟ 

INNEM 
 

-0.131 
 

0.063 
 

-2.059 
 

0.039 (σημαντ.) 
INNEP 0.245 0.071 3.435 0.001 (ισχ. σημ.) 

HOAGD 0.491 0.070 7.013 0.000 (ισχ. σημ.) 
OMADA -0.136 0.061 -2.226 0.026(σημαντ.) 

UNRED           ΑΠΟ 
UNREP 

 
0.053 

 
0.084 

 
0.638 

 
0.523 (μη σημ.) 

UNREM 0.176 0.072 2.455 0.014 (σημαντ.) 
INNED 0.977 0.118 8.291 0.000 (ισχ. σημ.) 

WAAFPR           ΜΕ 
WAAFMR 

 
0.360 

 
0.078 

 
4.622 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

HOAGP             ΜΕ 
HOAGM 

 
-0.066 

 
0.150 

 
-0.438 

 
0.661 (μη σημ.) 

INNEM              ΜΕ 
INNEP 

 
0.216 

 
0.098 

 
2.201 

 
0.028 (σημαντ.) 

UNREP              ΜΕ 
UNREM 

 
0.349 

 
0.078 

 
4.473 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

WAAFPR -0.361 0.080 -4.523 0.000 (ισχ. σημ.) 
UNREM             ΜΕ 

WAAFMR 
 

-0.445 
 

0.075 
 

-5.962 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
HOAGD             ΜΕ 

HOAGP 
 

-0.426 
 

0.147 
 

-2.892 
 

0.004 (ισχ. σημ.) 
HOAGM            ΜΕ 

UNREP 
 

0.243 
 

0.077 
 

3.162 
 

0.002 (ισχ. σημ.) 
UNRED              ΜΕ 

INNED -0.622 0.103 -6.043 0.000 (ισχ. σημ.) 

WAAFD 0.311 0.080 3.885 0.000 (ισχ. σημ.) 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.3303, παρατηρείται ισχυρά στατιστικά σημαντική 

θετική επίδραση (0.252, p<0.01) της Ομάδας των μαθητών στη Ζεστασιά/Στοργή της 

μητέρας. Σημαντική στατιστικά αρνητική (-0.155, p<0.05) είναι η επίδραση της Ομάδας 

των μαθητών στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα της μητέρας. Σημαντική στατιστικά αρνητική 

(-0.136, p<0.05) είναι η επίδραση της Ομάδας των μαθητών στην Αδιαφορία/Παραμέληση 

δασκάλου. Σημαντική στατιστικά αρνητική (-0.229, p<0.05) είναι η επίδραση της Ομάδας 

των μαθητών στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα. Ισχυρά στατιστικά σημαντική 

θετική (0.651, p<0.01) είναι η επίδραση  της Εχθρότητας/Επιθετικότητας πατέρα προς την 

Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα.  

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.351, p<0.01) είναι η επίδραση  της 

Εχθρότητας/Επιθετικότητας της μητέρας προς την Εχθρότητα/Επιθετικότητα του πατέρα. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.654, p<0.01) είναι η επίδραση  της 

Αδιαφοροποίητης Απόρριψης της μητέρας προς την Εχθρότητα/Επιθετικότητα της 

μητέρας. Ισχυρά σημαντική στατιστικά αρνητική (-0.350, p<0.01) είναι η επίδραση της 

Ζεστασιάς/Στοργής πατέρα προς τη Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου. Ισχυρά σημαντική 

στατιστικά αρνητική (-0.221, p<0.01) είναι η επίδραση της Ζεστασιάς/Στοργής μητέρας 

προς τη Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου. Ισχυρά σημαντική στατιστικά αρνητική (-0.237, 

p<0.01) είναι η επίδραση της Εχθρότητας/Επιθετικότητας πατέρα προς τη 

Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.807, p<0.01) είναι η επίδραση  της 

Εχθρότητας/Επιθετικότητας πατέρα προς την Εχθρότητα/Επιθετικότητα δασκάλου. Ισχυρά 

στατιστικά σημαντική θετική (0.245, p<0.01) είναι η επίδραση  της 

Αδιαφορίας/Παραμέλησης πατέρα προς την Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου. 

Σημαντική στατιστικά αρνητική (-0.131, p<0.05) είναι η επίδραση της 

Αδιαφορίας/Παραμέλησης μητέρας προς την Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου. 

Σημαντική στατιστικά θετική (0.176, p<0.05) είναι η επίδραση της Αδιαφοροποίητης 

Απόρριψης μητέρας προς την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου.  

Ισχυρά σημαντική στατιστικά αρνητική (-0.594, p<0.01) είναι η επίδραση της 

Ζεστασιάς/Στοργής μητέρας προς την Αδιαφορία/Παραμέληση μητέρας. Ισχυρά 

στατιστικά σημαντική θετική (0.654, p<0.01) είναι η επίδραση  της Αδιαφοροποίητης 

Απόρριψης πατέρα προς την Εχθρότητα/Επιθετικότητα μητέρας. Ισχυρά στατιστικά 

                                                
303Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του μοντέλου, οι μη στατιστικά σημαντικές σχέσεις δεν εμφανίζονται με 
διακεκομμένες γραμμές παρόλο που εξετάστηκαν. Για τον ίδιο λόγο δεν παρουσιάζονται οι συνδιακυμάνσεις 
στο συγκεκριμένο μοντέλο, ωστόσο περιγράφονται παρακάτω.  
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σημαντική θετική (0.520, p<0.01) είναι η επίδραση  της Αδιαφοροποίητης Απόρριψης 

πατέρα προς την Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα. Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική 

(0.491, p<0.01) είναι η επίδραση  της Εχθρότητας/Επιθετικότητας δασκάλου προς την 

Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου. Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.977, p<0.01) 

είναι η επίδραση  της Αδιαφορίας/Παραμέλησης δασκάλου προς την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη δασκάλου. Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.432, p<0.01) είναι η 

επίδραση  της Αδιαφορίας/Παραμέλησης δασκάλου προς τη Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου.  

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.243, p<0.01) παρατηρείται 

ανάμεσα στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα και στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα 

μητέρας. Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.360, p<0.01) 

παρατηρείται ανάμεσα στη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα και τη Ζεστασιά/Στοργή μητέρας. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-0.361, p<0.01) παρατηρείται 

ανάμεσα στη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα και την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα. Ισχυρά 

στατιστικά σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-0.455, p<0.01) παρατηρείται ανάμεσα 

στη Ζεστασιά/Στοργή μητέρας και στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας. Ισχυρά 

στατιστικά σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-0.426, p<0.01) παρατηρείται ανάμεσα 

στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα και στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα δασκάλου.  

Στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.216, p<0.05) παρατηρείται ανάμεσα 

στην Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα και στην Αδιαφορία/Παραμέληση μητέρας.  Ισχυρά 

στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.349, p<0.01) παρατηρείται ανάμεσα στην 

Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα και την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας. Ισχυρά 

στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.311, p<0.01) παρατηρείται ανάμεσα στη 

Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου και την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου. Τέλος, ισχυρά 

στατιστικά σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-0.622, p<0.01) παρατηρείται ανάμεσα 

στην Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου και στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου.   

 

Β2.1.4.4 Μοντέλο 4: Αποδοχή/Απόρριψη Γονιών, Λειτουργία Οικογένειας και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο η Ικανότητα/επάρκεια της οικογένειας 

(HECOMP) επηρεάζεται από τη Ζεστασιά Στοργή πατέρα (WAAFPR) και μητέρας 

(WAAFMR), την Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα (HOAGP) και μητέρας (HOAGM), 

την Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα (INNEP) και μητέρας (INNEM), την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη πατέρα (UNREP) και μητέρας (UNREM), τη Συνοχή της οικογένειας (COHES) 

και τη Σύγκρουση της οικογένειας (CONFLICT), καθώς επίσης και πώς οι παράγοντες 



 

 

272 

 

αυτοί  (WAAFPR, WAAFMR, HOAGP, HOAGM, INNEP, INNEM, UNREP, UNREM, 

COHES, CONFLICT) επηρεάζονται από την Ομάδα των μαθητών με ή χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς (OMADA). 

Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας με την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα μητέρας,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα με την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα, 

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφορία/Παραμέληση μητέρας με τη Ζεστασιά/Στοργή 

μητέρας, 

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα με τη Ζεστασιά/Στοργή 

πατέρα, 

   πώς η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας επηρεάζεται από την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα, 

   πώς συνδιακυμαίνονται η Ζεστασιά/Στοργή μητέρας με τη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα, 

   πώς η Ζεστασιά/Στοργή μητέρας επηρεάζεται από την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη 

μητέρας, 

   πώς η Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα επηρεάζεται από την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα μητέρας, 

   πώς η Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα επηρεάζεται από την Εχθρότητα/Επιθετικότητα 

πατέρα, 

   πώς η Συνοχή της οικογένειας επηρεάζεται από την Ικανότητα/επάρκεια της 

οικογένειας, 

   πώς η Αδιαφορία/Παραμέληση της μητέρας επηρεάζεται από την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη μητέρας, 

   πώς η Σύγκρουση της Οικογένειας επηρεάζεται από την Αδιαφορία/Παραμέληση του 

πατέρα, 

   πώς η Σύγκρουση της Οικογένειας επηρεάζεται από τη Ζεστασιά/Στοργή της μητέρας, 

   πώς η Ζεστασιά/Στοργή πατέρα επηρεάζεται από την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη 

πατέρα.  
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ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
ΜΟΝΤΕΛΟ 4 37.935 (32) 0.2169 0.044 0.985 0.060 

 

 

Η P-Τιμή 0.2169 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου καθώς είναι 

μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή RMSEA 0.044 υποδηλώνει, επίσης, καλή προσαρμογή 

εφόσον είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 0.985 υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί 

είναι μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.060 υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς 

είναι μικρότερη του 0.08.     

       

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.4  
ΜΟΝΤΕΛΟ 4: ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΟΝΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ304   

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
HECOMP        ΑΠΟ 

WAAFPR 
 

-0.472 
 

0.130 
 

-3.638 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
HOAGP -0.185 0.155 -1.191 0.234 (μη σημ.) 
INNEP -0.062 0.134 -0.458 0.647 (μη σημ.) 
UNREP 0.119 0.148 0.803 0.422 (μη σημ.) 

WAAFMR 0.046 0.157 0.295 0.768 (μη σημ.) 
HOAGM 0.287 0.146 1.964 0.049 (σημαντ.) 
INNEM 0.019 0.119 0.160 0.873 (μη σημ.) 
UNREM -0.090 0.134 -0.667 0.505 (μη σημ.) 
COHES -0.364 0.193 -1.891 0.059 (ορ. σημ.) 

CONFLICT 0.431 0.124 3.490 0.000 (ισχ. σημ.) 
WAAFPR        ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.020 
 

0.093 
 

-0.215 
 

0.830 (μη σημ.) 
UNREP -0.401 0.118 -3.399 0.001 (ισχ. σημ.) 

HOAGP           ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.114 

 
0.085 

 
-1.351 

 
0.177 (μη σημ.) 

HOAGM 0.541 0.072 7.503 0.000 (ισχ. σημ.) 
INNEP             ΑΠΟ 

OMADA 
 

0.058 
 

0.084 
 

0.695 
 

0.487 (μη σημ.) 
HOAGP 0.780 0.130 6.012 0.000 (ισχ. σημ.) 

UNREP            ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.086 

 
0.075 

 
-1.145 

 
0.252 (μη σημ.) 

HOAGP 0.672 0.057 11.806 0.000 (ισχ. σημ.) 
WAAFMR       ΑΠΟ 

OMADA 
 

0.234 
 

0.083 
 

2.808 
 

0.005 (ισχ. σημ.) 
UNREM -0.492 0.068 -7.179 0.000 (ισχ. σημ.) 

HOAGM          ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.175 

 
0.099 

 
-1.767 

 
0.077 (ασθ. σημ.) 

INNEM            ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.085 

 
0.096 

 
-0.891 

 
0.373 (μη σημ.) 

 
UNREM 

 
0.327 

 
0.091 

 
3.600 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

                                                
304Η ακριβής ονομασία των παραγόντων υπάρχει στην πρώτη παράγραφο του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
UNREM          ΑΠΟ 

OMADA -0.031 0.102 -0.302 0.763 (μη σημ.) 

COHES            ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.168 

 
0.104 

 
1.620 

 
0.105 (μη σημ.) 

HECOMP 0.615 0.161 3.831 0.000 (ισχ. σημ.) 
CONFLICT     ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.103 
 

0.092 
 

-1.126 
 

0.260 (μη σημ.) 
INNEP 0.314 0.085 3.691 0.000 (ισχ. σημ.) 

WAAFMR -0.288 0.088 -3.286 0.001 (ισχ. σημ.) 
UNREM             ΜΕ 

HOAGM 
 

0.665 
 

0.057 
 

11.685 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
INNEP                ΜΕ 

HOAGP 
 

-0.180 
 

0.181 
 

-0.993 
 

0.321 (μη σημ.) 
INNEM              ΜΕ 

WAAFMR 
 

-0.448 
 

0.074 
 

-6.021 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
UNREP              ΜΕ 

WAAFPR 
 

-0.152 
 

0.127 
 

-1.194 
 

0.233 (μη σημ.) 
WAAFMR         ΜΕ 

WAAFPR 
 

0.470 
 

0.074 
 

6.341 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.4305, παρατηρείται ισχυρά στατιστικά σημαντική 

θετική επίδραση (0.234, p<0.01) της Ομάδας των μαθητών στη Ζεστασιά/Στοργή μητέρας. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.672, p<0.01) παρουσιάζεται από την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα του πατέρα προς την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του πατέρα. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση (-0.401, p<0.01) παρατηρείται από την 

Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του πατέρα προς τη Ζεστασιά/Στοργή του πατέρα. Ισχυρά 

στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.780, p<0.01) παρουσιάζεται από την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα του πατέρα προς την Αδιαφορία/Παραμέληση του πατέρα.  

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.327, p<0.01) παρατηρείται από την 

Αδιαφοροποίητη Απόρριψη της μητέρας προς την Αδιαφορία/Παραμέληση της μητέρας. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.541, p<0.01) είναι και η επίδραση της 

Εχθρότητας/Επιθετικότητας της μητέρας προς την Εχθρότητα/Επιθετικότητα του πατέρα. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική (-0.472, p<0.01) είναι η επίδραση της 

Ζεστασιάς/Στοργής πατέρα στην Ικανότητα/επάρκεια της οικογένειας. Σημαντική 

στατιστικά θετική επίδραση (0.287, p<0.05) παρουσιάζεται από την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα της μητέρας προς την Ικανότητα/επάρκεια της οικογένειας. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.615, p<0.01) είναι και η επίδραση της 

Υγείας/Ικανότητας της οικογένειας προς τη Συνοχή της οικογένειας.  

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.431, p<0.01) είναι ακόμη η επίδραση της 

Σύγκρουσης της οικογένειας στην Ικανότητα/επάρκεια της οικογένειας. Ισχυρά στατιστικά 

σημαντική αρνητική (-0.288, p<0.01) είναι η επίδραση της Ζεστασιάς/Στοργής της μητέρας 

προς τη Σύγκρουση της οικογένειας. Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική (0.314, p<0.01) 

είναι η επίδραση της Αδιαφορίας/Παραμέλησης του πατέρα προς τη Σύγκρουση της 

οικογένειας. Ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική (-0.492, p<0.01) είναι η επίδραση της 

Αδιαφοροποίητης Απόρριψης της μητέρας προς τη Ζεστασιά/Στοργή της μητέρας. 

Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.665, p<0.01) παρουσιάζεται 

ανάμεσα στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα της μητέρας και στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη 

της μητέρας. Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.470, p<0.01) 

παρατηρείται ανάμεσα στη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα και τη Ζεστασιά/Στοργή της μητέρας.  

Τέλος, ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-0.448, p<0.01) 

παρουσιάζεται ανάμεσα στη Ζεστασιά/Στοργή μητέρας και στην Αδιαφορία/Παραμέληση 

μητέρας.   

                                                
305Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του μοντέλου, οι μη στατιστικά σημαντικές σχέσεις δεν εμφανίζονται με 
διακεκομμένες γραμμές παρόλο που εξετάστηκαν. 
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Β2.1.4.5 Μοντέλο 5: Αποδοχή/Απόρριψη Δασκάλου, Λειτουργία Σχολικής Τάξης και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο η Ικανοποίηση του μαθητή σχετικά με τη 

λειτουργία της τάξης (SATISF) επηρεάζεται από τη Συνεκτικότητα της τάξης (COHESIV), 

τη Διενεκτικότητα της τάξης (FRICTION), τη Ζεστασιά/Στοργή του δασκάλου (WAAFD), 

την Εχθρότητα/Επιθετικότητα του δασκάλου (HOAGD), την Αδιαφορία/Παραμέληση του 

δασκάλου (INNED), την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του δασκάλου (UNRED) και πώς οι 

έξι αυτοί τελευταίοι παράγοντες (COHESIV, FRICTION, WAAFD, HOAGD, INNED, 

UNRED) επηρεάζονται από την Ομάδα μαθητών με ή χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

(OMADA).  

Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του δασκάλου με την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα του δασκάλου, 

   πώς η Αδιαφορία/Παραμέληση του δασκάλου επηρεάζεται από την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη του δασκάλου, 

   πώς η Ζεστασιά/Στοργή του δασκάλου επηρεάζεται από την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη του δασκάλου, 

   πώς συνδιακυμαίνονται η Διενεκτικότητα της τάξης με τη Συνεκτικότητα της τάξης, 

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του δασκάλου με την 

Αδιαφορία/Παραμέληση του δασκάλου.  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
ΜΟΝΤΕΛΟ 5 8.357 (11) 0.6810 0.000 1.000 0.059 

 

Η P-Τιμή 0.6810 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου, καθώς είναι 

μεγαλύτερη από 0.05.  Η τιμή RMSEA 0.000 υποδηλώνει, επίσης, καλή προσαρμογή 

εφόσον είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 1.000 υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί 

είναι μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.059 υποδηλώνει καλή προσαρμογή, καθώς 

είναι μικρότερη του 0.08.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.5  
ΜΟΝΤΕΛΟ 5: ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ306 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
SATISF           ΑΠΟ 

WAAFD 
 

0.158 
 

0.101 
 

1.560 
 

0.119 (μη σημ.) 
HOAGD -0.213 0.119 -1.793 0.073 (μη σημ.) 
INNED 0.179 0.117 1.534 0.125 (μη σημ.) 
UNRED 0.087 0.132 0.659 0.510 (μη σημ.) 

COHESIV 0.215 0.093 2.323 0.020 (σημαντ.) 
FRICTION 0.329 0.090 3.645 0.000 (ισχ. σημ.) 

WAAFD         ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.041 

 
0.090 

 
0.451 

 
0.652 (μη σημ.) 

UNRED 0.527 0.078 6.767 0.000 (ισχ. σημ.) 
HOAGD          ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.180 
 

0.099 
 

-1.825 
 

0.068 (ασθ. σημ.) 
INNED            ΑΠΟ 

OMADA 
 

0.052 
 

0.095 
 

0.549 
 

0.583 (μη σημ.) 
UNRED 0.953 0.111 8.561 0.000 (ισχ. σημ.) 

UNRED          ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.263 

 
0.095 

 
-2.765 

 
0.006 (ισχ. σημ.) 

COHESIV       ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.032 

 
0.102 

 
0.316 

 
0.752 (μη σημ.) 

FRICTION      ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.046 

 
0.102 

 
-0.454 

 
0.650 (μη σημ.) 

UNRED             ΜΕ 
HOAGD 

 
0.623 

 
0.062 

 
9.966 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

INNED -0.388 0.109 -3.566 0.000 (ισχ. σημ.) 
FRICTION        ΜΕ 

COHESIV 
 

0.371 
 

0.088 
 

4.219 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.5, παρατηρείται ισχυρά στατιστικά σημαντική 

αρνητική επίδραση (-0.263, p<0.01) της Ομάδας μαθητών προς την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη του δασκάλου. Η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του δασκάλου παρουσιάζει 

ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.527, p<0.01) στη Ζεστασιά/Στοργή του 

δασκάλου. Η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του δασκάλου παρουσιάζει ισχυρά στατιστικά 

σημαντική θετική επίδραση (0.953, p<0.01) στην Αδιαφορία/Παραμέληση του δασκάλου. 

Η Συνεκτικότητα της τάξης παρουσιάζει στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.215, 

p<0.05) στην Ικανοποίηση από τη λειτουργία της τάξης.  Η Διενεκτικότητα της τάξης 

παρουσιάζει ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.329, p<0.01) στην 

Ικανοποίηση από τη λειτουργία της τάξης.   

Η Συνεκτικότητα της τάξης παρουσιάζει ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική 

συνδιακύμανση (0.371, p<0.01) με τη Διενεκτικότητα της τάξης.  Η 

Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου παρουσιάζει ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική 

συνδιακύμανση (-0.388, p<0.01) με την Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του δασκάλου. Τέλος, 

η Εχθρότητα/Επιθετικότητα δασκάλου παρουσιάζει ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική 

συνδιακύμανση (0.623, p<0.01) με την Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου.   

 

Β2.1.4.6 Μοντέλο 6: Απόρριψη Γονιών, Δασκάλου, Συναισθηματική Επάρκεια και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο η Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την 

αντίληψη του δασκάλου (SYNEPALD) επηρεάζεται από την Αδιαφορία/Παραμέληση του 

πατέρα (INNEP), την Αδιαφορία/Παραμέληση της μητέρας (INNEM), την 

Αδιαφορία/Παραμέληση του δασκάλου (INNED), καθώς επίσης πώς οι τρεις αυτοί 

τελευταίοι παράγοντες (INNEP, INNEM, INNED) επηρεάζονται από την Ομάδα μαθητών 

με ή χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (OMADA). 

Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:  

   πώς η Συναισθηματική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου 

επηρεάζεται από την Ομάδα μαθητών με ή χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς,  

   πώς η Αδιαφορία/Παραμέληση δασκάλου επηρεάζεται από Αδιαφορία/Παραμέληση 

πατέρα,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφορία/Παραμέληση μητέρας με την 

Αδιαφορία/Παραμέληση πατέρα.   
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ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
ΜΟΝΤΕΛΟ 6 0.002 (1) 0.9684 0.000 1.000 0.001 

 

Η P-Τιμή 0.9684 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου, καθώς είναι 

μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή RMSEA 0.000 υποδηλώνει, επίσης, καλή προσαρμογή 

εφόσον είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 1.000 υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί 

είναι μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.001 υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς 

είναι μικρότερη του 0.08.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.6  
ΜΟΝΤΕΛΟ 6: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΟΝΙΩΝ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ307 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
SYNEPALD   ΑΠΟ 

INNEP 
 

0.055 
 

0.092 
 

0.602 
 

0.547 (μη σημ.) 
INNEM 0.001 0.082 0.013 0.989 (μη σημ.) 
INNED 0.018 0.092 0.193 0.847 (μη σημ.) 

OMADA 0.629 0.065 9.728 0.000 (ισχ. σημ.) 
INNEP            ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.105 
 

0.101 
 

-1.040 
 

0.298 (μη σημ.) 
INNEM           ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.095 
 

0.101 
 

-0.943 
 

0.346 (μη σημ.) 
INNED            ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.151 
 

0.089 
 

-1.703 
 

0.088 (μη σημ.) 
INNEP 0.451 0.080 5.626 0.000 (ισχ ση) 

INNEM              ΜΕ 
INNEP 

 
0.213 

 
0.097 

 
2.187 

 
0.029 (σημαντ.) 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.6, παρατηρείται ισχυρά στατιστικά σημαντική 

θετική επίδραση (0.629, p<0.01) της Ομάδας μαθητών προς τη Συναισθηματική Επάρκεια 

μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου. Ακόμη, παρουσιάζεται ισχυρά στατιστικά 

σημαντική θετική επίδραση (0.451, p<0.01) της Αδιαφορίας/Παραμέλησης του πατέρα 

προς την Αδιαφορία/Παραμέληση του δασκάλου. Τέλος, παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.213, p<0.05) ανάμεσα στην Αδιαφορία/Παραμέληση 

του πατέρα και στην Αδιαφορία/Παραμέληση της μητέρας.   

 

Β2.1.4.7 Μοντέλο 7: Απόρριψη Γονιών, Δασκάλου, Αυτοαντίληψη και Προβλήματα 

Συμπεριφοράς 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο η Αυτοαντίληψη μαθητή (AYTOAALM) 

επηρεάζεται από Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα (UNREP), μητέρας (UNREM), 

δασκάλου (UNRED) και πώς οι τρεις αυτοί παράγοντες (UNREP, UNREM, UNRED) 

επηρεάζονται από την Ομάδα των μαθητών με ή χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς 

(OMADA). 

Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου με την 

Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα,  

   πώς η Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας επηρεάζεται από την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη πατέρα.  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
ΜΟΝΤΕΛΟ 7 5.250 (2) 0.0724 0.130 0.934 0.045 

 

Η P-Τιμή 0.0724 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου, καθώς είναι 

μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή RMSEA 0.130 δεν υποδηλώνει καλή προσαρμογή εφόσον 

δεν είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 0.934 υποδηλώνει καλή προσαρμογή, γιατί είναι 

μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.045 υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι 

μικρότερη του 0.08.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.7  
ΜΟΝΤΕΛΟ 7: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΟΝΙΩΝ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ308 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
AYTOAALM ΑΠΟ 

UNREP 
 

-0.076 
 

0.118 
 

-0.646 
 

0.518 (μη σημ.) 
UNREM -0.092 0.108 -0.857 0.392 (μη σημ.) 
UNRED -0.136 0.114 -1.187 0.235 (μη σημ.) 

UNREP           ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.226 

 
0.097 

 
-2.337 

 
0.019 (σημαντ.) 

UNREM          ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.056 

 
0.097 

 
0.578 

 
0.563 (μη σημ.) 

UNREP 0.384 0.090 4.261 0.000 (ισχ. σημ.) 
UNRED          ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.263 
 

0.095 
 

-2.765 
 

0.006 (ισχ. σημ.) 
UNRED             ΜΕ 

UNREP 
 

0.455 
 

0.081 
 

5.623 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.7, παρατηρείται στατιστικά σημαντική αρνητική 

επίδραση (-0.226, p<0.05) της Ομάδας των μαθητών στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη του 

πατέρα. Ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση (-0.263, p<0.01) παρουσιάζεται 

από την Ομάδα μαθητών στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου. Ισχυρά στατιστικά 

σημαντική θετική επίδραση (0.384, p<0.01) παρουσιάζεται από την Αδιαφοροποίητη 

Απόρριψη πατέρα στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη μητέρας. Τέλος, ισχυρά στατιστικά 

σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.455, p<0.01) παρουσιάζεται ανάμεσα στην 

Αδιαφοροποίητη Απόρριψη πατέρα και στην Αδιαφοροποίητη Απόρριψη δασκάλου.   

 

Β2.1.4.8 Μοντέλο 8: Αποδοχή Γονιών, Δασκάλου, Σχολική Επάρκεια και Προβλήματα 

Συμπεριφοράς 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο η Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη 

του δασκάλου (SXOEPALD) επηρεάζεται από Ζεστασιά/Στοργή πατέρα (WAAFPR), 

μητέρας (WAAFMR), δασκάλου (WAAFD) και πώς οι τρεις αυτοί παράγοντες (WAAFPR, 

WAAFMR, WAAFD) επηρεάζονται από την Ομάδα μαθητών με ή χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς (OMADA). 

Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:  

  πώς η Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου επηρεάζεται από 

την Ομάδα μαθητών με ή χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου με τη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Ζεστασιά/Στοργή μητέρας με τη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου με τη Ζεστασιά/Στοργή 

μητέρας.  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
ΜΟΝΤΕΛΟ 8 0.000 (0) 0.0000 0.000 1.000 0.000 

 

Η P-Τιμή 0.000 δεν υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου, καθώς δεν είναι 

μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή RMSEA 0.000 υποδηλώνει καλή προσαρμογή εφόσον είναι 

μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 1.000 υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί είναι 

μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.000 υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς είναι 

μικρότερη του 0.08.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.8  
ΜΟΝΤΕΛΟ 8: ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΟΝΙΩΝ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ309 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
SXOEPALD   ΑΠΟ 

WAAFPR 
 

-0.094 
 

0.102 
 

-0.921 
 

0.357 (μη σημ.) 
WAAFMR 0.198 0.100 1.980 0.048 (σημαντ.) 
WAAFD -0.097 0.100 -0.970 0.332 (μη σημ.) 
OMADA 0.404 0.084 4.795 0.000 (ισχ. σημ.) 

WAAFPR       ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.075 

 
0.101 

 
0.735 

 
0.463 (μη σημ.) 

WAAFMR      ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.248 

 
0.096 

 
2.594 

 
0.009 (ισχ. σημ.) 

WAAFD         ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.098 

 
0.101 

 
-0.967 

 
0.334 (μη σημ.) 

WAAFD            ΜΕ 
WAAFPR 

 
-0.422 

 
0.084 

 
-5.031 

 
0.000 (ισχ. σημ.) 

WAAFMR -0.331 0.091 -3.644 0.000 (ισχ. σημ.) 
WAAFMR         ΜΕ 

WAAFPR 
 

0.392 
 

0.086 
 

4.539 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.8, παρατηρείται ισχυρά στατιστικά σημαντική 

θετική επίδραση (0.248, p<0.01) της Ομάδας μαθητών στη Ζεστασιά/Στοργή μητέρας. 

Ακόμη, παρουσιάζεται ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική επίδραση (0.404, p<0.01) της 

Ομάδας μαθητών στη Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου. 

Σημαντική στατιστικά θετική επίδραση (0.198, p<0.05) παρουσιάζεται ακόμη από την 

Ζεστασιά/Στοργή της μητέρας στη Σχολική Επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του 

δασκάλου. Ισχυρά στατιστικά σημαντική θετική συνδιακύμανση (0.392, p<0.01)  

παρατηρείται ακόμη ανάμεσα στη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα και στη Ζεστασιά/Στοργή 

μητέρας. Ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-0.331, p<0.01)  

παρουσιάζεται ανάμεσα στη Ζεστασιά/Στοργή μητέρας και στη Ζεστασιά/Στοργή 

δασκάλου. Τέλος, ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική συνδιακύμανση (-0.422, p<0.01) 

παρουσιάζεται ανάμεσα στη Ζεστασιά/Στοργή πατέρα και τη Ζεστασιά/Στοργή δασκάλου.   

 

Β2.1.4.9 Μοντέλο 9: Απόρριψη Γονιών, Δασκάλου, Λειτουργία Οικογένειας, Λειτουργία 

Σχολικής Τάξης και Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Το μοντέλο αυτό μετράει κατά πόσο τα Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητή κατά την 

αντίληψη του δασκάλου (PROSYALD) επηρεάζονται από την Υγεία/ικανότητα της 

οικογένειας (HECOMP), την Ικανοποίηση από τη λειτουργία της τάξης (SATISF), τη 

Συνοχή της οικογένειας (COHES), τη Συνεκτικότητα της τάξης (COHESIV), τη 

Σύγκρουση της οικογένειας (CONFLICT), τη Διενεκτικότητα της τάξης (FRICTION), την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα (HOAGP), μητέρας (HOAGM) και δασκάλου 

(HOAGD). Επίσης, πώς οι  εννέα τελευταίοι παράγοντες (HECOMP, SATISF, COHES, 

COHESIV, CONFLICT, FRICTION, HOAGP,  HOAGM, HOAGD) επηρεάζονται από 

την Ομάδα μαθητών με ή χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς (OMADA) και το αν ο 

μαθητής συμμετέχει παράλληλα και σε Τμήμα Ένταξης κατά την άποψη του δασκάλου 

(entaxi).  

Επιπλέον, τα Modification Indices μας πρότειναν να εισαχθούν στο μοντέλο και μια 

μια οι σχέσεις αυτές για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα:  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Ικανότητα/επάρκεια της οικογένειας με την Ικανοποίηση 

από τη λειτουργία της τάξης,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Συνοχή της οικογένειας με τη Συνεκτικότητα της τάξης, 

   πώς συνδιακυμαίνονται η Σύγκρουση της οικογένειας με τη Διενεκτικότητα της τάξης,  

   πώς τα Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου 

επηρεάζονται από την Ομάδα μαθητών με ή χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς,  
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   πώς συνδιακυμαίνονται η Εχθρότητα/Επιθετικότητα της μητέρας με την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα του πατέρα,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Διενεκτικότητα της τάξης με την Ικανοποίηση από τη 

λειτουργία της τάξης,  

   πώς συνδιακυμαίνονται η Σύγκρουση της οικογένειας με την Ικανότητα/επάρκεια της 

οικογένειας,  

   πώς η Συνεκτικότητα τάξης επηρεάζεται από τη Διενεκτικότητα τάξης,  

   πώς η Εχθρότητα/Επιθετικότητα του δασκάλου επηρεάζεται από την 

Εχθρότητα/Επιθετικότητα του πατέρα,  

   πώς η Συνοχή της οικογένειας επηρεάζεται από τη Σύγκρουση της οικογένειας.  

 

ΜΟΝΤΕΛΟ Chi-square (df) P-ΤΙΜΗ RMSEA CFI SRMR 
ΜΟΝΤΕΛΟ 9 31.163 (28) 0.3099 0.034 0.981 0.064 

 

Η P-Τιμή 0.3099 υποδηλώνει καλή προσαρμογή του μοντέλου καθώς είναι 

μεγαλύτερη από 0.05. Η τιμή RMSEA 0.034 υποδηλώνει, επίσης, καλή προσαρμογή 

εφόσον είναι μικρότερη του 0.06. Η τιμή CFI 0.981 υποδηλώνει καλή προσαρμογή γιατί 

είναι μεγαλύτερη από 0.9 και η τιμή SRMR 0.064 υποδηλώνει καλή προσαρμογή καθώς 

είναι μικρότερη του 0.08.  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.1.4.9  
ΜΟΝΤΕΛΟ 9: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΟΝΙΩΝ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ310 

 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 
PROSYALD    ΑΠΟ 

HECOMP 
 

-0.033 
 

0.083 
 

-0.402 
 

0.688 (μη σημ.) 
SATISF -0.053 0.084 -0.631 0.528 (μη σημ.) 
COHES -0.208 0.079 -2.627 0.009 (ισχ. σημ.) 

COHESIV 0.216 0.080 2.699 0.007 (ισχ. σημ.) 
CONFLICT 0.050 0.084 0.592 0.554 (μη σημ.) 
FRICTION 0.039 0.083 0.473 0.636 (μη σημ.) 

HOAGP 0.007 0.096 0.077 0.939 (μη σημ.) 
HOAGM 0.041 0.090 0.461 0.645 (μη σημ.) 
HOAGD 0.003 0.081 0.038 0.970 (μη σημ.) 
OMADA -0.605 0.068 -8.934 0.000 (ισχ. σημ.) 

HOAGP           ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.245 

 
0.097 

 
-2.525 

 
0.012 (σημαντ.) 

ENTAXI 0.188 0.098 1.913 0.056 (μη σημ.) 

                                                
310Η ακριβής ονομασία των παραγόντων υπάρχει στην πρώτη παράγραφο του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ 

 
ΔΙΠΛΕΥΡΗ 

P-ΤΙΜΗ 

HOAGM          ΑΠΟ 
OMADA -0.199 0.100 -1.997 0.046 (σημαντ.) 

ENTAXI 0.126 0.101 1.253 0.210 (μη σημ.) 
HOAGD          ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.124 
 

0.097 
 

-1.282 
 

0.200 (μη σημ.) 
ENTAXI 0.098 0.096 1.020 0.308 (μη σημ.) 
HOAGP 0.359 0.091 3.962 0.000 (ισχ. σημ.) 

HECOMP        ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.133 

 
0.102 

 
-1.301 

 
0.193 (μη σημ.) 

ENTAXI -0.047 0.103 -0.461 0.645 (μη σημ.) 
SATISF           ΑΠΟ 

OMADA 
 

0.076 
 

0.103 
 

0.740 
 

0.459 (μη σημ.) 
ENTAXI 0.097 0.103 0.947 0.344 (μη σημ.) 

COHES            ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.178 

 
0.098 

 
1.813 

 
0.070 (μη σημ.) 

ENTAXI -0.164 0.096 -1.706 0.088 (μη σημ.) 
CONFLICT 0.307 0.093 3.286 0.001 (ισχ. σημ.) 

COHESIV       ΑΠΟ 
OMADA 

 
0.059 

 
0.096 

 
0.612 

 
0.540 (μη σημ.) 

ENTAXI -0.050 0.096 -0.515 0.607 (μη σημ.) 
FRICTION 0.374 0.088 4.252 0.000 (ισχ. σημ.) 

CONFLICT     ΑΠΟ 
OMADA 

 
-0.205 

 
0.100 

 
-2.058 

 
0.040 (σημαντ.) 

ENTAXI -0.025 0.102 -0.242 0.809 (μη σημ.) 
FRICTION      ΑΠΟ 

OMADA 
 

-0.057 
 

0.104 
 

-0.551 
 

0.582 (μη σημ.) 
ENTAXI 0.056 0.104 0.543 0.587 (μη σημ.) 

HECOMP           ΜΕ 
SATISF 

 
0.108 

 
0.086 

 
1.248 

 
0.212 (μη σημ.) 

COHES              ΜΕ 
COHESIV 

 
0.012 

 
0.102 

 
0.119 

 
0.905 (μη σημ.) 

CONFLICT        ΜΕ 
FRICTION 

 
0.031 

 
0.087 

 
0.354 

 
0.723 (μη σημ.) 

HECOMP 0.386 0.087 4.444 0.000 (ισχ. σημ.) 
HOAGM            ΜΕ 

HOAGP 
 

0.535 
 

0.073 
 

7.349 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
FRICTION         ΜΕ 

SATISF 
 

0.420 
 

0.084 
 

5.000 
 

0.000 (ισχ. σημ.) 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Β2.1.4.9311, παρατηρείται σημαντική στατιστικά αρνητική 

επίδραση (-0.245, p<0.05) της Ομάδας μαθητών στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα. 

Παρουσιάζεται, ακόμη, σημαντική στατιστικά αρνητική επίδραση (-0.199, p<0.05) της 

Ομάδας μαθητών στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα μητέρας. Σημαντική στατιστικά αρνητική 

επίδραση (-0.205, p<0.05) της Ομάδας μαθητών στη Σύγκρουση της οικογένειας 

παρατηρείται.  

Ισχυρά σημαντική στατιστικά αρνητική επίδραση (-0.605, p<0.01) της Ομάδας 

μαθητών στα Προβλήματα Συμπεριφοράς των μαθητών κατά την αντίληψη του δασκάλου. 

Ισχυρά σημαντική στατιστικά θετική επίδραση (0.359, p<0.01) παρατηρείται ακόμη από 

την Εχθρότητα/Επιθετικότητα πατέρα στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα δασκάλου. Ισχυρά 

σημαντική στατιστικά θετική επίδραση (0.307, p<0.01) παρουσιάζεται ακόμη από τη 

Σύγκρουση της οικογένειας στη Συνοχή της οικογένειας.  

Ισχυρά σημαντική στατιστικά θετική (0.374, p<0.01) είναι και η επίδραση της 

Διενεκτικότητας της τάξης στη Συνεκτικότητα της τάξης. Ισχυρά σημαντική στατιστικά 

θετική (0.216, p<0.01) είναι, ακόμη, η επίδραση της Συνεκτικότητας της τάξης στα 

Προβλήματα Συμπεριφοράς των μαθητών κατά την αντίληψη του δασκάλου. Ισχυρά 

σημαντική στατιστικά αρνητική (-0.208, p<0.01) είναι, ακόμη, η επίδραση της Συνοχής της 

οικογένειας στα Προβλήματα Συμπεριφοράς των μαθητών κατά την αντίληψη του 

δασκάλου.  

Ισχυρά σημαντική στατιστικά θετική συνδιακύμανση (0.535, p<0.01) παρουσιάζεται 

ανάμεσα στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα του πατέρα και στην Εχθρότητα/Επιθετικότητα 

της μητέρας. Ακόμη, ισχυρά σημαντική στατιστικά θετική συνδιακύμανση (0.386, p<0.01) 

παρουσιάζεται ανάμεσα στην Ικανότητα/επάρκεια της οικογένειας και στη Σύγκρουση της 

οικογένειας. Τέλος, ισχυρά σημαντική στατιστικά θετική συνδιακύμανση (0.420, p<0.01) 

παρουσιάζεται ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τη λειτουργία της τάξης και στη 

Διενεκτικότητα της τάξης.  

 

 

 

 

 

 

                                                
311Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του μοντέλου, οι μη στατιστικά σημαντικές σχέσεις δεν εμφανίζονται με 
διακεκομμένες γραμμές παρόλο που εξετάστηκαν.  
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Β2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων των γονιών, των δασκάλων 

και των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τους τέσσερις κοινούς θεματικούς άξονες, στους 

οποίους βασίστηκαν οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων, όπου και αντιστοιχούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα του ποιοτικού μέρους της έρευνας. Η ανάλυση γίνεται, καταρχήν, εντός κάθε 

διαφορετικής ομάδας (των γονιών, των δασκάλων και των μαθητών) ανά ερώτηση 

συνέντευξης και αντίστοιχο θεματικό άξονα κι έπειτα συγκριτικά, μεταξύ των αντιλήψεων 

των τριών διαφορετικών πλευρών, των γονιών, των δασκάλων και των μαθητών ανά 

ερώτηση και αντίστοιχο θεματικό άξονα ερωτήσεων συνέντευξης.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με τρόπο συνολικό, ολιστικό και συνάμα 

συγκριτικό, καθώς μέλημα του ποιοτικού μέρους της έρευνας είναι να αναδείξει τόσο τις 

αντιλήψεις που κυριαρχούν/επικρατούν, όσο και το φάσμα, την ποικιλία, το εύρος των 

αντιλήψεων των τριών διαφορετικών πλευρών συμμετεχόντων γύρω από τους κοινούς 

θεματικούς άξονες ενδιαφέροντος. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

παρατίθενται αυτούσια τα πιο αντιπροσωπευτικά κάθε φορά αποσπάσματα από τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων έπειτα από την ανάλυσή τους. 

 

Β2.2.1 Προσδιορισμός της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή από τους 

Γονείς, το Δάσκαλο και το Μαθητή312 

 

Β2.2.1.1 Προσδιορισμός της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή από τους 

Γονείς του313 

Σχετικά με τον προσδιορισμό των προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών, οι 

κατηγορίες συμπεριφορών που συνολικά αναφέρουν οι γονείς τους και άλλα πρόσωπα 

φροντίδας314 με σειρά συχνότητας, ξεκινώντας από εκείνες που αναφέρονται πιο συχνά, 

είναι οι ακόλουθες: A) διασπαστικές/επιθετικές συμπεριφορές (ευερεθιστότητα, 

αντιδραστικότητα, προκλητικότητα, βία, επιθετικότητα) (στις εννέα από τις δώδεκα 

περιπτώσεις), Β) ανάγκη παιδιού να κερδίζει το ενδιαφέρον των άλλων και να 

                                                
312Αφορά στον 1ο Θεματικό Άξονα Ερωτήσεων, που αντιστοιχεί στο 5ο Ερευνητικό Ερώτημα: «Πώς 
προσδιορίζουν την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή οι γονείς του, ο δάσκαλός του και πώς ο ίδιος ο 
μαθητής;».  
313Αντιστοιχεί στην 1η ερώτηση της συνέντευξης του γονιού.   
314Από τις 12 συνεντεύξεις των γονιών, στις 10 περιπτώσεις συμμετείχαν μητέρες, σε μια περίπτωση μόνο 
πατέρας και σε μία περίπτωση η θεία. Μάλιστα, από το σύνολο των 12 περιπτώσεων μονάχα σε μια 
περίπτωση ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν και οι δύο γονείς στη συνέντευξη. Κάθε περίπτωση ωστόσο 
προσδιορίζεται ως «γονιός» έτσι, ώστε για λόγους προστασίας των συμμετεχόντων στην έρευνα να μη 
φανερώνεται η ταυτότητα του προσώπου.  
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πραγματοποιούνται οι επιθυμίες του (στις επτά από τις δώδεκα περιπτώσεις), Γ) ψεύδη, 

μικρο-κλοπές, υιοθέτηση συμπεριφορών ενηλίκων (στις έξι από τις δώδεκα περιπτώσεις), 

Δ) δυσκολία παιδιού στις σχέσεις του με τους συνομηλίκους (στις πέντε από τις δώδεκα 

περιπτώσεις), Ε) έλλειψη συνέπειας στις μαθητικές υποχρεώσεις (στις πέντε από τις 

δώδεκα περιπτώσεις), ΣΤ) έλλειψη συνεργατικότητας (στις τρεις από τις δώδεκα 

περιπτώσεις), Ζ) υπέρμετρη συναισθηματική ευαισθησία/ευαλωτότητα (στις τρεις από τις 

δώδεκα περιπτώσεις), Η) αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής/υπερκινητικότητα (σε τρεις 

από τις δώδεκα περιπτώσεις), Θ) έλλειψη χαρούμενης/ανάλαφρης διάθεσης (σε τρεις 

περιπτώσεις), Ι) αποδυνάμωση αρχικού ενδιαφέροντος/εγκατάλειψη στόχων (σε τρεις 

περιπτώσεις), Κ) ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση (σε δύο περιπτώσεις), Λ) δυσκολία 

στη συναισθηματική έκφραση (στις δύο από τις δώδεκα περιπτώσεις), Μ) μειωμένη 

αντίσταση στις επιρροές των συνομηλίκων (σε μια περίπτωση) και Ν) ανταπόδοση 

αρνητικών συμπεριφορών (σε μια περίπτωση).  

 

A. Διασπαστικές/επιθετικές συμπεριφορές.   

Οι συμπεριφορές των παιδιών που αναφέρονται συχνότερα από τους γονείς τους είναι η 

ευερεθιστότητα, η αντιδραστικότητα, η προκλητικότητα, η βία και η επιθετικότητα. 

Ακολουθούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των αναφορών: 

 «Το ότι έχει αυτή την επιθετικότητα.. από τη μικρή του ηλικία του άρεσε το παιχνίδι του να 

έχει μια έντονη δράση.. αν τους δείτε να παίζουν στο σχολείο θα τρομάξετε.. είναι από μικρός 

έτσι.. μέσα στο σπίτι δεν κάθεται καθόλου.. με τον αδελφό του λατρεύονται αλλά 

σκοτώνονται.. πολύ ξύλο.. τόσο που φοβάσαι.. παίζουνε άγριο ξύλο οι δύο τους.. βέβαια είναι 

και πολύ δεμένοι..»  (Γονιός 2) 

«Το ότι τσακώνεται συνέχεια με τον αδελφό του.. η επιθετικότητα που βγάζουν μεταξύ τους.. 

αυτό συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο… οι καυγάδες τους είναι συνέχεια.. μας ενοχλούν.. μας 

κουράζουν.. δεν τα βρίσκουν καθόλου μεταξύ τους.. σφάζονται..» (Γονιός 4) 

«Η επιθετικότητά του.. αντιδράει συνέχεια..» (Γονιός 9) 

«Αυτό που παρατηρώ είναι ότι έχει αγριέψει.. αν δεις τα γράμματά του στο σχολείο θα τα 

παίξεις.. χάλια.. πολύ χάλια.. αν θέλει να δεις τι γράμματα μπορεί να κάνει.. και λέει εμένα 

αυτά είναι τα γράμματά μου.. έχει αγριέψει.. αρπάζεται πολύ εύκολα..» (Γονιός 11) 

«Αντιδράει έντονα όταν τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα του.. όταν νιώθει αδικία.. έτσι 

είμαι κι εγώ.. εκεί θα γίνει επιθετικός και σε λόγια και σε πράξεις..» (Γονιός 12) 
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Β. Ανάγκη παιδιού να κερδίζει το ενδιαφέρον των άλλων και να πραγματοποιούνται οι 

επιθυμίες του.  

Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι συμπεριφορές των παιδιών αφορούν στην αναζήτηση του 

γονικού ενδιαφέροντος και γενικότερα της προσοχής των άλλων, στην επίμονη υπεράσπιση 

των επιθυμιών μέχρι την υλοποίησή τους.  

«Πάντα ήθελε να έχει όλη τη προσοχή πάνω του.. είτε με καλό είτε με άσχημο τρόπο.. είναι 

κουραστικό..» (Γονιός 1) 

«Θέλει να δείχνει πρώτος και καλύτερος.. να είναι αρχηγός.. κουράζει τους άλλους και τον 

απομονώνουν.. και μετά αυτός ξεσπάει σε ακραίες συμπεριφορές.. θέλει να είναι 

αποκλειστικότητα.. να έχει όλη την προσοχή και τον θαυμασμό.. κι άμα θέλει κάτι θα το 

καταφέρει με το κλάμα.. και δεν τον νοιάζει κι αν είναι κόσμος μπροστά.. θα κλαίει μέχρι να 

το πάρει.. το κλάμα είναι όπλο για να περνάει το δικό του..» (Γονιός 2) 

«Το ότι είναι πεισματάρα.. επιμένει και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα καθόλου μαζί της.. άμα 

πει κάτι θέλει οπωσδήποτε να γίνει, δεν κάνει πίσω..» (Γονιός 8) 

 

Γ. Ψεύδη, μικρο-κλοπές, υιοθέτηση συμπεριφορών ενηλίκων.   

Ο πειραματισμός με τσιγάρο και τα τυχερά παιχνίδια, συμπεριφορές δηλαδή που 

ταιριάζουν σε ενήλικες είναι εκείνες που ελκύουν τα παιδιά της έρευνας, σύμφωνα με τις 

αναφορές των γονιών τους, οι οποίες τους δυσκολεύουν μαζί με τις μικροκλοπές και τα 

ψεύδη στη διαχείρισή τους.  

 «Με έχει φέρει σε δύσκολη θέση κάποιες φορές που με βάζει να πάω να του παίξω 

στοίχημα.. έχει πάθος με το στοίχημα.. κι απαγορεύεται αυτό.. δίνει του μεγάλου το χαρτζιλίκι 

του και του παίζει.. κλαίει κι επιμένει να θέλει να παίξει.. μ έχει βάλει κι εμένα να πάω να του 

παίξω και ντρέπομαι.. το χω κάνει.. κι εκεί τώρα τι να κάνω.. πάω του το παίζω γιατί αλλιώς 

δεν με αφήνει ήσυχη.. ακόμα μου λέει ψέμματα κάποιες φορές..» (Γονιός 2) 

«Το ότι λέει ψέμματα..» (Γονιός 7) 

«Αυτό το περιστατικό με το τσιγάρο στο σχολείο.. στο ότι από πολύ μικρή 5 χρονών έβαζε 

πράγματα στην τσέπη της.. έβρισκαν πράγματα στην τσέπη της που έκλεβε από τους άλλους..» 

(Γονιός 8) 

 

Δ. Δυσκολία παιδιού στις σχέσεις του με τους συνομηλίκους.   

Η απομόνωση, περιθωριοποίηση του παιδιού προκύπτει από τις δυσκολίες του στη σχέση 

του με τους συνομηλίκους, λόγω των αδυναμιών στη συμπεριφορά του και της υιοθέτησης 
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εκ μέρους του νέων/λιγότερο λειτουργικών συμπεριφορών προκειμένου να επιβιώσει 

(επιθετικότητα, παρέα με αποκλίνοντες συνομηλίκους).  

«Είναι απειλητική προς τα άλλα παιδιά.. κι εκείνα δεν τη θέλουνε.. μιλάνε με άσχημα λόγια γι 

αυτήν.. την αποκλείουν από τις παρέες τους.. την απομονώνουν.. εκείνη μένει άπραγη.. και 

μόνη.. χωρίς παρέες.. εμένα με στενοχωρεί πολύ που δεν έχει παρέες.. τα πάει λίγο καλύτερα 

με αγόρια παρά με κορίτσια.. αλλά του περιθωρίου..» (Γονιός 6) 

«Δεν είναι δυναμικός στη ζωή του έξω από το σπίτι.. αναγκάστηκε να γίνει επιθετικός.. να 

χτυπήσει, να βρίσει.. για να ενσωματωθεί στην παρέα..» (Γονιός 10) 

 

Ε. Έλλειψη συνέπειας στις μαθητικές υποχρεώσεις.  

Η έλλειψη συνέπειας στις μαθητικές υποχρεώσεις εκφράζεται πολύ έντονα με την αναβολή 

ή την αποφυγή του διαβάσματος εκ μέρους του παιδιού.  

«Η ανευθυνότητά του.. το να έρθει.. να πιάσει μόνος του να διαβάσει.. να φτιάξει μόνος του 

την τσάντα του χωρίς τη δική μου πίεση.. η καθυστέρηση και η αναβλητικότητά του.. κάνει 

πρώτα αυτά που του αρέσουν και αφήνει τις υποχρεώσεις του για μετά..» (Γονιός 5) 

«Το ότι δεν κάθεται να διαβάσει..» (Γονιός 12) 

 

ΣΤ. Έλλειψη συνεργατικότητας.   

Το παιδί δεν έχει μάθει να συνεργάζεται και να εμπλέκεται σε ομαδικές δραστηριότητες 

και έργα χωρίς δυσκολίες.  

«Δεν μπορεί να συμμετέχει και να συνεργαστεί με μια ομάδα.. όταν είναι με ένα παιδί είναι 

τέλειος.. ακόμα και με τον εχθρό του.. με τους δύο χάνει τα πρωτεία.. δε μπορεί να 

λειτουργήσει ομαδικά..» (Γονιός 1) 

 

Ζ. Υπέρμετρη συναισθηματική ευαισθησία/ευαλωτότητα.   

Η υπερευαισθησία του παιδιού συνδέεται με δυσκολίες στη σχέση με τον εαυτό και με τους 

άλλους.  

«Είναι πολύ συναισθηματική.. ευαίσθητη.. κλαίει εύκολα.. με το παραμικρό.. δηλαδή 

στεναχωριέται υπερβολικά.. κλαίει με το παραμικρό.. την πιάνει πολύ εύκολα το παράπονο..» 

(Γονιός 7) 

«Είναι απόλυτος κι ευαίσθητος, δεν δέχεται, τα παίρνει όλα μέσα του.. προσωπικά..» (Γονιός 

10) 
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Η. Αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής/υπερκινητικότητα.  

Η αδυναμία συγκέντρωσης του παιδιού σε κάποιες περιπτώσεις συνδέεται με την 

υπερκινητικότητά του.  

«Μάλλον δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στο σχολείο.. η δασκάλα του μου λέει ότι έχει μια 

υπερκινητικότητα μέσα στην τάξη..» (Γονιός 5) 

 

Θ. Έλλειψη χαρούμενης/ανάλαφρης διάθεσης. 

Η έλλειψη ανάλαφρης, ανέμελης και χαρούμενης διάθεσης του παιδιού συνδέεται με 

πράγματα που βαθύτερα το απασχολούν, τα οποία συνήθως δεν επικοινωνεί, ενώ το 

απομακρύνει από τις χαρές της παιδικής ηλικίας. 

 «Δε μου αρέσει που τον βλέπω συνέχεια μουτρωμένο, με νεύρα.. που δεν είναι ανάλαφρος, 

χαρούμενος.. που πάντα κάτι τον καίει και δεν το λέει..» (Γονιός 1) 

«Δεν έχει την ανεμελιά των παιδιών της ηλικίας της..» (Γονιός 7) 

 

Ι. Αποδυνάμωση αρχικού ενδιαφέροντος/εγκατάλειψη στόχων.  

Η προσπάθεια του παιδιού δεν συνοδεύεται συνήθως από την ανάλογη επιμονή μέχρι την 

επίτευξη ενός στόχου, με αποτέλεσμα το παιδί να μην ολοκληρώνει πράγματα που 

ξεκινάει.  

«Ξεκινάει μια άσκηση.. με την πρώτη δυσκολία, τα παρατάει.. δεν προσπαθεί καθόλου.. εγώ 

μπορώ να τον βοηθήσω αλλά αυτή είναι μια δουλειά δική του που θα πρέπει να την κάνει 

αυτός.. βαριέται πολύ και δεν προσπαθεί καθόλου..» (Γονιός 10) 

 

Κ. Ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση.  

Η ανασφάλεια του παιδιού συνήθως συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμησή του.  

«Είναι ανασφαλής.. αυτή είναι η αλήθεια του για μένα.. δεν πιστεύει στον εαυτό του.. κι 

επίσης είναι φειδωλός στα κομπλιμέντα..» (Γονιός 1) 

«Ίσως έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση..» (Γονιός 7) 

 

Λ. Δυσκολία στη συναισθηματική έκφραση.  

Η δυσκολία στη συναισθηματική έκφραση αφορά τόσο στις τυπικές όσο και στις άτυπες, 

ελεύθερες μορφές επικοινωνίας.  

«Αυτό που μας στεναχωρεί επίσης είναι ότι δεν δείχνει συναισθήματα.. δεν αγκαλιάζει.. δε 

φιλάει.. δε λέει ευχαριστώ.. δε λέει καλημέρα, καληνύχτα.. συγγνώμη..» (Γονιός 1) 
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«Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει μεγάλη δυσκολία στην έκφραση των συναισθημάτων του» 

(Γονιός 12) 

 

Μ. Μειωμένη αντίσταση στις επιρροές των συνομηλίκων.  

Η μειωμένη αντίσταση του παιδιού στις επιρροές των συνομηλίκων κάνει το παιδί ευάλωτο 

κι αδύναμο να διαφοροποιηθεί διατηρώντας την ταυτότητά του.  

«Παρασύρεται από τα άλλα παιδιά εύκολα..» (Γονιός 10) 

 

Ν. Ανταπόδοση αρνητικών συμπεριφορών.  

Η ανταπόδοση αρνητικών συμπεριφορών συνδέεται με το ότι το παιδί θυμάται ό,τι του 

κάνουνε που το πληγώνει, το οποίο κάποια στιγμή το επιστρέφει, ανταποδίδει.  

«Δεν ξεχνάει ό,τι της κάνουνε και εκδικείται..» (Γονιός 7) 

 

Β2.2.1.2 Προσδιορισμός της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή από το 

Δάσκαλό του315 

Οι συμπεριφορές των μαθητών που εκλαμβάνονται ως προβληματικές από το 

δάσκαλό τους ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες βάσει της συχνότητας αναφοράς 

τους: A) διασπαστικές/επιθετικές συμπεριφορές (ευερεθιστότητα, αντιδραστικότητα, 

προκλητικότητα, βία, επιθετικότητα) (στις εννέα από τις δώδεκα περιπτώσεις), Β) ψεύδη, 

μικρο-κλοπές (στις έξι από τις δώδεκα περιπτώσεις), Γ) αδυναμία συγκέντρωσης 

προσοχής/υπερκινητικότητα (σε πέντε περιπτώσεις), Δ) δυσκολία στη συναισθηματική 

έκφραση (στις πέντε από τις δώδεκα περιπτώσεις), Ε) έλλειψη συνέπειας στις μαθητικές 

υποχρεώσεις (σε τρεις περιπτώσεις), ΣΤ) έλλειψη στενών φιλικών σχέσεων (στις δύο από 

τις δώδεκα περιπτώσεις) και Ζ) προσέλκυση ενδιαφέροντος/προσοχής (σε μια περίπτωση).  

 

A. Διασπαστικές/επιθετικές συμπεριφορές.  

Οι συμπεριφορές των μαθητών που αναφέρονται συχνότερα από τους δασκάλους τους 

είναι η ευερεθιστότητα, η αντιδραστικότητα, η προκλητικότητα, η βία και η επιθετικότητα.  

«Κάνει φασαρία την ώρα του μαθήματος.. είναι το πειραχτήρι στην τάξη.. έγινε ένα 

περιστατικό με ένα άλλο παιδί.. μαλώσανε μεταξύ τους κι αυτή τη φορά παίξανε ξύλο 

κανονικό.. αρχίσανε τις μπουνιές.. κι ήταν στην αυλή κι ο διευθυντής, πήγε να τους χωρίσει κι 

ακόμα χτυπιόντουσαν..» (Δάσκαλος 2) 

                                                
315Αφορά στην 1η ερώτηση της συνέντευξης του δασκάλου.   
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«Με προβληματίζει όταν θυμώνει γιατί πεισμώνει πάρα πολύ.. είναι ιδιαίτερα ευερέθιστος, 

μπορεί να τον ενοχλεί και το πέταγμα μιας μύγας πάντα όσον αφορά τη συμπεριφορά ενός 

συμμαθητή του.. ενοχλείται πάρα πολύ εύκολα.. γίνεται έξαλλος και το βγάζει με αντίδραση..» 

(Δάσκαλος 4) 

«Έχει άσχημο τρόπο, βρίζει τα άλλα παιδιά, σπρώχνει και χτυπάει.. δηλαδή πειράζει τους 

άλλους αλλά του βγαίνει πολύ επιθετικότητα..» (Δάσκαλος 5) 

 «Όταν ανάψουν τα αίματα είναι κι αυτός μέσα στο παιχνίδι.. έτοιμος να μπει να χτυπήσει.. 

θα μπει στη φασαρία.. στον καυγά..» (Δάσκαλος 11) 

«Είναι πειραχτήρι και πυροδοτεί το κλίμα της έντασης στην τάξη.. αμέσως θα ξεσηκωθεί κι 

αυτός για να χαλάσει το κλίμα και να ανάψει η ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη.. του αρέσει πάρα 

πολύ να γίνεται φασαρία μέσα στην τάξη και να χαλάει το κλίμα.. ενοχλεί τους άλλους..» 

(Δάσκαλος 12) 

 

Β. Ψεύδη, μικρο-κλοπές. 

Δεν ακολουθεί ο μαθητής, τόσο τα άτυπα όσο και τα τυπικά όρια που υπάρχουν ως προς τη 

συμπεριφορά.  

«Λέει αρκετά ψέμματα.. είναι λίγο μυθομανής, πλάθει διάφορα στο μυαλό του..» (Δάσκαλος 

1) 

«Δεν ακολουθεί τόσο τους κανόνες της τάξης.. γενικά είναι παιδί που δεν έχει όρια..» 

(Δάσκαλος 4) 

«Το ότι κλέβει..» (Δάσκαλος 6) 

«Λέει κάποια ψεματάκια..» (Δάσκαλος 7) 

«Λέει ψέμματα για να δικαιολογήσει κάποια πράγματα που έχει κάνει..» (Δάσκαλος 8) 

 

Γ. Αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής/υπερκινητικότητα.  

Η αδυναμία συγκέντρωσης συνδέεται είτε με την υπερκινητικότητα είτε με τη δυσκολία 

συγκέντρωσης του ενδιαφέροντος και της προσοχής του μαθητή στο μάθημα.   

«Το ότι δεν ενδιαφέρεται για το μάθημα.. δεν μπορεί να συγκεντρωθεί..» (Δάσκαλος 3) 

«Διασπάται η προσοχή του αρκετά και ξεφεύγει αλλά αυτό πρέπει να σχετίζεται με τη 

δυσλεξία..» (Δάσκαλος 4) 

«Γενικά είναι ένα παιδί που είναι υπερκινητικό.. όπου κι αν τον βάλεις δεν μπορεί να κάτσει 

για πολύ ώρα ακίνητος σε ένα σημείο.. του έχω αλλάξει όλες τις θέσεις.. τώρα τον έχω στο 

πρώτο θρανίο.. και πάλι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, πρέπει να είμαι από πάνω του..» 

(Δάσκαλος 5) 
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«Είναι καθαρά υπερκινητικός μέχρι αδιάφορος στα μαθήματα..» (Δάσκαλος 12) 

 

Δ. Δυσκολία στη συναισθηματική έκφραση.  

Η δυσκολία στη συναισθηματική έκφραση σχετίζεται με το ότι ο μαθητής δεν εκφράζει 

αυτό που πραγματικά/βαθύτερα αισθάνεται.  

«Το ότι δεν εξωτερικεύει καθόλου τα συναισθήματά του.. ό,τι του συμβαίνει το μαθαίνεις από 

τρίτο.. πρέπει να πονάει πάρα πολύ για να κλάψει ή οτιδήποτε.. κάποιες φορές εκφράζει το 

αντίθετο από αυτό που πραγματικά νιώθει..» (Δάσκαλος 3) 

«Απ’ έξω κάνει τον παλικαρά και μετά μπορεί να κλαίει.. έχει και ευαισθησία.. και μπορεί να 

κλάψει.. είναι πολύ ευαίσθητος..» (Δάσκαλος 11) 

 

Ε. Έλλειψη συνέπειας στις μαθητικές υποχρεώσεις.  

Ο μαθητής δεν συνεργάζεται ως προς τις ευθύνες του και δεν ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις του που αφορούν στο ρόλο του ως μαθητή.  

«Ακόμα δεν είναι οργανωμένη, δεν έχει κάποιο πρόγραμμα, δεν είναι τυπική..» (Δάσκαλος 7) 

 «Πάντα κάτι λείπει, ποτέ δεν είναι η τσάντα του πλήρης.. εργασίες μόνο τον τελευταίο καιρό 

κάνει κάποιες σχολικές εργασίες στο σπίτι.. στο σχολείο όμως μπορεί να μην κάνει ούτε μια.. 

αδιαφορία.. να κάνει πως γράφει και να μη γράφει τίποτα..» (Δάσκαλος 12) 

 

ΣΤ. Έλλειψη στενών φιλικών σχέσεων. 

Η έλλειψη στενών φιλικών σχέσεων συνδέεται με την απομόνωση του μαθητή στο πλαίσιο 

του σχολείου. 

«Το πρώτο πράγμα που φαίνεται είναι ότι είναι απομονωμένη από τα υπόλοιπα παιδιά της 

τάξης.. στο τμήμα δεν έχει παρέες, δεν παίζει παιχνίδια μαζί τους..» (Δάσκαλος 7) 

«Δε βλέπω να έχει κάποιο κοντινό φίλο..» (Δάσκαλος 10) 

 

Ζ. Προσέλκυση ενδιαφέροντος/προσοχής.  

Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής του δασκάλου είναι κάτι που συχνά 

επιζητά ο μαθητής μέσα από τη συμπεριφορά του.  

«Είχε αυτό τον ηγετικό ρόλο μέσα στην τάξη και προσπαθούσε να έχει όλη την προσοχή.. όλο 

το ενδιαφέρον.. συνέχεια.. δεν με άφηνε καθόλου ήσυχη..» (Δάσκαλος 2) 
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Β2.2.1.3 Προσδιορισμός της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή από τον Ίδιο 

το Μαθητή316   

Οι προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών σύμφωνα με την αντίληψή τους 

ομαδοποιούνται ως ακολούθως ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής τους: Α) 

πειράγματα/αταξίες (αναφέρεται σε δέκα περιπτώσεις), Β) μη συμμόρφωση/υπακοή στα 

όρια και στους κανόνες των ενηλίκων (αναφέρεται σε εννέα περιπτώσεις), Γ) έλλειψη 

συνέπειας στις μαθητικές υποχρεώσεις (αναφέρεται σε οκτώ περιπτώσεις), Δ) 

επιθετικότητα (αναφέρεται σε έξι περιπτώσεις), Ε) ψεύδη (αναφέρεται σε τρεις 

περιπτώσεις) και ΣΤ) μικρο-κλοπές (αναφέρεται σε μία περίπτωση). 

 

Α. Πειράγματα/αταξίες μαθητή.  

Τα πειράγματα των μαθητών και οι αταξίες τους συνδέονται με αρνητικές συναισθηματικές 

αντιδράσεις και θυμό εκ μέρους των γονιών.  

«Ο μπαμπάς θυμώνει όταν του αλλάζω τις ειδήσεις.. Η μαμά θυμώνει μαζί μου όταν κοιμάται 

και μπαίνω απότομα μέσα και την ξυπνάω.. Η δασκάλα μου θυμώνει μαζί μου όταν μιλάω με 

τον διπλανό μου..» (Μαθητής 2) 

«Ο μπαμπάς ενοχλείται άμα κάνω καμία αταξία, άμα σπάσω κάτι.. Η μαμά ενοχλείται άμα 

σπάσω κάτι και κάνω κάποια αταξία.. Η δασκάλα ενοχλείται άμα μιλάω με τα άλλα παιδιά 

και ενοχλώ..» (Μαθητής 3) 

«Ο μπαμπάς ενοχλείται όταν πειράζω τα εργαλεία του, όταν πειράζω τον αδελφό μου.. Η 

μαμά ενοχλείται όταν πειράζω τον αδελφό μου, όταν της ανακατεύω τα πράγματα, όταν την 

πειράζω και της τραγουδάω γιατί πάντα δεν έχει όρεξη για πείραγμα.. Η δασκάλα ενοχλείται 

όταν μιλάω με άλλους..» (Μαθητής 4) 

«Η μαμά ενοχλείται όταν πειράζω τα πράγματά της.. Ο μπαμπάς θυμώνει άμα του χαλάσω 

κάτι ή άμα κάνω κάποια ζημιά..» (Μαθητής 7) 

«Η μαμά θυμώνει όταν κάνω καμία βλακεία ή καμία ζημιά.. Ο δάσκαλος θυμώνει όταν κάνω 

κάποια αταξία, όπως τότε που έβαλα την κόλλα στην καρέκλα του..» (Μαθητής 8) 

 

Β. Μη συμμόρφωση/υπακοή μαθητή στα όρια και στους κανόνες των ενηλίκων.  

Η μη συμμόρφωση/υπακοή των μαθητών συνδέεται με θυμό εκ μέρους των γονιών.  

«Ο μπαμπάς θυμώνει όταν δεν πηγαίνω στη λύρα.. Η μαμά θυμώνει μαζί μου όταν αργώ να 

γυρίσω από τη γειτονιά..» (Μαθητής 2) 

                                                
316Αφορά στην 1η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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 «Ο μπαμπάς θυμώνει όταν δεν του λέω που πηγαίνω όταν πάω κάπου.. Η μαμά θυμώνει 

όταν κάθομαι πολλές ώρες στον υπολογιστή..» (Μαθητής 9) 

 «Ο μπαμπάς θυμώνει όταν μου λέει κάτι και δεν τον ακούω.. Η μαμά θυμώνει άμα μπω 

σπίτι και δε βγάλω παπούτσια και ρούχα να τα βάλω στη ντουλάπα και δε βάλω τις πιτζάμες 

μου..» (Μαθητής 11) 

«Ο μπαμπάς θυμώνει όταν δεν κάνω πράγματα σωστά.. Η μαμά θύμωνε μόνο όταν ήθελα να 

παίξω παραπάνω και πήγαινα πιο αργά στο σπίτι από ότι μου είχε πει..» (Μαθητής 12) 

 

Γ. Έλλειψη συνέπειας μαθητή στις μαθητικές του υποχρεώσεις.  

Η έλλειψη συνέπειας του μαθητή στις υποχρεώσεις του προς το σχολείο εκφράζεται με την 

αναβολή ή συχνότερα την αποφυγή του διαβάσματος από πλευράς μαθητή.  

 «Ο μπαμπάς ενοχλείται όταν δεν διαβάζω.. Η μαμά ενοχλείται όταν δεν διαβάζω.. Η 

δασκάλα ενοχλείται όταν δεν διαβάζω..» (Μαθητής 4) 

«Η μαμά ενοχλείται όταν μου λέει να διαβάσω κι εγώ δεν πάω να διαβάσω αμέσως.. Η 

δασκάλα μου ενοχλείται όταν ξεχνάω τις ασκήσεις που μας βάζει και δεν τις έχω κάνει..» 

(Μαθητής 5) 

«Η μαμά ενοχλείται άμα δεν έχω διαβάσει και θέλω να πάω αλλού, όπως στο χορό..  

Η δασκάλα θυμώνει άμα ξεχνάω να κάνω μια άσκηση..» (Μαθητής 7) 

«Η μαμά θυμώνει επειδή δεν διαβάζω τα μεσημέρια όπως τα άλλα παιδιά και της ζητάω 

βοήθεια μετά το βράδυ που κάθομαι να διαβάσω κι αυτή θυμώνει.. Η δασκάλα μου θυμώνει 

άμα πάω αδιάβαστος..» (Μαθητής 10) 

 

Δ. Επιθετικότητα μαθητή.  

Η επιθετικότητα του μαθητή συνδέεται με το θυμό των γονιών γι’ αυτή του τη 

συμπεριφορά.  

«Ο μπαμπάς θυμώνει όταν χτυπήσω κάποιο άλλο παιδί.. Η μαμά θυμώνει μαζί μου όταν 

χτυπήσω κάποιο άλλο παιδί.. Η δασκάλα μου θυμώνει μαζί μου όταν χτυπάω κάποιο άλλο 

παιδί..» (Μαθητής 2) 

«Ο μπαμπάς θυμώνει όταν τσακώνομαι με άλλα παιδιά..» (Μαθητής 9) 

 «Ο μπαμπάς θυμώνει άμα μαλώσω με κάποιον.. Η μαμά θυμώνει άμα μαλώσω με κάποιον.. 

Ο δάσκαλός μου θυμώνει άμα μαλώνω..» (Μαθητής 11) 

« Ο δάσκαλός μου θυμώνει όταν βρίσω κάποια φορά πάνω στο θυμό μου, όταν χτυπάω 

κάποιον επειδή με χτύπησε..» (Μαθητής 12) 
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Ε. Ψεύδη από το μαθητή.   

Τα ψεύδη του μαθητή συνδέονται με αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις των γονιών. 

«Η μαμά ενοχλείται επειδή νομίζει ότι της λέω συνέχεια ψέμματα..» (Μαθητής 7) 

«Ο μπαμπάς θυμώνει όταν του λέω κανένα ψεματάκι.. Η μαμά θυμώνει όταν της πω κανένα 

ψεματάκι..» (Μαθητής 8) 

 

ΣΤ. Μικρο-κλοπές από το μαθητή.  

Οι μικρο-κλοπές συνδέονται με το θυμό των γονιών και άλλων προσώπων φροντίδας.  

«Η θεία θυμώνει όταν κρύβω το φαγητό, όταν παίρνω πράγματα από τους άλλους..» 

(Μαθητής 6) 

 

Β2.2.1.4 Προσδιορισμός της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή: Σύγκριση 

Μεταξύ των Αντιλήψεων των Γονιών, των Δασκάλων και των Μαθητών 

Από τη σύγκριση του τρόπου με τον οποίο κάθε πλευρά (γονείς, δάσκαλοι, μαθητές) 

αντιλαμβάνεται την προβληματική συμπεριφορά του ίδιου κάθε φορά παιδιού προκύπτει 

ότι οι γονείς, συγκριτικά με τους δασκάλους και τα ίδια τα παιδιά, είναι εκείνοι που στο 

σύνολό τους αναγνωρίζουν μεγαλύτερο φάσμα προβληματικών συμπεριφορών στα παιδιά, 

τόσο από πλευράς ποσότητας/συχνότητας, όσο και από πλευράς ποιότητας/ποικιλίας. 

Έπειτα, ακολουθούν οι δάσκαλοι, ενώ τελευταίοι στην τάση αυτή παρουσιάζονται να είναι 

οι ίδιοι οι μαθητές, μέσα από τις λιτές, περισσότερο συμπυκνωμένες, ωστόσο περιεκτικές 

κι ιδιαίτερα σαφείς, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, αναφορές τους.  

Ταυτόχρονα, στις απαντήσεις των τριών πλευρών διακρίνει κανείς κυρίως κοινές 

κατηγορίες προβληματικών συμπεριφορών. Μάλιστα οι τρεις κυρίαρχες κατηγορίες 

προβληματικών συμπεριφορών που αναγνωρίζονται ταυτόχρονα και από τις τρεις πλευρές 

ως προβληματικές είναι οι διασπαστικές/επιθετικές συμπεριφορές, οι μικρο-κλοπές, τα 

ψεύδη και η έλλειψη συνέπειας στις μαθητικές υποχρεώσεις. Η μεμονωμένη προσέγγιση 

των απαντήσεων μαθητών, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι, υπό το πρίσμα της δικής τους 

αντίληψης, οι συμπεριφορές που δυσαρεστούν τις τρεις πλευρές (πατέρα, μητέρα, 

δάσκαλο/α) ως επί το πλείστον διαφοροποιούνται μεταξύ τους, παρόλο που σε αρκετές 

περιπτώσεις η ίδια συμπεριφορά ενοχλεί συνάμα και τις δύο ή ακόμη και τις τρεις πλευρές.  
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Β2.2.2 Γονικές και Εκπαιδευτικές Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής 

Συμπεριφοράς του Μαθητή: πώς ο Μαθητής τις Βιώνει και Αντιδρά σ’ Αυτές317 

 

Β2.2.2.1 Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή 

από τους Γονείς του Κατά την Αντίληψη των Γονιών318 

Οι τρόποι αντιμετώπισης των ίδιων συμπεριφορών του μαθητή από τους γονείς και 

άλλα πρόσωπα φροντίδας, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ίδιων, ομαδοποιούνται στις 

εξής δύο κατηγορίες: Α) υιοθετούν διαφορετική στάση απέναντι στην ίδια προβληματική 

συμπεριφορά του παιδιού (στις δέκα από τις δώδεκα περιπτώσεις) και Β) υιοθετούν κοινή 

στάση απέναντι στην ίδια προβληματική συμπεριφορά του παιδιού (σε δύο περιπτώσεις).  

 

Α. Οι γονείς και άλλα πρόσωπα φροντίδας υιοθετούν διαφορετική στάση.  

Ως προς τις διαφορετικές στάσεις των γονιών, αυτό που συνολικά παρουσιάζεται από την 

ανάλυση των απαντήσεων των γονιών είναι ο ένας γονιός να προσπαθεί να βάλει όρια και 

ο άλλος να είναι πιο ήπιος, επιτρεπτικός, ασταθής ή αδιάφορος. 

«Ο πατέρας του όταν ασχολείται μαζί του είναι πιο σκληρός.. απ’ ότι είμαι εγώ.. εγώ είμαι 

πιο ελαστική.. πιο δεκτική.. προσπαθώ κάποιες φορές και να τον επιβραβεύω.. ο πατέρας 

συνήθως δεν ασχολείται με το να βάλει όρια.. γιατί όταν το κάνει χάνει τον έλεγχο.. φωνάζει 

πολύ δυνατά και το παιδί φοβάται.. κοντράρουν μεταξύ τους πολύ.. ο πατέρας με την πρώτη 

δυσκολία.. του πεισμώνει και φεύγει..» (Γονιός 1) 

«Εγώ θα φωνάξω.. ο πατέρας θα τον αφήσει να κάνει αυτό που θέλει..» (Γονιός 3) 

«Εγώ φωνάζω.. τίποτα.. μετά θα βάλω τιμωρία να πάει στο δωμάτιό του.. στο τέλος θα 

δώσω ξύλο.. και πάλι τίποτα.. τίποτα από όλα όσα κάνω δεν έχει αποτέλεσμα.. ο πατέρας 

τους όταν είναι στις καλές του δε λέει τίποτα.. όταν δεν έχει διάθεση φωνάζει γιατί 

ενοχλείται..» (Γονιός 4) 

«Εγώ τις πιο πολλές φορές νευριάζω και του φωνάζω.. ο μπαμπάς πολύ χειρότερα μη σου πω 

κάποιες φορές, μπορεί να του δώσει και καμιά.. εγώ είμαι πιο αδύναμη μαζί του και με 

τουμπάρει εύκολα.. ο μπαμπάς είναι πιο αυστηρός..» (Γονιός 9) 

«Ο πατριός πια δεν ασχολείται.. δεν κάνει κάτι.. δεν θα του πει τίποτα πια γιατί έχει 

κουραστεί.. εμένα όταν με γράφει, τότε αρχίζουν τα όργανα.. φωνάζω.. παλιότερα τον 

                                                
317Αφορά στον 2ο Θεματικό Άξονα Ερωτήσεων, που αντιστοιχεί στο 6ο Ερευνητικό Ερώτημα: «Πώς 
διαχειρίζονται την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή οι γονείς του κατά την αντίληψη  των γονιών του, 
ο δάσκαλος κατά την αντίληψη του δασκάλου, πώς ο μαθητής βιώνει τις πρακτικές διαχείρισής τους και πώς 
αντιδράει σ’ αυτές κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του μαθητή;».   
318Αντιστοιχεί στην 4η ερώτηση της συνέντευξης του γονιού.  



 

 

306 

 

χτύπαγα.. τώρα έχει μεγαλώσει και του βάζω τιμωρία.. δεν θα πάει στο ποδόσφαιρο, δεν θα 

παίξει υπολογιστή.. του στερώ αυτά που του αρέσουνε..» (Γονιός 10) 

 

Β) Οι γονείς και άλλα πρόσωπα φροντίδας υιοθετούν κοινή στάση.  

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που οι γονείς υιοθετούν κοινή στάση, προσπαθούν και οι δύο 

σταθερά να επιβληθούν και να θέσουν τα όριά τους. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις, 

κυριαρχεί ο αρνητικός τρόπος επιβολής ορίων του ανεβάσματος του τόνου της φωνής.  

«Ακριβώς το ίδιο φερόμαστε.. το να του φωνάξουμε και οι δυο να διαβάσει.. για να 

καταλάβει ότι όσο πιο γρήγορα τελειώσει τόσο πιο πολύ χρόνο θα χει να παίξει..» (Γονιός 5) 

«Και οι δύο της φωνάζουμε...» (Γονιός 8) 

 

Β2.2.2.2 Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή από το 

Δάσκαλο Κατά την Αντίληψη του Δασκάλου319 

Σχετικά με τις πρακτικές αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς του 

μαθητή από το δάσκαλο, οι απαντήσεις των δασκάλων ομαδοποιούνται στις εξής 

κατηγορίες: Α) συζήτηση (στις δέκα από τις δώδεκα περιπτώσεις), Β) παραπομπή στο 

διευθυντή (σε τέσσερις περιπτώσεις), Γ) αλλαγή θέσης μαθητή εντός ή εκτός τάξης (σε 

τέσσερις περιπτώσεις), Δ) ενθάρρυνση, θετική ενίσχυση (σε τρεις περιπτώσεις), Ε) 

τιμωρίες (σε τρεις περιπτώσεις), ΣΤ) ανέβασμα του τόνου της φωνής (σε τρεις 

περιπτώσεις), Ζ) παρατηρήσεις (σε δύο περιπτώσεις), Η) κάλεσμα γονιών στο σχολείο (σε 

δύο περιπτώσεις), Θ) χιούμορ (σε μια περίπτωση), Ι) εμπλοκή μαθητή σε ομαδική 

δραστηριότητα (σε μια περίπτωση), Κ) ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στο 

μαθητή (σε μια περίπτωση).  

 

Α. Συζήτηση, κατ’ ιδίαν με το μαθητή ή γενικότερα στην τάξη.  

Τόσο η προσωπική συζήτηση του δασκάλου με το μαθητή όσο και σε επίπεδο τάξης είναι η 

πρακτική που συνήθως υιοθετείται εκ μέρους των δασκάλων για την αντιμετώπιση της 

προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών.  

«Του μίλησα κατ’ ιδίαν.. του έκανα συζήτηση.. κουβέντα.. γιατί συμπεριφέρεται με αυτό τον 

τρόπο..» (Δάσκαλος 1) 

                                                
319Αντιστοιχεί στην 7η ερώτηση της συνέντευξης του δασκάλου.  
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«Μπορεί να του μιλήσω.. να το συζητήσουμε.. αν δω ότι είναι πολύ νευριασμένος θα τον 

αφήσω να ηρεμήσει πρώτα και μετά θα μιλήσουμε.. συνήθως μιλάμε σε άλλο χρόνο.. την 

επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα..» (Δάσκαλος 4) 

 «Η συζήτηση είναι ο τρόπος.. σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδας» (Δάσκαλος 7) 

 «Κάνω γενικές συζητήσεις μέσα στην τάξη πολύ ώρα όμως.. και με τον ίδιο μιλάω σε 

προσωπικό επίπεδο» (Δάσκαλος 10) 

  

Β. Παραπομπή στο διευθυντή320.  

Πρόκειται για την πρακτική εκείνη που ακολουθείται σε ακραίες περιπτώσεις από τους 

δασκάλους, όταν βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με το πώς να τον διαχειριστούν.  

«Τον πήγαινα στο διευθυντή..» (Δάσκαλος 1) 

«Έχει μιλήσει με τη διευθύντρια..» (Δάσκαλος 6) 

«Τον έχω στείλει και στον διευθυντή..» (Δάσκαλος 9) 

«Τον έχω πάει κάποια στιγμή στο γραφείο..» (Δάσκαλος 12) 

 

Γ. Αλλαγή θέσης μαθητή εντός ή εκτός τάξης.   

Η αλλαγή θέσης μαθητή εντός ή εκτός τάξης είναι κάτι που επιλέγεται σχετικά εύκολα σαν 

πρακτική αντιμετώπισης εκ μέρους των δασκάλων.  

«Στην αρχή καθόταν με ένα κορίτσι.. αλλά τίποτα.. ο ένας ενοχλούσε τον άλλον.. οπότε τους 

χώρισα αναγκαστικά.. τον έβαλα με ένα άλλο κορίτσι πιο ήσυχο.. την πείραζε κι έκλαιγε 

αυτή.. τώρα τον έχω μόνο του..» (Δάσκαλος 5) 

«Θα του πω πέρνα λίγο έξω να ηρεμήσεις κι έρχεσαι μετά ξανά..» (Δάσκαλος 9) 

«Έχω αλλάξει τα παιδιά που κάθεται μαζί..» (Δάσκαλος 10) 

«Κάποια στιγμή τον έβγαλα έξω..» (Δάσκαλος 12) 

 

Δ. Ενθάρρυνση, θετική ενίσχυση μαθητή.  

Η ενθάρρυνση και η θετική ενίσχυση του μαθητή συνδέεται με τη θετική ανταπόκρισή του 

αλλά και με τη χαρά του ίδιου του εκπαιδευτικού.  

«Της λέω τι ωραία που ζωγραφίζει για να την ενισχύω και να την τονώνω και της αρέσει..» 

(Δάσκαλος 7) 

«Ακόμα την ενθαρρύνω μέσα στην τάξη..» (Δάσκαλος 8) 

                                                
320Σε επίπεδο σχολικής μονάδας τα προβλήματα πειθαρχίας των μαθητών απασχολούν ιδιαίτερα τους 
διευθυντές των σχολείων, καθώς αποτελούν το 20% των προβλημάτων που καλούνται οι διευθυντές να 
αντιμετωπίσουν (Παπαναούμ-Τζίκα, 1995).    
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«Όταν τον βλέπω να γελάει, να χορεύει τον ενθαρρύνω.. και αυτό φαίνεται στο πρόσωπό 

μου, το πόσο μου αρέσει και το χαίρομαι..» (Δάσκαλος 10) 

 

Ε. Τιμωρίες.   

Οι τιμωρίες που οι δάσκαλοι δίνουν στους μαθητές αφορούν είτε στη στέρηση του 

διαλείμματος είτε στην αντιγραφή.  

«Του έβαζα τιμωρίες π.χ. τον άφηνα μέσα τα διαλείμματα.. μέχρι να μην επαναλαμβάνει την 

ίδια συμπεριφορά.. εκεί ξανά και ξανά..» (Δάσκαλος 1) 

«Στις βρισιές, τα σπρωξίματα και τη βίαιη συμπεριφορά του βάζω τιμωρίες.. αντιγραφή..» 

(Δάσκαλος 5) 

«Αν πω ότι θα τους δώσω τιμωρία συμμορφώνονται όλοι.. δεν έχω πρόβλημα με τις 

τιμωρίες.. συμμορφώνονται..» (Δάσκαλος 9) 

 

ΣΤ. Ανέβασμα του τόνου της φωνής.  

Η αύξηση του τόνου της φωνής είναι μια πρακτική εκ μέρους των δασκάλων, η οποία 

δυσαρεστεί τους μαθητές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εντείνει τις αντιδράσεις τους.  

«Η πρώτη τακτική ήταν αυστηρότητα.. και φωνές.. τα παιδιά έτσι με θεωρούσανε αυστηρή.. 

δεν με θέλανε στην αρχή.. είμαι σίγουρη γι αυτό.. είχαμε κόντρα κανονική..» 

«Θα του φωνάξω..» (Δάσκαλος 2) 

«Κάποιες φορές βέβαια που κάνω μάθημα και τον βλέπω και είναι αφηρημένος του 

φωνάζω.. γιατί ενοχλεί τους διπλανούς του.. αλλά δεν του αρέσει..» (Δάσκαλος 9) 

 

Ζ. Παρατηρήσεις.  

Οι παρατηρήσεις των δασκάλων συνήθως γίνονται παρουσία άλλων, σε επίπεδο τάξης.  

«Παρατηρήσεις μέσα στην τάξη..» (Δάσκαλος 1) 

«Του κάνω παρατηρήσεις κι επιμένω σε αυτές.. συνέχεια.. κουράζουν βέβαια εμένα και τους 

άλλους..» (Δάσκαλος 5) 

 

Η. Κάλεσμα γονιών στο σχολείο.  

Όταν η συμπεριφορά του μαθητή ξεφεύγει, οι δάσκαλοι μπορεί να καλέσουν τους γονείς 

του να συζητήσουν μαζί τους γι’ αυτό.  

«Ακόμα κάλεσα τους γονείς οπότε λογικά πρέπει να μίλησαν και οι γονείς στο παιδί..» 

(Δάσκαλος 2) 

«Έχω μιλήσει με τον πατέρα του..» (Δάσκαλος 12) 
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Θ. Χιούμορ.  

Το χιούμορ, όταν χρησιμοποιήθηκε ως πρακτική από κάποιον εκπαιδευτικό, είχε πολύ 

θετικά αποτελέσματα για τον ίδιο το μαθητή αλλά και για το σύνολο της τάξης.  

«Το επόμενο που χρησιμοποίησα ήταν το χιούμορ.. κι από κει και πέρα όλοι ηρεμήσαμε..» 

(Δάσκαλος 2) 

 

Ι. Εμπλοκή μαθητή σε κάποια ομαδική δραστηριότητα.  

Η εμπλοκή του μαθητή σε κάποια ομαδική δραστηριότητα βοηθάει στην ένταξη του 

μαθητή αλλά και στη διάκρισή του με έναν θετικό τρόπο.  

«Άλλος ένας τρόπος που έχουμε έρθει με όλα τα παιδιά κοντά είναι ότι φτιάξαμε κάτι 

χαρτόνια και ασχολούμαστε με αυτά.. κι εκείνος από τη μια στην αρχή πείραζε τα παιδιά που 

ασχολούνταν με τα χαρτόνια και από την άλλη όταν του έλεγες να σχεδιάσει κάτι ήταν 

τρομερός με φοβερή φαντασία.. για παράδειγμα του έλεγα ζωγράφισε ένα κοτόπουλο και μου 

έκανε και τους ατμούς.. εκεί ήταν ήσυχος και αφιερωνόταν σε αυτό..»  (Δάσκαλος 2) 

 

Κ. Ανάθεση στο μαθητή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.  

Και στην ανάθεση αρμοδιοτήτων ο μαθητής ανταποκρίνεται θετικά.  

«Γενικότερα της αναθέτω αρμοδιότητες για να της καλλιεργήσω την υπευθυνότητα και βλέπω 

ότι ανταποκρίνεται..» (Δάσκαλος 7) 

 

Β2.2.2.3 Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή από 

τους Γονείς και το Δάσκαλο Κατά την Αντίληψη του Μαθητή321 

Σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή 

που ακολουθούνται από τον πατέρα, τη μητέρα και το δάσκαλο, οι απαντήσεις των 

μαθητών ομαδοποιούνται ως ακολούθως βάσει της συχνότητας αναφοράς τους: Α) 

ανέβασμα του τόνου της φωνής (αναφέρεται 36 φορές), Β) τιμωρίες (αναφέρεται 22 

φορές), Γ) φυσική επιθετικότητα (αναφέρεται 13 φορές), Δ) παραπομπή στο διευθυντή 

(αναφέρεται μια φορά), Ε) ενημέρωση γονιών (αναφέρεται μια φορά), ΣΤ) συζήτηση 

(αναφέρεται μια φορά), Ζ) παρατηρήσεις (αναφέρεται μια φορά) και Η) συμβουλές 

(αναφέρεται μια φορά).  

Σύμφωνα με την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στις αναφορές τους 

κυριαρχούν οι αρνητικές πρακτικές διαχείρισης (λεκτική βία, τιμωρίες, φυσική/σωματική 

                                                
321Αφορά στην 3η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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βία) εκ μέρους των γονιών και των εκπαιδευτικών. Παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις 

αναφέρονται ίδιες πρακτικές των γονιών και των εκπαιδευτικών, οι πρακτικές των γονιών 

σε όλες τις περιπτώσεις βιώνονται από τα παιδιά πιο αυστηρές/πιο σκληρές συγκριτικά με 

εκείνες των δασκάλων. Ειδικότερα, μεταξύ των δύο γονιών, η στάση της μητέρας βιώνεται 

συνήθως πιο σκληρή (στις εννέα περιπτώσεις), λιγότερο η στάση του πατέρα (σε δύο 

περιπτώσεις), ενώ σε μια μόνο περίπτωση βιώνεται το ίδιο αυστηρή η στάση των δύο 

γονιών.   

 

Α. Ανέβασμα του τόνου της φωνής. 

Η αύξηση του τόνου της φωνής ακολουθείται σαν πρακτική και από τις τρεις πλευρές 

(πατέρα, μητέρα, δάσκαλο) μα ακόμη περισσότερο από τη μητέρα.  

 «Ο πατέρας μου μερικές φορές με βρίζει.. Η μητέρα μου μερικές φορές με βρίζει κι αυτή..» 

(Μαθητής 1) 

«Ο μπαμπάς μου φωνάζει.. Η μαμά μου, μου φωνάζει.. Η δασκάλα μου φωνάζει πολύ δυνατά 

και την ακούνε οι άλλες τάξεις..» (Μαθητής 2) 

«Ο μπαμπάς μου φωνάζει.. Κι η μαμά μου φωνάζει.. Η δασκάλα φωνάζει..» (Μαθητής 3) 

«Η μαμά θα με απειλήσει ότι δεν θα πάω κάπου...» (Μαθητής 8) 

«Η μαμά μου με βρίζει κάποιες φορές..» (Μαθητής 10) 

«Η μαμά με βρίζει και μου λέει ηλίθιε, βλάκα, δεν πας καλά, μαλάκα..» (Μαθητής 12) 

 

Β. Τιμωρίες. 

Οι τιμωρίες, σύμφωνα με την αντίληψη των μαθητών, αφορούν στη στέρηση πραγμάτων ή 

δραστηριοτήτων που αρέσουν στο παιδί και στον περιορισμό του χώρου που κινείται το 

παιδί (εκ μέρους των γονιών), στη στέρηση του διαλείμματος και στην αντιγραφή (εκ 

μέρους των δασκάλων).  

«Ο μπαμπάς μου με βάζει τιμωρία να είμαι στο δωμάτιό μου και να μην παίζω play station, 

υπολογιστή ή να δω τηλεόραση ή να μην πάω στο ποδόσφαιρο.. δηλαδή όλα αυτά που μου 

αρέσουν.. Κι η μαμά με βάζει τις ίδιες τιμωρίες με το μπαμπά.. Η δασκάλα με βάζει τιμωρία 

να μη βγω το διάλειμμα έξω..» (Μαθητής 3) 

«Ο μπαμπάς με βάζει τιμωρία.. Η μαμά με βάζει τιμωρία να είμαι στο δωμάτιό μου και να μη 

βγαίνω έξω να παίξω.. Η δασκάλα μου με βάζει τιμωρία να χάσω το διάλειμμα..» (Μαθητής 

4) 

«Η μαμά μου με βάζει τιμωρίες να μην παίξω υπολογιστή και play station..Ο δάσκαλος απλά 

με βάζει τιμωρία, μια φορά με είχε βάλει να μη βγω έξω το διάλειμμα..» (Μαθητής 9) 
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«Η μαμά με έχει βάλει τιμωρία για παράδειγμα να μη παίζω ένα παιχνίδι, να μη βγω έξω.. 

ακόμα η μαμά με έχει κλειδώσει στο μπάνιο.. ο δάσκαλός μου με βάζει τιμωρία αντιγραφή..» 

(Μαθητής 12) 

 

Γ. Φυσική επιθετικότητα. 

Η φυσική επιθετικότητα προς το παιδί εκ μέρους των γονιών φαίνεται να είναι μια 

συνηθισμένη πρακτική και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που τα παιδιά σε κάποιες περιπτώσεις 

παρουσιάζονται να τη δικαιολογούν. Πρόκειται για μια πρακτική που υιοθετείται τόσο από 

τον πατέρα, όσο και από τη μητέρα των παιδιών σύμφωνα με τις αναφορές των ίδιων των 

παιδιών.  

«Ο πατέρας μου μερικές φορές με χτυπάει.. Η μητέρα μου με χτυπάει..» (Μαθητής 1) 

«Ο μπαμπάς με χτυπάει.. οι γονείς εξάλλου χτυπάνε τα παιδιά τους, είναι σωστό.. έτσι κάνουν 

οι γονείς.. και η θεία καμιά φορά με δέρνει.. αλλά ο μπαμπάς πολύ πιο συχνά..» (Μαθητής 6) 

«Ο μπαμπάς μου με έχει δείρει κι έχει πιο βαρύ χέρι από τη μαμά.. Η μαμά μου με χτυπάει με 

την παντόφλα..» (Μαθητής 9) 

«Η μαμά μου δίνει ξύλο.. Ο πατριός μου μπορεί να με χτυπήσει..» (Μαθητής 10) 

 

Δ. Παραπομπή στο διευθυντή. 

Ο δάσκαλος, μεταξύ άλλων, μπορεί να στείλει το μαθητή στο διευθυντή, αν και δεν 

πρόκειται για μια πρακτική που υιοθετείται συχνά σύμφωνα με τις αναφορές των μαθητών.  

«Η δασκάλα μου, με έχει στείλει στο διευθυντή..» (Μαθητής 1) 

 

Ε. Ενημέρωση γονιών.  

Ο δάσκαλος, όχι συχνά, μπορεί να επικοινωνήσει με τους γονείς του παιδιού.  

«Ο δάσκαλός μου μπορεί να πάρει και τη μαμά τηλέφωνο..» (Μαθητής 8) 

 

ΣΤ. Συζήτηση. 

Ο δάσκαλος, όχι συχνά, σύμφωνα με την αντίληψη του μαθητή, μπορεί να συζητήσει με το 

παιδί.  

«Η δασκάλα μου, μου μιλάει, με ρωτάει και συζητάμε..» (Μαθητής 7) 

 

Ζ. Παρατηρήσεις. 

Και η παρατήρηση είναι μια πρακτική που βάσει της αντίληψης του μαθητή δεν υιοθετείται 

συχνά.  
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«Ο μπαμπάς μου κάνει παρατήρηση, μου λέει γιατί το έκανες..» (Μαθητής 7) 

 

Η. Συμβουλές.  

Τέλος, οι συμβουλές είναι μια ακόμη πρακτική που δεν υιοθετείται συχνά σύμφωνα με την 

αντίληψη των παιδιών.  

«Ο μπαμπάς μου λέει να μην το ξανακάνω, με συμβουλεύει..» (Μαθητής 9) 

 

Β2.2.2.4 Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή: 

Σύγκριση Μεταξύ των Αντιλήψεων των Γονιών, των Δασκάλων και των Μαθητών 

Στις πρακτικές των γονιών και των δασκάλων κυριαρχούν οι αρνητικοί τρόποι 

αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή (π.χ. ανέβασμα του τόνου 

της φωνής, τιμωρίες, φυσική επιθετικότητα, παρατηρήσεις), σύμφωνα πάντα με την 

αντίληψη των ίδιων. Ωστόσο από τους δασκάλους αναφέρονται και αρκετές θετικές 

πρακτικές όπως η συζήτηση, η ενθάρρυνση/θετική ενίσχυση, το χιούμορ, η εμπλοκή του 

μαθητή σε ομαδικές δραστηριότητες, η ανάθεση αρμοδιοτήτων.  

Οι μαθητές από την πλευρά τους αναφέρουν ότι εισπράττουν σχεδόν μονάχα 

αρνητικές πρακτικές από γονείς και δασκάλους. Τις εξισώνουν, δηλαδή, ως ένα βαθμό 

μεταξύ τους. Ο τρόπος που ως ένα βαθμό διαφοροποιούν των γονιών και του δασκάλου τις 

πρακτικές, είναι με το να αναφέρουν ότι βιώνουν πιο σκληρές τις γονικές από εκείνες του 

δασκάλου. Δεν αναφέρουν, όμως, θετικές πρακτικές πέραν της συζήτησης και μάλιστα 

μόνο μια φορά, ενώ οι δάσκαλοι από την πλευρά τους αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τη 

συζήτηση στις περισσότερες περιπτώσεις (στις δέκα από τις δώδεκα). 

 

Β2.2.2.5 Τρόποι που ο Μαθητής Βιώνει τις Πρακτικές των Γονιών και του Δασκάλου 

Απέναντι στην Προβληματική Συμπεριφορά του Κατά την Αντίληψη του Μαθητή322 

Σχετικά με τον τρόπο που οι μαθητές βιώνουν τις πρακτικές διαχείρισης της 

προβληματικής συμπεριφοράς τους από τους γονείς και το δάσκαλό τους, οι απαντήσεις 

των μαθητών γύρω από τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι στάσεις των ενηλίκων 

ομαδοποιούνται ως εξής: Α) στεναχώρια, λύπη (αναφέρεται σε έντεκα περιπτώσεις), Β) 

φόβο (αναφέρεται σε τέσσερις περιπτώσεις), Γ) θυμό (αναφέρεται σε τρεις περιπτώσεις), 

Δ) ντροπή (αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις), Ε) ευχαρίστηση (αναφέρεται σε δύο 

                                                
322Αφορά στην 4η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  



 

 

313 

 

περιπτώσεις), ΣΤ) αμηχανία (αναφέρεται σε μια περίπτωση), Ζ) αδιαφορία (αναφέρεται σε 

μια περίπτωση) και Η) μετάνοια (αναφέρεται σε μια περίπτωση). 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών προκύπτει ότι τα πιο έντονα, συχνά 

και βαριά συναισθήματα που περιγράφουν να έχουν, όπως στεναχώρια, λύπη, φόβος, 

θυμός, ως αντίδραση στις πρακτικές διαχείρισης των ενηλίκων συνδέονται με τις γονικές 

πρακτικές και τη δριμύτητα και αυστηρότητα που συνήθως αυτές έχουν έναντι των 

πρακτικών διαχείρισης που οι δάσκαλοι υιοθετούν, οι οποίες είθισται να είναι πιο ήπιες και 

μαλακές.  

  

Α. Στεναχώρια, λύπη.  

Η στεναχώρια και λύπη των μαθητών παρουσιάζεται να συνδέεται πιο έντονα με τις 

πρακτικές διαχείρισης του γονιού συγκριτικά μ’ εκείνες του δασκάλου.  

«Χάλια με όλους.. ειδικά όταν σταματήσω το ποδόσφαιρο, τον υπολογιστή, αυτά που 

αγαπάω.. αυτά με κάνουν να νιώθω πιο χάλια και αυτά τα κάνουν οι γονείς μου..» (Μαθητής 

1) 

«Με το μπαμπά νιώθω στεναχώρια.. Με τη μαμά λυπάμαι γιατί όταν είμαι στο δωμάτιό μου 

τιμωρία και τρώνε σουβλάκι, πίτσα ή κρέπα εμένα δεν μου παίρνουν γιατί είμαι τιμωρία.. Με 

τη δασκάλα στεναχωριέμαι και λέω στον εαυτό μου ας πρόσεχες..» (Μαθητής 4) 

«Στεναχωριέμαι και με τους τρεις..» (Μαθητής 5) 

«Με τη μαμά νιώθω πολύ άσχημα γιατί αισθάνομαι έτσι πως δεν με αγαπάει.. Με το δάσκαλο 

κατεβάζω το κεφάλι μου κάτω και δεν μιλάω, στεναχωριέμαι..» (Μαθητής 11) 

«Με τη μαμά νιώθω πάρα πολύ άσχημα.. αυτή με κάνει να νιώθω πιο άσχημα από όλους.. 

Μετά με στεναχωρεί και ο δάσκαλος..» (Μαθητής 12) 

 

Β. Φόβο. 

Και ο φόβος του παιδιού συνδέεται με τις πρακτικές διαχείρισης των γονιών κι ειδικά με τη 

φυσική/σωματική βία.  

«Φοβάμαι.. μπορεί και να κατουρηθώ πάνω μου όταν με δέρνει ο μπαμπάς..» (Μαθητής 6) 

«Με το μπαμπά αισθάνομαι φόβο και νιώθω εκείνη τη στιγμή σαν να με μισεί.. Με τη μαμά 

νιώθω φόβο και μ εκείνη νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή σαν να με μισεί..» (Μαθητής 8) 

«Με το μπαμπά φοβάμαι μη με δείρει αλλά μετά που μου μιλάει ηρεμώ..» (Μαθητής 9) 
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Γ. Θυμό. 

Και ο θυμός του παιδιού συνδέεται με τις γονικές πρακτικές διαχείρισης της 

προβληματικής συμπεριφοράς του.  

«Με το μπαμπά θυμώνω.. Και με τη μαμά το ίδιο..» (Μαθητής 3) 

«Με τη μαμά νιώθω θυμό..» (Μαθητής 8) 

«Με τη μαμά θυμώνω..» (Μαθητής 9) 

 

Δ. Ντροπή. 

Η ντροπή του μαθητή συνδέεται με τις πρακτικές διαχείρισης της συμπεριφοράς του εκ 

μέρους του δασκάλου.  

«Με το δάσκαλο νιώθω ντροπή..» (Μαθητής 8) 

«Με τη δασκάλα ντρέπομαι γιατί μου φωνάζει μπροστά σε όλους τους συμμαθητές μου..» 

(Μαθητής 10) 

 

Ε. Ευχαρίστηση. 

Το συναίσθημα της ευχαρίστησης του παιδιού συνδέεται με τις πρακτικές του δασκάλου.  

«Με τη στάση της δασκάλας δε νιώθω καθόλου άσχημα, έχει φάση, μου αρέσει..» (Μαθητής 

2) 

«Με τη δασκάλα δεν στεναχωριέμαι, ούτε θυμώνω, νιώθω ωραία..» (Μαθητής 3) 

 

ΣΤ. Αμηχανία. 

Το συναίσθημα της αμηχανίας συνδέεται και με γονιό και με δάσκαλο.  

«Με τη μαμά αισθάνομαι άβολα.. Με το δάσκαλο νιώθω άβολα, όχι ωραία..» (Μαθητής 9) 

 

Ζ. Αδιαφορία. 

Το συναίσθημα της αδιαφορίας συνδέεται με το ρόλο του «γονιού».  

«Με τον πατριό δεν με νοιάζει.. γραμμένο τον έχω αυτόν..» (Μαθητής 10) 

 

Η. Μετάνοια.  

Και η μετάνοια του παιδιού συνδέεται με τη στάση του γονιού και τις πρακτικές του.  

«Με τον μπαμπά μετανιώνω και του ζητάω συγγνώμη..» (Μαθητής 11) 
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Β2.2.2.6 Τρόποι Αντίδρασης του Μαθητή στις Πρακτικές Διαχείρισης της 

Προβληματικής Συμπεριφοράς του από τους Γονείς Κατά την Αντίληψη των Γονιών323 

Όσον αφορά στους τρόπους αντίδρασης των μαθητών στις στάσεις των γονιών και 

άλλων προσώπων φροντίδας τους απέναντι στην προβληματική συμπεριφορά τους, 

περιγράφονται τα ακόλουθα είδη στάσεων εκ μέρους των μαθητών: Α) μη 

συμμόρφωση/υπακοή, αντίδραση (στις επτά από τις δώδεκα περιπτώσεις) και Β) 

συμμόρφωση/υπακοή, δεκτικότητα (σε πέντε περιπτώσεις).  

 

Α. Μη συμμόρφωση/υπακοή, αντίδραση παιδιού στις γονικές πρακτικές.  

Η μη συμμόρφωση/υπακοή και η αντίδραση του παιδιού συνδέεται κυρίως με αρνητικούς 

τρόπους αντιμετώπισης του παιδιού από τους γονείς του (φωνές, τιμωρία, ξύλο).  

«Όταν φωνάζω εκείνος αντιδράει συνήθως και θέλει να κάνει τα δικά του..» (Γονιός 1) 

«Λέει αυτά που θέλει να πει.. δεν πα να την ταράξεις στο ξύλο.. αυτό το κάνει από μικρή.. και 

να ξέρει ότι θα φάει ξύλο θα επιμένει εκεί να κάνει το δικό της.. δεν υποκύπτει.. επιμένει 

εκεί.. το δικό της..» (Γονιός 8) 

«Στην τιμωρία αρχίζει και φωνάζει, κλαίει και πάει στο δωμάτιό του.. αλλά βγάζει 

επιθετικότητα στην αδελφή του και στο ξάδελφό του.. έτσι παίρνει το αίμα του πίσω.. όταν 

τον πειράξει κανείς θα αντιδράσει.. θα χειροδικήσει.. το έχει αυτός.. δε μιλάει γι αυτό που του 

συμβαίνει.. δεν εκφράζεται... απλά αντιδράει..» (Γονιός 9) 

 

Β. Συμμόρφωση/υπακοή, δεκτικότητα παιδιού στις γονικές πρακτικές.  

Η συμμόρφωση/υπακοή και η δεκτικότητα του παιδιού συνδέεται με κοινή στάση γονιών 

και θετικούς τρόπους προσέγγισής του.  

«Δεν το κάνει βέβαια αμέσως αυτό που λέμε.. θα μπει αλλά με μια καθυστέρηση.. να πιεί 

πρώτα νερό κτλ..» (Γονιός 5) 

«Ανταποκρίνεται θετικά στις προσπάθειές μου.. όταν νιώσει ενδιαφέρον συνεργάζεται και τα 

δίνει όλα..» (Γονιός 12) 

 

Β2.2.2.7 Τρόποι Αντίδρασης Μαθητή στις Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής 

Συμπεριφοράς του από το Δάσκαλο Κατά την Αντίληψη του Δασκάλου324   

Σχετικά με τους τρόπους αντίδρασης των μαθητών στις πρακτικές διαχείρισης της 

προβληματικής συμπεριφοράς τους από το δάσκαλο, οι απαντήσεις των δασκάλων 

                                                
323Αφορά στην 5η ερώτηση της συνέντευξης του γονιού.  
324Αφορά στην 8η ερώτηση της συνέντευξης του δασκάλου.  
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κατατάσσονται ως εξής βάσει της συχνότητας εμφάνισής τους: Α) συμμόρφωση/υπακοή, 

δεκτικότητα μαθητή (στις έξι από τις δώδεκα περιπτώσεις), Β) προσωρινή συμμόρφωση 

μαθητή (σε τρεις περιπτώσεις) και Γ) μη συμμόρφωση μαθητή (σε τρεις περιπτώσεις).  

 

Α. Συμμόρφωση/υπακοή, δεκτικότητα μαθητή στις πρακτικές διαχείρισης της 

προβληματικής συμπεριφοράς του από το δάσκαλο.  

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που ο μαθητής συμμορφώνεται η πρακτική των δασκάλων 

στην οποία ανταποκρίνεται είναι σε όλες τις περιπτώσεις η συζήτηση. «Όταν περάσει 

χρόνος και μετά μιλήσουμε το παραδέχεται, με ακούει και θεωρώ πως έχει τότε κάποιο 

αποτέλεσμα..» (Δάσκαλος 4) 

«Όταν της μιλάω, μου μιλάει, με ακούει και μου ανοίγεται.. και μάλιστα έχει κάποιες φορές 

αποτέλεσμα και στη συμπεριφορά της.. για παράδειγμα πριν λίγο της είπα να πάει να παίξει 

με τα άλλα παιδιά της τάξης και το έκανε..» (Δάσκαλος 7) 

«Εγώ πιστεύω ότι την έχω κερδίσει με τη συζήτηση.. η στάση της μέσα στην τάξη απέναντι 

και στις ειδικότητες τώρα έχει βελτιωθεί..» (Δάσκαλος 8) 

«Γενικά υπακούει και συμμορφώνεται με τη συζήτηση..» (Δάσκαλος 9) 

«Νομίζω καλά στο διάλογο.. είναι ευγενέστατο παιδί.. ακούει, δέχεται, συμμορφώνεται..» 

(Δάσκαλος 10) 

 

Β. Προσωρινή συμμόρφωση μαθητή στις πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής 

συμπεριφοράς του από το δάσκαλο.  

Όταν ο μαθητής συμμορφώνεται μόνο προσωρινά αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που ο 

δάσκαλος φωνάζει ή κάνει παρατηρήσεις. 

«Ενοχλούταν από τις φωνές.. δεν ήταν αδιάφορος, υπήρχε φιλότιμο.. κατέβαζε το κεφάλι, 

ντρεπότανε.. αλλά μετά από πέντε λεπτά μπορεί να έκανε το ίδιο και πάλι..» (Δάσκαλος 2) 

«Στις παρατηρήσεις σταματάει στιγμιαία και μετά συνεχίζει..» (Δάσκαλος 5) 

«Τις πιο πολλές φορές σταματάει για λίγο με τις φωνές και τις παρατηρήσεις αλλά μετά πάλι 

συνεχίζει..» (Δάσκαλος 11) 

 

Γ. Μη συμμόρφωση μαθητή στις πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής 

συμπεριφοράς του από το δάσκαλο.   

Όταν ο μαθητής δεν συμμορφώνεται, αυτό σχετίζεται με αρνητικό ή αναποτελεσματικό 

τρόπο προσέγγισης του μαθητή.  
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«Με τη συζήτηση ένιωθα ότι δεν με άκουγε.. ενώ εγώ του μιλούσα ένιωθα ότι δεν είναι εκεί.. 

δεν του αρέσουν οι τιμωρίες.. να μείνει μέσα.. οι γραπτές τιμωρίες.. με τις παρατηρήσεις δεν 

μπορώ να πω ότι έβαζε μυαλό.. και που έκανα, και που φώναζα.. τίποτα, αναισθησία σε όλο 

της το μεγαλείο.. δεν είχε ενσυναίσθηση.. να συνετιστεί.. να σκύψει το κεφάλι..» (Δάσκαλος 

1) 

«Ενώ του δίνω αφορμές και ψάχνω τρόπους για να μιλήσει και να εκφράσει το πώς νιώθει, 

εκείνος δεν τις εκμεταλλεύεται, δεν μιλάει, δεν εκφράζεται.. έχω δοκιμάσει σε ατομικό 

επίπεδο να του μιλήσω, δεν μου αφήνει περιθώρια.. δεν σε αφήνει να τον πλησιάσεις..» 

(Δάσκαλος 3) 

 

Β2.2.2.8 Τρόποι Αντίδρασης Μαθητή στις Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής 

Συμπεριφοράς του από τους Γονείς και το Δάσκαλο Κατά την Αντίληψη του Μαθητή325 

Οι αντιδράσεις των μαθητών στις πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής 

συμπεριφοράς του από τους γονείς και το δάσκαλό τους, είναι σύμφωνα με την αντίληψη 

των ίδιων των μαθητών οι εξής: Α) συμμόρφωση (αναφέρεται σε δέκα περιπτώσεις) και Β) 

μη συμμόρφωση (αναφέρεται σε οκτώ περιπτώσεις).   

 

Α. Συμμόρφωση μαθητών. 

Η συμμόρφωση εκφράζεται με την υπακοή του μαθητή σε αυτό που του λέει ο ενήλικας, 

γονιός ή εκπαιδευτικός, με την υποχώρησή του. Απέναντι στο δάσκαλο οι μαθητές 

αναφέρουν σχεδόν πάντα (με εξαίρεση μια περίπτωση) ότι συμμορφώνονται και 

υποχωρούν, κάτι που δεν συμβαίνει και με τους γονείς τους.  

«Δεν χαίρομαι αλλά δεν αντιδράω κιόλας..» (Μαθητής 1) 

«Με τη μαμά δεν κάνω τίποτα.. Με τη δασκάλα μου κάθομαι στη θέση μου αμίλητος και δεν 

γελάω γιατί θα με βγάλει έξω..» (Μαθητής 2) 

«Και το μπαμπά και τη μαμά και τη δασκάλα τους ακούω και δέχομαι αυτά που μου λένε..» 

(Μαθητής 3) 

«Με τη δασκάλα, την ακούω και δεν μιλάω..» (Μαθητής 4) 

«Απλά σταματάω και λέω σε όλους ότι δεν θα το ξανακάνω..» (Μαθητής 5) 

«Με το μπαμπά και τη δασκάλα κάθομαι και τους ακούω..» (Μαθητής 7) 

«Τα δέχομαι αυτά που μου λένε γιατί είναι υποχρεωτικό κι έτσι γίνομαι καλό παιδί..» 

(Μαθητής 9) 

                                                
325Αφορά στην 5η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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«Στον μπαμπά ζητάω συγγνώμη και μετά τον αγκαλιάζω.. Τη μαμά τη ρωτάω άμα με αγαπάει 

κι εκείνη μου απαντάει ότι με αγαπάει κι έτσι ηρεμώ λίγο.. Με το δάσκαλο κατεβάζω το 

κεφάλι και δεν μιλάω..» (Μαθητής 11) 

 

Β. Μη συμμόρφωση μαθητών. 

Η μη συμμόρφωση εκφράζεται με αντίδραση του μαθητή σε εκείνο που του ζητάει ο 

ενήλικας να υποκύψει. Η αντίδραση αυτή εκφράζεται με απομόνωση ή φυγή που επιλέγει ο 

μαθητής, με συναισθηματικό ξέσπασμα ή αδιαφορία. Η μη συμμόρφωση ως στάση 

παρουσιάζεται, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, κυρίως απέναντι στους γονείς 

τους, παρά στο δάσκαλό τους.  

«Με το μπαμπά πάω στη γειτονιά και παίζω μπάλα..» (Μαθητής 2) 

«Με το μπαμπά νευριάζω και πάω στο δωμάτιό μου..» (Μαθητής 4) 

«Με το μπαμπά πάω στο δωμάτιό μου, φωνάζω, κλαίω, βρίζω.. Με τη μαμά κάθομαι εκεί 

μαζί της και της φωνάζω αλλά μου φωνάζει κι αυτή και μετά που δεν έχω τίποτε άλλο να πω 

πάω στο δωμάτιό μου και βρίζω.. Με το δάσκαλο τον κοροϊδεύω πίσω από την πλάτη του, 

όχι μπροστά του..» (Μαθητής 8) 

«Με τη μαμά αρχίζω κι εγώ και φωνάζω.. γενικώς εμείς οι δυο είμαστε σε μια κόντρα κι εγώ 

τη βρίζω από μέσα μου.. Στον πατριό μου δεν δίνω σημασία γιατί είμαι ανώτερός του στο 

επίπεδο..» (Μαθητής 10) 

 

Β2.2.2.9 Τρόποι Αντίδρασης Μαθητή στις Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής 

Συμπεριφοράς του από τους Γονείς και το Δάσκαλο: Σύγκριση Μεταξύ των Αντιλήψεων 

των Γονιών, των Δασκάλων και των Μαθητών 

Και από τις τρεις πλευρές αναφέρεται αντίστοιχα τόσο η συμμόρφωση, όσο και η μη 

συμμόρφωση του μαθητή στις πρακτικές των ενηλίκων. Ειδικότερα, η αντίδραση του 

μαθητή στις πρακτικές των γονιών και του δασκάλου, σύμφωνα με την αντίληψή τους, 

συνδέεται με το είδος των πρακτικών αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς του 

μαθητή που οι ίδιοι χρησιμοποιούν. Η συμμόρφωση του μαθητή συνδέεται με θετικούς 

τρόπους προσέγγισής του (π.χ. συζήτηση, ενθάρρυνση) και η μη συμμόρφωση με 

αρνητικούς (π.χ. φωνές, τιμωρίες, ξύλο). Η συμμόρφωση, κατά την αντίληψη του μαθητή, 

εκφράζεται σχεδόν πάντα προς τους δασκάλους, ενώ η μη συμμόρφωση εκφράζεται κυρίως 

προς τις γονικές στάσεις και πρακτικές.  
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Β2.2.3 Αιτιολογία της Προβληματικής Συμπεριφοράς και Σύνδεσή της με Δυσάρεστα 

Βιώματα του Μαθητή στο Πλαίσιο της Οικογένειας και του Σχολείου Κατά την 

Αντίληψη των Γονιών, του Δασκάλου και του Μαθητή326 

 

Β2.2.3.1 Αιτιολογία της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή Κατά την Αντίληψη 

των Γονιών327 

Οι απαντήσεις των γονιών και άλλων προσώπων φροντίδας σχετικά με την αιτιολογία 

της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες 

βάσει της σειράς συχνότητάς τους: Α) προσέλκυση ενδιαφέροντος, προσοχής, 

αναγνώρισης κι αποδοχής γονιού, ιδιαίτερα της μητέρας (στις έξι από τις δώδεκα 

περιπτώσεις), Β) ικανοποίηση επιθυμιών παιδιού (σε τέσσερις περιπτώσεις) και Γ) 

αποφυγή δυσάρεστης συνθήκης εκ μέρους του παιδιού (σε δύο περιπτώσεις).  

 

Α. Προσέλκυση ενδιαφέροντος, προσοχής, αναγνώρισης κι αποδοχής γονιού, ιδιαίτερα 

της μητέρας.  

Η τάση αυτή του παιδιού αναφέρεται από τις ίδιες της μητέρες, η παρουσία των οποίων 

είναι κυρίαρχη στις συνεντεύξεις των γονιών, ότι εκδηλώνεται κυρίως ως προς το πρόσωπο 

της μητέρας.   

«Θέλει να κερδίζει την προσοχή, την επιβεβαίωση, το θαυμασμό..» (Γονιός 1) 

«Νομίζω το ενδιαφέρον.. το να την προσέχουν.. το να τη θαυμάζουν.. όταν το καταφέρνει 

αυτό έχει μεγάλη όρεξη να προσπαθήσει..» (Γονιός 7) 

«Την προσοχή.. το ενδιαφέρον μου.. δεν θέλει να είναι καθόλου δίπλα μου η αδελφή του.. 

θέλει να ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτόν..» (Γονιός 9) 

«Να ασχολούμαι όλη την ώρα μαζί του και να μην ασχολούμαι με τα άλλα παιδιά ή κάτι 

άλλο..» (Γονιός 10) 

 

Β. Ικανοποίηση επιθυμιών παιδιού.  

Σε κάποιες περιπτώσεις, το παιδί μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του επιδιώκει 

και καταφέρνει να κάνει αυτό που θέλει.  

«Κερδίζει αυτά που θέλει με το κλάμα.. και με το να επιμένει να κάνει αυτά που θέλει, χωρίς 

να με ακούει..» (Γονιός 2) 
                                                
326Αφορά στον 3ο Θεματικό Άξονα Ερωτήσεων, που αντιστοιχεί στο 7ο Ερευνητικό Ερώτημα: «Που 
αποδίδεται και με ποια βιώματα του μαθητή στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου συνδέεται η 
προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του μαθητή;».   
327Αφορά στην 9η ερώτηση της συνέντευξης του γονιού.   
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«Αυτός θέλει να κερδίζει χρόνο στο παιχνίδι.. γι αυτό καθυστερεί.. εγώ βέβαια του δίνω το 

χρόνο απλά αυτός το θέλει παραπάνω.. έτσι κερδίζει να κάνει πιο πολύ ώρα αυτό που 

θέλει..» (Γονιός 5) 

«Το δικό της.. να κάνει το δικό της.. να γίνεται το δικό της..» (Γονιός 8) 

 

Γ. Αποφυγή δυσάρεστης συνθήκης εκ μέρους του παιδιού.  

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, το παιδί μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του 

απλά αποφεύγει να βιώσει μια δυσάρεστη γι’ αυτό συνθήκη.  

«Νομίζω το να μην τον περνάνε για βλάκα.. κορόιδο..» (Γονιός 12) 

«Δεν ξέρω.. δεν μπορώ να καταλάβω.. μου έχει πει ότι με φοβάται.. κι ίσως γι αυτό να 

προσπαθεί να μου τα κρύψει.. γιατί φοβάται την τιμωρία..» (Γονιός 6)  

 

Β2.2.3.2 Αιτιολογία της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή Κατά την Αντίληψη 

του Δασκάλου328 

Όσον αφορά στην αιτιολογία της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή κατά την 

αντίληψη του δασκάλου, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: Α) προσέλκυση προσοχής, 

ενδιαφέροντος, αναγνώρισης κι αποδοχής (στις οκτώ από τις δώδεκα περιπτώσεις), Β) 

ικανοποίηση επιθυμιών (σε δύο περιπτώσεις) και Γ) αποφυγή δυσάρεστης συνθήκης (σε 

δύο περιπτώσεις).  

Η ανάλυση των απαντήσεων των δασκάλων, επιπλέον, δείχνει ότι η αναζήτηση 

προσοχής του μαθητή μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του σε κάποιες 

περιπτώσεις θεωρείται από τους δασκάλους ως απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη, 

καθώς, λόγω οικογενειακών προβλημάτων, ο μαθητής δεν εισπράττει στο σπίτι του την 

αναγκαία αποδοχή και στήριξη για την ανάπτυξή του, μια ανάγκη που προσπαθεί να 

αναπληρώσει στο πλαίσιο του σχολείου. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις ο μαθητής 

θεωρείται ότι είναι απλά κακομαθημένος να την κερδίζει διαρκώς και αποκλειστικά στο 

οικογενειακό του περιβάλλον, μια συνθήκη που επιχειρεί να επεκτείνει και στο σχολικό 

πλαίσιο, καθώς δεν έχει μάθει να αντέχει να υπάρχει και να λειτουργεί διαφορετικά.  

 

Α. Προσέλκυση προσοχής, ενδιαφέροντος, αναγνώρισης κι αποδοχής.  

Ο μαθητής μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του αναζητά την προσοχή, το 

ενδιαφέρον, την αναγνώριση και την αποδοχή των άλλων, δασκάλου και συμμαθητών.  

                                                
328Αφορά στην 10η ερώτηση της συνέντευξης του δασκάλου.  
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«Το να έχει όλη την προσοχή.. όλο το ενδιαφέρον.. αυτό αναζητά και αυτό κερδίζει..» 

(Δάσκαλος 2) 

«Το να ασχολούμαι συνέχεια μαζί του..» (Δάσκαλος 5) 

«Την προσοχή.. γιατί κάποιες φορές που λέει ψεματάκια νομίζω θέλει να στρέψει την 

προσοχή της τάξης στο πρόσωπό της.. έτσι νομίζει..» (Δάσκαλος 7) 

«Θέλει να είναι κοινωνικός, να πάρει την προσοχή, να έχει σχέσεις..» (Δάσκαλος 10) 

«Αυτή η συμπεριφορά του υπερκινητικού.. του πειραχτηριού αρέσει σε κάποια παιδιά και 

κερδίζει τη συμπάθειά τους..» (Δάσκαλος 12) 

 

Β. Ικανοποίηση επιθυμιών μαθητή.  

Ο μαθητής με τον τρόπο αυτό κάνει αυτό που θέλει, περνάει πιο ευχάριστα.  

«Τώρα τι κερδίζει με την ασυνέπειά της.. δεν αφιερώνει χρόνο στα μαθήματά της και 

ασχολείται με κάτι άλλο, όπως με τη ζωγραφική που της αρέσει ή παίζοντας παιχνίδια που 

της αρέσουν ή βλέποντας τηλεόραση..» (Δάσκαλος 7) 

«Κάνει το παιχνίδι του εκείνη την ώρα.. περνάει πιο ευχάριστα και λιγότερο βαρετά την ώρα 

του..» (Δάσκαλος 9) 

 

Γ. Αποφυγή δυσάρεστης συνθήκης.  

Ο μαθητής αποφεύγει κάτι δυσάρεστο μέσα από την προβληματική συμπεριφορά του. 

«Μπορεί να μη θέλει να το συζητάει.. είναι φρέσκο, δύο χρόνια δεν είναι τίποτα..» 

(Δάσκαλος 3) 

«Μπορεί να αποφεύγει να κάνει τις εργασίες γιατί δεν του αρέσει να κάνει τις εργασίες..» 

(Δάσκαλος 11) 

 

Β2.2.3.3 Αιτιολογία της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή Κατά την Αντίληψη 

του Μαθητή329 

Σύμφωνα με την αντίληψη των ίδιων των μαθητών σχετικά με την αιτιολογία της 

προβληματικής συμπεριφοράς τους, οι απαντήσεις που δίνουν ομαδοποιούνται ως εξής: Α) 

άγνωστη/ακατανόητη η αιτιολογία της (σε εννέα από τις δώδεκα περιπτώσεις) και Β) 

δημιουργείται μια ευχάριστη κατάσταση (σε τρεις περιπτώσεις). 

 

 

                                                
329Αφορά στην 13η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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Α. Άγνωστη/ακατανόητη η αιτιολογία της συμπεριφοράς του μαθητή.  

Δεν είναι γνωστό/κατανοητό από τους μαθητές το πού οφείλεται η προβληματική 

συμπεριφορά τους.  

«Δεν ξέρω..  τίποτα δεν μου αρέσει..» (Μαθητής 2) 

«Μα δεν μου αρέσει κάτι..» (Μαθητής 3) 

«Δεν ξέρω.. αφού δεν μου αρέσει γιατί με μαλώνουν και μου φωνάζουν..» (Μαθητής 8) 

 

Β. Δημιουργείται μια ευχάριστη κατάσταση για το μαθητή.  

Δημιουργείται μια ευχάριστη κατάσταση για το μαθητή μέσα από την προβληματική 

συμπεριφορά του, η οποία συνδέεται με τη θετική ανταπόκριση των άλλων, των γονιών ή 

των συμμαθητών.  

«Μου αρέσει να παιδιακίζω και να γελάνε τα άλλα παιδιά..» (Μαθητής 1) 

«Η μαμά όταν βρίσει ή όταν με μαλώνει μπορεί να κοιταχτούμε και να σκάσουμε στα γέλια 

μαζί.. όταν γίνεται αυτό γελάμε και μου αρέσει..» (Μαθητής 7) 

«Το ότι όλοι μετά το ξεχνάνε και μου αρχίζουνε φιλάκια και αγκαλίτσες, πιο πολύ η μαμά κι 

ο μπαμπάς..» (Μαθητής 9) 

 

Β2.2.3.4 Αιτιολογία της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή: Σύγκριση Μεταξύ 

των Αντιλήψεων των Γονιών, των Δασκάλων και των Μαθητών 

Οι γονείς και οι δάσκαλοι δίνουν μια παρόμοια εικόνα ως προς την αιτιολογία της 

προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή, ταυτίζονται, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο οι 

αντιλήψεις τους, αναγνωρίζοντας τρεις κυρίαρχους λόγους εκδήλωσής της: την 

προσέλκυση ενδιαφέροντος/προσοχής, την ικανοποίηση των επιθυμιών του μαθητή και την 

αποφυγή κάποιας δυσάρεστης συνθήκης. Η αντίληψη του μαθητή από την άλλη 

αποκαλύπτει μια επιπλέον σημαντική πτυχή, η οποία δεν αναφέρεται από τους ενήλικες, το 

γεγονός ότι δημιουργείται μια ευχάριστη συνθήκη από τη στάση των γονιών και των 

συμμαθητών προς την προβληματική συμπεριφορά του, η οποία συνδέεται με την 

επανάληψη και σταθεροποίησή της μέσα στο χρόνο.  
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Β2.2.3.5 Διερεύνηση Ύπαρξης Δυσάρεστων Βιωμάτων Μέσα στην Οικογένεια Κατά την 

Αντίληψη των Γονιών330 

Σχετικά με τη διερεύνηση της ύπαρξη δυσάρεστων γεγονότων στην ιστορία ζωής της 

οικογένειας, οι απαντήσεις που δίνονται από τους γονείς και άλλα πρόσωπα φροντίδας 

περιλαμβάνουν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις (εκτός από μία) την ύπαρξη κάποιου 

δυσάρεστου βιώματος ή μιας απώλειας και τη σύνδεσή του με την εκδήλωση της 

προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή. Τα δυσάρεστα βιώματα και οι απώλειες που 

αναφέρονται αφορούν: Α) στην ψυχοπαθολογία των γονιών και στον επακόλουθο 

χωρισμό τους (σε τρεις περιπτώσεις), Β) σε πένθος λόγω θανάτου μέσα στην οικογένεια ή 

σειράς θανάτων (σε δύο περιπτώσεις), Γ) στην απώλεια της αποκλειστικότητας γονικού 

ενδιαφέροντος λόγω γέννησης μικρότερου αδελφού (σε δύο περιπτώσεις), Δ) σε γονικές 

συγκρούσεις (σε μια περίπτωση), Ε) σε πατρική έλλειψη (σε μια περίπτωση), ΣΤ) σε 

ανεργία πατέρα (σε μια περίπτωση) και Ζ) σε αλλαγή σχολείου του παιδιού (σε μια 

περίπτωση). Μονάχα σε μια περίπτωση, η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού δε 

συνδέεται με κάποιο τραυματικό γεγονός ή απώλεια που μπορεί να βίωσε το παιδί, 

σύμφωνα πάντα με τη γονεϊκή/μητρική οπτική.  

 

Α. Ψυχοπαθολογία των γονιών και επακόλουθος χωρισμός τους.   

Η ψυχοπαθολογία του ενός γονιού (ψύχωση μητέρας, αλκοολισμός πατέρα, εξάρτηση 

μητέρας από το διαδίκτυο) που συνδέεται με τραυματικά βιώματα του παιδιού και με το 

χωρισμό των γονιών του.  

«Η ψυχιατρική ασθένεια της μητέρας της.. η αλλόκοτη συμπεριφορά της μητέρας.. η 

κακοποίηση των παιδιών.. κι έπειτα ο χωρισμός του ζευγαριού...» (Γονιός 6) 

«Το περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον πατέρα της ένα βράδυ που ήταν υπό την 

επήρεια αλκοόλ, κάτι που έγινε μπροστά στο παιδί..» (Γονιός 7) 

«Ο χωρισμός με τη μητέρα του.. λόγω της εξάρτησης της μητέρας από το ιντερνετ και της 

αδιαφορίας της για όλους και για όλα..» (Γονιός 12) 

 

Β. Πένθος λόγω θανάτου ή σειράς θανάτων μέσα στην οικογένεια.   

Ο θάνατος αγαπημένου προσώπου μέσα από την οικογένεια (αδελφός παιδιού, θείος) 

συνδέεται με το συναισθηματικά βαρύ οικογενειακό κλίμα και κατ’ επέκταση με τη 

συμπεριφορά του ίδιου του παιδιού.  

                                                
330Αντιστοιχεί στην 13η ερώτηση της συνέντευξης του γονιού.  
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«Ναι πριν 2,5 χρόνια σκοτώθηκε ο αδελφός του.. ήταν 19 χρονών.. ένα απόγευμα 

συγκρούστηκε με ένα άλλο μηχανάκι.. κι ήταν πολύ δεμένος μαζί του.. από τότε άλλαξε πάρα 

πολύ η συμπεριφορά του και στο σπίτι και στο σχολείο...» (Γονιός 3) 

«Όταν γεννήθηκε είχε σκοτωθεί ο θείος του ενάμιση χρόνο πριν κι ένα μήνα πριν γεννηθεί 

πέθανε ο πατέρας του πατέρα του.. από τον καημό του.. όλοι ήταν με μαύρα, με μούσια.. με 

γένια.. κι ήταν κι άλλα.. είχαμε πολλά χρόνια πένθος.. πολλά χρόνια έντονο πένθος.. σήμερα 

θάψαμε τον αδελφό του αύριο κυριολεκτικά τον γαμπρό του.. ο πατέρας μου πριν τον αδελφό 

του και μετά τον αδελφό του ο πατέρας του.. πάνω από 10 χρόνια ήμασταν στο πένθος.. αλλά 

αυτό που πόνεσε πολύ ήταν ο αδελφός του πατέρα γιατί ήταν πολύ νέος και ήμασταν πολύ 

δεμένοι.. και δώσαμε στο παιδί το όνομά του..» (Γονιός 2) 

 

Γ. Απώλεια της αποκλειστικότητας του γονικού ενδιαφέροντος λόγω γέννησης 

μικρότερου αδελφού. 

Η γέννηση μικρότερου αδελφού συνδέεται με αλλαγή των δυναμικών της αλληλεπίδρασης 

στο πλαίσιο της οικογένειας και κατ’ επέκταση με την προβληματική συμπεριφορά του 

παιδιού.  

«Τη συμπεριφορά της έχει επηρεάσει η γέννηση του μικρότερου αδελφού της.. και ο θάνατος 

του πατέρα μου που την πιέσαμε τότε να μείνει στη γιαγιά ενώ δεν το ήθελε και το άρχισε από 

τότε να κλέβει..» (Γονιός 8) 

«Εκείνη την περίοδο γέννησα την αδελφή του.. από τότε που εκείνη άρχισε να μπουσουλάει 

άρχισε να το δείχνει και να το λέει ότι την ζηλεύει πάρα πολύ.. από τότε άρχισε και η 

επιθετικότητά του.. πριν δεν υπήρχε άλλο παιδί στην οικογένειά μου.. και του έδωσε πολύ 

αγάπη.. κι έτσι καλόμαθε πολύ.. μετά όμως του πέσανε μαζεμένα.. παντρεύτηκε η αδελφή μου 

που της είχε και του είχε μεγάλη αδυναμία.. μετά από ένα μήνα μαθαίνω ότι είμαι έγκυος.. 

γεννάω εγώ και μετά από 10 μήνες γεννάει η αδελφή μου.. έτσι βρέθηκαν άλλα δύο παιδιά 

στο περιβάλλον του από κει που ήταν μόνος του και είχε όλο το ενδιαφέρον και μετά άρχισε 

από κει η επιθετικότητα..» (Γονιός 9) 

 

Δ. Γονικές συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια του παιδιού.  

Η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού συνδέεται σε μια περίπτωση από τη μητέρα με 

τις γονικές συγκρούσεις.  

«Περάσαμε και κάποιες έντονες συγκρούσεις μεταξύ μας με τον άντρα μου.. ελπίζω να τις 

ξεπεράσαμε.. θα δείξει..» (Γονιός 4) 
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Ε. Πατρική έλλειψη.  

Η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού συνδέεται σε μια περίπτωση από τη μητέρα με 

την πατρική έλλειψη.  

«Όταν ήταν 8 μηνών έφυγε ο πατέρας από το σπίτι.. μια φορά όταν ήταν 3 χρονών και μου 

είπε πήγαινέ με να δω τον μπαμπά.. τον ζητούσε το παιδί.. τον παρακαλούσε έλα πάρε τον.. 

τον πήγα εκεί που δούλευε τότε και δεν είπε ούτε ένα γεια του παιδιού.. το παιδί έκλαιγε κι 

αυτός σηκώθηκε κι έφυγε.. μέχρι τα 5 του χρόνια μπορεί το παιδί να μην είχε καμία επαφή με 

τον πατέρα του.. τα υπόλοιπα 6 χρόνια που έχουν περάσει τον βλέπει περίπου 2 φορές τον 

μήνα.. βέβαια μπορεί να περάσουν και 2-3 μήνες να μην τον δει καθόλου..» (Γονιός 10) 

 

ΣΤ. Ανεργία πατέρα.  

Η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού συνδέεται σε μια περίπτωση από τη μητέρα με 

την ανεργία του πατέρα.  

«Σίγουρα ένα θέμα είναι η ανεργία του πατέρα εδώ και ένα χρόνο..» (Γονιός 5) 

 

Ζ. Αλλαγή σχολείου του παιδιού.  

Η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού συνδέεται σε μια περίπτωση από τη μητέρα με 

την αλλαγή σχολείου του παιδιού.  

«Θάνατος θείας κι έπειτα μετακόμιση οικογένειας με αλλαγή σχολείου και φίλων..» (Γονιός 

11) 

 

Β2.2.3.6 Διερεύνηση Ύπαρξης Δυσάρεστων Βιωμάτων στο Πλαίσιο της Οικογένειας ή 

του Σχολείου Κατά την Αντίληψη του Δασκάλου331 

Σχετικά με την ύπαρξη κάποιου δυσάρεστου βιώματος στο πλαίσιο της οικογένειας ή 

του σχολείου που μπορεί να συνδέεται με την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή, οι 

απαντήσεις των δασκάλων ταξινομούνται ως ακολούθως: Α) έλλειψη απαραίτητου 

γονικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του παιδιού (στις τρεις από τις δώδεκα 

περιπτώσεις), Β) άγνωστο (σε τρεις περιπτώσεις), Γ) δυσάρεστη οικογενειακή κατάσταση 

και διαζύγιο γονιών (σε δύο περιπτώσεις), Δ) πένθος (σε μια περίπτωση), Ε) χρήση 

αλκοόλ πατέρα (σε μια περίπτωση), ΣΤ) θέμα υγείας μαθητή (σε μια περίπτωση) και Ζ) 

δυσκολία προσαρμογής του μαθητή στο νέο σχολικό περιβάλλον (σε μια περίπτωση). Η 

προβληματική συμπεριφορά του μαθητή στις περισσότερες περιπτώσεις (στις εννέα από τις 

                                                
331Αφορά στην 6η ερώτηση της συνέντευξης του δασκάλου.  
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δώδεκα) συνδέεται από το δάσκαλο με κάποια απώλεια ή γενικότερα δυσάρεστο βίωμα. 

Από τις δώδεκα περιπτώσεις μαθητών, στις εννέα από αυτές οι δάσκαλοι βρίσκουν κάποιο 

λόγο/μια αιτία, γνωρίζουν κάτι δυσάρεστο γύρω από την ιστορία ζωής του παιδιού, με το 

οποίο συνδέουν την προβληματική συμπεριφορά του.  

 

Α. Έλλειψη απαραίτητου γονικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του παιδιού. 

Η έλλειψη του απαραίτητου γονικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του παιδιού συνήθως 

συνδέεται με την έλλειψη υπευθυνότητας του γονιού ή με τον περιορισμένο χρόνο του 

λόγω πληθώρας ευθυνών.  

«Έχω καταλάβει ότι στο σπίτι τα πράγματα είναι χύμα.. η κατάσταση στην οικογένεια.. δεν 

έχει έρθει πολλές φορές η μητέρα του να με ρωτήσει.. την πρώτη φορά που τη γνώρισα μου 

είπε εγώ δεν μπορώ να τον βοηθήσω, δεν ασχολούμαι, δεν τα ξέρω κι ένιψε τας χείρας της..» 

(Δάσκαλος 4) 

«Ξέρω ότι ο πατέρας της με τη μητέρα της έχουν ελάχιστη επαφή.. πάει στη γιαγιά της συχνά 

που μένει κοντά και την επισκέπτεται.. η μητέρα της κάνει μια δουλειά από το απόγευμα μέχρι 

το πρωί.. οπότε το πρωί ξυπνάει μόνη της, ετοιμάζεται μόνη της, τρώει το πρωινό μόνη της κι 

έρχεται μόνη της στο σχολείο με τα πόδια.. μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση που δεν δίνει στο 

παιδί μια ώθηση, ένα παραδειγματισμό.. έχουν μεγάλη σχέση όλα αυτά με τη συμπεριφορά 

της κατά τη γνώμη μου..» (Δάσκαλος 7) 

«Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει σε άλλα αδέλφια που το ένα παιδί μπορεί να ζηλέψει το 

άλλο συμβαίνει πολύ περισσότερο στην περίπτωση του λόγω της δεύτερης οικογένειας που 

έχει δημιουργήσει η μαμά.. και λόγω της έλλειψης του φυσικού του πατέρα.. πιστεύω ότι 

φταίει αυτό.. ο χωρισμός.. η αφοσίωση της μαμάς εκ των πραγμάτων στα νέα παιδιά που 

ήρθαν στη ζωή.. και είναι και τέσσερα.. δεν είναι λίγο.. και θεωρώ ότι νιώθει έλλειψη 

ενδιαφέροντος αυτό το παιδί από τους γονείς του.. η μαμά δεν παραδέχεται ότι δεν 

ασχολείται μαζί του.. λέει ότι ασχολείται πολλές ώρες μαζί του, ενώ θα ήταν φυσικό να το πει 

αφού έχει άλλα τέσσερα παιδιά.. δεν το δέχεται με τίποτα.. αν έβλεπε την αλήθεια μπορεί 

κάπως να το έλυνε το πρόβλημα..» (Δάσκαλος 10) 

 

Β. Άγνωστο αν υπάρχει κάποιο δυσάρεστο βίωμα στο πλαίσιο της οικογένειας ή του 

σχολείου.  

Σε κάποιες περιπτώσεις οι δάσκαλοι δηλώνουν άγνοια σχετικά με το αν έχει συμβεί κάτι 

δυσάρεστο στη ζωή του παιδιού.  

«Δεν ξέρω κάτι..» (Δάσκαλος 1) 
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«Όχι δεν ξέρω κάτι τέτοιο..» (Δάσκαλος 5) 

«Όχι δεν γνωρίζω κάτι..» (Δάσκαλος 8) 

 

Γ. Δυσάρεστη οικογενειακή κατάσταση και διαζύγιο γονιών.   

Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται από το δάσκαλο μια ιδιαίτερα δυσάρεστη οικογενειακή 

συνθήκη (κακοποίηση παιδιού, έντονες γονικές συγκρούσεις), η οποία συνδέεται με την 

προβληματική συμπεριφορά του παιδιού.  

«Έχω ενημερωθεί από τον ειδικό που την παρακολουθεί.. ότι δηλαδή έχει υποστεί 

κακοποίηση σαν παιδί και ότι έβλεπε από τη μαμά της κάποιες συμπεριφορές.. για 

παράδειγμα να κλέβει και το μιμείται κι αυτή.. θεωρεί ότι έτσι γίνεται κι αυτό είναι το 

σωστό.. ακόμα ξέρω ότι άργησε να αναπτύξει το λόγο της.. την ομιλία γιατί στο οικογενειακό 

περιβάλλον δεν συζητούσαν.. μένει με τη θεία της όλη τη βδομάδα και τα σαββατοκύριακα 

πηγαίνει στον μπαμπά στο χωριό..» (Δάσκαλος 6) 

«Πιστεύω ότι λόγω των εντάσεων που υπάρχουν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον του με 

το χωρισμό των γονιών του.. έχει αυτή τη συμπεριφορά.. δε ξέρω βέβαια τι φταίει και 

προτιμάει τον πατέρα και δεν συμπαθεί καθόλου τη μητέρα.. όταν αναφέρω τη μητέρα μου 

λέει, ε μη μου μιλάς για τη μητέρα.. σε αυτό το ύφος.. είναι λυπηρό.. πιστεύω ότι τον έχουν 

στιγματίσει και του έχουν κάνει κακό όλα αυτά..» (Δάσκαλος 12) 

 

Δ. Πένθος μέσα στην οικογένεια.  

Σε μια περίπτωση, αναφέρεται το πρόσφατο πένθος της οικογένειας από το θάνατο του 

μεγαλύτερου αδελφού του παιδιού, ως εκλυτικός παράγοντες της προβληματικής 

συμπεριφοράς του παιδιού.  

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι σκοτώθηκε ο αδελφός του και αυτό είναι κάτι που έχει 

στιγματίσει την οικογένεια τα δύο τελευταία χρόνια.. και φυσικά τον ίδιο, κάτι που φαίνεται 

στη συμπεριφορά του..» (Δάσκαλος 3) 

 

Ε. Χρήση αλκοόλ πατέρα. 

Σε μια ακόμη περίπτωση η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού συνδέεται από το 

δάσκαλο με τη χρήση αλκοόλ του πατέρα. 

«Από μισόλογα έχω καταλάβει ότι πρέπει ο μπαμπάς του πρέπει να πίνει..» (Δάσκαλος 2) 
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ΣΤ. Θέμα υγείας του μαθητή.  

Σε μια άλλη περίπτωση η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού συνδέεται από το 

δάσκαλο με κάποιο πρόβλημα υγείας του, το οποίο του θέτει αρκετούς περιορισμούς στον 

τρόπο ζωής του.  

«Νομίζω είχε περάσει κάποιο ιατρικό θέμα, με κάτι πόδια νομίζω κάτι είχε γίνει.. μου είχανε 

πει οι γονείς ότι ταλαιπωρούνταν με εγχειρίσεις.. δεν θυμάμαι κάτι άλλο..» (Δάσκαλος 9) 

 

Ζ. Δυσκολία προσαρμογής του μαθητή στο νέο σχολικό περιβάλλον. 

Τέλος, σε μια ακόμη περίπτωση ως εκλυτικό αίτιο της προβληματικής συμπεριφοράς του 

παιδιού θεωρείται από το δάσκαλό του η αλλαγή σχολείου του παιδιού και η συνακόλουθη 

δυσκολία προσαρμογής του.  

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι άλλαξε σχολείο τα δύο τελευταία χρόνια και είχε μεγάλη 

δυσκολία να προσαρμοστεί στο νέο σχολείο..» (Δάσκαλος 11) 

 

Β2.2.3.7 Διερεύνηση Ύπαρξης Δυσάρεστων Βιωμάτων Μέσα στην Οικογένεια ή στο 

Σχολείο Κατά την Αντίληψη του Μαθητή332 

Σχετικά με την ύπαρξη κάποιου δυσάρεστου βιώματος στο πλαίσιο της οικογένειας 

και του σχολείου, από τις απαντήσεις των μαθητών αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες 

συμβάντων που τους έχουν επηρεάσει αρνητικά: Α) θάνατος μέσα στην οικογένεια 

(αναφέρεται σε τέσσερις περιπτώσεις), Β) γονεϊκές συγκρούσεις (αναφέρεται σε τέσσερις 

περιπτώσεις), Γ) έλλειψη επαφής με γονείς-αδέλφια (αναφέρεται σε τρείς περιπτώσεις), Δ) 

χωρισμός γονιών (αναφέρεται σε τρεις περιπτώσεις), Ε) παραμέληση παιδιού/αδιαφορία 

(αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις), ΣΤ) υπέρμετρος καταλογισμός ευθυνών στο 

συγκεκριμένο παιδί (αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις), Ζ) φυλάκιση συγγενικού προσώπου 

(αναφέρεται σε μια περίπτωση), Η) ψυχική ασθένεια γονιού (αναφέρεται σε μια 

περίπτωση), Θ) θέμα υγείας παιδιού (αναφέρεται σε μια περίπτωση), Ι) αλλαγή σχολείου 

(αναφέρεται σε μια περίπτωση) και Κ) αδικία στο σχολικό πλαίσιο (αναφέρεται σε μια 

περίπτωση).  

 

Α. Θάνατος μέσα στην οικογένεια του παιδιού. 

Ο θάνατος αγαπημένου προσώπου μέσα απ’ την οικογένεια (αδελφός, θείος, παππούς), 

είναι κάτι που τα παιδιά σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρουν ως γεγονός που δημιούργησε 

                                                
332Αφορά στην 14η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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έντονα δυσάρεστα συναισθήματα στα ίδια και στην οικογένειά τους. Σε μια μάλιστα 

περίπτωση το παιδί αναφέρει ότι δεν έχει μιλήσει σε κανέναν άλλο γι’ αυτό, πέρα από το 

στενό του φίλο.  

«Έχουν πεθάνει οι δύο παππούδες μου και ο θείος μου ο Βενιζέλος πριν να γεννηθώ.. Ο 

θείος μου ο Βενιζέλος ήταν ο αγαπημένος του πατέρα μου.. στεναχωριέμαι που δεν τον 

γνώρισα.. έχω πάρει το όνομά του..» (Μαθητής 2) 

«Όταν τράκαρε ο αδελφός μου και σκοτώθηκε.. πριν δύο χρόνια.. μόνο στον κολλητό μου  

έχω μιλήσει γι’ αυτό.. σκοτώθηκαν τότε δύο παιδιά.. ο αδελφός μου κι άλλος ένας.. 

συγκρούστηκαν δύο μηχανάκια μεταξύ τους..» (Μαθητής 3) 

«Ο παππούς μου, ο πατέρας της μαμάς, πέθανε όταν ήμουν 4 ετών..» (Μαθητής 8) 

«Όταν ήμουν πρώτη δημοτικού πέθανε ο παππούς μου και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί 

ήταν ο αγαπημένος μου.. και όταν πέθανε η θεία μου η Αθηνά στεναχωρήθηκα το ίδιο 

πολύ..» (Μαθητής 11) 

 

Β. Γονεϊκές συγκρούσεις. 

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς αναφέρονται από τα παιδιά ως γεγονότα που τα 

στεναχωρούν πολύ, διαταράσσοντας το αίσθημα της οικογενειακής ασφάλειας υπό την 

απειλή του φόβου ενός ενδεχόμενου χωρισμού τους.  

«Μια φορά τσακώθηκαν πολύ ο μπαμπάς και η μαμά… πήγαμε οι τρεις μας με τον αδελφό 

και τη μαμά μου στο χωριό της μαμάς στης γιαγιάς για ένα μήνα αλλά μετά τα ξαναβρήκανε 

και γυρίσαμε.. η μαμά και ο μπαμπάς τσακώνονται συνέχεια και τα ξαναβρίσκουν..» 

(Μαθητής 4) 

«Άμα τσακώνονται οι γονείς μου γιατί φοβάμαι μην χωρίσουν..» (Μαθητής 5) 

«Όταν τσακώνονται οι γονείς μου δεν μου αρέσει καθόλου..» (Μαθητής 8) 

«Μερικές φορές που τσακώνονται οι γονείς μου στεναχωριέμαι πολύ..» (Μαθητής 9) 

 

Γ. Έλλειψη επαφής του παιδιού με γονείς-αδέλφια. 

Η έλλειψη επαφής, σχέσης κι επικοινωνίας με τα πρόσωπα της οικογένειας και κυρίως με 

την πατρική φιγούρα είναι κάτι που αναφέρεται από τα ίδια τα παιδιά ως κάτι που τα 

στεναχωρεί.  

«Το ότι δεν βλέπω τον μπαμπά.. το ότι δεν βλέπω τα αδέλφια μου..» (Μαθητής 6) 

«Με το μπαμπά ζούσαμε μέχρι που ήμουνα μωρό.. έχει φύγει τώρα στην Αθήνα.. εκεί 

δουλεύει.. τον βλέπω καμιά φορά..» (Μαθητής 7) 
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«Αυτό που με πειράζει είναι ότι με τον μπαμπά δεν περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί..» 

(Μαθητής 10) 

 

Δ. Χωρισμός των γονιών του παιδιού.  

Ο χωρισμός των γονιών είναι, επίσης, κάτι που αναφέρεται σε κάποιες περιπτώσεις από τα 

παιδιά ως μια πολύ δυσάρεστη οικογενειακή εμπειρία.  

«Οι γονείς μου έχουν χωρίσει..» (Μαθητής 6) 

«Ο μπαμπάς και η μαμά χώρισαν όταν εγώ ήμουν μωρό..» (Μαθητής 7) 

«Που χώρισαν οι γονείς μου..» (Μαθητής 12) 

 

Ε. Παραμέληση παιδιού/αδιαφορία.  

Τα παιδιά αναφέρουν ακόμη την έντονη ενόχλησή τους όταν οι γονείς τους δεν τους δίνουν 

την απαραίτητη σημασία, όταν αισθάνονται ότι δεν νοιάζονται γι’ αυτά.  

«Με τη μαμά έχω πρόβλημα γιατί ό,τι και να της λέω δεν με πιστεύει και δεν μου δίνει 

σημασία και δεν την ενδιαφέρει..» (Μαθητής 7) 

«Όταν ζητάω βοήθεια ή μιλάω στον πατριό μου εκείνος δεν μου απαντάει..» (Μαθητής 10) 

 

ΣΤ. Υπέρμετρος καταλογισμός ευθυνών στο συγκεκριμένο παιδί.  

Κάτι ακόμα που θεωρείται από τα ίδια τα παιδιά ότι τα επηρεάζει αρνητικά είναι η αίσθηση 

ότι φορτώνονται τα ίδια όλη την ευθύνη για ό,τι κι αν συμβεί.  

«Ακόμα ο αδελφός μου συνέχεια τη γλιτώνει ενώ εγώ όχι.. τη γλιτώνει πιο πολύ από τη μαμά 

παρά από το μπαμπά γιατί εκείνος είναι ο κανακάρης της μαμάς..» (Μαθητής 4) 

«Ό,τι κι αν γίνεται στο σπίτι εγώ μπλέχνω..» (Μαθητής 10) 

 

Ζ. Φυλάκιση συγγενικού προσώπου του παιδιού. 

Η φυλάκιση συγγενικού προσώπου αναφέρεται ακόμα από το ίδιο το παιδί ως ένας 

παράγοντας που το έχει επηρεάσει αρνητικά.   

«Ο ξάδελφός μου μπήκε για 4 χρόνια νομίζω φυλακή γιατί είχε όπλο και πυροβόλησε 

κάποιους και τους τραυμάτισε..» (Μαθητής 2) 

 

Η. Ψυχική ασθένεια γονιού.  

Μεταξύ των παραγόντων που έχουν επηρεάσει αρνητικά το παιδί αναφέρεται και η ψυχική 

ασθένεια της μητέρας.  

«Το ότι η μαμά είναι άρρωστη.. στον εγκέφαλο.. » (Μαθητής 6) 
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Θ. Θέμα υγείας του παιδιού.  

Όταν κάποιο θέμα υγείας του παιδιού περιορίζει τις δυνατότητές του να κινηθεί και να 

λειτουργήσει όπως τα άλλα τα παιδιά είναι κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία και 

συμπεριφορά του. 

«Το πρόβλημα που έχω με τα πόδια, με τα γόνατά μου.. με στεναχωρεί που δεν μπορώ να 

παίξω όπως τα άλλα παιδιά..» (Μαθητής 9) 

 

Ι. Αλλαγή σχολείου του παιδιού.  

Η αλλαγή σχολείου του παιδιού, επίσης, αναφέρεται ως ένας παράγοντας που έχει 

στεναχωρήσει έντονα το παιδί, μέσα από τις απαιτήσεις που έχει για νέα προσαρμογή.  

«Το ότι άλλαξα σχολείο ήταν κι αυτό κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου και λυπήθηκα..» 

(Μαθητής 11) 

 

Κ. Αίσθημα αδικίας και ανεμπιστοσύνης προς το παιδί μέσα στο σχολικό πλαίσιο.  

Τέλος, κάποιο συμβάν που επιδεινώνει τη θέση του παιδιού στο πλαίσιο του σχολείου, 

αναφέρεται ότι επηρεάζει αρνητικά το ίδιο και τον τρόπο που λειτουργεί.  

«Όταν στη Γ΄ τάξη έμπλεξα για κάτι που δεν είχα κάνει, στεναχωρήθηκα γιατί μου λέγανε ότι 

λέω για το διάβολο και ότι φοβίζω τα παιδιά ενώ δεν ήταν έτσι..» (Μαθητής 8) 

 

Β2.2.3.8: Διερεύνηση Ύπαρξης Δυσάρεστων Βιωμάτων Μέσα στην Οικογένεια ή στο 

Σχολείο: Σύγκριση Μεταξύ των Αντιλήψεων των Γονιών, των Δασκάλων και των 

Μαθητών 

Τόσο κατά την αντίληψη των γονιών, όσο και του δασκάλου αναφέρονται 

αντίστοιχες κατηγορίες βιωμάτων των παιδιών, κάποιες από τις οποίες είναι κοινές μεταξύ 

τους (π.χ. πένθος, διαζύγιο γονιών, αλλαγή σχολείου), ενώ τα βιώματα αυτά αφορούν ως 

επί το πλείστον το οικογενειακό πλαίσιο. Μέσω της αντίληψης του μαθητή 

αποκαλύπτονται περισσότερες κατηγορίες βιωμάτων, πιο αναλυτικές και λεπτομερείς 

πτυχές τους, οι οποίες και πάλι κατά κύριο λόγο αφορούν στο οικογενειακό πλαίσιο 

ανάπτυξης και λειτουργίας του μαθητή.   
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Β2.2.4 Αποτελεσματικές και Μη Αποτελεσματικές Πρακτικές Διαχείρισης της 

Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή Κατά την Αντίληψη των Γονιών, του 

Δασκάλου και του Μαθητή333 

 

Β2.2.4.1 Αποτελεσματικές Πρακτικές Διαχείρισης Κατά την Αντίληψη των Γονιών334 

Όσον αφορά στις πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς που 

σύμφωνα με τη γνώμη των γονιών και άλλων προσώπων φροντίδας του μαθητή που έχουν 

αποτέλεσμα στη βελτίωση της συμπεριφοράς του παρουσιάζεται η εξής ποικιλία στις 

απαντήσεις τους: Α) ήρεμη συζήτηση γονιού με παιδί (αναφέρεται σε έξι από τις δώδεκα 

περιπτώσεις), Β) υπόσχεση επιβράβευσης παιδιού για κάτι που θα καταφέρει (αναφέρεται 

σε τέσσερις από τις δώδεκα περιπτώσεις), Γ) κανένας τρόπος των γονιών δεν έχει 

αποτέλεσμα (αναφέρεται σε τρεις από τις δώδεκα), Δ) σαφής και αδιαπραγμάτευτη 

γονική στάση (αναφέρεται σε δύο από τις δώδεκα) και Ε) στέρηση από το παιδί 

πραγμάτων που του είναι σημαντικά (αναφέρεται σε δύο από τις δώδεκα).  

 

Α. Ήρεμη συζήτηση γονιού με παιδί.  

Η ήρεμη συζήτηση του γονιού με το παιδί αναφέρεται με σαφήνεια από τους γονείς στις 

περισσότερες περιπτώσεις ως η πιο αποτελεσματική πρακτική διαχείρισης της 

συμπεριφοράς του παιδιού από αυτές που χρησιμοποιούν.  

«Όταν του μιλάω χαμηλόφωνα.. συζητώ μαζί του σε ήπιους τόνους.. αυτό βλέπω ότι έχει 

αποτέλεσμα..» (Γονιός 1) 

«Το να της μιλάω ήρεμα.. με ήρεμο τόνο..» (Γονιός 6) 

«Το ότι συζητάω μαζί της και βλέπω ότι οι συζητήσεις μας πιάνουν τόπο.. γιατί μετά βλέπω 

ότι συγκρατεί αυτά που λέμε και τα θυμάται.. αυτό βλέπω έχει αποτέλεσμα..» (Γονιός 7) 

«Ο καλύτερος τρόπος είναι η ηρεμία.. να της μιλήσω.. να συζητήσω μαζί της.. να της μιλήσω 

όμορφα.. να της εξηγήσω.. να της μιλήσω με το μαλακό..» (Γονιός 8) 

«Ο μαλακός ο τρόπος έχει αποτέλεσμα.. το έχω βρει το κουμπί του..» (Γονιός 11) 

 

 

 
                                                
333Αφορά στον 4ο Θεματικό Άξονα Ερωτήσεων, που αντιστοιχεί στο 8ο Ερευνητικό Ερώτημα: «Ποιοι από 
τους τρόπους διαχείρισης εκ μέρους των γονιών και του δασκάλου της προβληματικής συμπεριφοράς του 
μαθητή, εκτιμώνται ότι έχουν μεγαλύτερο, ποιοι λιγότερο αποτέλεσμα και ποιοι προτείνονται ότι θα 
μπορούσαν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του 
μαθητή;».  
334Αφορά στην 15η ερώτηση της συνέντευξης του γονιού.  
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Β. Υπόσχεση επιβράβευσης παιδιού για κάτι που θα καταφέρει.  

Και η υπόσχεση κάποιας επιβράβευσης εκ μέρους του γονιού θεωρείται ότι δίνει με 

αποτελεσματικό τρόπο κίνητρα στο παιδί να προσπαθήσει να επιτύχει κάποιο στόχο.  

«Ακόμη όταν του υπόσχομαι μια επιβράβευση για κάτι που θα καταφέρει..» (Γονιός 1) 

«Του είπα ας πούμε αν χάσεις κάποια κιλά θα σου δώσω 10 ευρώ.. μια εποχή ήθελε να 

κοιμάται μαζί μου και για να τον βάλω ξανά πίσω στο δωμάτιό του, του έταξα υπολογιστή 

και έπιασε..» (Γονιός 3) 

«Άλλες φορές είναι και η επιβράβευση.. το να ξέρει ότι άμα προσπαθήσει θα κερδίσει κάτι 

καλό..» (Γονιός 5) 

 

Γ. Κανένας τρόπος των γονιών δεν έχει αποτέλεσμα.   

Σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται από τους γονείς ότι κανένας από τους τρόπους που 

χρησιμοποιούν δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα στην αλλαγή της προβληματικής 

συμπεριφοράς του παιδιού.  

«Κανένας τρόπος δεν βοηθάει.. καθόλου.. κανένας..» (Γονιός 4) 

«Δεν καταλαβαίνει.. σ εμάς εδώ δεν αλλάζει.. με το ήρεμο και να προσπαθώ δεν 

καταλαβαίνει.. οπότε νευριάζω και φωνάζω.. δεν ξέρω πώς να τον πλησιάσω και να μιλήσω 

μαζί του..» (Γονιός 9) 

«Τίποτα δε βλέπω να βοηθάει..» (Γονιός 10) 

 

Δ. Σαφής και αδιαπραγμάτευτη γονική στάση.  

Σε άλλες περιπτώσεις, η σαφής και αδιαπραγμάτευτη γονική στάση θεωρείται από τους 

γονείς ότι έχει αποτέλεσμα.  

«Όταν βλέπει ότι δεν πάει άλλο.. είτε άμα δεν είμαι καλά, είτε άμα έχω νευριάσει πάρα πολύ 

και δε σηκώνω κάτι άλλο.. όταν είμαι σε πολύ μεγάλη ένταση..» (Γονιός 2) 

«Κάποιες φορές μπορεί να φωνάξω για να γίνει κάτι.. φοβάται.. καταλαβαίνει ότι τα όριά του 

είναι μέχρι εκεί, δε τον παίρνει άλλο και πρέπει να το κάνει..» (Γονιός 5) 

 

Ε. Στέρηση από το παιδί πραγμάτων που του είναι σημαντικά όταν δεν 

συμπεριφέρεται με τον επιθυμητό τρόπο.  

Τέλος, η στέρηση από το παιδί πραγμάτων που του είναι σημαντικά θεωρείται ότι φέρνει 

θετικό αποτέλεσμα στη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού.  

«Το να της στερώ πράγματα που είναι σημαντικά γι αυτήν όπως για παράδειγμα το να μην 

πάει στο χωριό..» (Γονιός 6) 
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Β2.2.4.2 Αποτελεσματικές Πρακτικές Διαχείρισης Κατά την Αντίληψη του Δασκάλου335 

Οι πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή που 

σύμφωνα με την αντίληψη των δασκάλων έχουν αποτέλεσμα στη βελτίωση της 

συμπεριφοράς του παρουσιάζονται να είναι οι εξής: Α) η συζήτηση (αναφέρεται σε οκτώ 

περιπτώσεις), Β) η ενθάρρυνση/ενίσχυση (αναφέρεται σε τρεις περιπτώσεις), Γ) η σταθερή 

οριοθέτηση (αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις), Δ) το χιούμορ (αναφέρεται σε μια 

περίπτωση), Ε) η φυσική παρουσία του πατέρα τη στιγμή της παρατήρησης (αναφέρεται 

σε μια περίπτωση), ΣΤ) η αποπομπή του μαθητή από την τάξη (αναφέρεται σε μια 

περίπτωση) και Ζ) η τιμωρία (αναφέρεται σε μια περίπτωση).  

 

Α.  Η συζήτηση.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η συζήτηση με το κατάλληλο ύφος, στον κατάλληλο τόπο 

και χρόνο, θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς ως η πρακτική εκείνη που έχει το καλύτερο 

αποτέλεσμα στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών.  

«Όταν του μιλάω σαν να είναι ενήλικας αλλά μοντέρνος ενήλικας.. σαν να είναι φίλος μου, 

χαλαρά αλλά με διακριτούς ρόλους φυσικά..» (Δάσκαλος 2) 

«Όταν το παιδί παίρνει το χρόνο του και το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή που θα είναι 

ήρεμος, αυτό βλέπω να έχει αποτέλεσμα μαζί του.. έτσι τα φιλτράρει τα πράγματα και 

διορθώνεται..» (Δάσκαλος 4) 

«Όταν της συζητάω και είμαι ήρεμη.. σε ήρεμους τόνους..» (Δάσκαλος 6) 

«Έχω καταλάβει ότι θέλει πιο πολύ τη συζήτηση αλλά δυστυχώς έχω καταλάβει ότι θέλει 

πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιδί και φοβάμαι πάρα πολύ για την πορεία της..» (Δάσκαλος 7) 

«Και στις ομαδικές και στις ατομικές συζητήσεις ανταποκρίνεται.. στις ομαδικές συζητήσεις 

βοηθάνε πολύ τα άλλα παιδιά..» (Δάσκαλος 10) 

 

Β. Η ενθάρρυνση/ενίσχυση.  

Σε άλλες περιπτώσεις, η θετική ενίσχυση κι ενθάρρυνση του παιδιού θεωρούνται ότι 

συμβάλλουν σε ένα καλό αποτέλεσμα.  

«Παράλληλα τον επιβράβευα όταν έκανε κάτι καλό..» (Δάσκαλος 1) 

«Ενισχυτικά δηλαδή τον παρακινώ..» (Δάσκαλος 2) 

«Και η ενθάρρυνση..» (Δάσκαλος 8) 

 

                                                
335Αφορά στην 14η ερώτηση της συνέντευξης του δασκάλου.  
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Γ. Η σταθερή οριοθέτηση.  

Η σταθερή οριοθέτηση του παιδιού, αδιαπραγμάτευτη και με ήρεμο τρόπο, θεωρείται ως 

μια ακόμη αποτελεσματική πρακτική διαχείρισης της συμπεριφοράς του παιδιού από τους 

εκπαιδευτικούς.  

«Ότι ήμουν κάθετη, σταθερή, επέμενα σε κάποια πράγματα..» (Δάσκαλος 1) 

«Ακόμα του βάζω όρια.. μου έφερε ένα γραπτό χωρίς τόνους.. δεν το δέχτηκα και μετά μου 

έβαλε.. δηλαδή θέλει και το μαστίγιο και το καρότο.. και όχι μαστίγιο με κακό τρόπο.. απλά 

σταθερή θέση και αδιαπραγμάτευτη με ήρεμο τρόπο..» (Δάσκαλος 2) 

 

Δ. Το χιούμορ.  

Το χιούμορ θεωρείται ακόμη σε μια περίπτωση ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική πρακτική.  

«Το χιούμορ φυσικά..» (Δάσκαλος 2) 

 

Ε. Η φυσική παρουσία του πατέρα τη στιγμή της παρατήρησης.  

Σε μια άλλη περίπτωση, η φυσική παρουσία του πατέρα τη στιγμή της παρατήρησης 

θεωρείται ότι έχει θετικό αποτέλεσμα.  

«Όποτε ερχόταν ο πατέρας του και ήταν κι αυτός μπροστά, επειδή αγαπάει τον πατέρα του 

και του έχει υπερβολική αδυναμία.. και καταλάβαινε και συμφωνούσε ο πατέρας με αυτά που 

του έλεγα τα δεχόταν κι αυτός.. σε αυτές τις περιπτώσεις έδειχνε να συμφωνεί..» (Δάσκαλος 

12) 

 

ΣΤ. Η αποπομπή του μαθητή από την τάξη.  

Σε μια ακόμη περίπτωση, η αποπομπή του μαθητή από την τάξη θεωρείται ότι έχει θετικό 

αποτέλεσμα.  

«Όταν τον βγάζω για λίγο έξω από την τάξη να ηρεμήσει..» (Δάσκαλος 11) 

 

Ζ. Η τιμωρία. 

Τέλος, σε μια περίπτωση η τιμωρία θεωρείται αποτελεσματική πρακτική διαχείρισης της 

προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή.  

«Μόνο η τιμωρία έχει αποδώσει.. το ότι χάνει το διάλειμμά του και δεν μπορεί να βγει έξω 

να παίξει..» (Δάσκαλος 5) 
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Β2.2.4.3 Μη Αποτελεσματικές Πρακτικές Διαχείρισης Κατά την Αντίληψη των 

Γονιών336 

Αναφορικά με τις πρακτικές των γονιών, οι οποίες όχι μόνο δεν φέρνουν κάποιο 

αποτέλεσμα, αλλά επιδεινώνουν κιόλας τη προβληματική συμπεριφορά του παιδιού, οι 

πρακτικές που αναγνωρίζονται από τους γονείς ως μη αποτελεσματικές είναι οι εξής: Α) 

ανέβασμα του τόνου της φωνής και απώλεια ελέγχου εκ μέρους του γονιού (σε επτά από 

τις δώδεκα περιπτώσεις), Β) επίπληξη παιδιού από γονείς μπροστά σε τρίτους (σε δύο 

περιπτώσεις), Γ) φυσική επιθετικότητα (σε μια περίπτωση), Δ) τιμωρίες (σε μία 

περίπτωση) και Ε) συμμαχίες άλλων προσώπων μέσα από την οικογένεια με παιδί (σε μια 

περίπτωση).  

 

Α. Ανέβασμα του τόνου της φωνής και απώλεια ελέγχου εκ μέρους του γονιού.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ανέβασμα του τόνου της φωνής θεωρείται από πλευράς 

γονιών ως μη αποτελεσματική πρακτική διαχείρισης που επιτείνει την προβληματική 

συμπεριφορά του παιδιού. Μάλιστα σε κάποια περίπτωση αναφέρεται από τη μητέρα ότι 

ενώ το γνωρίζει, δεν μπορεί εκείνη την ώρα να διαχειριστεί τα δικά της αρνητικά 

συναισθήματα κι έτσι καταλήγει στη λεκτική βία.  

«Οι φωνές κάποιες φορές φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα.. τον κάνουν να νευριάζει και να 

αντιδράει..» (Γονιός 5) 

«Το να της φωνάξω.. αν το κάνω αυτό.. πάει την έχασα..» (Γονιός 6) 

«Αν της φωνάξω.. πάει τελείωσε.. κανένα αποτέλεσμα.. δεν κερδίζω τίποτα.. αλλά ενώ το 

ξέρω δυσκολεύομαι να το κάνω.. έχουμε κι εμείς τα προβλήματά μας.. δεν είναι εύκολο να 

είμαστε ήρεμοι και να μπορούμε να μιλάμε ήρεμα ενώ το ξέρουμε ότι αυτό έχει πιο καλό 

αποτέλεσμα..» (Γονιός 8) 

«Οι φωνές.. οι πολλές φωνές τον εξαγριώνουν πιο πολύ..» (Γονιός 10) 

«Η φωνή φέρνει αντίδραση..» (Γονιός 11) 

 

Β. Επίπληξη παιδιού από γονείς μπροστά σε τρίτους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι γονείς αναφέρουν ως μη αποτελεσματική πρακτική την 

επίπληξη του παιδιού μπροστά σε τρίτους.  

«Όταν τον προσβάλλω μπροστά σε φίλους του.. αυτό το έχω καταλάβει και το αποφεύγω να 

το κάνω.. το να του φωνάζω μπροστά στους φίλους του..» (Γονιός 2) 

                                                
336Αφορά στην 16η ερώτηση της συνέντευξης του γονιού.  
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Γ. Φυσική επιθετικότητα προς το παιδί.   

Σε μια περίπτωση, η φυσική επιθετικότητα προς το παιδί αναφέρεται ως μη 

αποτελεσματική πρακτική.  

«Μια φορά με έφερε εκτός εαυτού, το είπα στον αδελφό μου και τη χτύπησα.. βέβαια το 

μετάνιωσα πάρα πολύ και δεν το έκανα ξανά.. έγιναν χειρότερα τα πράγματα..» (Γονιός 6) 

 

Δ. Τιμωρίες από το γονιό προς το παιδί.  

Σε μια άλλη περίπτωση, η τιμωρία προς το παιδί αναφέρεται ως μη αποτελεσματική 

πρακτική.  

«Την τιμωρία τη βλέπει σαν εκβιασμό.. και επιδεινώνεται η κατάσταση..» (Γονιός 10) 

 

Ε. Συμμαχίες άλλων προσώπων μέσα από την οικογένεια με το παιδί.  

Τέλος, σε μια ακόμη περίπτωση οι συμμαχίες άλλων προσώπων μέσα από την οικογένεια 

με το παιδί θεωρούνται ότι έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην έκβαση των προσπαθειών 

διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού.  

«Όταν είναι οι άλλοι μπροστά.. εγώ δεν μπορώ να επιμείνω και οι άλλοι τον υποστηρίζουν κι 

έτσι γίνεται το δικό του..» (Γονιός 3) 

 

Β2.2.4.4 Μη Αποτελεσματικές Πρακτικές Διαχείρισης Κατά την Αντίληψη του 

Δασκάλου337 

Μη αποτελεσματικές πρακτικές των δασκάλων στη διαχείριση της προβληματικής 

συμπεριφοράς του μαθητή αναγνωρίζονται από τους ίδιους οι εξής: Α) το ανέβασμα του 

τόνου της φωνής (στις δέκα από τις δώδεκα περιπτώσεις), Β) η συζήτηση σε κατάσταση 

θυμού (σε μια περίπτωση), Γ) η αποπομπή του μαθητή από την τάξη (σε μια περίπτωση) 

και Δ) η άδικη αντιμετώπιση μαθητή από το δάσκαλο (σε μια περίπτωση). 

 

Α. Το ανέβασμα του τόνου της φωνής.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ανέβασμα του τόνου της φωνής θεωρείται, σύμφωνα με 

την αντίληψη των δασκάλων, μη αποτελεσματική πρακτική. Κι ενώ τους είναι συνειδητή η 

μη αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής, αυτό δεν τους αποτρέπει να την επιλέγουν 

και μάλιστα πολύ συχνά.  

«Ναι οι φωνές.. εκεί τον έχανα εντελώς..» (Δάσκαλος 1) 

                                                
337Αφορά στην 15η ερώτηση της συνέντευξης του δασκάλου.   
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«Το να φωνάζω και η αυστηρότητα που συνοδεύεται από φωνές..» (Δάσκαλος 2) 

«Ε όταν του φωνάζω.. το ξέρω.. το έχω ζήσει.. και το κάνω όταν νευριάζω.. όταν του 

φωνάζω είναι το χειρότερό του και θα προσπαθήσει να μου σπάσει τα νεύρα περισσότερο..» 

(Δάσκαλος 5) 

«Το να της φωνάζω..» (Δάσκαλος 7) 

«Κάποια τακτική που ξέρω ότι είναι λάθος προσπαθώ να μην την ακολουθώ.. όπως για 

παράδειγμα το να του φωνάζω συνέχεια και να του λέω είσαι κακός, ξέρω ότι δεν έχει 

νόημα..» (Δάσκαλος 9) 

«Όσο του φωνάζω τόσο πιο πολύ αντιδράει αυτός..» (Δάσκαλος 11) 

«Ναι όταν του αγριεύω λίγο παραπάνω.. θα αγριέψει κι αυτός.. εκεί είναι που τον χάνω.. 

όταν αγριεύω..» (Δάσκαλος 12) 

 

Β. Η συζήτηση σε κατάσταση θυμού.  

Σε μια περίπτωση αναγνωρίζεται ότι η συζήτηση εν ώρα θυμού επιδεινώνει την 

προβληματική συμπεριφορά του μαθητή.  

«Το να συζητήσουμε την ώρα που ήταν θυμωμένος έκανε χειρότερα τα πράγματα..» 

(Δάσκαλος 4) 

 

Γ. Η αποπομπή του μαθητή από την τάξη.  

Σε μια ακόμη περίπτωση, η αποπομπή του μαθητή από την τάξη θεωρείται ότι κάνει 

χειρότερη την προβληματική συμπεριφορά του, ενώ αναγνωρίζεται ως μια πρακτική που 

απλά διευκολύνει τον εκπαιδευτικό.  

«Ακόμα βλέπω ότι δεν ωφελεί κάπου τον ίδιο το να τον βγάζω έξω.. χειρότερο είναι.. βέβαια 

έχω οπτική επαφή μαζί του αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή.. από αυτό πιο πολύ κερδίζω εγώ 

και βρίσκω χρόνο για να συνεχίσω το μάθημα παρά ο ίδιος οφελείται κάπου..» (Δάσκαλος 9) 

 

Δ. Η άδικη αντιμετώπιση μαθητή από το δάσκαλο.  

Τέλος, η άδικη αντιμετώπιση του μαθητή από το δάσκαλο αναγνωρίζεται σε μια περίπτωση 

ότι επιδεινώνει την προβληματική συμπεριφορά του.  

«Νομίζω η αντίδρασή της πηγάζει από το κατά πόσο νιώθει ότι υπάρχει δικαιοσύνη γενικά 

και απέναντί της..» (Δάσκαλος 8) 
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Β2.2.4.5 Εκτίμηση Πρακτικών Διαχείρισης Πατέρα της Προβληματικής Συμπεριφοράς 

του Μαθητή Κατά την Αντίληψη του Μαθητή338 

Σχετικά με την εκτίμηση του παιδιού γύρω από τις πρακτικές διαχείρισης που 

ακολουθεί ο πατέρας απέναντι στην προβληματική συμπεριφορά του, οι απαντήσεις των 

παιδιών της έρευνας διακρίνονται ως προς αυτές που τους είναι αρεστές κι εκείνες που δεν 

τους αρέσουν. Όσον αφορά σε εκείνες που τους είναι αρεστές, δίνονται οι εξής 

απαντήσεις: 1Α) η συζήτηση (στις δέκα από τις δώδεκα περιπτώσεις) και 1Β) καμία 

τακτική δεν είναι αρεστή (σε δύο περιπτώσεις).  

Σχετικά με τις πρακτικές του πατέρα που δεν αρέσουν στα παιδιά, αναφέρονται οι 

εξής με σειρά συχνότητας εμφάνισής τους: 2Α) το ανέβασμα του τόνου της φωνής (στις 

οκτώ από τις δώδεκα περιπτώσεις), 2Β) η φυσική επιθετικότητα (σε δύο περιπτώσεις), 2Γ) 

η επίπληξη (σε μια περίπτωση) και 2Δ) η τιμωρία (σε μια περίπτωση). 

 

1Α. Ο διάλογος, η συζήτηση σε ήρεμους τόνους.   

Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται από τα παιδιά ότι τους αρέσει όταν ο πατέρας 

συζητάει μαζί τους, εξηγώντας τους σε ήπιους και ήρεμους τόνους.  

«Ο μπαμπάς μου αρέσει να μου μιλάει εκείνη την ώρα...» (Μαθητής 2) 

«Ο μπαμπάς μου, μου αρέσει άμα μου μιλάει όμορφα..» (Μαθητής 3) 

«Μου αρέσει όταν ο μπαμπάς μου μιλάει και μου εξηγεί..» (Μαθητής 7) 

«Μου αρέσει όταν με συμβουλεύει και μου μιλάει ήρεμα..» (Μαθητής 9) 

«Όταν μου μιλάει, συζητάμε..» (Μαθητής 12) 

 

1Β. Καμία από τις πατρικές τακτικές δεν είναι αρεστή στο παιδί.  

Σε δύο περιπτώσεις τα παιδιά αναφέρουν ότι καμία από τις πρακτικές που ακολουθεί ο 

πατέρας τους δεν τους είναι αρεστή, δεν προτιμούν καμία.  

«Από τους τρόπους του μπαμπά κανένας δεν μου αρέσει..» (Μαθητής 8)  

«Από τον μπαμπά μου δεν μου αρέσει που δεν έχει τρόπους.. νόμιζα ότι ήταν στοργικός 

μπαμπάς, ενώ τώρα δεν το νομίζω.. δεν μου αρέσει τίποτα σε αυτόν..» (Μαθητής 10) 

 

 

 

 

                                                
338Αφορά στην 8η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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2Α. Το ανέβασμα του τόνου της φωνής.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ανέβασμα του τόνου της φωνής αναφέρεται από τα 

παιδιά ως μια πατρική πρακτική, η οποία τους διακινεί δυσάρεστα συναισθήματα όπως 

ενοχή, αίσθημα απόρριψη, στενοχώρια.  

«Ο μπαμπάς δεν μου αρέσει όταν με βρίζει..» (Μαθητής 2) 

«Με το μπαμπά δεν μου αρέσουν καθόλου οι φωνές γιατί νιώθω άσχημα και ότι φταίω 

εγώ..» (Μαθητής 4) 

«Δεν μου αρέσει όταν μου φωνάζει..» (Μαθητής 6) 

«Δεν μου αρέσει να μου φωνάζει γιατί στεναχωριέμαι..» (Μαθητής 11) 

 

2Β. Η φυσική επιθετικότητα.  

Σε δύο περιπτώσεις η φυσική επιθετικότητα εκ μέρους του πατέρα θεωρείται από τα παιδιά 

ως μια ιδιαίτερα δυσάρεστη γονική πρακτική.  

«Από τους τρόπους του μπαμπά δεν μου αρέσει το ξύλο..» (Μαθητής 8) 

«Δεν μου αρέσει όταν με δέρνει..» (Μαθητής 9) 

 

 2Γ. Η επίπληξη. 

Σε μια περίπτωση η επίπληξη του παιδιού εκ μέρους του πατέρα αναφέρεται ως μια 

πρακτική που δυσαρεστεί το παιδί.  

«Δεν μου αρέσει που μου κάνει παρατηρήσεις όποτε κάνω κάτι κακό..» (Μαθητής 1) 

 

2Δ. Η τιμωρία. 

Σε μια ακόμη περίπτωση η τιμωρία του παιδιού από τον πατέρα αναφέρεται ως μια 

δυσάρεστη γονική πρακτική.  

«Ο μπαμπάς μου δεν μου αρέσει άμα με βάζει τιμωρία..» (Μαθητής 3) 

 

Β2.2.4.6 Εκτίμηση Πρακτικών Διαχείρισης Μητέρας της Προβληματικής 

Συμπεριφοράς του Μαθητή Κατά την Αντίληψη του Μαθητή339 

Όσον αφορά στην εκτίμηση του μαθητή γύρω από τις πρακτικές διαχείρισης που 

ακολουθεί η μητέρα απέναντι στην προβληματική συμπεριφορά του, οι απαντήσεις των 

μαθητών της έρευνας διακρίνονται ως προς αυτές που τους είναι αρεστές κι εκείνες που 

δεν τους αρέσουν. Όσον αφορά σε εκείνες που τους είναι αρεστές, δίνονται οι εξής 

                                                
339Αφορά στην 9η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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απαντήσεις: 1Α) η συζήτηση (στις έντεκα από τις δώδεκα περιπτώσεις) και 1Β) καμία 

τακτική δεν είναι αρεστή (σε μια περίπτωση).  

Σχετικά με τις πρακτικές της μητέρας που δεν αρέσουν στους μαθητές, 

αναφέρονται οι εξής με σειρά συχνότητας εμφάνισής τους: 2Α) το ανέβασμα του τόνου 

της φωνής (αναφέρεται σε εννέα περιπτώσεις), 2Β) η τιμωρία (αναφέρεται σε πέντε 

περιπτώσεις) και 2Γ) η φυσική επιθετικότητα (αναφέρεται σε μια περίπτωση). 

 

1Α. Η συζήτηση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ήρεμη συζήτηση αναφέρεται ως μια μητρική πρακτική 

που αρέσει στα παιδιά.  

«Μου αρέσει όταν μου μιλάει ήρεμα..» (Μαθητής 1) 

«Και η μαμά μου αρέσει να μου μιλάει εκείνη την ώρα..» (Μαθητής 2) 

«Μου αρέσει όταν η μαμά μου, μου μιλάει ήρεμα και κάνουμε συζήτηση..» (Μαθητής 4) 

«Η μαμά μου αρέσει όταν μου μιλάει και μου εξηγεί..» (Μαθητής 7) 

«Όταν πάω στο δωμάτιό μου θα έρθει να μου μιλήσει.. ε αυτό μου αρέσει πιο πολύ, όταν 

έρχεται να μου μιλήσει..» (Μαθητής 8) 

 

1Β. Καμία τακτική της μητέρας δεν είναι αρεστή στο παιδί. 

Σε μια περίπτωση αναφέρεται ότι καμία μητρική πρακτική δεν είναι αρεστή στο παιδί.  

«Γενικά δεν υπάρχει κάτι που να μου αρέσει με τη μαμά μου..» (Μαθητής 12) 

 

2Α. Το ανέβασμα του τόνου της φωνής. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το ανέβασμα του τόνου της φωνής εκ μέρους της μητέρας 

εκτιμάται ως μια δυσάρεστη πρακτική κατά την αντίληψη των παιδιών.  

«Δεν μου αρέσει όταν μου φωνάζει..» (Μαθητής 1) 

«Δεν μου αρέσει όταν η μαμά μου, μου βάζει τις φωνές..» (Μαθητής 4) 

«Η μαμά δεν μου αρέσει όταν φωνάζει πολύ και με τρομάζει, γιατί φοβάμαι και κλαίω..» 

(Μαθητής 7) 

«Η μαμά στην αρχή θα μου φωνάξει και δεν μου αρέσει..» (Μαθητής 8) 

«Όταν μου φώναζε, με έβριζε..» (Μαθητής 12) 
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2Β. Η τιμωρία. 

Σε άλλες περιπτώσεις, η τιμωρία εκ μέρους της μητέρας, η οποία συνήθως αφορά στον 

περιορισμό του χώρου του παιδιού ή στη στέρηση δραστηριοτήτων που του αρέσουν, 

εκτιμάται από τα παιδιά ως μια δυσάρεστη μητρική πρακτική.  

«Η μαμά μου, δεν μου αρέσει όταν με βάζει τιμωρία..» (Μαθητής 3) 

«Δεν μου αρέσει όταν η μαμά μου, με βάζει τιμωρία στο δωμάτιό μου..» (Μαθητής 4) 

«Δεν μου αρέσει όταν με βάζει τιμωρία και δεν με αφήνει να παίξω play station και 

υπολογιστή γιατί δεν έχω με τίποτα άλλο να ασχοληθώ και βαριέμαι..» (Μαθητής 9) 

«Όταν με έβαζε τιμωρία και δεν με άφηνε να πάω με τους φίλους μου να παίξω..(Μαθητής 

12) 

 

2Γ. Η φυσική επιθετικότητα.  

Τέλος, σε μια περίπτωση η άσκηση φυσικής/σωματικής βίας εκ μέρους της μητέρας 

εκτιμάται ως μια ιδιαίτερα δυσάρεστη γονική πρακτική.  

«Δεν μου άρεσε όταν με έδερνε..» (Μαθητής 12) 

 

Β2.2.4.7 Εκτίμηση Πρακτικών Διαχείρισης Δασκάλου της Προβληματικής 

Συμπεριφοράς του Μαθητή Κατά την Αντίληψη του Μαθητή340 

Ως προς την εκτίμηση του μαθητή γύρω από τις πρακτικές διαχείρισης που ακολουθεί 

ο δάσκαλος απέναντι στην προβληματική συμπεριφορά του, οι απαντήσεις των μαθητών 

της έρευνας διακρίνονται ως προς αυτές που τους είναι αρεστές κι εκείνες που δεν τους 

αρέσουν. Όσον αφορά σε εκείνες που τους είναι αρεστές, δίνονται οι εξής απαντήσεις: 1Α) 

η συζήτηση (αναφέρεται σε επτά περιπτώσεις), 1Β) η θετική ενίσχυση (αναφέρεται σε 

τρεις περιπτώσεις), 1Γ) καμία τακτική δεν είναι αρεστή (αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις) 

και 1Δ) η εμπιστοσύνη (αναφέρεται σε μια περίπτωση). 

Σχετικά με τις πρακτικές του δασκάλου που δεν αρέσουν στους μαθητές, 

αναφέρονται οι εξής με σειρά συχνότητας εμφάνισής τους: 2Α) το ανέβασμα του τόνου 

της φωνής (αναφέρεται σε πέντε περιπτώσεις), 2Β) η τιμωρία (αναφέρεται σε τρεις 

περιπτώσεις), 2Γ) η αμφισβήτηση/έλλειψη εμπιστοσύνης (αναφέρεται σε τρεις 

περιπτώσεις), 2Δ) η άνιση-μη δίκαιη μεταχείριση (αναφέρεται σε μια περίπτωση), 2Ε) η 

αποπομπή από την τάξη (αναφέρεται σε μια περίπτωση) και 2ΣΤ) η παραπομπή στο 

διευθυντή (αναφέρεται σε μια περίπτωση). 

                                                
340Αφορά στην 10η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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1Α. Η συζήτηση.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η συζήτηση αναφέρεται από τους μαθητές ως η πρακτική 

που προτιμούν από τους δασκάλους τους.  

«Όταν η κυρία μου μιλάει ήρεμα μου αρέσει..» (Μαθητής 6) 

«Ο δάσκαλος αντί να μου φωνάζει προτιμώ να μου μιλάει..» (Μαθητής 8) 

«Μου αρέσει όταν ο δάσκαλος μου μιλάει ήρεμα..» (Μαθητής 9) 

«Όταν μου εξηγεί και μου συζητάει ο δάσκαλος μου αρέσει..» (Μαθητής 11) 

 

1Β.  Η θετική ενίσχυση. 

Σε τρεις περιπτώσεις μαθητών η θετική ενίσχυση αναφέρεται ως ιδιαίτερα ευχάριστη 

εκπαιδευτική πρακτική.  

«Μου αρέσει όταν μου λέει ότι είμαι καλό παιδί..» (Μαθητής 1) 

«Όταν η κυρία μου, μου λέει μπράβο σου που τα κατάφερες, αυτό μου αρέσει πολύ..» 

(Μαθητής 6) 

«Και όταν μια φορά με χειροκροτούσε όλη η τάξη.. πρώτα άρχισε ο κύριος και μετά 

ακολούθησαν όλοι οι άλλοι, επειδή πήρα 9 στην ιστορία μου άρεσε πάρα πολύ αυτό..» 

(Μαθητής 9) 

 

 1Γ. Καμία τακτική του δασκάλου δεν είναι αρεστή στο μαθητή.  

Σε δύο περιπτώσεις μαθητών αναφέρεται ότι καμία πρακτική του δασκάλου δεν είναι 

αρεστή.  

«Τίποτα δεν μου αρέσει.. ποτέ δεν μου αρέσει.. ασχολείται μαζί μου μόνο όταν μου 

φωνάζει..» (Μαθητής 10) 

 

1Δ. Εμπιστοσύνη δασκάλου σε μαθητή. 

Σε μια περίπτωση η εμπιστοσύνη του δασκάλου προς το μαθητή αναφέρεται ως επιθυμητή 

εκπαιδευτική στάση και πρακτική.  

«Μου αρέσει όταν η κυρία με πιστεύει σε αυτά που της λέω..» (Μαθητής 7) 

 

2Α. Το ανέβασμα του τόνου της φωνής.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η λεκτική βία του δασκάλου αναφέρεται ως η πλέον 

δυσάρεστη για τους μαθητές εκπαιδευτική πρακτική.  

«Με τη δασκάλα μου δεν μου αρέσει όταν μου φωνάζει..» (Μαθητής 4) 

«Όταν μου φωνάζει δεν μου αρέσει..» (Μαθητής 5) 
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2Β. Η τιμωρία.  

Σε κάποιες περιπτώσεις, η τιμωρία αναφέρεται από τους μαθητές ως μια δυσάρεστη 

πρακτική που υιοθετεί ο δάσκαλος.  

«Με τη δασκάλα μου δεν μου αρέσει όταν μας βάζει τιμωρίες..» (Μαθητής 3) 

«Δεν μου αρέσει όταν με βάζει τιμωρία..» (Μαθητής 9) 

 

 2Γ. Η αμφισβήτηση/έλλειψη εμπιστοσύνης.  

Σε άλλες περιπτώσεις η αμφισβήτηση του μαθητή και η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντί 

του από το δάσκαλο αναφέρεται ως μια δυσάρεστη στάση/πρακτική.  

«Αλλά δεν μου αρέσει όταν η κυρία μου δεν με πιστεύει..» (Μαθητής 6) 

«Δεν μου αρέσει καθόλου όταν η δασκάλα μου δεν με πιστεύει..» (Μαθητής 7) 

 

2Δ. Η άνιση-μη δίκαιη μεταχείριση των μαθητών από το δάσκαλο.  

Σε μια περίπτωση η άνιση-μη δίκαιη μεταχείριση των μαθητών από το δάσκαλο 

αναφέρεται ως μια μη αρεστή εκπαιδευτική πρακτική.  

«Δεν μου αρέσει όταν κάνει κάτι ένα παιδί που είναι το χειρότερο παιδί της τάξης και ο 

κύριος τον καλύπτει και είναι άδικο, δεν τον στέλνει στο διευθυντή ενώ άλλους τους στέλνει.. 

μάλλον του έχει αδυναμία.. » (Μαθητής 11) 

 

2Ε. Η αποπομπή του μαθητή από την τάξη.   

Σε μια περίπτωση η αποπομπή του μαθητή από την τάξη εκτιμάται ως μια δυσάρεστη 

εκπαιδευτική πρακτική.  

«Η δασκάλα δεν μου αρέσει όταν με βγάζει έξω..» (Μαθητής 2) 

 

2ΣΤ. Η παραπομπή του μαθητή στο διευθυντή. 

Σε μια ακόμη περίπτωση η παραπομπή του μαθητή στο διευθυντή εκτιμάται ως δυσάρεστη 

εκπαιδευτική πρακτική από το μαθητή.  

«Δεν μου αρέσει όταν με στέλνει στον διευθυντή...» (Μαθητής 1) 
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Β2.2.4.8 Αποτελεσματικές και Μη Αποτελεσματικές Πρακτικές Διαχείρισης της 

Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή εκ Μέρους των Γονιών και του Δασκάλου: 

Σύγκριση Μεταξύ των Αντιλήψεων των Γονιών, των Δασκάλων και των Μαθητών 

Οι αποτελεσματικές γονικές και του δασκάλου πρακτικές341 κατά την αντίληψη και 

των τριών πλευρών ομόφωνα συνδέονται με θετικούς κυρίως τρόπους προσέγγισης του 

μαθητή (π.χ. συζήτηση, ενθάρρυνση, χιούμορ). Οι γονείς αναγνωρίζουν τέσσερις 

κατηγορίες αποτελεσματικών πρακτικών από εκείνες που χρησιμοποιούν, οι δάσκαλοι επτά 

κατηγορίες αποτελεσματικών πρακτικών από εκείνες που χρησιμοποιούν, ενώ ο μαθητής 

αναγνωρίζει μια μόνο κατηγορία σε μητέρα και πατέρα (συζήτηση) και τρεις κατηγορίες σε 

δάσκαλο (συζήτηση, θετική ενίσχυση, εμπιστοσύνη). Οι ενήλικες, δηλαδή, γονείς και 

δάσκαλος, αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν περισσότερες θετικές πρακτικές, απ’ ό,τι 

αναφέρουν οι ίδιοι οι μαθητές που τις βιώνουν.  

Οι αναποτελεσματικές γονικές και του δασκάλου πρακτικές συνδέονται αποκλειστικά 

και ομόφωνα κατά την αντίληψη των τριών πλευρών με αρνητικούς τρόπους προσέγγισης 

παιδιού (π.χ. φωνές, τιμωρία, επίπληξη). Οι γονείς μεταξύ των πρακτικών που 

χρησιμοποιούν αναγνωρίζουν πέντε κατηγορίες, οι δάσκαλοι τέσσερις κατηγορίες, ενώ οι 

μαθητές από την πλευρά τους αναγνωρίζουν τέσσερις κατηγορίες σε πατέρα, τρεις σε 

μητέρα και έξι σε δάσκαλο και μάλιστα με υψηλή συχνότητα εμφάνισής τους (ειδικά οι 

φωνές που είναι η κυρίαρχη πρακτική και των τριών πλευρών). Οι μαθητές, οι οποίοι είναι 

και οι αποδέκτες των όποιων πρακτικών υιοθετούνται κάθε φορά, αναφέρουν ότι 

χρησιμοποιούνται περισσότερες αρνητικές παρά θετικές πρακτικές απέναντί τους εκ 

μέρους των γονιών και του δασκάλου.   

 

Β2.2.4.9 Προτάσεις Αποτελεσματικών Πρακτικών που θα Μπορούσαν Επιπλέον να 

Εφαρμόσουν οι Γονείς Κατά την Αντίληψή τους342 

Ως προς τις πρακτικές διαχείρισης, οι οποίες εκτιμώνται από τους γονείς και άλλα 

πρόσωπα φροντίδας του παιδιού ότι θα μπορούσαν επιπλέον να βοηθήσουν στην 

αποδυνάμωση της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή περιγράφονται οι εξής με 

σειρά συχνότητας αναφοράς τους: Α) στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς θεωρούν ότι 

                                                
341Ειδικότερα, η ανάλυση των απαντήσεων των γονιών και των δασκάλων γύρω από τις πρακτικές 
διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού που έχουν αποτέλεσμα στη βελτίωση της 
συμπεριφοράς του, δείχνει ότι οι θετικές πρακτικές (συζήτηση, επιβράβευση/ενθάρρυνση/ενίσχυση, χιούμορ, 
σταθερή οριοθέτηση) είναι εκείνες που θεωρούνται ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικές συγκριτικά με τις 
αρνητικές πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή (τιμωρία, εκτός τάξης ο 
μαθητής, παρών ο πατέρας). 
342Αφορά στην 17η ερώτηση της συνέντευξης του γονιού.  
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δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού 

(στις τέσσερις από τις δώδεκα), Β) σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι γονείς παρουσιάζονται 

να τους είναι άγνωστο το τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν αλλά να είναι συνάμα 

ανοιχτοί στο να μάθουν (στις τρεις από τις δώδεκα), Γ) σε άλλες περιπτώσεις 

αναγνωρίζεται ότι η ήρεμη συζήτηση και ο διάλογος θα μπορούσαν να φέρουν καλύτερα 

αποτελέσματα (στις τρεις από τις δώδεκα), Δ) η σταθερότητα-επιμονή του γονιού στην 

αρχική του στάση και θέση (σε μια περίπτωση) και Ε) ο ευχάριστος και δημιουργικός 

χρόνος γονιού μαζί με το παιδί (σε μια περίπτωση).   

 

Α. Οι γονείς θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο για τη βελτίωση της 

συμπεριφοράς του παιδιού.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς/μητέρες αναφέρουν ότι έχοντας εξαντλήσει τις 

δυνάμεις και τις αντοχές τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο για τη βελτίωση της 

συμπεριφοράς του παιδιού, ενώ παρουσιάζονται να αποδίδουν τη βαθύτερη αιτία της μη 

βελτίωσής του στο ίδιο το παιδί.  

«Όχι δεν πιστεύω ότι εγώ μπορώ να κάνω κάτι για την επιθετικότητά του.. νομίζω ότι είναι 

έτσι το παιδί.. ο χαρακτήρας του.. από μικρός είναι έτσι..» (Γονιός 2) 

«Όχι, ειδικά τώρα τελευταία έχω δώσει όλο μου τον εαυτό.. δεν έχω και πολλές άλλες 

αντοχές και υπομονή να δώσω άλλα..» (Γονιός 3) 

«Δε νομίζω να μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο.. τα έχω δώσει όλα..» (Γονιός 6) 

«Δε νομίζω.. δεν υπάρχουν και πολλά που μπορείς να κάνεις σαν γονιός.. από κει και πέρα 

είναι θέμα παιδιού το τι θα κάνει..» (Γονιός 7) 

 

Β. Είναι άγνωστο στους γονείς το τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν αλλά να είναι 

συνάμα ανοιχτοί στο να μάθουν.  

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι άγνωστο το τι περισσότερο θα μπορούσαν να κάνουν αλλά 

παρουσιάζονται ωστόσο ανοιχτοί στο να μάθουν σχετικά.  

« Τι άλλο να κάνουμε.. (πατέρας) Δε ξέρω.. (μητέρα)» (Γονιός 9) 

«Δεν ξέρω.. τι άλλο να του κάνω..» (Γονιός 10) 

«Δεν ξέρω.. έχω κάνει και κάνω πολλά.. αλλά είμαι ανοιχτός.. αν δω κάτι που τον βοηθάει 

να το κάνω.. μακάρι..» (Γονιός 12) 
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Γ. Η ήρεμη συζήτηση και ο διάλογος θα μπορούσαν να φέρουν καλύτερα 

αποτελέσματα.  

Σε άλλες περιπτώσεις αναγνωρίζεται από τους γονείς/μητέρα ότι η ήρεμη συζήτηση θα 

μπορούσε να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα στη συμπεριφορά του παιδιού.  

«Θα ήθελα να μπορούσα να μιλάω και να με ακούνε.. αλλά δεν ξέρω πως..» (Γονιός 4) 

«Να είμαι πιο ήρεμη μαζί της και να της μιλάω περισσότερο.. να μην της φωνάζω..» (Γονιός 

8) 

«Με διάλογο.. να κάναμε πιο συχνά.. είναι ένα παιδί που θέλει να ασχολείσαι μαζί του.. να 

κουβεντιάσεις μαζί του.. καμιά φορά έρχεται και κάθεται μαζί μας και του λέμε πήγαινε 

μέσα.. εκείνος τσατίζεται.. δεν υπάρχει χρόνος.. θέλω να τα πούμε και με τον πατέρα του..» 

(Γονιός 11) 

 

Δ. Η σταθερότητα-επιμονή του γονιού στην αρχική του στάση και θέση είναι κάτι που 

μπορεί να φέρει θετικό αποτέλεσμα.  

Σε μια περίπτωση θεωρείται ότι η επιμονή του γονιού στην αρχική του θέση μέχρι τέλους 

θα μπορούσε να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα στη συμπεριφορά του παιδιού.  

«Νομίζω κάποιες φορές δεν επιμένω αρκετά, ως το τέλος.. δεν θέλω να τον βλέπω να 

στεναχωριέται.. και κάποια πράγματα που κάνω κάποια στιγμή τα αφήνω.. κι ενώ το ξέρω 

ότι αυτό δεν είναι καλό δυσκολεύομαι να το κάνω.. του χαρίζομαι για να μη στεναχωριέται..» 

(Γονιός 5) 

 

Ε. Ευχάριστος και δημιουργικός χρόνος γονιού μαζί με το παιδί είναι κάτι που μπορεί 

να το βοηθήσει στη βελτίωση της συμπεριφοράς του.   

Σε μια περίπτωση αναγνωρίζεται ότι το να περνάει ο γονιός περισσότερο δημιουργικό κι 

ευχάριστο χρόνο με το παιδί θα μπορούσε να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα στη 

συμπεριφορά του.  

«Εγώ σαν μητέρα θα μπορούσα να κάνω περισσότερα.. για παράδειγμα το να περνάω 

δημιουργικό χρόνο μαζί του.. όταν μου το ζητάει του λέω έχω δουλειά.. και ο πατέρας το 

ίδιο.. το να δεχτώ να κάνω και πράγματα που να τον ευχαριστούν και του αρέσουν όπως 

σινεμά, να πάει στο πάρκο..» (Γονιός 1) 

 



 

 

348 

 

Β2.2.4.10 Προτάσεις Αποτελεσματικών Πρακτικών που θα Μπορούσε Επιπλέον να 

Εφαρμόσει ο Δάσκαλος Κατά την Αντίληψή του343 

Οι πρακτικές διαχείρισης που εκτιμώνται από τους δασκάλους ότι θα μπορούσαν 

επιπλέον να βοηθήσουν στην αποδυνάμωση της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή 

ομαδοποιούνται ως εξής βάσει της συχνότητας εμφάνισής τους: Α) τίποτα καλύτερο για τη 

βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή (στις τέσσερις από τις δώδεκα), Β) πιο στενή 

σχέση δασκάλου με γονείς (σε τρεις περιπτώσεις), Γ) θετική, χωρίς προκαταλήψεις 

προσέγγιση μαθητή από δάσκαλο (σε μια περίπτωση), Δ) καλύτερη σχέση δασκάλου με 

μαθητή (σε μια περίπτωση), Ε) προσωπική συζήτηση δασκάλου με μαθητή (σε μια 

περίπτωση), ΣΤ) βοήθεια δασκάλου από κάποιον ειδικό (σε μια περίπτωση) και Ζ) 

ενισχυτική διδασκαλία μαθητή (σε μια περίπτωση). 

 

Α. Τίποτα καλύτερο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή.   

Στις περισσότερες περιπτώσεις εκτιμάται από τους δασκάλους ότι με τα υπάρχοντα 

δεδομένα αδυνατούν να κάνουν κάτι καλύτερο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του 

μαθητή.  

«Με τα δεδομένα που έχω δε νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο..» (Δάσκαλος 5) 

«Όχι, δεν πιστεύω ότι μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από τον τρόπο που της 

συμπεριφέρομαι..» (Δάσκαλος 8) 

«Με τα δεδομένα που έχω όχι..» (Δάσκαλος 9) 

«Τι να κάνω; Όλα πρέπει να τα κάνω εγώ; Πέντε χρόνια οι άλλοι δεν κάνανε τίποτα.. εγώ θα 

τα κάνω όλα τώρα.. όχι..» (Δάσκαλος 12) 

 

Β. Πιο στενή σχέση δασκάλου με γονείς.  

Σε κάποιες περιπτώσεις εκτιμάται από τους εκπαιδευτικούς ότι η πιο στενή σχέση του 

δασκάλου με τους γονείς θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της 

συμπεριφοράς του μαθητή. Ωστόσο, από τις απαντήσεις τους οι δάσκαλοι παρουσιάζονται 

να δυσκολεύονται στη σχέση και συνεργασία τους με τους γονείς. Κι ενώ σε γενικές 

γραμμές την αναγνωρίζουν ως μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο που επηρεάζει την 

πορεία της μάθησης και συμπεριφοράς του μαθητή, στην πράξη ωστόσο οι περισσότεροι, 

σύμφωνα με τις αναφορές τους, δεν το υποστηρίζουν με κάποιο σταθερό τουλάχιστον 

τρόπο. Κι ακόμη κι αν κάποια στιγμή κάποιοι το επιχειρήσουν, ματαιώνονται γρήγορα κι 

                                                
343Αφορά στην 16η ερώτηση της συνέντευξης του δασκάλου.  
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εύκολα από την έκβαση των προσπαθειών τους και παραιτούνται μην έχοντας παράλληλα 

και την αναγκαία γι’ αυτό στήριξη. 

«Να έχω μια καλύτερη σχέση με τους γονείς τους να είμαστε καλύτερα μεταξύ μας..» 

(Δάσκαλος 2) 

«Αυτό θέλει περισσότερο να είσαι φίλος με την οικογένεια για να σε βλέπει πιο συχνά να 

βγαίνεις καμιά βόλτα με τη μαμά για να σου πει κάτι παραπάνω..» (Δάσκαλος 3) 

«Ναι θα μπορούσα.. να έχω πιο συστηματική επαφή με τη μάνα του.. να την καλέσω εγώ..» 

(Δάσκαλος 10) 

«Έχω βάλει μια μέρα μια ώρα κάθε Πέμπτη που δέχομαι τους γονείς αλλά δεν έρχεται 

κανείς.. η μόνη περίπτωση να έρθουν είναι λόγω βαθμών αν πάρουν ένα χαμηλό βαθμό.. 

αυτό γίνεται κυρίως στο πρώτο τρίμηνο αν ένας μαθητής του 9 ή του 10 πάρει ένα 7 ή ένα 6.. 

εκείνη την ώρα δεν την έχω πια.. έχω κουραστεί.. θα έπρεπε κάθε Πέμπτη να έχω κι ένα 

γονιό να είμαι ειλικρινής.. το δεύτερο τρίμηνο κάλεσα τρεις φορές μια μαμά για να έρθει.. όλο 

αυτό με αποθαρρύνει.. τόση προσπάθεια.. και κάποια στιγμή λέω ας το καλό.. κι από την 

άλλη όταν δεν υπάρχει συνεννόηση με τους γονείς, όταν δεν παραδέχονται κάποια πράγματα 

που κάνουν μπαμ, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και αποθαρρυντικά.. τόση 

προσπάθεια για το τίποτα.. και παρόλο που είναι μέρος της δουλειάς μου.. είναι κάτι που 

κουράζει.. παρατηρώ πολύ τι γίνεται γενικά στο σχολείο, στην τάξη και στο διάλειμμα και 

προσπαθώ να το κουβεντιάζω σε ανύποπτο χρόνο γενικά και αόριστα..» 

  

Γ. Θετική, χωρίς προκαταλήψεις προσέγγιση μαθητή από δάσκαλο.  

Σε μια περίπτωση η εξαρχής θετική, χωρίς προκαταλήψεις προσέγγιση του μαθητή από το 

δάσκαλο θεωρείται ότι θα μπορούσε να φέρει πιο άμεσο, καλύτερο αποτέλεσμα στη 

συμπεριφορά του μαθητή.  

«Ναι αν ξεκινούσα τη σχολική χρονιά χωρίς να είμαι προκατειλημμένη μαζί του από τους 

προηγούμενους συναδέλφους θα μπορούσα να κάνω πολλά περισσότερα.. μου πήρε χρόνο να 

δοκιμάσω μέχρι να βρω το κουμπί του.. χάθηκε αρκετός χρόνος.. ουσιαστικά σαν να άρχισα 

το Γενάρη μαζί του.. αν άρχιζα τώρα μαζί του τη σχολική χρονιά θα τον είχα από πολύ 

κοντά.. με πιο θετική διάθεση.. με πιο θετικούς τρόπους μαζί του.. από την άλλη βέβαια κι 

εγώ έμαθα μέσα από όλα αυτά κάποια πράγματα..» (Δάσκαλος 1) 
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Δ. Καλύτερη σχέση δασκάλου με μαθητή.  

Σε μια περίπτωση η καλύτερη σχέση δασκάλου με μαθητή θεωρείται ότι θα μπορούσε να 

συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της συμπεριφοράς του.  

«Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.. εγώ απλά θέλω να συνεχίσω σε αυτό το μοτίβο.. 

αλλά δεν πιστεύω ότι είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος που πρέπει να εφαρμόσω.. αλλά το τι 

κάνω κάθε μέρα και δένομαι όλο και περισσότερο με τα παιδιά.. να έχω μια καλύτερη σχέση 

με την ομάδα σαν σύνολο αλλά και με τον καθένα ξεχωριστά.. αυτό οδηγεί σε ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα.. η σχέση που δημιουργείς με τα παιδιά..» (Δάσκαλος 2) 

 

Ε. Προσωπική συζήτηση δασκάλου με μαθητή.  

Σε μια περίπτωση η προσωπική συζήτηση του δασκάλου με το μαθητή θεωρείται ότι 

μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα.  

«Θα μπορούσα ας πούμε να το συζητήσουμε οι δύο μας κι όχι εντός της τάξης.. πιστεύω αυτό 

ότι θα βοηθούσε.. λόγω έλλειψης χρόνου και γιατί και οι υπόλοιποι πρέπει να συμμετάσχουν 

στη συζήτηση.. αφού είμαστε μια ομάδα.. γι αυτό το κάνουμε έτσι.. πρέπει να ακούσει γι αυτό 

και αυτός που δέχεται την επιθετικότητα.. κι αυτός έχει ένα θέμα.. αφορά δηλαδή πάντα 

κάποιους κι όχι μόνο εκείνη γι αυτό και είναι καλό να το βλέπουμε όλοι μαζί.. αλλά επιπλέον 

θα μπορούσα να μιλήσω και προσωπικά με την ίδια για να καταλάβει περισσότερο..» 

(Δάσκαλος 6) 

 

ΣΤ. Βοήθεια δασκάλου από κάποιον ειδικό. 

Σε μια περίπτωση η συμβουλευτική βοήθεια του δασκάλου από κάποιον ειδικό θεωρείται 

ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερο αποτέλεσμα στη διαχείριση της προβληματικής 

συμπεριφοράς του μαθητή.  

«Ναι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο.. δε ξέρω τι ακριβώς.. ίσως με κάποια ενημέρωση 

από ψυχολόγο.. κάποια συμβουλευτική στο πώς να της φέρομαι..» (Δάσκαλος 7) 

 

Ζ. Ενισχυτική διδασκαλία μαθητή.  

Σε μια ακόμη περίπτωση θεωρείται ότι παραπάνω αποτέλεσμα στη βελτίωση της 

συμπεριφοράς του μαθητή θα μπορούσε να φέρει η ενισχυτική διδασκαλία, ο χρόνος της 

οποίας επιτρέπει την πιο εντατική ενασχόληση του δασκάλου με τις μαθησιακές αδυναμίες 

κι ελλείψεις του μαθητή.  

«Θα μπορούσα πιστεύω.. αν είχα ώρα ενισχυτικής θα μπορούσε να έρχεται πιο διαβασμένος, 

να ανοίγει κανένα βιβλίο στο σπίτι.. να τον έβαζα σε μια ρέγουλα και να καταλάβει τον τρόπο 
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που χρειάζεται να εργάζεται.. στο μαθησιακό δηλαδή θα μπορούσα έτσι να τον βοηθήσω 

καλύτερα..» (Δάσκαλος 4) 

 

Β2.2.4.11 Προτάσεις Αποτελεσματικών Πρακτικών που θα Μπορούσαν Επιπλέον να 

Εφαρμόσουν οι Γονείς και ο Δάσκαλος Κατά την Αντίληψη του Μαθητή344 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών της έρευνας, η στάση που θα ήθελαν από 

τους γονείς τους απέναντι στην προβληματική συμπεριφορά τους ορίζεται ως εξής: 1Α) 

συζήτηση (στις έξι από τις δώδεκα περιπτώσεις), 1Β) σχέση παιδιού με γονιό (αναφέρεται 

σε τέσσερις περιπτώσεις), 1Γ) ομιλία σε ήρεμο τόνο (αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις), 1Δ) 

έλλειψη τιμωριών (αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις), 1Ε) συμβουλές (αναφέρεται σε δύο 

περιπτώσεις), 1ΣΤ) προσεκτική ακρόαση του παιδιού (αναφέρεται σε μια περίπτωση) και 

1Ζ) μεταφορά του μηνύματος στο παιδί μέσω της μητέρας (αναφέρεται σε μια 

περίπτωση).  

Αντίστοιχα, η στάση που θα ήθελαν από τους δασκάλους τους περιγράφεται ως 

εξής: 2Α) ομιλία σε ήρεμο τόνο (στις επτά από τις δώδεκα περιπτώσεις), 2Β) έλλειψη 

τιμωριών (σε δύο περιπτώσεις), 2Γ) προσεκτική ακρόαση μαθητή (σε μια περίπτωση), 

2Δ) θετική ενίσχυση (σε μια περίπτωση) και 2Ε) σχέση δασκάλου με μαθητή (σε μια 

περίπτωση). 

 

1Α. Συζήτηση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές προτείνουν την ήρεμη συζήτηση ως μια πιο 

αποτελεσματική πρακτική, την οποία ζητούν από τους γονείς τους.  

«Από το μπαμπά θα ήθελα να συζητήσουμε πιο ήρεμα εκείνη την ώρα.. κι από τη μαμά θα 

ήθελα ακριβώς το ίδιο..» (Μαθητής 2) 

«Ο μπαμπάς θα ήθελα να μου μιλάει ήρεμα.. το ίδιο θα ήθελα και από τη μαμά..» (Μαθητής 

3) 

«Ο μπαμπάς θα ήθελα να μου μιλάει, να μου εξηγεί.. η μαμά θα ήθελα να μου το πει με ήρεμο 

τρόπο..» (Μαθητής 11) 

 

 

 

 

                                                
344Αφορά στην 11η ερώτηση της συνέντευξης του μαθητή.  
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1Β. Σχέση παιδιού με γονιό. 

Σε άλλες περιπτώσεις οι μαθητές ζητούν περισσότερη σχέση ανάμεσα σε γονείς και παιδί 

ως ένα τρόπο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει καλύτερα στη βελτίωση της 

συμπεριφοράς τους.  

«Θα ήθελα ο μπαμπάς να με έπαιρνε τηλέφωνο, να μιλούσαμε μαζί γιατί όλο εγώ τον παίρνω 

τηλέφωνο, αυτός όχι..» (Μαθητής 6) 

«Θα ήθελα ο μπαμπάς να ασχολείται πιο πολύ μαζί μου, να μπορώ να του μιλάω, να του λέω 

ό,τι θέλω, να περνάμε πιο πολλές ώρες μαζί..» (Μαθητής 8) 

«Θα ήθελα ο μπαμπάς να ασχολείται μαζί μου, να κάνουμε πράγματα οι δυο μας..» 

(Μαθητής 9) 

 

1Γ. Ομιλία σε ήρεμο τόνο. 

Σε δύο περιπτώσεις αυτό που οι μαθητές ζητούν είναι η ομιλία σε ήρεμο τόνο εκ μέρους 

των γονιών.   

«Η μαμά θα ήθελα να μη μου φωνάζει..» (Μαθητής 4) 

«Ο μπαμπάς να μη μου φωνάζει με το παραμικρό..» (Μαθητής 10) 

 

1Δ. Έλλειψη τιμωριών. 

Σε δύο περιπτώσεις οι μαθητές προτείνουν την έλλειψη τιμωριών εκ μέρους των γονιών 

τους.  

«Ο μπαμπάς θα ήθελα να μη με βάζει τιμωρίες..» (Μαθητής 3) 

«Η μαμά θα ήθελα να μη μου έπαιρνε τα παιχνίδια που μου αρέσουν για να με τιμωρήσει..» 

(Μαθητής 9) 

 

1Ε. Συμβουλές. 

Σε δύο άλλες περιπτώσεις οι μαθητές ζητούν τις συμβουλές εκ μέρους των γονιών τους.  

«Ο μπαμπάς θα ήθελα να με συμβουλεύει..» (Μαθητής 4) 

«Με τη μαμά θα ήθελα να με συμβουλεύει..» (Μαθητής 8) 

 

1ΣΤ. Προσεκτική ακρόαση του παιδιού. 

Σε μια περίπτωση προτείνεται η προσεκτική ακρόαση του παιδιού εκ μέρους του γονιού 

του.  

«Η μαμά θα ήθελα να με ρωτάει αν λέω αλήθεια, να με αφήνει να της εξηγώ πρώτα και μετά 

άμα θέλει να με πιστεύει ή όχι..» (Μαθητής 7) 
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1Ζ. Μεταφορά του μηνύματος στο παιδί μέσω της μητέρας. 

Σε μια ακόμη περίπτωση ο μαθητής ζητάει την επικοινωνία του μηνύματος του πατέρα στο 

παιδί, με έναν πιο ήπιο κι έμμεσο τρόπο, με τη διαμεσολάβηση της μητέρας.  

«Θα ήθελα ο μπαμπάς όταν νευριάζει μαζί μου να φώναζε τη μαμά να μου το πει αυτή γιατί 

είναι πιο ήρεμη.. του μπαμπά η φωνή είναι πιο άγρια..» (Μαθητής 5) 

 

2Α. Ομιλία σε ήρεμο τόνο. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές ζητούν την ομιλία σε ήρεμο τόνο εκ μέρους των 

δασκάλων τους.  

«Η δασκάλα θα ήθελα κι αυτή να μη μου φωνάζει..» (Μαθητής 4) 

«Και η δασκάλα θα ήθελα να μου μιλάει ήρεμα δίχως να μου φωνάζει..» (Μαθητής 5) 

 

2Β. Έλλειψη τιμωριών. 

Σε δύο περιπτώσεις οι μαθητές προτείνουν την έλλειψη τιμωριών εκ μέρους του δασκάλου.  

«Από τη δασκάλα θα ήθελα να μη με βάζει τιμωρίες..» (Μαθητής 3) 

«Η δασκάλα να μην είναι στριμμένη, να μη με τιμωρεί..» (Μαθητής 10) 

 

2Γ. Προσεκτική ακρόαση μαθητή. 

Σε μια περίπτωση η προσεκτική ακρόαση του μαθητή εκ μέρους του δασκάλου προτείνεται 

ως μια πρακτική που θα μπορούσε επιπλέον να βοηθήσει το μαθητή.  

«Η δασκάλα θα ήθελα να προσπαθήσει να ακούσει τη γνώμη τη δική μου και των άλλων 

παιδιών..» (Μαθητής 7) 

 

2Δ. Θετική ενίσχυση μαθητή. 

Σε μια ακόμη περίπτωση προτείνεται η θετική ενίσχυση του μαθητή εκ μέρους του 

δασκάλου και μάλιστα ενώπιον όλης της ομάδας/τάξης.  

«Ο δάσκαλος θα ήθελα να με χειροκροτάει πιο συχνά μαζί με την τάξη μου για κάτι καλό που 

κάνω..» (Μαθητής 9) 

 

2Ε. Σχέση δασκάλου με μαθητή. 

Τέλος, σε μια περίπτωση προτείνεται περισσότερη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε 

δάσκαλο και μαθητή.  

«Ο δάσκαλος να ασχολείται μαζί μου..» (Μαθητής 12) 
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Β2.2.4.12 Προτάσεις Αποτελεσματικών Πρακτικών που θα Μπορούσαν Επιπλέον να 

Εφαρμόσουν οι Γονείς και ο Δάσκαλος: Σύγκριση Μεταξύ των Αντιλήψεων των Γονιών, 

των Δασκάλων και των Μαθητών 

Οι γονείς αναφέρουν τέσσερις κατηγορίες αποτελεσματικών πρακτικών που θα 

μπορούσαν επιπλέον να εφαρμόσουν στην αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς 

του παιδιού τους, ενώ οι δάσκαλοι έξι κατηγορίες. Και οι δύο πλευρές αναφέρονται σε 

θετικές πρακτικές αντιμετώπισης του μαθητή. Οι πρακτικές που οι γονείς προτείνουν 

περιορίζονται εντός του οικογενειακού πλαισίου και αφορούν στη σχέση γονιού και 

παιδιού, ενώ οι πρακτικές που οι δάσκαλοι προτείνουν συμπεριλαμβάνουν τη σχέση 

σχολείου με μαθητή, αλλά δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο σχολικό πλαίσιο. Αφορούν 

και στη σχέση του σχολείου με την οικογένεια, αλλά και στη στήριξη του σχολείου από 

ειδικούς σε θέματα συμβουλευτικής και παρέμβασης.  

Από την πλευρά τους οι μαθητές, προτείνουν επτά κατηγορίες πρακτικών για τους 

γονείς τους και πέντε κατηγορίες για τους δασκάλους τους ζητώντας είτε να εκλείψουν οι 

αρνητικές πρακτικές που ήδη εφαρμόζουν (όπως οι φωνές και οι τιμωρίες), είτε να 

αυξήσουν και να εμπλουτίσουν τις θετικές πρακτικές που χρησιμοποιούν. Από τους γονείς 

οι μαθητές ζητούν περισσότερες θετικές πρακτικές, απ’ ό,τι ζητούν από τους δασκάλους 

τους.  
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B3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Β3.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Β3.1.1 Ψυχοκοινωνικό Προφίλ Μαθητών Με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Κατά την Αντίληψη των Μαθητών και των Δασκάλων τους345 

 

Β3.1.1.1 Πως Αντιλαμβάνονται τον Εαυτό τους οι Μαθητές Με και Χωρίς Προβλήματα 

Συμπεριφοράς346 

Βάσει των δεδομένων της έρευνας, οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς έχουν, 

σύμφωνα με την αντίληψη των ίδιων των μαθητών, χαμηλότερη κοινωνική, σχολική, 

συναισθηματική επάρκεια και περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς συγκριτικά με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα, αλλά η διαφορά αυτή μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών 

βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική (σε μεγάλο βαθμό347) μόνο ως προς τη σχολική 

επάρκεια348. 

 Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι υπάρχει σύνδεση 

ανάμεσα στην κοινωνική, τη συναισθηματική επάρκεια και τη σχολική επιτυχία (Brown & 

Denham, 2010. Mc Evoy & Welker, 2000). Η ύπαρξη θετικών κοινωνικών σχέσεων με 

τους συνομηλίκους θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Οι δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους έχουν συσχετιστεί με προβλήματα προσαρμογής, συμπεριφοράς και 

επίδοσης στο σχολείο, ψυχικές διαταραχές στην εφηβεία και αργότερα στην ενήλικη ζωή 

(Kourkoutas, 2012. Χατζηχρήστου, 1992). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών 

ερευνών, οι επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες κατά την πρώτη σχολική ηλικία αποτελούν 

προβλεπτικό παράγοντα για τη μελλοντική σχολική επίδοση του παιδιού και τη σχολική 

του προσαρμογή (Casey, 2012. Gishel, 2008).  

Ακόμη, η μελέτη της αναπτυξιακής πορείας ανάμεσα στην κοινωνική επάρκεια και 

στα εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς έδειξε ότι τα παιδιά 

                                                
345Αντιστοιχεί στην 1η Υπόθεση, η οποία αφορά στα εξής υποκεφάλαια Αποτελεσμάτων του Ποσοτικού 
Μέρους: Β2.1.1.1-10, Β2.1.4.1 & Β2.1.4.2. 
346Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.1 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους.  
347Όταν λέμε σε μεγάλο βαθμό, εννοούμε ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς μεταξύ 
των δύο ομάδων σύγκρισης είναι: P-τιμή<0.05.  
348Η σχολική επάρκεια αφορά στο βαθμό στον οποίο ο μαθητής έχει κατακτήσει και χρησιμοποιεί όλες 
εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή του στο σχολικό πλαίσιο. Παιδιά με 
χαμηλή βαθμολογία στη σχολική επάρκεια επιμένουν λιγότερο στο υπό εκτέλεση έργο, αποδίδουν την 
αποτυχία σε έλλειψη ικανότητας και έτσι συμμετέχουν λιγότερο ή αποφεύγουν τις εργασίες που θέλουν 
προσπάθεια (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008). 
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με χαμηλότερη κοινωνική επάρκεια στα 4 χρόνια εκδήλωναν περισσότερες 

εσωτερικευμένες κι εξωτερικευμένες δυσκολίες προσαρμογής στην ηλικία των 10 ετών και 

περισσότερα εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς349 στην 

ηλικία των 14 ετών (Barbarasch & Elias, 2009. Bornstein, Hahn, & Haynes, 2010. Mash & 

Wolfe, 2010. Ttofi & Farrington, 2010). Στην έρευνα των Wentzel και Kathryn (2008) σε 

δείγμα 426 μαθητών 12 και 13 ετών, όπου εξετάστηκε η σχέση ανάμεσα στην σχολική 

επίτευξη και σε τρεις πλευρές της κοινωνικής επάρκειας350: την κοινωνικά υπεύθυνη 

συμπεριφορά, την κοινωνιομετρική θέση και τις δεξιότητες αυτορύθμισης (προσδιορισμός 

στόχου, διαπροσωπική εμπιστοσύνη και επίλυση προβλημάτων), τα δεδομένα έδειξαν ότι 

κάθε πλευρά της κοινωνικής επάρκειας σχετίζεται σημαντικά με τις βαθμολογικές 

επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο. 

Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν, ακόμη, την ύπαρξη προβλημάτων ενδοπροσωπικής 

και διαπροσωπικής προσαρμογής σε παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση351. Η συνύπαρξη των 

προβλημάτων αυτών με τις δυσκολίες αυτές συνήθως εντείνει τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει το παιδί και μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ενήλικη ζωή 

(π.χ. παραβατικότητα). Οι δυσκολίες στη μάθηση συνδέονται με δυσκολίες στη 

συναισθηματική προσαρμογή, τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών και την 

διαπροσωπική και ενδοπροσωπική προσαρμογή (Χατζηχρήστου κ.α., 2008). 

Ακόμη, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας των Maurice και Norris (2008), η 

κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια βρέθηκαν να επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική 

επιτυχία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα των Izard, Fine, Schultz, Mostow, 

Ackerman, και Youngstrom (2001), η συναισθηματική γνώση (emotional knowledge) 

βρέθηκε ότι μεσολαβεί μέσα από την επίδραση της λεκτικής ικανότητας στη σχολική 

                                                
349Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς επιδεικνύουν συνήθως: αποκλειστικά επιθετικά ή αντιδραστικά 
πρότυπα συμπεριφοράς, χαμηλή ή διογκωμένη αυτοεκτίμηση, διαστρεβλωμένη αντίληψη εαυτού, μειωμένες 
ικανότητες για δημιουργικό παιχνίδι, χρήση εχθρικού/αντικοινωνικού λεξιλογίου, ανασφαλή εσωτερικά 
λειτουργικά πρότυπα, περιορισμένες θετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, φτωχές ακαδημαϊκές ικανότητες, 
έλλειψη διάθεσης για κοινωνική προσέγγιση και θετική συνδιαλλαγή με άλλους συνομηλίκους και ενήλικες 
(Kauffman & Landrum, 2009. Mash & Wolfe, 2010).  
350Επιπλέον, η έρευνα των Farina, Arce, και Novo (2008), έδειξε ότι οι έφηβοι υψηλού κινδύνου είχαν 
υψηλότερα σκορ αντικοινωνικής συμπεριφοράς και χαμηλότερα σκορ κοινωνικών δεξιοτήτων (τάση να 
μεταθέτουν την απόδοση ευθύνης, δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, αυτοεκτίμηση, συναισθηματική 
νοημοσύνη) συγκριτικά με τους εφήβους της ομάδας ελέγχου.  
351Παρόλο που ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» παραπέμπει σε μια πραγματική διαταραχή μάθησης που 
οφείλεται σε οργανικούς ή γνωστικούς παράγοντες του ατόμου, ωστόσο πολλές φορές τα αίτια των 
αδυναμιών των μαθητών οφείλονται και σε άλλους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι συναισθηματικοί 
και παρωθητικοί παράγοντες αλλά και οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες στο σχολείο και την 
οικογένεια. Οι μαθησιακές δυσκολίες που ανάγονται σε μη οργανικούς και γνωστικούς παράγοντες είναι 
μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με διαδικασίες κοινωνικοποίησης και μάθησης (Μπασέτας, 2000). 
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επάρκεια, ενώ οι δυσκολίες στην ανίχνευση και στον προσδιορισμό των συναισθημάτων 

βρέθηκε ότι συμβάλλουν σε προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης.   

Έχει αποδειχθεί, επίσης, ότι οι μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται με χαμηλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις και κατ’ επέκταση με σχολική αποτυχία, η οποία αποτελεί έναν από 

τους παράγοντες εμφάνισης προβλημάτων κοινωνικοσυναισθηματικής προσαρμογής και 

διαταραχών συμπεριφοράς (Cheney & Jewell, 2012. Θάνος, 2009. Κουρκούτας & Θάνος, 

2013). Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Morgan, Farkas, Tufis, 

και Sperling (2008), τα παιδιά που είχαν προβλήματα μάθησης στην πρώτη τάξη βρέθηκε 

ότι ήταν σημαντικά πιο πιθανό να εμφανίσουν φτωχή απόδοση έργου, φτωχό αυτοέλεγχο, 

εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα  προβλήματα συμπεριφοράς και  σχολικής επίδοσης 

στην τρίτη τάξη. 

Ειδικότερα, η σχέση ανάμεσα στη σχολική αποτυχία και την 

προβληματική/παραβατική συμπεριφορά είναι ένα θέμα διαλόγου με πολλές 

αντιπαραθέσεις. Σύμφωνα με την έρευνα των Kempe, Gustafson, και Samuelsson (2011), 

οι μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζονται περισσότερο 

ανεξάρτητα μεταξύ τους. Από την άλλη μεγάλος αριθμός ερευνών έχει δείξει τη σύνδεση 

της σχολικής αποτυχίας με τα προβλήματα συμπεριφοράς (προφανώς είναι δυναμική η 

κατεύθυνση αυτής της συσχέτισης), χωρίς, ωστόσο, να έχει αποδειχθεί η αιτιολογική βάση 

της σχέσης αυτής (Algozzine, Wang, & Violette, 2011). Κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι 

η χαμηλή σχολική επίτευξη προάγει την παραβατική συμπεριφορά (Farrington, 1995), ενώ 

άλλες ότι η παραβατική συμπεριφορά προάγει τη σχολική αποτυχία (Hinsaw, 1992).  

 Από μια άλλη άποψη, οι συμπεριφορές αυτές δεν θεωρούνται ότι συνδέονται με μια 

αιτιακή σχέση, αλλά κάθε μια από αυτές μπορεί να εμφανίζεται είτε ως αιτία, είτε ως 

αποτέλεσμα της άλλης (Παπανδρέου, Τουλούμη, & Πουλόπουλος, 2003). Μάλιστα, 

σύμφωνα με μια ευρύτερη οικοσυστημική οπτική, η αντικοινωνική συμπεριφορά και η 

σχολική αποτυχία352 αλληλεπιδρούν και ενισχύουν η μία την άλλη μέσα σε ένα πλαίσιο 

ατελέσφορων πρακτικών και στρατηγικών τόσο από την πλευρά του σχολείου όσο και από 

την πλευρά των γονέων (Kauffman & Brigham, 2009. Kourkoutas 2012. Mc Evoy & 

Welker, 2000. Simpson & Mundschnek, 2012).  

                                                
352Τα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς συνδέονται με μακροχρόνια σχολική αποτυχία, μα μια προσέγγιση 
που ενσωματώνει τις συμπεριφορικές και ακαδημαϊκές παρεμβάσεις μπορεί να μειώσει τα προβλήματα 
συμπεριφοράς και να ενισχύσει τη σχολική επίτευξη. Το ζητούμενο είναι η ένταξη των μαθητών με 
αδυναμίες στις τάξεις γενικής παιδείας, κάτι που προϋποθέτει την εφαρμογή των κατάλληλων προγραμμάτων 
για τους μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, τα οποία χρειάζεται να διασυνδέουν 
τις ακαδημαϊκές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις παρέχοντας εμπειρικά βασισμένες πρακτικές στους 
εκπαιδευτικούς και επαγγελματική βοήθεια (Simpson & Mundschenk, 2012). 
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Εν κατακλείδι, όλα τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι διαταραχές συμπεριφοράς 

στα παιδιά, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται και αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα συνδέονται 

μεταξύ άλλων με πολύ χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις, δυσκολίες μάθησης, υψηλά 

ποσοστά σχολικής αποτυχίας353 και σχολικής εγκατάλειψης, φτωχές ως ανύπαρκτες 

κοινωνικές σχέσεις, υψηλά ποσοστά συναισθηματικών δυσκολιών, συγκρούσεις με τους 

γονείς και τους δασκάλους και κοινωνική απόρριψη ή απομόνωση (Kauffman & Landrum, 

2013. Κουρκούτας, 2011. Lehr & Mc Comas, 2011). 

Βλέπουμε, επομένως, ότι η ανασκόπηση των σχετικών ερευνητικών δεδομένων 

υποστηρίζει συνολικά την αρνητική σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνική, 

συναισθηματική, σχολική επάρκεια και επίδοση354 και στα προβλήματα συμπεριφοράς των 

μαθητών, δεδομένα τα οποία και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της 1ης μας υπόθεσης.   

Ως προς την αξιοπιστία των απαντήσεων των παιδιών, αξίζει να έχουμε υπόψη μας 

ότι τα παιδιά, ως αξιολογητές του εαυτού τους, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών 

παρόλο που γενικώς δεν θεωρείται ότι είναι σε θέση να δώσουν πλήρεις ή ακριβείς 

αναφορές για τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα, και τη γενικότερη προσαρμογή τους, 

ιδίως στις μικρότερες ηλικίες. Μάλιστα, έχει βρεθεί σχετικά ότι τα αγόρια αναφέρουν 

σημαντικά λιγότερα προβλήματα διαγωγής και ότι στον συγκεκριμένο τομέα 

συμπεριφοράς οι ενήλικοι παρέχουν πιο αξιόπιστες πληροφορίες, ενώ τα παιδιά αποτελούν 

σημαντική πηγή όταν υπάρχουν εσωτερικευμένα προβλήματα, όπως το άγχος, η κατάθλιψη 

κ.α. (Χατζηχρήστου, 2011). 

Το γεγονός ότι βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες 

μαθητών μόνο ως προς τη σχολική επάρκεια κατά την αντίληψη πάντα των ίδιων των 

μαθητών, πιθανά να οφείλεται στο ότι η σχολική επάρκεια είναι λιγότερο υποκειμενικά 

                                                
353Σύμφωνα με την υπόθεση της σχολικής αποτυχίας, η αποτυχία που βιώνουν οι μαθητές με προβλήματα 
μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο είναι το πρώτο βήμα μιας ακολουθίας που καταλήγει στην 
παραβατικότητα. Τα ενδιάμεσα βήματα περιλαμβάνουν εμπειρίες κριτικής και απόρριψης, ανάπτυξη 
αρνητικής αυτοεικόνας, αυξημένη ματαίωση και πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου. Η βασική θέση της 
υπόθεσης αυτής είναι πως η σχολική αποτυχία προηγείται της παραβατικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την 
υπόθεση της ευαλωτότητας, τα προβλήματα που εμφανίζουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στους τομείς 
του ελέγχου των παρορμήσεων, της προσοχής, της αντιληπτικότητας, της κατανόησης, της κρίσης, της 
αδυναμίας αντίληψης αιτιωδών σχέσεων, της ανικανότητας πρόβλεψης των συνεπειών των πράξεών τους και 
τις δυσχέρειες επικοινωνίας με τους άλλους, τους προκαλούν προβλήματα αυτοδιαχείρισης, καθιστώντας τα 
περισσότερο ευάλωτα στην εμπλοκή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Η υπόθεση της διαφορετικής 
αντιμετώπισης-μεταχείρισης υποστηρίζει ότι τόσο οι ανήλικοι με μαθησιακές δυσκολίες όσο και οι 
συνομήλικοί τους εμπλέκονται με την ίδια συχνότητα στην παραβατικότητα. Η πρώτη, ωστόσο, ομάδα έχει 
σε σχέση με τη δεύτερη μεγαλύτερες πιθανότητες σύλληψης και καταδίκης από τους φορείς του επίσημου 
κοινωνικού ελέγχου (Θεμελή, 2013). 
354Τα σχολεία χρειάζεται να αναπτύσσουν παρεμβάσεις και υποστήριξη γύρω από τη θετική συμπεριφορά για 
τους μαθητές εκείνους που η συμπεριφορά τους επηρεάζει αρνητικά τη σχολική τους επιτυχία, οι οποίες να 
μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη σχολική επίτευξη των μαθητών και συνάμα τις συναισθηματικές και 
συμπεριφορικές τους αδυναμίες (Cheney & Jewell, 2012). 
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προσδιορισμένη και ένα θέμα περισσότερο συζητημένο και οικείο στα παιδιά, σε αντίθεση 

με τους υπόλοιπους τομείς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης που διερευνήθηκαν, δηλαδή την 

κοινωνική, συναισθηματική επάρκεια και τα προβλήματα συμπεριφοράς.  

Ακόμη, το ότι οι ίδιοι οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς δεν αναγνωρίζουν 

διαφορές ως προς τα προβλήματα συμπεριφοράς τους (επιθετικότητα, παραβατικότητα) 

συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ενδεχομένως να σχετίζεται με την αντίληψη κι ερμηνεία 

εκ μέρους τους των εξωτερικών ερεθισμάτων και αντιδράσεων ως αρνητικών ή επιθετικών 

προς αυτούς, γεγονός το οποίο πιθανά να μην τους κάνει να θεωρούν ότι η συμπεριφορά 

τους είναι προβληματική/παρεκκλίνουσα (Crick & Dodge, 1994. Kempes, Matthys, Vries, 

& Engeland, 2005. Scriva & Heriot, 2008). 

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί, όπως οι σχετικές έρευνες υποστηρίζουν, ότι τα 

επιθετικά παιδιά - ειδικά τα παρορμητικά/επιθετικά παιδιά και όχι τα παιδιά που 

χρησιμοποιούν την επιθετικότητά τους με τρόπο «εργαλειακό/χειριστικό» (instrumental 

aggressivity) για προσωπικά οφέλη - παρουσιάζουν πολύ λιγότερες ενσυναισθητικές, 

διαπροσωπικές και ενδοσκοπικές δεξιότητες (Fraser & Williams, 2004. Frick & Kimonis, 

2008). Σύμφωνα, επίσης, με την ψυχοδυναμική θεωρία, τα παιδιά αυτά δεν έχουν 

αναπτύξει έναν υψηλό βαθμό αυτοσυνείδησης (ανεπτυγμένες ηθικές δομές-υπερεγώ) και 

κατά συνέπεια αδυνατούν να κρίνουν τον εαυτό τους αντικειμενικά ή τη συμπεριφορά τους 

ως προβληματική (Κουρκούτας, 2011. Levine, 2007). Κλινικά δεδομένα, ακόμη, δείχνουν 

ότι τα παιδιά αυτά αρνούνται να αποδεχθούν μια αδύναμη ή προβληματική εικόνα εαυτού 

(Briggs, 2008).   

 

Β3.1.1.2 Πως Αντιλαμβάνονται τη Σχολική τους Επίδοση οι Μαθητές Με και Χωρίς 

Προβλήματα Συμπεριφοράς355  

Ειδικότερα, όσον αφορά στη σχολική τους επίδοση, οι μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς βρέθηκαν να έχουν χαμηλότερη επίδοση στη γλώσσα, στα μαθηματικά, 

στην ιστορία και στα θρησκευτικά συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς, αλλά η διαφορά αυτή ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών ήταν στατιστικά 

σημαντική μόνο στο μάθημα της ιστορίας (σε μεγάλο βαθμό) και στο μάθημα της γλώσσας 

(σε πολύ μεγάλο βαθμό356).   

                                                
355Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.2 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. 
356Όταν λέμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, εννοούμε ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς 
μεταξύ των δύο ομάδων σύγκρισης είναι: P-τιμή<0.01.  
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Τα προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο και οι αποκλίνουσες 

συμπεριφορές στην τάξη έχουν διερευνηθεί ευρύτατα διεθνώς και έχουν σχετιστεί με την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και προσαρμογή του παιδιού αλλά και με τη σχολική του 

επίδοση (Kauffman & Landrum, 2013. Κουρκούτας, 2011. Kourkoutas, 2012. Rohner, 

2010. Χατζηχρήστου & Hopf, 1991). Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ένας μεγάλος αριθμός παιδιών σχολικής ηλικίας παρουσιάζει σημαντικές 

ακαδημαϊκές δυσκολίες, συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα ή πιθανότατα 

και τα δύο (Κουρκούτας, 2011. Lehr & Mc Comas, 2011). Ειδικότερα, σύμφωνα με 

ευρήματα σχετικών μελετών, οι μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

δυσκολίες357 παρουσιάζουν αδυναμίες στο διάβασμα και στο γράψιμο (Bock & Borders, 

2012).  

Μάλιστα, η χαμηλή σχολική επίδοση και η σχολική αποτυχία έχουν βρεθεί ότι 

αποτελούν παράγοντα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Η αυτοεκτίμηση του μαθητή θεωρείται 

κεντρικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στη σχολική αποτυχία και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς. Η συνεχής σχολική αποτυχία απειλεί την αυτοεκτίμηση του μαθητή με 

αποτέλεσμα να στρέφεται σε εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί να μην είναι 

κοινωνικά αποδεκτές, αλλά του προσφέρουν την εμπειρία της επιτυχίας κερδίζοντας το 

ενδιαφέρον του (Καλογρίδη, 1995. Kauffman & Landrum, 2013. Mash & Wolfe, 2010).  

Στο σύνολό τους, τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικής 

σύνδεσης ανάμεσα στη σχολική αποτυχία και τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, 

θέση που αποτελεί μέρος της 1ης μας υπόθεσης.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, η διαφορά των δύο ομάδων κατά την 

αντίληψη των ίδιων των μαθητών, είναι στατιστικά σημαντική μόνο στην ιστορία και τη 

γλώσσα. Πιθανά αυτό να οφείλεται στο ότι το μάθημα των μαθηματικών είναι περισσότερο 

πρακτικό μάθημα και δεν απαιτεί τόσο χρόνο συγκέντρωσης και προσοχής, όπως εκείνο 

της γλώσσας ή της ιστορίας. Η επίδοση, δηλαδή, σε αυτό απαιτεί άλλου είδους αντίληψη 

και νοητική/γνωστική επεξεργασία. Η γλώσσα και η ιστορία από την άλλη απαιτούν 

συστηματικότερη μελέτη και την κατοχή βασικών γνώσεων. Κι ίσως γι’ αυτό να 

                                                
357Οι μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες συνιστούν σημαντική πρόκληση για τις 
οικογένειες και τους εκπαιδευτές που τους υποστηρίζουν. Παρόλο που γονείς και εκπαιδευτικοί αναφέρουν 
δυσκολίες συμπεριφοράς από την ηλικία των 3 ετών, συνήθως οι παρεμβάσεις δεν συμβαίνουν πριν την 
ηλικία των 10 ετών, με αποτέλεσμα οι συμπεριφορές αυτές να γίνονται χρόνιες. Πέρα όμως από τις 
κοινωνικές και συμπεριφορικές χρειάζονται παράλληλα και παρεμβάσεις αποτελεσματικών στρατηγικών 
μάθησης, οι οποίες βελτιώνουν τη σχολική επίτευξη αλλά και τη θετική συμπεριφορά. Υπάρχει, επομένως, η 
ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να εστιάσουν σε ολόκληρο το παιδί, τόσο στις 
κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες όσο και στις ακαδημαϊκές ελλείψεις, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής 
των παιδιών με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες (Bock & Borders, 2012).  
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παρατηρείται οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς να έχουν κάποιες φορές καλύτερη 

επίδοση στα μαθηματικά συγκριτικά με τα υπόλοιπα, περισσότερο θεωρητικά μαθήματα. 

Ακόμη, το μάθημα των θρησκευτικών δεν είναι από τα πιο απαιτητικά στη μελέτη τους 

όσον αφορά στο χρόνο που χρειάζονται, όπως είναι αντίθετα η γλώσσα και η ιστορία. Η 

φύση, λοιπόν, των μαθημάτων προφανώς συνδέεται με τη διαφορά στη σχολική επίδοση 

των παιδιών με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς σύμφωνα με την αντίληψή τους.  

 

Β3.1.1.3 Πως οι Δάσκαλοι Αντιλαμβάνονται τους Μαθητές Με και Χωρίς Προβλήματα 

Συμπεριφοράς358 

Βάσει των ερευνητικών μας ευρημάτων, οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

βρέθηκαν, σύμφωνα με την αντίληψη των δασκάλων, να διαφέρουν σημαντικά και μάλιστα 

σε πολύ μεγάλο βαθμό και στους τέσσερις παράγοντες της ψυχοκοινωνικής τους 

ανάπτυξης, έχοντας χαμηλότερη κοινωνική, σχολική, συναισθηματική επάρκεια και 

περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς.   

Σχετικά με τις εκτιμήσεις των δασκάλων για τα παιδιά, αποτελέσματα μελετών έχουν 

δείξει ότι οι πληροφορίες για το παιδί που βασίζονται στις αναφορές των εκπαιδευτικών 

είναι έγκυρες και αξιόπιστες, παρά την κριτική ότι παρέχουν «υποκειμενικές εντυπώσεις» 

(Χατζηχρήστου κ.α., 2008). Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το παιδί στο δομημένο πλαίσιο του 

σχολικού περιβάλλοντος, έχοντας ως σημείο αναφοράς την ευρύτερη ομάδα των 

συνομηλίκων, γι’ αυτό και πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση από τον 

εκπαιδευτικό είναι από τις πλέον ακριβείς (Χατζηχρήστου, 2011). 

Ως προς την αντίληψη, επομένως, των εκπαιδευτικών σχετικά με το ψυχοκοινωνικό 

προφίλ των παιδιών με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς βρέθηκε το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας (Kauffman & Landrum, 2013. Mash & 

Wolfe, 2010), κάτι που προφανώς σχετίζεται με τον τρόπο που οι ενήλικες εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Κι όταν λέμε βρέθηκε το «αναμενόμενο 

αποτέλεσμα», εννοούμε ότι βρέθηκε να υπάρχει η αναμενόμενη, βάσει της βιβλιογραφίας, 

διαφορά ως προς τους παράγοντες που εκτιμήθηκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών, με 

και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς.  
 

 

                                                
358Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.3 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. 
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Β3.1.1.4 Πως οι Δάσκαλοι Αντιλαμβάνονται τη Σχολική Επίδοση των Μαθητών Με και 

Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς359 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνάς μας, οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

βρέθηκαν, κατά την αντίληψη των δασκάλων, να έχουν σε σημαντικό και μάλιστα πολύ 

μεγάλο βαθμό χαμηλότερη επίδοση στη γλώσσα, στα μαθηματικά, στην ιστορία και στα 

θρησκευτικά συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, κάτι που 

προφανώς συνδέεται, πέρα από τη σύνδεση των προβλημάτων συμπεριφοράς με τη χαμηλή 

σχολική επίδοση, η οποία προκύπτει από την ανασκόπηση των σχετικών ερευνητικών 

δεδομένων, και με τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες, στο σύνολό τους, 

αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα συγκριτικά με τα παιδιά. 

   

Β3.1.1.5 Μαθητές Με Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Μεταξύ των Τομέων 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης για το Μαθητή360 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για τους μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του μαθητή, η υψηλή συναισθηματική επάρκεια 

συσχετίζεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με υψηλή σχολική και κοινωνική 

επάρκεια και η υψηλή σχολική επάρκεια, με υψηλή κοινωνική επάρκεια. Από την άλλη, τα 

προβλήματα συμπεριφοράς συσχετίζονται σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό με χαμηλή 

σχολική επάρκεια.  

Το ότι συσχετίζεται η συναισθηματική με τη σχολική και κοινωνική επάρκεια και η 

σχολική με την κοινωνική επάρκεια είναι κάτι το αναμενόμενο σύμφωνα με τα σχετικά 

δεδομένα που υπάρχουν (Elliot & Place, 2012. Kauffman & Landrum, 2013), όπως, επίσης, 

και η συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ των προβλημάτων συμπεριφοράς και τη χαμηλή 

σχολική επάρκεια.  

Το ερώτημα, βέβαια, είναι γιατί τα προβλήματα συμπεριφοράς δεν συσχετίζονται 

στατιστικά σημαντικά (αρνητικά) πέρα από τη σχολική επάρκεια και με την κοινωνική και 

συναισθηματική επάρκεια. Το εύρημα αυτό προφανώς σχετίζεται με το πρώτο μας εύρημα 

που βασιζόταν στην αντίληψη του μαθητή και έδειχνε ότι οι δύο ομάδες μαθητών 

διαφέρουν σημαντικά μονάχα ως προς τη σχολική επάρκεια. Πιθανά αυτό οφείλεται στο 

ότι η αντίληψη των παιδιών για τη σχολική τους επάρκεια, η οποία είναι περισσότερο 

μετρήσιμη στην καθημερινότητά τους, είναι πιθανά πιο «αντικειμενική», σε σύγκριση με 

την συναισθηματική και κοινωνική τους επάρκεια, για τις οποίες δεν γίνεται συνήθως 

                                                
359Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.4 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους.  
360Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.5 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. 



 

 

363 

 

λόγος ή αξιολόγηση, οπότε και τα παιδιά ίσως δεν είναι τόσο εξοικειωμένα και 

δυσκολεύονται να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε σχέση με αυτά. Ακόμη, ίσως σχετίζεται 

με τον τρόπο που τοποθετούνται και προσδιορίζονται η συναισθηματική και κοινωνική 

επάρκεια στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης των 

συγκεκριμένων παιδιών.  

Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι ένας παράγοντας που επηρεάζει την έκφραση των 

συναισθημάτων, και πιθανά το πώς βλέπουν τα παιδιά τον εαυτό τους σε σχέση με αυτήν, 

είναι οι κοινωνικές νόρμες. Οι νόρμες αυτές συνδέονται με όλα τα «πρέπει» του 

κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και τα οποία 

υποχρεώνονται να υιοθετήσουν προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία 

(Χατζηχρήστου, 2005-β). Έπειτα, η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, η οποία αφορά στις 

σχέσεις361 αλληλεπίδρασής του με τα άτομα του περιβάλλοντός του, την οικογένεια, το 

σχολείο και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται κι αυτή από τα 

πρότυπα, τους ηθικούς κανόνες και τις αξίες του ζωτικού του χώρου (Barbarasch & Elias, 

2009. Gishel, 2008. Τσομπανίδης, 2003). 

Βέβαια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Casey (1996), υπάρχουν 

συστηματικές διαφορές στην έκφραση, την αξιολόγηση και τη ρύθμιση του συναισθήματος 

στις διαφορετικές μορφές προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών. Οι συναισθηματικές 

διαδικασίες είναι σημαντικά συστατικά της λειτουργίας των παιδιών και η συναισθηματική 

ανάπτυξη μπορεί να αλλάξει από τα προβλήματα συμπεριφοράς ή η μη συνηθισμένη 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση 

συμπτωματικών συμπεριφορών στη ζωή του (Levine, 2007).  

 

Β3.1.1.6 Μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Μεταξύ των Τομέων 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης για το Δάσκαλο362 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς που 

αφορούν στην αντίληψη του δασκάλου, η υψηλή σχολική επάρκεια συσχετίζεται σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με υψηλή κοινωνική επάρκεια και η υψηλή 

συναισθηματική επάρκεια συσχετίζεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με υψηλή 

κοινωνική επάρκεια. Η σχολική επάρκεια από την άλλη δεν βρέθηκε να συσχετίζεται σε 

                                                
361Μάλιστα, τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών δείχνουν ότι οι ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες και τα 
προβλήματα συμπεριφοράς επηρεάζουν αρνητικά την ακαδημαϊκή και κυρίως την ψυχοκοινωνική λειτουργία 
του παιδιού και διαταράσσουν σημαντικά τις σχέσεις με το περιβάλλον του (Elliot & Place, 2012. Kauffman 
& Landrum, 2013. Κουρκούτας, 2011. Mash & Wolfe, 2010). 
362Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.6 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους.  
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σημαντικό βαθμό (μεγάλο ή πολύ μεγάλο) με τη συναισθηματική επάρκεια, κάτι που όμως 

βρέθηκε να ισχύει κατά την αντίληψη του μαθητή. Από την άλλη, τα υψηλά προβλήματα 

συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του δασκάλου βρέθηκαν να συσχετίζονται σε σημαντικό 

(πολύ μεγάλο) βαθμό με χαμηλή κοινωνική, σχολική και συναισθηματική επάρκεια.  

Βλέπουμε ότι, συνολικά, τα αποτελέσματα κατά την αντίληψη του δασκάλου είναι 

πιο κοντά σε ό,τι αναμέναμε βάσει των σχετικών ερευνητικών δεδομένων για την αρνητική 

σύνδεση ανάμεσα σε σχολική, κοινωνική, συναισθηματική επάρκεια και στα προβλήματα 

συμπεριφοράς, κάτι που προφανώς σχετίζεται με τον διαφορετικό τρόπο αντίληψης της 

πραγματικότητας από τους ενήλικες εκπαιδευτικούς συγκριτικά μ’ εκείνο των παιδιών. 

 

Β3.1.1.7 Μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Ανάμεσα σε Μαθητή και 

Δάσκαλο Πάνω στους Τομείς Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης363 

Ως προς τη σχέση της κοινωνικής, σχολικής, συναισθηματικής επάρκειας και των 

προβλημάτων συμπεριφοράς στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς κατά την 

αντίληψη του μαθητή και του δασκάλου, μονάχα η υψηλή κοινωνική επάρκεια κατά την 

αντίληψη του δασκάλου βρέθηκε να συσχετίζεται σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό με 

λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του μαθητή. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 

η αντίληψη του μαθητή για τον εαυτό του στους επιμέρους τομείς της ψυχοκοινωνικής του 

ανάπτυξης δεν συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αντίληψη του δασκάλου για το 

μαθητή, ένα εύρημα που διαφοροποιείται από αυτό που περιμέναμε να βρούμε βάσει της 

υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας.  

Σύμφωνα, μάλιστα, με αυτήν, το παιδί τείνει να εσωτερικεύει τις προσδοκίες των 

σημαντικών άλλων. Ο δάσκαλος ως σημαντικός άλλος συμβάλλει πέρα από τη λεκτική και 

με τη μη λεκτική συμπεριφορά του στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης του παιδιού, αλλά 

και της στάσης του απέναντι στα μαθήματα, κάτι που κατ’ επέκταση επηρεάζει τη σχολική 

του επίδοση. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν αρνητικές στάσεις από τους δασκάλους τους 

είναι πολύ δύσκολο να ανασκευάσουν την αρχική τους εικόνα, καθώς οι προσδοκίες των 

δασκάλων επηρεάζουν κι εκείνες των συμμαθητών τους, γεγονός που αυξάνει κι άλλο την 

επίδρασή τους, γι’ αυτό και είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να έχουν επίγνωση της 

επιρροής που ασκούν στην αυτό-εικόνα και τη σχολική αντίληψη των μαθητών τους 

(Μπασέτας, 2010. Μπίκος, 2004). 

                                                
363Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.7 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. 
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Η διαμόρφωση της αυτοαντίληψης, εξάλλου, έχει βρεθεί ότι συντελείται βαθμιαία, 

στη διάρκεια της εξελικτικής πορείας του ατόμου και διαφοροποιείται προοδευτικά 

τουλάχιστον μέχρι την αρχή της εφηβείας. Με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό 

σχολείο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της αυτοαντίληψης και γίνεται μια στροφή προς τον 

εσωτερικό εαυτό. Τα πρώτα χρόνια παρατηρείται μείωση των υπερβολικά θετικών 

χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούσε για να περιγράψει τον εαυτό του σε προηγούμενες 

ηλικίες, κάτι που οφείλεται στην υπερβολικά θετική εικόνα που είχε για τον εαυτό του τα 

προηγούμενα χρόνια και στην απουσία κοινωνικών συγκρίσεων οι οποίες ξεκινούν με την 

ένταξή του στο σχολικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά στο δημοτικό 

αξιολογούν τον εαυτό τους σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των δασκάλων τους, αλλά και 

από τις συγκρίσεις με τους συνομηλίκους τους εντοπίζοντας τις ατομικές τους διαφορές και 

αξιολογώντας την επάρκειά τους σε διάφορους τομείς, μια διαδικασία που γίνεται αρκετά 

«επώδυνη» για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Χατζηχρήστου, 2005-α). 

Βέβαια, παρόλο που τα ευρήματά μας αυτά δεν συνάδουν με τα υπάρχοντα σχετικά 

δεδομένα, τα προηγούμενα αποτελέσματα μας καθοδηγούσαν κατά κάποιο τρόπο σ’ αυτά 

αναδεικνύοντας εξαρχής μια διάσταση ανάμεσα στην αντίληψη του παιδιού και του 

δασκάλου με τη γενικότερη τάση τα αποτελέσματα που βασίζονται στην αντίληψη του 

δασκάλου να είναι πιο κοντά στα αναμενόμενα.  

 

Β3.1.1.8 Μαθητές Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Μεταξύ των Τομέων 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης για το Μαθητή364 

Στους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς και σύμφωνα με την αντίληψη του 

μαθητή, η υψηλή συναισθηματική επάρκεια συσχετίζεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) 

βαθμό με υψηλή κοινωνική και σχολική επάρκεια και η υψηλή σχολική επάρκεια σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με υψηλή κοινωνική επάρκεια. Από την άλλη, τα 

περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς συσχετίζονται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) 

βαθμό με χαμηλότερη σχολική και συναισθηματική επάρκεια, όχι όμως και κοινωνική.  

Παρατηρούμε, επομένως, ότι τα αποτελέσματα εδώ είναι σχετικά αναμενόμενα, σε 

σχέση με εκείνα των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς. Εκτός του ότι τα ευρήματα 

αυτά ως ένα βαθμό αντανακλούν τις διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων ως προς την 

αντίληψη της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προσαρμογής, πιθανά οφείλονται και 

στο ότι οι μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς είναι στο σύνολό τους πιο 

                                                
364Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.8 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους.  
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συνεργάσιμοι και έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους σταθερό για 

περισσότερη ώρα και να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επιμέλεια στη συμπλήρωση ενός 

ερωτηματολογίου, το οποίο είναι αρκετά εκτενές και χρονοβόρο περιλαμβάνοντας 115 

ερωτήσεις, κάτι το οποίο εκφράζει βέβαια στην πράξη και τις διαφορετικές δυνατότητές 

τους.  

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που ο μαθητής αντιλαμβάνεται τον εαυτό του 

(ψυχοκοινωνικό του προφίλ) διαφοροποιείται ως ένα βαθμό ανάλογα με το αν έχει ή όχι 

προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς θεωρείται ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στον τρόπο 

που τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους 

άλλους, αλλά και τις ίδιες τις προβληματικές συμπεριφορές τους (Kauffman & Landrum, 

2013). Κι η διαφορά αυτή εκφράζεται στις εκδηλώσεις της συμπεριφοράς του, που 

επηρεάζονται κι επηρεάζουν κατ’ επέκταση την αυτοαντίληψη. Ουσιαστικά, από τα 

ευρήματά μας φαίνεται να υπάρχει μια ενδοατομική αλληλεπίδραση μεταξύ τρόπου 

αντίληψης εαυτού και συμπεριφοράς, παρά μια διατομική σύνδεση μεταξύ της αντίληψης 

του δασκάλου και της αντίληψης του μαθητή. 

 

Β3.1.1.9 Μαθητές Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Μεταξύ των Τομέων 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης για το Δάσκαλο365 

Στους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς και σύμφωνα με την αντίληψη του 

δασκάλου, βρέθηκαν να ισχύουν όλες οι αναμενόμενες συσχετίσεις και μάλιστα σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό. Άρα, και σε αυτή την περίπτωση, τα αποτελέσματα είναι 

πιο κοντά στα αναμενόμενα συγκριτικά με την αντίληψη των δασκάλων για τους μαθητές 

με προβλήματα συμπεριφοράς.  

Η πιο αναμενόμενη εικόνα στα ευρήματα, επομένως, για τους μαθητές χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζεται και διαμέσου της αντίληψης των δασκάλων. 

Αυτό πιθανά να συνδέεται με το ότι η αντίληψη των δασκάλων για τις δεξιότητες και τις 

αδυναμίες των παιδιών χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς είναι πιο παγιωμένη, σταθερή, 

σαφής και ξεκάθαρη από εκείνη για τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. Και πιθανά 

σ’ αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα παιδιά συνήθως δεν τους δυσκολεύουν 

ως προς τη μάθηση ή τη διαχείριση της συμπεριφοράς τους, κάτι που φυσικά δεν ισχύει, 

τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, με την ομάδα των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς.  

 

                                                
365Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.9 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. 
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Β3.1.1.10 Μαθητές Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Συσχετίσεις Ανάμεσα σε 

Μαθητή και Δάσκαλο Πάνω στους Τομείς Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης366 

Ως προς τη συσχέτιση της κοινωνικής, σχολικής, συναισθηματικής επάρκειας και των 

προβλημάτων συμπεριφοράς στους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς κατά την 

αντίληψη του μαθητή και του δασκάλου βρέθηκαν περισσότερες συσχετίσεις σημαντικού 

(μεγάλου και πολύ μεγάλου) βαθμού, συγκριτικά με τους μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς, σε τέσσερα συνολικά πεδία έναντι ενός.   

Ειδικότερα, ανάμεσα στη σχολική επάρκεια μαθητή και κοινωνική επάρκεια 

δασκάλου (μεγάλου βαθμού), στη σχολική επάρκεια μαθητή και δασκάλου (μεγάλου 

βαθμού) και ανάμεσα στα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητή και κοινωνική επάρκεια 

δασκάλου (πολύ μεγάλου βαθμού), στα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητή και σχολική 

επάρκεια δασκάλου (πολύ μεγάλου βαθμού).  

Φαίνεται, επομένως, ότι στην περίπτωση των μαθητών χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς υπάρχει συσχέτιση σε περισσότερους τομείς ανάμεσα στην αντίληψη του 

δασκάλου για το μαθητή και στην αντίληψη του ίδιου του μαθητή, κάτι που δεν ισχύει σε 

τέτοιο βαθμό στην περίπτωση των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς. Κι ενώ η 

εικόνα αυτή των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζει κάποια αντιστοιχία 

με εκείνη των δασκάλων τους, η αντιστοιχία αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη στην περίπτωση 

των μαθητών χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς.  

Σε αυτό πιθανά συμβάλλουν, τόσο οι ίδιοι οι μαθητές από πλευράς τους, λόγω της 

ψυχοκοινωνικής πραγματικότητας που βιώνουν αλλά και του τρόπου που συνεργάζονται 

για την υλοποίηση ενός έργου, όπως αυτό της έρευνας, όσο και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

που δυσκολεύονται περισσότερο να τους προσδιορίσουν από ό,τι κάνουν με τους μαθητές 

χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών που έχει μια 

τέτοια αντιμετώπιση αλλά και των προσωπικών τους δυσκολιών που εγείρονται μπροστά 

σ’ αυτήν.  

Η δυσκολία τους αυτή προφανώς αντανακλά τη γενικότερη δυσκολία τους στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών αυτών, καθώς, επίσης, και την ταύτιση πολλές 

φορές, λόγω ελλιπούς σχετικής εκπαίδευσης και αποτελεσματικής εμπειρίας, της 

προσωπικής τους αξίας, αποτελεσματικότητας κι επιτυχίας με την ικανότητά τους να 

διαχειριστούν τις «δύσκολες» συμπεριφορές των μαθητών της τάξης τους, μια διαδικασία 

                                                
366Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.10 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. 
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που τους αποδυναμώνει περισσότερο μέσα από τα συναισθήματα ματαίωσης και αδυναμίας 

που τους προσδίδει.  

Μάλιστα, δεδομένα από διεθνείς μελέτες δείχνουν σχετικά ότι οι αποκλίσεις και οι 

διαταραχές στη συμπεριφορά των παιδιών μέσα στο σχολείο αποτελούν βασικές πηγές 

άγχους και ανησυχίας για τους δασκάλους (Alvarez, 2007. Bloomquist & Schnell, 2002. 

Hanko, 2003. Kourkoutas, Georgiadi, & Xatzaki, 2011). Αυτό σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί ακόμη και σε χώρες με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα δεν νιώθουν 

έτοιμοι ή επαρκώς καταρτισμένοι για να αντιμετωπίσουν τις διαταρακτικές μορφές 

συμπεριφοράς των μαθητών τους (Κουρκούτας, 2011). 

Ειδικότερα, οι δάσκαλοι θεωρούν ότι η βασική εκπαίδευσή τους δεν τους 

προετοιμάζει επαρκώς για τη διαχείριση των δύσκολων συμπεριφορών στο πλαίσιο της 

τάξης (George, George, Gersten, & Grosenick, 1995). Σε πρόσφατες μελέτες στο 

Πανεπιστήμιο της Κρήτης οι δάσκαλοι δηλώνουν έλλειψη γνώσεων σχετικά με τους 

τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δύσκολων και διαταρακτικών συμπεριφορών 

των παιδιών και ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών συνιστούν γι’ αυτούς τον 

πιο στρεσογόνο παράγοντα (Νιανιούρης, 2004. Thanos, Kourkoutas, & Vitalaki, 2006). Σε 

ανάλογες έρευνες οι δάσκαλοι δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφαλείς και αγχωμένοι όταν 

έχουν να κάνουν με παιδιά που εκδηλώνουν συναισθηματικά ή συμπεριφορικά 

προβλήματα (Θεοδώρου, 2003. Kourkoutas, Georgiadi, & Xatzaki, 2011). 

Ακόμη, στην έρευνα της Poulou (1999), βρέθηκε σχετικά ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά 

αμύνονται στις συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών. Κρύβουν την 

αδυναμία τους να τις διαχειριστούν, γιατί νομίζουν πως θα φανούν αδύναμοι και προτιμούν 

να παρουσιάζονται δυνατοί στα μάτια των άλλων. Στην έρευνα των Gavrilidou, Mesquita, 

και Mason (1993) σε έλληνες εκπαιδευτικούς βρέθηκε ότι υπερεκτιμούσαν τη σοβαρότητα 

των συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων των μαθητών τους.   

Ανάμεσα στους παράγοντες που οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι περισσότερο τους 

πιέζουν ψυχοσυναισθηματικά είναι η έλλειψη πειθαρχίας των μαθητών, οι αρνητικές 

στάσεις των μαθητών προς το σχολείο, η έλλειψη κινήτρων των μαθητών, η έλλειψη 

χρόνου για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά. Από την άλλη, η 

σύγκρουση ρόλων ή η ασάφεια του ρόλου, η εκτίμηση του εκπαιδευτικού ότι δεν είναι 

ικανός να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και η μειωμένη ικανότητά του να 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που προκύπτουν στην καθημερινότητά του εντείνουν το στρες 

του. Βέβαια, τόσο στη δημιουργία, όσο και στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου τύπου 

στρες σημαντικοί παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο είναι η προσωπικότητα του 
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εκάστοτε εκπαιδευτικού, οι μηχανισμοί διαχείρισης του άγχους, το επαγγελματικό-

κοινωνικό πλαίσιο (Bloomquist & Schnell, 2002. Kourkoutas, 2012) και η ιδεολογία του, 

ειδικά όταν αυτή αντανακλάται στην ευρύτερη στάση ζωής του (Παππά, 2006). 

 

Β3.1.1.11 Μοντέλο 1: Ψυχοκοινωνικό Προφίλ Μαθητή και Προβλήματα 

Συμπεριφοράς367 

Τα χαμηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών βρέθηκαν να 

προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό την υψηλή αυτοαντίληψη μαθητή, η 

οποία διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την 

αντίληψη υψηλής σχολικής επάρκειας του μαθητή, καθώς επίσης και τα χαμηλά επίπεδα 

προβλημάτων συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του μαθητή. Δεν βρέθηκε, ωστόσο, να 

υπάρχει κάποια σημαντική σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνική, συναισθηματική, σχολική 

επάρκεια του μαθητή και στα προβλήματα συμπεριφοράς του.  

 Επιπλέον, βρέθηκε η υψηλή συναισθηματική επάρκεια να προβλέπει/εξηγεί σε πολύ 

σημαντικό (μεγάλο) βαθμό την υψηλή σχολική επάρκεια και σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) 

βαθμό την υψηλή αυτοαντίληψη, ενώ ακόμη βρέθηκε η υψηλή κοινωνική επάρκεια να 

συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με την υψηλή συναισθηματική 

επάρκεια.  

Όλα όσα βρέθηκαν συνδέονται με ό,τι υποστηρίζει σχετικά η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Ωστόσο, από τους παράγοντες κοινωνική επάρκεια, συναισθηματική 

επάρκεια, σχολική επάρκεια και αυτοαντίληψη, ο παράγοντας της αυτοαντίληψης του 

μαθητή φαίνεται να παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη της παρουσίας ή 

απουσίας των προβλημάτων συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο πληθυσμό, συγκρινόμενη 

τους άλλους παράγοντες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης (κοινωνική, συναισθηματική και 

σχολική επάρκεια).  

Μάλιστα, έχει νόημα να σημειώσουμε ότι ο παράγοντας της αυτοαντίληψης υπάρχει 

μονάχα στην κλίμακα αυτοαναφοράς του μαθητή, καθώς δεν μπορεί να μετρηθεί από τον 

εκπαιδευτικό, κάτι που τονίζει τη σημαντικότητα του ευρήματος αυτού. Ακόμη, η 

αυτοαντίληψη περιλαμβάνει την αντίληψη για την ικανότητα στη γλώσσα, την αντίληψη 

για την ικανότητα στα μαθηματικά, την αντίληψη για την ικανότητα μάθησης και τη γενική 

αυτοεκτίμηση. Πρόκειται για μεταβλητές πιο «απτές», οικείες και κάπως πιο 

συγκεκριμένες για τα ίδια τα παιδιά συγκριτικά με τις υπόλοιπες της κλίμακας, από τη 

                                                
367Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.4.1 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους.  
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στιγμή που σχετίζονται με τη σχολική ικανότητα και επίδοση, γεγονός που πιθανά 

συμβάλλει στο συγκεκριμένο εύρημα.  

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης368 

διαδραματίζει η σχολική επίδοση. Έρευνες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δείχνουν 

ότι όσο πιο υψηλή είναι η επίδοση των μαθητών, τόσο πιο θετικές είναι οι εκτιμήσεις των 

ικανοτήτων τους, των διαπροσωπικών τους σχέσεων με τους γονείς και τους συνομηλίκους 

και το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα (Χατζηχρήστου, 2005-α). 

Ειδικότερα, η  συνάφεια μεταξύ της γενικής αυτοαντίληψης369 και της σχολικής 

επίδοσης αυξάνεται περισσότερο, όταν συσχετίζεται η σχολική επίδοση με τη σχολική 

αυτοαντίληψη, δηλαδή την αντίληψη που έχει το παιδί για τις επιμέρους ικανότητές του 

στο σχολείο (γλώσσα, μαθηματικά κ.α.). Οι μαθησιακές δυσκολίες συχνά προκαλούν 

απογοήτευση και θυμό στα παιδιά, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη δική 

τους έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους, λόγω των συσσωρευμένων 

απογοητεύσεων και ματαιώσεών τους, αλλά και την επίγνωση ότι η χαμηλή τους πρόοδος 

αποτελεί συχνά επίκεντρο σχολιασμού και αρνητικής κριτικής των άλλων. Έχει 

επισημανθεί ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση όχι 

μόνο σε σχέση με την επίδοσή τους στα μαθήματα αλλά και στις σχέσεις τους με τους 

συνομηλίκους και τους ενηλίκους και στην γενικότερη θεώρηση του εαυτού τους. Κι έτσι 

τα παιδιά με χαμηλή βαθμολογία στη διάσταση της αυτοαντίληψης και αρνητική εικόνα 

εαυτού είναι πιθανό να εμφανίσουν συναισθηματικές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

που βιώνουν αποτυχία στο σχολείο (Χατζηχρήστου κ.α., 2008). 

 

Β3.1.1.12 Μοντέλο 2: Ψυχοκοινωνικό Προφίλ και Προβλήματα Συμπεριφοράς Κατά την 

Αντίληψη Δασκάλου και Μαθητή370 

Ως προς το ψυχοκοινωνικό προφίλ των μαθητών, σύμφωνα με την αντίληψη του 

δασκάλου, τα χαμηλά προβλήματα συμπεριφοράς βρέθηκαν να προβλέπουν σε σημαντικό 

(πολύ μεγάλο) βαθμό την υψηλή κοινωνική, σχολική και συναισθηματική επάρκεια 

                                                
368Πολλοί βέβαια θεωρούν την αυτοαντίληψη συνώνυμη με την αυτοεκτίμηση. Οι δύο αυτές έννοιες δε θα 
πρέπει όμως να συγχέονται. Στην ουσία, η αυτοαντίληψη αποτελεί τη γνωστική πλευρά της αυτογνωσίας και 
αναφέρεται σε ένα γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τον εαυτό. Η αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει τη 
συναισθηματική πλευρά και δείχνει το βαθμό στον οποίο το άτομο αποδέχεται και επιδοκιμάζει τον εαυτό 
του (Χατζηχρήστου, 2005-α). 
369Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μελέτη των Kausar και Rashid (2011), η αυτοαντίληψη συνδέεται σημαντικά 
και θετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Μάλιστα, τα αγόρια βρέθηκε ότι παρουσιάζουν υψηλότερα 
σκορ στην αυτοαντίληψη σε σχέση με τα κορίτσια και τα κορίτσια υψηλότερα σκορ στη συναισθηματική 
νοημοσύνη συγκριτικά με τα αγόρια.  
370Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.4.2 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. 
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μαθητή. Επομένως, η διαφορά ανάμεσα στην αντίληψη του μαθητή και του δασκάλου είναι 

ότι στην περίπτωση του μαθητή βρέθηκαν τα προβλήματα συμπεριφοράς να προβλέπουν 

σε σημαντικό βαθμό την χαμηλή αυτοαντίληψη, ενώ στην περίπτωση του δασκάλου 

βρέθηκαν να προβλέπουν όλους τους άλλους τομείς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης (χαμηλή 

κοινωνική, σχολική, συναισθηματική επάρκεια).  

Η αντίληψη του μαθητή δεν βρέθηκε να επηρεάζεται σε σημαντικό (μεγάλο ή πολύ 

μεγάλο) βαθμό από την αντίληψη του δασκάλου στους επιμέρους τομείς της 

ψυχοκοινωνικής του ανάπτυξης, κάτι που αναμέναμε να ισχύει βάσει της υπάρχουσας 

σχετικής βιβλιογραφίας. Αυτό προφανώς οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο τα 

παιδιά προσεγγίζουν την πραγματικότητα συγκριτικά με τους ενήλικες εκπαιδευτικούς. 

Από την άλλη, το εύρημα αυτό ίσως υποδηλώνει και μια σχέση περιορισμένης 

αλληλεπίδρασης κι επιρροής από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές, κάτι που μπορεί να 

σχετίζεται με την υψηλή θέση της οικογένειας και την υποβαθμισμένη θέση του 

σχολείου371 στην αντίληψη των ανθρώπων της περιοχής μελέτης με τα ιδιαίτερα κοινωνικά 

και πολιτισμικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν.  

Το τελευταίο αυτό ενδεχόμενο είναι πιθανό αν αναλογιστεί κανείς τα ιδιαίτερα 

δεδομένα του πληθυσμού της μελέτης, την καταγωγή μεγάλου μέρους των γονιών των 

παιδιών αυτών από την περιοχή του Μυλοποτάμου, σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

διευθυντών των σχολείων και της σχολικής συμβούλου, όπου η οικογένεια έχει τεράστια 

αξία συγκριτικά με την αξία της εκπαίδευσης.  

Όπως αναφέρει ο Τσαντηρόπουλος (2006-β, σ. 184): «Είναι γεγονός ότι στην περιοχή 

της επαρχίας Μυλοποτάμου οι σχέσεις συγγένειας παίζουν κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά στις 

καθημερινές σχέσεις, τις πολιτικές στάσεις και τις επιλογές. Πρακτικές, όπως τα 

οικογενειακά συμβούλια, καθημερινές συναναστροφές, η ιδιαίτερη βαρύτητα που αποκτά η 

παρουσία συγγενών σε τελετουργίες όπως γάμοι, βαφτίσια, γιορτές, ή σε μια δύσκολη 

στιγμή, όπως αρρώστια, θάνατος, δείχνουν ότι οι δεσμοί συγγένειας δεν είναι μόνο σχέσεις 

απλά που εξυπηρετούν την οργάνωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Πρόκειται για 

σχέσεις που εντάσσονται σε μια συνολικότερη διαδικασία συγκρότησης του ευρύτερου 

γένους σε κοινωνική ομάδα με ενότητα, ώστε να επιδιώξει την ευρύτερη κοινωνική και 

πολιτική δράση στη λογική μιας διαρκούς επιδίωξης εξυπηρέτησης των συμφερόντων των 

μελών της. Μάλιστα, το γεγονός ότι το άτομο στις περιοχές αυτές περισσότερο 

αυτοπροσδιορίζεται ως μέλος μιας ευρείας συγγενειακής ομάδας και λιγότερο ως αυτόνομη 

                                                
371Βλέπε σχετικά υποκεφάλαιο Θεωρητικού Μέρους: Α2. Ιδιαίτερα Κοινωνικοπολιτισμικά Χαρακτηριστικά 
Περιοχής Μελέτης.  
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οντότητα, υποβαθμίζει το ρόλο της εκπαίδευσης ως μηχανισμού κοινωνικοποίησης και 

ενσωμάτωσης στη σύγχρονη κοινωνία». 

Μάλιστα, η άνοδος του οικονομικού επιπέδου στην περιοχή του Μυλοποτάμου 

κυρίως μέσω κρατικών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων καθώς και μέσω των προσφορών 

για ανειδίκευτη εργασία (τουρισμός, επιχειρηματικότητα κ.α.) και η πρωτοκαθεδρία του 

ιδιώματος της συγγένειας ως οργανωτικού των σχέσεων από τις καθημερινές κοινωνικές 

ως τις ευρύτερες πολιτικές συνέβαλαν σημαντικά στην υποβάθμιση του ρόλου της 

επίσημης εκπαίδευσης ως θεσμού κατανομής των ατόμων σε εργαστηριακές θέσεις και 

ενσωμάτωσης στην ευρύτερη κοινωνία. Το πρώτο επέτρεψε την πρώιμη αποδέσμευση του 

ατόμου από το νοικοκυριό των γονέων του, ενώ το δεύτερο του ενσταλάζει από πολύ νωρίς 

μια ιδεολογία περί οικογενειοκρατίας και οικογενειακών αξιών (Τσαντηρόπουλος, 2006-α).   

Επιπλέον, σύμφωνα με την αντίληψη του δασκάλου, βρέθηκε η υψηλή κοινωνική 

επάρκεια να συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με την υψηλή σχολική 

επάρκεια, ενώ η υψηλή συναισθηματική επάρκεια βρέθηκε να συνδιακυμαίνεται σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με χαμηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς. Στην 

αντίληψη του μαθητή βρέθηκαν ακόμη περισσότερες σημαντικού βαθμού συνδιακυμάνσεις 

και συγκεκριμένα η υψηλή κοινωνική επάρκεια να συνδιακυμαίνεται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό με την υψηλή σχολική και συναισθηματική επάρκεια, η υψηλή σχολική επάρκεια να 

συνδιακυμαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την υψηλή συναισθηματική επάρκεια και με 

χαμηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς. Πρόκειται για συνδιακυμάνσεις που 

ταιριάζουν με τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα σχετικά, θεωρητικά και ερευνητικά, δεδομένα.  

Επομένως, η 1η υπόθεση, η οποία ήταν η εξής: «οι μαθητές με ΠΣ αναμένεται να (α) 

έχουν χαμηλότερη κοινωνική επάρκεια, σχολική επάρκεια και επίδοση, συναισθηματική 

επάρκεια, αυτοαντίληψη και περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς απ’ ό,τι οι μαθητές 

χωρίς ΠΣ, κατά την αντίληψη του μαθητή και του δασκάλου, ενώ αναμένεται (β) η αντίληψη 

του μαθητή να επηρεάζεται από την αντίληψη του δασκάλου», ως προς το πρώτο της μέρος 

κυρίως επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και ειδικότερα από εκείνα που βασίζονται στην 

αντίληψη του δασκάλου συγκριτικά με εκείνα που βασίζονται στην αντίληψη του μαθητή. 

Όσον αφορά στο δεύτερό της μέρος, δεν βρέθηκε η αντίληψη του μαθητή να επηρεάζεται 

άμεσα από εκείνη του δασκάλου, στο πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του στους τομείς της 

ψυχοκοινωνικής του ανάπτυξης.  

Αξίζει στο σημείο αυτό, βέβαια, να αναφέρουμε ότι η αξία μιας έρευνας σε καμία 

περίπτωση δεν κρίνεται από την επαλήθευση ή την απόρριψη των ερευνητικών της 

υποθέσεων. Το γεγονός αυτό καθεαυτό μάλιστα, ότι δηλαδή σε μια έρευνα επαληθεύονται 
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οι ερευνητικές υποθέσεις, με κανέναν τρόπο δεν κάνει πιο «σπουδαία» μια έρευνα. Κι έχει 

εσφαλμένα επικρατήσει η άποψη ότι αν στην έρευνά μας τύχει να μην επιβεβαιωθούν οι 

ερευνητικές υποθέσεις, η αξία της έρευνας είναι μηδαμινή ή περιορίζεται 

(Παρασκευόπουλος, 1993).  

 

Β3.1.2 Ενδοπροσωπική Προσαρμογή, Διαπροσωπική Προσαρμογή και 

Υπερκινητικότητα των Μαθητών Με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς Κατά 

την Αντίληψη των Μαθητών και των Δασκάλων τους372 

 

Β3.1.2.1 Μαθητές με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Πώς Αντιλαμβάνονται την 

Ενδοπροσωπική τους Προσαρμογή και την Υπερκινητικότητά τους373 

Οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς βρέθηκαν να αντιλαμβάνονται στον εαυτό 

τους περισσότερες δυσκολίες ενδοπροσωπικής προσαρμογής απ’ ό,τι οι μαθητές χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς και μεγαλύτερη υπερκινητικότητα από τους μαθητές χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς, ωστόσο αυτό βρέθηκε να ισχύει σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό 

μόνο ως προς την υπερκινητικότητα.  

Τα παιδιά με δυσκολίες στην ενδοπροσωπική προσαρμογή, έχουν χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, βιώνουν μοναξιά και απομόνωση και έχουν περισσότερες ανησυχίες και 

φόβους από τους συνομηλίκους τους. Είναι, επίσης, πιθανόν να είναι συναισθηματικά 

ευαίσθητα στην κριτική και ιδιαίτερα αγχώδη σε καινούργιες ή μη οικείες καταστάσεις, 

ενώ η υψηλή βαθμολογία τους στη διάσταση υπερκινητικότητα/δυσκολίες συγκέντρωσης 

δηλώνει τη δυσκολία τους να παραμένουν στη θέση τους, να επιμένουν στο ίδιο έργο για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς, επίσης, και μεγαλύτερη παρορμητικότητα από άλλα 

παιδιά της ηλικίας τους (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  

Μάλιστα, με την υπερδραστηριότητα, την παρορμητικότητα και τη διάσπαση 

προσοχής έχουν συνδεθεί και οι μαθησιακές δυσκολίες. Το παιδί, δηλαδή, που 

αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες είναι πιθανό να παρουσιάζει δυσκολίες 

συγκέντρωσης, προσοχής και παρορμητικότητα ως συνέπεια των μαθησιακών δυσκολιών ή 

αντίθετα η ελλειμματική προσοχή και η υπερκινητικότητα αυξάνουν την πιθανότητα 

                                                
372Αντιστοιχεί στη 2η Υπόθεση, η οποία αφορά στα εξής υποκεφάλαια Αποτελεσμάτων του Ποσοτικού 
Μέρους: Β2.1.1.11 & Β2.1.1.12.  
373Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.11 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. Τα Προβλήματα 
Συμπεριφοράς στην Κλίμακα του Μαθητή (Αυτοαναφοράς) περιλαμβάνουν δύο υποκλίμακες: την 
Ενδοπροσωπική Προσαρμογή και την Υπερκινητικότητα (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & 
Μυλωνάς, 2008).   
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εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).   

Επιπλέον, η καταναγκαστική διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύσσεται η 

αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού φέρει μαζί της διάφορα σχετικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία (McMahon & Kotler, 2006. Patterson & Stoolmiller, 1991). Οι προβληματικές 

συμπεριφορές του παιδιού, όπως η υπερκινητικότητα, η αντικοινωνική συμπεριφορά, η 

απόρριψη από την ομάδα των συνομηλίκων, η καταθλιπτική διάθεση, η σχολική αποτυχία, 

η κατάχρηση ουσιών, οι συλλήψεις, όλα αυτά είναι διαφορετικές ενδείξεις της ίδιας 

αναπτυξιακής διαδικασίας (Patterson, Reid, & Dishion, 1992).   

Επίσης, βάσει της έρευνας των Wilens και Spencer (2010), η υπερκινητικότητα στις 

ακραίες εκφάνσεις της συχνά συνδέεται με διασπαστικές συμπεριφορές, διαταραχές της 

διάθεσης και κατάχρηση ουσιών στην εφηβεία. Ακόμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Houck, Kendall, Miller, Morrell, και Wiebe (2011), στα παιδιά και τους 

εφήβους με υπερκινητικότητα, όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία τους και πιο εσωτερικευμένα 

τα προβλήματα συμπεριφορά τους, τόσο χαμηλότερη βρέθηκε να είναι και η αυτοαντίληψή 

τους.  

 Μάλιστα, στην έρευνα των Eisenberg, Valiente, Spinrad, Cumberland, Liew, Reiser, 

και συν. (2009) βρέθηκαν τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς να σχετίζονται με 

χαμηλό αυτοέλεγχο, υψηλή παρορμητικότητα, αρνητική συναισθηματική κατάσταση, 

ειδικά θυμό. Επιπλέον, αποτελέσματα σχετικών ερευνών έδειξαν ότι τα μικρά αγόρια 

(νήπια και προσχολικής ηλικίας) που βιώνουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, όπως 

υψηλά επίπεδα πρώιμης υπερκινητικότητας και επιθετικότητας, αρνητικής ανατροφής και 

οικογενειακού στρες είναι πολύ πιθανό τα προβλήματά τους να διατηρούνται ή να 

επιδεινώνονται στη διάρκεια της σχολικής ηλικίας (Campbell, Shaw, & Gilliom, 2000. 

McMahon & Forehand, 2003). 

Έπειτα από την προηγηθείσα ανασκόπηση των σχετικών δεδομένων που αναδεικνύει 

τη συνύπαρξη δυσκολιών ενδοπροσωπικής προσαρμογής ή/και υπερκινητικότητας στα 

παιδιά με εξωτερικευμένες διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς, αξίζει να 

σημειώσουμε ότι ο παράγοντας της ενδοπροσωπικής προσαρμογής, ναι μεν εκτιμάται 

διαμέσου της αντίληψης του μαθητή και του δασκάλου, ωστόσο στο συγκεκριμένο 

παράγοντα η αντίληψη του μαθητή έχει κάποια παραπάνω σημασία, γιατί είναι αυτός που 

καλύτερα από όλους γνωρίζει αυτό που πραγματικά βιώνει, παρά τη μικρή ηλικία του και 

τις όποιες δυσκολίες του στο να το προσδιορίσει. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη Χατζηχρήστου 

κ.α. (2008), οι πληροφορίες που προέρχονται από το ίδιο το παιδί είναι πολύτιμες, 
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ιδιαίτερα όταν αξιολογούνται η ενδοπροσωπική προσαρμογή, τα κίνητρα και η 

συναισθηματική προσαρμογή του παιδιού, καθώς οι παράγοντες αυτοί δεν είναι σε μεγάλο 

βαθμό παρατηρήσιμοι από τους εκπαιδευτικούς.  

Το ότι οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς δεν παρουσιάζονται να 

αντιλαμβάνονται διαφορετικά, σε σημαντικό τουλάχιστον βαθμό, την ενδοπροσωπική τους 

προσαρμογή απ’ ό,τι οι μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς ίσως να οφείλεται στο 

ότι για τους μαθητές αυτούς - και όχι μόνο - μπορεί να είναι πιο εύκολο να αντιληφθούν 

και να προσδιορίσουν την υπερκινητικότητά τους, η οποία είναι ορατή και δεν 

περιορίζεται, συγκριτικά με την ενδοπροσωπική τους προσαρμογή, η οποία σε γενικές 

γραμμές είναι λιγότερο έκδηλη κι εμφανής κι έτσι μπορεί να γίνει λιγότερο αντιληπτή. Κι 

αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι η υπερκινητικότητα, ως μια συμπεριφορά 

εξωτερικευμένη, η οποία εκδηλώνεται συγκριτικά με τις δυσκολίες ενδοπροσωπικές 

προσαρμογής, βιώνεται συχνά ως ενοχλητική από τους άλλους με αποτέλεσμα να γίνεται 

αντικείμενο παρατήρησης και κριτικής, κάτι που ενδεχομένως να συμβάλλει στο να την 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι μαθητές, να είναι, δηλαδή, ενήμεροι για την υπερκινητικότητά 

τους, λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν και σχετίζονται με αυτήν. Μάλιστα, ο 

εξωτερικός περίγυρος συνήθως εστιάζει στον έλεγχο της αρνητικής/προβληματικής 

συμπεριφοράς των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς και όχι στις 

ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες και αδυναμίες/ελλείψεις που μπορεί να παρουσιάζουν, με 

αποτέλεσμα και οι ίδιοι οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τη διαφορά τους μόνο σε σχέση με 

τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Το εύρημα αυτό, εξάλλου, επιβεβαιώνει προηγούμενα 

ευρήματα σχετικά με την κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια που βιώνουν οι 

συγκεκριμένοι μαθητές, όπου και πάλι οι ίδιοι οι μαθητές βρέθηκε ότι δεν αντιλαμβάνονται 

διαφορά ως προς αυτές.   

 

Β3.1.2.2 Δάσκαλοι των Μαθητών Με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Πώς 

Αντιλαμβάνονται την Ενδοπροσωπική, τη Διαπροσωπική Προσαρμογή και την 

Υπερκινητικότητά τους374 

Οι δάσκαλοι βρέθηκαν να αντιλαμβάνονται τους μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς να έχουν σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό περισσότερες δυσκολίες 

διαπροσωπικής προσαρμογής και υπερκινητικότητας συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς 
                                                
374Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.12 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. Τα Προβλήματα 
Συμπεριφοράς στην Κλίμακα του Εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν τρεις υποκλίμακες: την Ενδοπροσωπική 
Προσαρμογή, τη Διαπροσωπική Προσαρμογή και την Υπερκινητικότητα (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 
Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).   
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προβλήματα συμπεριφοράς. Ως προς την ενδοπροσωπική, όμως, προσαρμογή δεν βρέθηκε 

σημαντική διαφορά στην αντίληψη των δασκάλων για τις δύο ομάδες μαθητών.  

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στον τομέα της εμπειρικής ψυχολογικής 

έρευνας γίνεται διάκριση ανάμεσα στις εξωτερικευμένες και εσωτερικευμένες διαταραχές. 

Οι πρώτες παραπέμπουν στις παρορμητικές, διασπαστικές, επιθετικές, αντικοινωνικές 

συμπεριφορές, ενώ οι δεύτερες χαρακτηρίζονται από άγχος, τάσεις απόσυρσης, δυσφορία, 

διαταραχές σκέψης και τάσεις σωματοποίησης. Οι δύο αυτές κατηγορίες συχνά 

αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003. McMahon & 

Kotler, 2006. Simpson & Mundschenk, 2012).  

Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει σχετικά ότι οι αντικοινωνικοί έφηβοι συνήθως 

διακατέχονται και από εσωτερικευμένες διαταραχές, όπως κατάθλιψη, άγχος κ.α. Οι 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές θεωρείται ότι συνδέονται άμεσα με τις 

αντικοινωνικές και παραβατικές πράξεις, καθώς και τη βία στην εφηβεία, και ουσιαστικά 

πυροδοτούν αυτές τις συμπεριφορές/τάσεις που αποτελούν «εκδραματίσεις», στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων, των συναισθηματικών αυτών εντάσεων/δυσκολιών 

(Greenwald, 2002. Hinsaw & Lee, 2003. Kourkoutas, 2012. Walker, Ramsey, & Gresham, 

2004).  

Τα παιδιά με χαμηλούς βαθμούς στη διαπροσωπική προσαρμογή είναι πιθανό να 

έχουν παράλληλα χαμηλή αυτοεκτίμηση, να παραβαίνουν κανόνες, να έχουν προβλήματα 

με το νόμο και να θυμώνουν πιο εύκολα σε σύγκριση με συνομηλίκους τους 

(Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008). Ακόμη, η έρευνα των 

Cosgrove, Rhee, Gelhorn, Boelbt, Corley, Ehringer, και συν. (2011) έδειξε σχετικά ότι η 

συνύπαρξη εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων προβλημάτων στους εφήβους 

προκύπτει τόσο από γενετικούς όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ως προς τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, σύμφωνα με τη μελέτη των Slopen, Fitzmaurice, Williams, 

και Gilman (2010), τα εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς 

βρέθηκαν να είναι πιο συχνά ανάμεσα στα παιδιά που ζούσαν σε φτωχά σπιτικά και σε 

σπίτια που επικρατούσε ανασφάλεια σε σχέση με την διαθεσιμότητα τροφής. Ακόμη, 

σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον, τα ευρήματα της έρευνας των Seipp και Johnston 

(2005) έδειξαν ότι οι μητέρες των παιδιών με υπερκινητικότητα ήταν πιο ευάλωτες 

συναισθηματικά και περισσότερο αντιδραστικές και επιθετικές απ’ ό,τι οι μητέρες των 

παιδιών της ομάδας ελέγχου.  

Μάλιστα, στην έρευνα των Breslau, Miller, Breslau, Bohnert, Lucia, και Schweitzer 

(2009), βρέθηκαν τα εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς και 
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τα προβλήματα συγκέντρωσης προσοχής στην ηλικία των 6 ετών να προβλέπουν την 

σχολική επίτευξη στην ηλικία των 17 ετών. Ακόμη, στην έρευνα των Fanti και Christopher 

(2010) βρέθηκε ότι τα παιδιά που έδειχναν σταθερά από την ηλικία των 2 έως 12 ετών 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς ή ταυτόχρονα εσωτερικευμένα και 

εξωτερικευμένα ήταν πιο πιθανόν να εμπλακούν σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, να 

σχετιστούν με αποκλίνοντες συνομηλίκους, να απορριφθούν από τους συνομηλίκους τους 

και να μην είναι κοινωνικοί με τους συνομηλίκους τους στην έναρξη της εφηβείας τους.   

Η συνύπαρξη, λοιπόν, που συχνά παρατηρείται ανάμεσα στην διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα και στην αντικοινωνική συμπεριφορά έχει τεθεί 

πολλές φορές στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος (Lahey & Loeber, 1997. 

McMahon & Kotler, 2006. Rutter, Maughan, Meyer, Pickles, Silberg, Simonoff, et al., 

1997). Στην έρευνα των Barkley, Guevremont, Anastopoulos, Dupaul, και Shelton (1993) 

γύρω από τους υπερκινητικούς εφήβους βρέθηκε ότι το 50% από αυτούς είχε επιπλέον 

διαταραχές συμπεριφοράς. Επομένως, βάσει αυτού, διατυπώνεται το ερώτημα του κατά 

πόσο κάποιος μπορεί να διαχωρίσει τη μια συμπεριφορά (της υπερκινητικότητας) από την 

άλλη (την αντικοινωνική συμπεριφορά). Παρόλο που η υπερκινητικότητα και η 

αντικοινωνική συμπεριφορά σχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους, αποτελούν ωστόσο 

διακριτούς παράγοντες, διαφορετικούς μεταξύ τους (Fergusson, Horwood, & Lloyd, 1991).   

Ειδικότερα, στην έρευνα των Patterson, DeGarmo, και Knutson (2000) διερευνήθηκε 

η θέση του ότι η υπερκινητικότητα ορίζει το πρώτο στάδιο και τα αντικοινωνικά 

προβλήματα συνιστούν το δεύτερο στάδιο σε μια αναπτυξιακή διαδικασία που τελικά 

οδηγεί στην πρώιμη έναρξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Όπως διαφάνηκε, μια 

λανθάνουσα δομή προς την υπερκινητικότητα βρέθηκε να συνδέεται σημαντικά με μια 

λανθάνουσα δομή για τα αντικοινωνικά προβλήματα, ενώ αυτή η συσχέτιση/διαδρομή 

διαμεσολαβείται από τις γονικές πρακτικές πειθαρχίας. Ακόμη, βρέθηκε ότι το να έχει ένα 

παιδί αντικοινωνικούς γονείς, αυτό σχετίζεται μοναδικά με την αντικοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού, αλλά όχι με την υπερκινητικότητα. Τέλος, βρέθηκε ότι η πρώιμη 

έναρξη της παραβατικότητας προβλεπόταν από μια λανθάνουσα δομή για το αντικοινωνικό 

παιδί, η οποία όμως όταν απομονωνόταν, δεν ήταν σημαντική/αρκετή η συμβολή της 

υπερκινητικότητας γι’ αυτήν. 

Σύμφωνα, εξάλλου, και με την έρευνα των Tambelli, Laghi, Odorisio, και Notari 

(2012), οι έφηβοι που είχαν εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς συγκέντρωναν σημαντικά χαμηλότερο σκορ στις διαστάσεις της 

προσκόλλησης προς τους γονείς συγκρινόμενοι με αυτούς που είχαν μόνο εξωτερικευμένα 
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ή μόνο εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς. Ως προς την προσκόλληση προς τους 

συνομηλίκους, οι έφηβοι με εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σημείωναν 

σημαντικά χαμηλότερο σκορ συγκριτικά με τις άλλες ομάδες εφήβων. 

Έπειτα από τα παραπάνω, αξίζει να δώσουμε σημασία στο γεγονός ότι τα ευρήματά 

μας δείχνουν τις εκτιμήσεις των μαθητών και των δασκάλων σχεδόν να συμφωνούν γύρω 

από την ενδοπροσωπική προσαρμογή, κάτι που αυξάνει την αξιοπιστία τους, παρόλο που η 

άποψη των παιδιών στο συγκεκριμένο θέμα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Εξάλλου θεωρείται 

πως όταν οι αυτοαναφορές των παιδιών συμφωνούν με αναφορές που προέρχονται από 

τους εκπαιδευτικούς, τα δεδομένα παρέχουν μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας στην 

αξιολόγηση (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  

Πέρα από τη γενικότερη δυσκολία, ασάφεια ή σύγχυση που μπορεί να υπάρχει στον 

προσδιορισμό πιο εσωτερικευμένων καταστάσεων από μικρούς και μεγάλους, τα ευρήματα 

αυτά μπορεί να σχετίζονται και με το ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός, λόγω του πιο 

παραδοσιακού τρόπου ζωής του συγκριτικά μ’ εκείνο των αστικών περιοχών, δεν είναι 

τόσο εξοικειωμένος στο να δίνει έμφαση - τουλάχιστον εκείνη που συνήθως δίνεται στις 

σύγχρονες δυτικές κοινωνίες - στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών και σε 

πιο εκλεπτυσμένες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες ή στα συναισθηματικά προβλήματα των 

παιδιών. Ή μάλλον καλύτερα στο ότι έχει αναπτύξει μια διαφορετική οπτική, αντίληψη και 

προσέγγιση γι’ αυτά βάσει των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτισμικών του δεδομένων, όπου 

δίνεται κυρίως έμφαση στις φανερές εκδηλώσεις της συμπεριφοράς αλλά και στις βασικές 

δεξιότητες προσαρμογής, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις οι επιθετικές, παραβατικές ή 

υπερκινητικές συμπεριφορές συνδέονται με βαθύτερες συναισθηματικές καταστάσεις που 

δεν γίνονται αντιληπτές. Έτσι, όμως, δεν δίνεται η προσοχή που απαιτείται για τον 

προσδιορισμό, την αναγνώριση, την έκφραση ή την αντιμετώπισή των συναισθηματικών 

και συμπεριφορικών προβλημάτων μ’ έναν αποτελεσματικότερο τρόπο.  

Επομένως, η 2η υπόθεσή μας που ήταν η εξής: «Οι μαθητές με ΠΣ αναμένεται να 

έχουν χαμηλότερη ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή και υψηλότερη 

υπερκινητικότητα απ’ ό,τι οι μαθητές χωρίς ΠΣ κατά την αντίληψη του μαθητή και του 

δασκάλου», επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα όσον αφορά στην υπερκινητικότητα, που 

βρέθηκε να ισχύει σε μεγάλο βαθμό κατά την αντίληψη του μαθητή και σε μεγαλύτερο 

βαθμό κατά την αντίληψη του δασκάλου. Επίσης, ως προς τη διαπροσωπική προσαρμογή 

βρέθηκε να ισχύει η υπόθεση μας σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά την αντίληψη του 

δασκάλου, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ως προς την ενδοπροσωπική προσαρμογή 

τόσο κατά την αντίληψη του μαθητή, όσο και του δασκάλου.  
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Β3.1.3 Ψυχοσυναισθηματικές Δεξιότητες και Σχολική Προσαρμογή των Μαθητών Με 

και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς Κατά την Αντίληψη των Μαθητών και των 

Δασκάλων τους375 

 

Β3.1.3.1 Μαθητές Με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Πώς Αντιλαμβάνονται 

τον Αυτοέλεγχο, τη Διαχείριση Συναισθημάτων, την Ενσυναίσθηση και την 

Αυτοεκτίμησή τους376 

Οι ίδιοι οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς377 βρέθηκε ότι αντιλαμβάνονται 

τον εαυτό τους να έχει σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό χαμηλότερο αυτοέλεγχο από 

τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, ελαφρά υψηλότερη διαχείριση 

συναισθημάτων συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, ελάχιστα 

χαμηλότερη ενσυναίσθηση από τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς και 

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς. Η μόνη 

σημαντική, επομένως, διαφορά ανάμεσα στους μαθητές με και χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς βρέθηκε να είναι, σύμφωνα με την αντίληψή τους, στον αυτοέλεγχο, κάτι το 

οποίο είναι αναμενόμενο στο μέτρο που τα προβλήματα συμπεριφοράς υποδηλώνουν την 

απουσία αυτοελέγχου.   

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στην κλινική πρακτική συναντάμε διάφορες 

κατηγορίες αντικοινωνικών ανηλίκων που παρουσιάζουν διαφορετική οργάνωση 

προσωπικότητας με κοινά αρνητικά ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά, όπως: α) 

έλλειψη συμπεριφορών και συναισθημάτων αυτοελέγχου, β) εσωτερικές εντάσεις που δεν 

υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία με τα αρνητικά συναισθήματα να κυριαρχούν με 

επιβλητικό τρόπο, γ) δυσκολία ανοχής των στερήσεων της πραγματικότητας, οι οποίες 

βιώνονται ως σκόπιμη απόρριψη ή επιθετική απάντηση από την άλλη πλευρά, δ) 

περιορισμοί της σχολικής πραγματικότητας που βιώνονται με ένα τρόπο «ερεθιστικό» που 

προκαλεί επιθετική αντίδραση, ενώ οι σχέσεις με τους συμμαθητές γίνονται αρνητικές και 

                                                
375Αντιστοιχεί στην 3η Υπόθεση, η οποία αφορά στα εξής υποκεφάλαια Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού 
Μέρους: Β2.1.1.13 & Β2.1.1.14.  
376Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.13 των Αποτελεσμάτων του Ποσοτικού Μέρους. Ο Αυτοέλεγχος, η 
Διαχείριση Συναισθημάτων και η Ενσυναίσθηση συνιστούν τις τρεις υποκλίμακες της Συναισθηματικής 
Επάρκειας, σύμφωνα με την Κλίμακα του Μαθητή (Αυτοαναφοράς). Η Αυτοεκτίμηση αποτελεί μια από τις 
τέσσερις υποκλίμακες της Αυτοαντίληψης, μαζί με την Αντίληψη για την Ικανότητα στη Γλώσσα, στα 
Μαθηματικά και για την Ικανότητα Μάθησης (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 
2008).    
377Τα προβλήματα συμπεριφοράς εντάσσονται στο πλαίσιο της ατομικής ιστορίας και της γενικότερης 
γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού, ενώ μελετώνται ως εκφράσεις των δυναμικών 
αλληλεπιδράσεων συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών αδυναμιών του παιδιού και συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών του περίγυρου (Κουρκούτας, 2011). 



 

 

380 

 

ανταγωνιστικές, ε) εσωτερικές εντάσεις που πιέζουν προς εξωτερίκευση και υποκινούνται 

εύκολα με αφορμή κάποιες ήπιες ματαιώσεις (Ford, 2002. Frick & Kimonis, 2008. 

Greenwald, 2002. Kauffman & Landrum, 2013. Κουρκούτας, 2007-β. Kracher, 2004.  

Levine, 2007. Mash & Wolfe, 2010). 

Από την άλλη, τα προβλήματα συμπεριφοράς που δεν αντιμετωπίζονται και στην 

πορεία του χρόνου εξελίσσονται, συνδέονται με χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις και 

δυσκολίες μάθησης, υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και σχολικής εγκατάλειψης, 

φτωχές ως ανύπαρκτες κοινωνικές σχέσεις, υψηλά ποσοστά συναισθηματικών δυσκολιών, 

συγκρούσεις με τους γονείς και τους δασκάλους, κοινωνική απόρριψη και απομόνωση 

(Fiese, Wilder, & Bichham, 2000. Frick, 2006. Kauffman & Brigham, 2009). 

Μάλιστα, κατά τους Sutherland, Lewis-Palmer, Stichter, και Morgan (2008), οι 

συναισθηματικές διαταραχές των μαθητών οδηγούν σε προβλήματα μάθησης και 

συμπεριφοράς που δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς στη διαχείρισή τους, ενώ η έλλειψη 

αποτελεσματικής καθοδήγησης κι αντιμετώπισης εκ μέρους των εκπαιδευτικών συμβάλλει 

στην εξέλιξή τους. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα συμπεριφορικά, συναισθηματικά και 

μαθησιακά προβλήματα των παιδιών είναι σύνθετη και δέχεται πολλαπλές επιρροές, 

συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες που σχετίζονται με το πλαίσιο της τάξης (Bloomquist & 

Schnell, 2002. Kauffman & Landrum, 2013. Lehr & Mc Comas, 2011. Levine, 2007).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Poulou (2010) σε έλληνες 

μαθητές ηλικίας 12-14 ετών, οι μαθητές με χαρακτηριστικά υψηλής συναισθηματικής 

νοημοσύνης και ανεπτυγμένες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες ήταν λιγότερο 

πιθανό να παρουσιάσουν συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, 

υπερκινητικότητα και δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους, ενώ η 

μεταβλητή του φύλου βρέθηκε να συνδέεται σημαντικά με τις συναισθηματικές δυσκολίες 

και της σχολικής επίδοσης με τις δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους.   

Ένα μεγάλο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι οι μαθητές με 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες έχουν ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές 

δεξιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν αδυναμία σύναψης και διατήρησης διαπροσωπικών 

σχέσεων, δυσκολίες στις προ-κοινωνικές δεξιότητες του μοιράσματος, της παροχής 

βοήθειας, της συνεργασίας, καθώς, επίσης, και στις στρατηγικές αυτοδιαχείρισης (Casey, 

2012).  

Όσον αφορά στην ενσυναίσθηση, η παρουσία μιας σειράς χαρακτηριστικών 

συναισθηματικής απάθειας, όπως έλλειψη ενοχής, ενσυναίσθησης και η σκληρή 

αντιμετώπιση των άλλων, διαμορφώνει μια υψηλότερου κινδύνου υποομάδα 
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αντικοινωνικών και επιθετικών παιδιών, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά παραμένουν 

σχετικά σταθερά κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας διαμορφώνοντας μια 

ομάδα νέων με σοβαρή επιθετικότητα, σταθερά αντικοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς και 

ξεχωριστά συναισθηματικά και γνωστικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Frick & 

White, 2008).  

Ειδικότερα, το φύλο, τα χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης και η 

ενσυναίσθηση, βρέθηκαν στην έρευνα των Kokkinos και Kipritsi (2012) να προβλέπουν 

σημαντικά τόσο τον εκφοβισμό, όσο και τη θυματοποίηση των μαθητών. Ακόμη, στη 

έρευνα των Kaukiainen, Bjorkqvist, Lagerspetz, Osterman, Salmivalli, Rothberg, και συν. 

(1999) βρέθηκε να συνδέεται η ενσυναίσθηση αρνητικά με τη σωματική και λεκτική 

επιθετικότητα, αλλά όχι με την έμμεση επιθετικότητα των παιδιών και των εφήβων.  

Η αυτοεκτίμηση και η θετική αντίληψη του εαυτού θεωρούνται από τους πλέον 

σημαντικούς προστατευτικούς παράγοντες για την ενδοπροσωπική προσαρμογή του 

παιδιού. Το άγχος, οι φόβοι, η συστολή και τα καταθλιπτικά συμπτώματα συνιστούν 

δυσκολίες ενδοπροσωπικής προσαρμογής (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & 

Μυλωνάς, 2008). Σύμφωνα με τη μελέτη των Veselska, Gechova, Orosova, Gajdosova, 

Dijk, και Reijneveld (2009), η αρνητική αυτοεκτίμηση συνδέεται με τη συμπεριφορά 

υψηλού κινδύνου στα αγόρια, ενώ βρέθηκε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

κάπνισμα και στη χρήση κάνναβης ανάμεσα στα αγόρια.  

Ο χαμηλός αυτοέλεγχος συνιστά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ένα ευρύ φάσμα 

προσωπικών και διαπροσωπικών προβλημάτων. Τα υψηλά επίπεδα αυτοελέγχου από την 

άλλη συνδέονται με καλύτερη σχολική επίδοση, καλύτερη προσαρμογή, καλύτερη 

διατροφή, λιγότερη κατάχρηση αλκοόλ, καλύτερες σχέσεις και διαπροσωπικές δεξιότητες, 

ασφαλή δεσμό και πιο αισιόδοξες, πιο θετικές συναισθηματικές αντιδράσεις (Tangney, 

Baumeister, & Boone, 2004). 

Έπειτα από την προηγηθείσα ερευνητική ανασκόπηση που αναδεικνύει τη σύνδεση 

ανάμεσα στα ψυχοσυναισθηματικά ελλείμματα (στον αυτοέλεγχο, στη διαχείριση 

συναισθημάτων, στην ενσυναίσθηση, στην αυτοεκτίμηση) και στα προβλήματα 

συμπεριφοράς, κατανοούμε ότι τα μη αναμενόμενα ευρήματα ως προς τη διαχείριση 

συναισθημάτων, την ενσυναίσθηση και την αυτοεκτίμηση, όπου δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μαθητές με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, 

σύμφωνα με την αντίληψή τους, ίσως να οφείλονται στο ότι συχνά τα ίδια τα παιδιά με 

προβλήματα συμπεριφοράς δεν αντιλαμβάνονται διαφορές σε σχέση με τα άλλα παιδιά ως 

προς τις εσωτερικευμένες διαστάσεις της προσωπικότητάς τους, κάτι που προφανώς 
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οφείλεται  στο ότι αποδίδουν τα αίτια των προβλημάτων τους στους άλλους (external locus 

of control) δίνοντας έμφαση στις αρνητικές αντιδράσεις των άλλων στις συμπτωματικές 

συμπεριφορές τους και όχι σε ενδογενείς παράγοντες ή στις επιδράσεις των αντιδράσεων 

αυτών στην ψυχοσύνθεσή τους (Briggs, 2008. Κουρκούτας, 2011). Κι επειδή οι συνέπειες 

της απουσίας αυτοελέγχου είναι συνήθως εμφανείς δημιουργώντας έντονα προβλήματα 

στις σχέσεις με τους άλλους και στην αυτοαποτελεσματικότητα του παιδιού - συγκριτικά 

για παράδειγμα με εκείνες της έλλειψης αυτοεκτίμησης - οι μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς αντιλαμβάνονται εκ των πραγμάτων τη διαφορά τους συγκριτικά με τους 

μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς.   

Επιπλέον, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ενδεχομένως να υποδηλώνουν ότι τα 

παιδιά αυτά απλά αμύνονται ώστε να διατηρήσουν ένα αίσθημα αυταξίας, ενώ πιθανόν να 

προσπαθούν να περιγράψουν τον εαυτό τους έτσι όπως θα ήθελαν να είναι προκειμένου να 

είναι περισσότερο αρεστά στους άλλους, κάτι που μπορεί να γίνεται σε μικρό ή 

μεγαλύτερο, συνειδητό ή και ασυνείδητο βαθμό. Σύμφωνα, άλλωστε, με τις πιο πρόσφατες 

έρευνες, κάποια παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζονται να έχουν μια θετικά 

διογκωμένη, μη ρεαλιστική αντίληψη εαυτού και υπερεκτίμηση των αξιολογικών κρίσεων 

των άλλων σε σχέση με το πρόσωπό τους, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα, το οποίο προφανώς έχει μια (αμυντική) προστατευτική λειτουργία και 

αποκρύπτει ένα συναίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Έτσι, η συμπεριφορά τους 

λειτουργεί ως ασπίδα που προστατεύει την εύθραυστη αυτοεκτίμηση του παιδιού από τα 

διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία βιώνονται ως απειλές για την ψυχική του 

ακεραιότητα (Κουρκούτας, 2011).  

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ενώ στην αυτοαντίληψη, η οποία συμπεριλαμβάνει 

την αυτοεκτίμηση, βρέθηκε να υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες κατά 

την αντίληψη των μαθητών, όταν μετρήθηκε αμιγώς/αυτόνομα η αυτοεκτίμηση δεν 

βρέθηκαν τα ίδια αποτελέσματα, γεγονός που επιτείνει περαιτέρω τη βαρύτητα των 

σχολικών δεξιοτήτων των μαθητών στο εύρημα σχετικά με την αυτοαντίληψη.   
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Β3.1.3.2 Δάσκαλοι των Μαθητών Με και Χωρίς Προβλήματα Συμπεριφοράς: Πώς 

Αντιλαμβάνονται τη Σχολική Προσαρμογή, τον Αυτοέλεγχο, τη Διαχείριση 

Συναισθημάτων, τη Διαχείριση Στρες και την Ενσυναίσθησή τους378 

Ως προς την αντίληψη των δασκάλων για τις πτυχές της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης 

των μαθητών, τα ευρήματα είναι πιο κοντά στα αναμενόμενα, ενώ δηλαδή κατά την 

αντίληψη των παιδιών διαφορά σημαντική και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό βρέθηκε 

μόνο ως προς τον αυτοέλεγχο, κατά την αντίληψη των δασκάλων βρέθηκε σημαντική 

διαφορά (σε πολύ μεγάλο βαθμό) στον αυτοέλεγχο, στη σχολική προσαρμογή, στη 

διαχείριση στρες και στην ενσυναίσθηση. Διαφορά σε σημαντικό βαθμό δεν βρέθηκε 

μονάχα στη διαχείριση συναισθημάτων κατά την αντίληψη του δασκάλου, η οποία, 

ωστόσο, βρέθηκε να είναι χαμηλότερη για τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς.  

Ο όρος «δυσκολία προσαρμογής» αναφέρεται στην ακατάλληλη, αναποτελεσματική, 

αποτυχημένη προσπάθεια του παιδιού και του εφήβου να προσαρμοστεί ομαλά στις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η δυσκολία προσαρμογής συνδέεται με αξιοσημείωτη 

υποκειμενική ενόχληση ή δυσφορία του παιδιού ή/και με έκπτωση της λειτουργικότητάς 

του σε έναν ή περισσότερους τομείς της ζωής του (γνωστικό-νοητικό, διαπροσωπικό-

κοινωνικό και συναισθηματικό), η οποία συνήθως συνεπάγεται καθυστέρηση στην 

επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. Κι είναι προτιμότερο να κάνουμε λόγο για παιδιά με 

δυσκολίες προσαρμογής παρά για «προβληματικά παιδιά», καθώς δεν υπάρχει καθόλα 

προβληματικό παιδί, αλλά παιδί με ένα ή περισσότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την 

ανάπτυξη και την προσαρμογή του και ταυτόχρονα παιδί με αρκετές δυνάμεις και θετικά 

στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ανακαλυφθούν και να ενδυναμωθούν (Γαλανάκη, 2004). 

Οι δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο αφορούν σε μαθησιακές δυσκολίες, 

προβλήματα διαπροσωπικής συμπεριφοράς με τους συνομηλίκους και προβλήματα 

ενδοπροσωπικής συμπεριφοράς. Τα προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και 

συγκεκριμένες μορφές προβληματικής συμπεριφοράς στην τάξη έχουν συσχετιστεί με 

ψυχικές διαταραχές στην παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή και με προβλήματα σχολικής 

επίδοσης. Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των προβλημάτων προσαρμογής των 

παιδιών στο σχολείο, συνδυασμένες με κατάλληλες συμβουλευτικές παρεμβάσεις, 

στοχεύουν στη βελτίωση μορφών συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη γενικότερη 

                                                
378Αντιστοιχεί στο υποκεφάλαιο Β2.1.1.14 των Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού Μέρους. Η Σχολική 
Προσαρμογή αποτελεί μια από τις τέσσερις υποκλίμακες της Σχολικής Επάρκειας και ο Αυτοέλεγχος, η 
Διαχείριση Συναισθημάτων, η Διαχείριση Στρες και η Ενσυναίσθηση συνιστούν τις τέσσερις υποκλίμακες 
της Συναισθηματικής Επάρκειας στην Κλίμακα του Εκπαιδευτικού (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 
Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  
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προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο, στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης και στην 

πρόληψη της εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών (Χατζηχρήστου & Hopf, 1991).  

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια δίδεται έμφαση στο κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου 

και συγκεκριμένα στο ρόλο που οι ανθρώπινες σχέσεις εντός του σχολείου μπορούν να 

διαδραματίσουν στη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών, ενώ δίνεται έμφαση στις 

έννοιες της κοινότητας και της φροντίδας. Το σχολείο πέρα από τη μόρφωση και την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών, χρειάζεται να νοιάζεται γι’ αυτά και να τα στηρίζει. Με τον 

τρόπο αυτό, οι μαθητές αισθάνονται μέλη της σχολικής κοινότητας, η οποία έχει στόχους 

και οράματα, ενώ αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις που τους προσφέρουν ψυχολογική 

ασφάλεια, τους κινητοποιούν για ενεργό συμμετοχή στη σχολική ζωή και τους 

διευκολύνουν να προσαρμοστούν καλύτερα στο σχολείο (Χατζηχρήστου, 2011). 

Πολλοί σύγχρονοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η διαδικασία κοινωνικοποίησης 

αποτελεί τη βασική συνιστώσα στην απόκτηση κατάλληλων μηχανισμών προσαρμογής στο 

περιβάλλον. Η αποτυχία συγκρότησης προσαρμοστικών μηχανισμών και γνωστικο-

συναισθηματικών στρατηγικών που ευνοούν την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

συνδέεται σε υψηλό βαθμό με την αποτυχία κοινωνικοποίησης και την ανάπτυξη 

παραβατικής συμπεριφοράς (Κουρκούτας, 2011. Κουρκούτας & Θάνος, 2013).  

Τα περισσότερα, άλλωστε, παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητα 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και βρίσκονται σε κίνδυνο 

αποκλεισμού και απόρριψης σε κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, ενώ κινδυνεύουν 

επίσης να αναπτύξουν ψυχολογικά προβλήματα και να εγκαταλείψουν το σχολείο στην 

εφηβεία (Adelman & Taylor, 2009. Elliot & Place, 2012. Frick & Kimonis, 2008. Tolan, 

Dodge, & Rutter, 2013).  

Μάλιστα, η συναισθηματική επάρκεια379 έχει συσχετιστεί με δείκτες υγείας, εργασίας 

και σχολικής προσαρμογής. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι η επίγνωση των 

συναισθημάτων του ατόμου επηρεάζει θετικά τον έλεγχο του στρες, τη διαχείριση του 

θυμού και άλλες  διεργασίες που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Η ρύθμιση 

των συναισθημάτων αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της σχολικής επιτυχίας. 

                                                
379Η συναισθηματική ανάπτυξη κατά την σχολική ηλικία περιλαμβάνει την κατανόηση της πολυπλοκότητας 
των συναισθημάτων. Τα παιδιά βιώνουν δευτερεύοντα συναισθήματα όπως ενοχή ή υπερηφάνεια αλλά και 
αρχίζουν να κατανοούν περισσότερο τόσο τα συγκεκριμένα συναισθήματα όσο και τις αιτίες που τα 
δημιουργούν. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι τα συναισθήματα μπορούν να ποικίλουν και να εξαρτώνται από 
το αποτέλεσμα, ότι διαφορετικά παιδιά είναι δυνατό να έχουν διαφορετικά συναισθήματα για τις ίδιες 
καταστάσεις και ότι οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 
χρονική στιγμή που εκδηλώνονται. Ακόμη, τα παιδιά δεν περιορίζονται στο να εκφράσουν τη λύπη ή τη 
στενοχώρια τους όταν κάποιος είναι πληγωμένος, λυπημένος ή θυμωμένος αλλά είναι πλέον σε θέση να 
συμμερίζονται τα συναισθήματα του άλλου (Χατζηχρήστου, 2005-β).  
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Επιπλέον, η ενσυναίσθηση έχει βρεθεί ότι προβλέπει τη σχολική προσαρμογή και αποτελεί 

το θεμέλιο για τη διαμόρφωση θετικών κοινωνικών σχέσεων (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, 

Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008).  

Τόσο ο χαρακτήρας του παιδιού, όσο και η ποιότητα της σχέσης γονιού-παιδιού 

διαμορφώνουν την κοινωνική ικανότητα και τις δεξιότητες αυτορύθμισης. Τα παιδιά που 

είναι κοινωνικά ικανά είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν χαμηλή αντιδραστικότητα στο 

στρες, να έχουν υψηλό έλεγχο της προσοχής και συμπεριφοράς τους και να επιδείξουν 

θετικά συναισθήματα. Η εκπαίδευση στον αυτοέλεγχο και στη συμμόρφωση είναι 

σημαντικά πεδία της αυτορύθμισης, ενώ ο αυτοέλεγχος είναι αναγκαίος για την 

οριοθετημένη, προσαρμοσμένη στα όρια και τους κανόνες, συμπεριφορά (Frick & White, 

2008). Το άγχος επηρεάζει αρνητικά τη σχολική απόδοση στις περιπτώσεις των παιδιών με 

χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής αποτελεσματικότητας κι αυτή με τη σειρά της μπορεί να 

αξιοποιηθεί στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του άγχους (Galla & Wood, 

2012).  

Ακόμη, βάσει της έρευνας των Cunningham, Kliewer, και Garner (2009), υπάρχει 

σύνδεση ανάμεσα στη συναισθηματική κοινωνικοποίηση, την κατανόηση και ρύθμιση των 

συναισθημάτων του παιδιού και την προσαρμογή του, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με 

το φύλο του παιδιού. Η έρευνα του Melody (2009) έδειξε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα 

στη γονική συναισθηματική λειτουργία, τη γονική ανταποκρισιμότητα και την προσαρμογή 

του παιδιού, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Goldner και Scharf (2013), ο 

ασφαλής γονικός δεσμός διαμεσολαβεί στον τρόπο που τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του παιδιού επηρεάζουν την προσαρμογή του.  

Έπειτα από τα παραπάνω στοιχεία που υποστηρίζουν την αρνητική σύνδεση ανάμεσα 

στη σχολική προσαρμογή, στις ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες και στα προβλήματα 

συμπεριφοράς, διαπιστώνουμε ότι για άλλη μια φορά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η 

αντίληψη των εκπαιδευτικών πλησιάζει πιο κοντά στο αναμενόμενο, από εκείνη που 

παρουσιάζονται να έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τον εαυτό τους.  

Αξίζει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι η μεταβλητή της διαχείρισης συναισθημάτων, η 

οποία συμπεριλαμβάνεται στον παράγοντα της συναισθηματικής επάρκειας, παρουσιάζεται 

να μη διαφέρει ανάμεσα στις δυο ομάδες κατά την αντίληψη των ίδιων των μαθητών, αλλά 

και των δασκάλων τους. Κι ίσως αυτό, μεταξύ άλλων, να σχετίζεται με το ενδεχόμενο οι 

μαθητές να θέλουν να δείχνουν στους άλλους - ίσως και στον εαυτό τους -  την «εικόνα της 

καλής διαχείρισης» των συναισθημάτων τους, κάτι που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να 

επηρεάζει και την άποψη των εκπαιδευτικών.  
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Ακόμη, είναι πιθανό οι εκπαιδευτικοί απλά να μην αντιλαμβάνονται τις βαθύτερες 

συναισθηματικές αδυναμίες που οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς βιώνουν. Κι 

ίσως να κάνουν το ίδιο και οι γονείς, οι οποίοι συνήθως εστιάζουν στον έλεγχο της 

συμπεριφοράς και όχι στο συναισθηματικό κόσμο του παιδιού και στις ρίζες της 

προβληματικής συμπεριφοράς του. Άλλωστε, οι μαθητές, μεταξύ άλλων, μέσα από την 

προβληματική/επιθετική συμπεριφορά τους συχνά εκδραματίζουν και εκκενώνουν το 

συναισθηματικό τους κόσμο από τα επώδυνα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν 

(Briggs, 2008. Κουρκούτας, 2011). 

Η 3η υπόθεση, επομένως, η οποία ήταν η εξής: «Οι μαθητές με ΠΣ αναμένεται να 

έχουν χαμηλότερη σχολική προσαρμογή και συναισθηματικές δεξιότητες (αυτοέλεγχο, 

διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση στρες, ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση) απ’ ό,τι οι 

μαθητές χωρίς ΠΣ κατά την αντίληψη του μαθητή και του δασκάλου», επιβεβαιώνεται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ως προς τον αυτοέλεγχο κατά την αντίληψη του μαθητή και ως προς τη 

σχολική προσαρμογή, τον αυτοέλεγχο, τη διαχείριση στρες και την ενσυναίσθηση κατά την 

αντίληψη του δασκάλου.   

 

Β3.1.4 Μοντέλο 6: Αδιαφορία/Παραμέληση Γονιών, Δασκάλου, Συναισθηματική 

Επάρκεια Μαθητών και Προβλήματα Συμπεριφοράς380  

Σύμφωνα με την αντίληψη του δασκάλου, τα χαμηλά επίπεδα προβλημάτων 

συμπεριφοράς προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την υψηλή 

συναισθηματική επάρκεια του μαθητή. Η αντίληψη υψηλής αδιαφορίας/παραμέλησης 

πατέρα προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής 

αδιαφορίας/παραμέλησης δασκάλου, ενώ η αντίληψη υψηλής αδιαφορίας/παραμέλησης 

πατέρα συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό με την αντίληψη υψηλής 

αδιαφορίας/παραμέλησης της μητέρας. Πρόκειται για ευρήματα αναμενόμενα, βάσει της 

ακόλουθης σχετικής βιβλιογραφίας, τα οποία τοποθετούν σε πιο ευάλωτη θέση το μαθητή 

μέσα στο σχολικό πλαίσιο, καθώς το βίωμα της απορριπτικής/αδιάφορης στάσης των 

γονιών του μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο δεν αντισταθμίζεται από το ενδιαφέρον και την 

υποστήριξη του δασκάλου ή των συμμαθητών του, στο μέτρο που το παιδί δεν έχει τις 

ικανότητες να διαχειριστεί επαρκώς τις απαιτήσεις του σχολικού κοινωνικού 

περιβάλλοντος (Frick, Blair, & Castellanos, 2013). 

                                                
380Αντιστοιχεί στην 4η Υπόθεση, η οποία αφορά στο εξής υποκεφάλαιο Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού 
Μέρους: Β2.1.4.6.  
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Βάσει της μελέτης του Alegre (2011) γύρω από τη συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού, η γονική ανταποκρισιμότητα, η γονική συναισθηματική καθοδήγηση και οι 

θετικές απαιτήσεις των γονιών συνδέονται με υψηλότερη συναισθηματική επάρκεια των 

παιδιών. Ακόμη, βάσει των ευρημάτων της έρευνας των Alegre και Benson (2011), η 

διαθεσιμότητα των γονιών βρέθηκε να συνδέεται με την πρόβλεψη τόσο των 

εσωτερικευμένων, όσο και των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς. Ακόμη, η 

συναισθηματική ασφάλεια ή ανασφάλεια βρέθηκε ότι είναι εκείνη που βοηθάει στην 

κατανόηση του τρόπου που η γονική διαθεσιμότητα επηρεάζει την προσαρμογή και οι 

ανασφαλείς συναισθηματικές αντιδράσεις βρέθηκαν να διαμεσολαβούν στη σχέση 

ανάμεσα στη γονική διαθεσιμότητα και στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς 

των εφήβων.  

Μάλιστα, στην έρευνα των Najam και Majeed (2012), βρέθηκε σχετικά ότι τα παιδιά 

που ανέφεραν αρνητικές σχέσεις με τις μητέρες τους έτειναν, επίσης, να αναφέρουν 

αρνητικές σχέσεις με τους πατεράδες τους. Ακόμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας της Αργυρού (2013), η πατρική και μητρική απόρριψη381 βρέθηκαν να προβλέπουν 

τόσο την κακή ψυχολογική προσαρμογή, όσο και την αλεξιθυμία, την αδυναμία 

περιγραφής και αναγνώρισης δηλαδή των συναισθημάτων, ευρήματα που συμβάλλουν 

στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γονεϊκές συμπεριφορές εμπλέκονται στη 

συναισθηματική λειτουργία και προσαρμογή του ατόμου.  

Άλλωστε, πολλές φορές, οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς τείνουν να 

αναπαράγουν τα «αρνητικά πρότυπα αλληλεπίδρασης» (coercive patterns) και τις 

επιθετικές/αντιδραστικές συμπεριφορές τους από το οικογενειακό στο σχολικό πλαίσιο 

ζωής τους (Bridget, Pianta, & Bear, 2006. McMahon & Forehand, 2003). Μάλιστα, στην 

έρευνα των Ahmed, Gielen, και Al-Sabah (2008) βρέθηκε η αντίληψη της γονικής 

απόρριψης να συνδέεται σημαντικά με την αντίληψη της απόρριψης από το δάσκαλο382. 

                                                
381Γονικές συμπεριφορές, όπως η σκληρή τιμωρία και η συναισθηματική απόρριψη, έχουν βρεθεί να είναι 
σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για τη βίαιη και επιθετική συμπεριφορά των εφήβων (Barnow, Lucht, & 
Freyberger, 2001. Dishion & Patterson, 2006). Έχει, ακόμα, βρεθεί ότι η γονική εχθρότητα, επιθετικότητα, 
απόρριψη και παραμέληση είναι πιο πιθανό να υπάρχουν στο ιστορικό των εφήβων με προβλήματα 
συμπεριφοράς απ’ ό,τι εκείνων που δεν παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς (Scott, Scott, & McCobe, 
1991).    
382Σχετικά με το πώς σχετίζεται η στάση των σημαντικών άλλων (πατέρας, μητέρας, δασκάλου) απέναντι στο 
παιδί, η Θεωρία του Δεσμού (Bowlby, 1980) που έχει κοινά σημεία με την Θεωρία Αποδοχής-Απόρριψης 
(Rohner, 1986) υποστηρίζει ότι τα παιδιά που έχουν αναπτύξει σχέσεις συναισθηματικής υποστήριξης και 
ασφάλειας με τα βασικά πρόσωπα τείνουν να αναπτύσσουν παρόμοιους δεσμούς με τους ενηλίκους και να 
εκλύουν θετικά συναισθήματα σε αυτούς, σε αντίθεση με τα παιδιά με ανασφαλή πρότυπα δεσμού και 
προβληματικές συμπεριφορές, που έχουν την τάση να εκλύουν αρνητικά συναισθήματα και αντιδράσεις 
στους δασκάλους (Mc Evoy & Welker, 2000. Rohner, 2010). Άλλωστε, σύμφωνα με τη Θεωρία της Γονικής 
Αποδοχής-Απόρριψης (PARTheory), το κατά πόσο το παιδί εισπράττει αποδοχή ή απόρριψη από τους 
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Αναπόφευκτα οι μαθητές με διασπαστικές και αντιδραστικές ή προκλητικές μορφές 

συμπεριφοράς που προέρχονται από οικογενειακά πλαίσια με υψηλό βαθμό αντίληψης 

απόρριψης ή σύγκρουσης συναντούν σοβαρές δυσκολίες σύναψης θετικών σχέσεων με 

τους συνομηλίκους και τους δασκάλους τους383 (Kourkoutas, 2012. Tolan, Dodge, & 

Rutter, 2013). 

Βέβαια, σε περίπτωση που οι μαθητές με προβλήματα ή διαταραχές συμπεριφοράς 

δεν αντιμετωπιστούν και δεν υποστηριχτούν κατάλληλα από τους δασκάλους τους, 

διατρέχουν επιπλέον κίνδυνο να αποκλειστούν μόνιμα από τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές 

διαδικασίες της τάξης και του σχολείου γενικότερα (Baker, Grant, & Morlock, 2008. 

Bloomquist & Schnell, 2002. Κουρκούτας, 2011). Μάλιστα, ο αποκλεισμός από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με επίμονες μορφές κοινωνικοσυναισθηματικών προβλημάτων και διαταραχών 

συμπεριφοράς, καθώς και με περιθωριοποιημένες ή σοβαρά αντικοινωνικές συμπεριφορές 

στην εφηβεία (Adelman & Taylor, 2009. Kracher, 2004. Osborne, 2004). 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην αντίληψη γονικής απόρριψης, έχει βρεθεί 

σύμφωνα με τη μελέτη των Chen, Rubin, και Li (1995), να σχετίζεται σταθερά με την 

ανάπτυξη της ψυχοπαθολογίας στα παιδιά και στους εφήβους. Η αντίληψη συναισθημάτων 

απόρριψης από τους γονείς συνιστά βασικό παράγοντα ψυχολογικών και συμπεριφορικών 

προβλημάτων, όπως τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, οι διαταραχές 

συμπεριφοράς, η παραβατικότητα (Ge, Lorenz, Conger, Elder, & Simons, 1994. Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2005). Ευρήματα διεθνών ερευνών, ακόμη, υποστηρίζουν την 

ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην αντίληψη γονικής απόρριψης και την κατάχρηση 

αλκοόλ και ναρκωτικών (Rohner & Britner, 2002). Οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το 

πρώιμο οικογενειακό περιβάλλον, η γονική στάση384, αλλά και ο τρόπος που 

                                                                                                                                               
σημαντικούς ενήλικες της ζωής του επηρεάζει σημαντικά την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική προσαρμογή 
και συμπεριφορά του τόσο στην παιδική κι εφηβική ηλικία, όσο και στην ενήλικη ζωή (Rohner, 2010. Rohner 
& Khaleque, 2005).  
383Σύμφωνα, άλλωστε, με τον Κουρκούτα (2008-γ), οι παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
αρνητικών στάσεων εκ μέρους των δασκάλων προς τα παιδιά με προβλήματα σχολικής και ψυχοκοινωνικής 
προσαρμογής είναι: το υπερβολικό άγχος για την προσέγγιση του παιδιού και η διογκωμένη εικόνα για τα 
συμπτώματά του, το υπερβολικό αίσθημα ευθύνης και ο φόβος για το παιδί, η αδυναμία αναγνώρισης 
δεξιοτήτων σε αυτό, η έμφαση στο γνωστικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ακαμψία του 
αναλυτικού προγράμματος, η έλλειψη σχέσης με το παιδί, η έλλειψη συνεργασίας με τους συναδέλφους, η μη 
υποστηρικτική διεύθυνση του σχολείου, οι γονικές πιέσεις, οι προσωπικές ανασφάλειες, η έλλειψη 
υποστήριξης από σχολικούς συμβούλους, η έλλειψη θετικής συνεργασίας με ψυχολόγους και άλλους 
ειδικούς.  
384Σύμφωνα με τους Rohner, Khaleque, και Cournoyer (2005), η γονική αγάπη και αποδοχή είναι πολύ 
σημαντική για την υγιή κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Όταν αυτή η ανάγκη δεν 
ικανοποιηθεί επαρκώς, τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από διαφορές στο φύλο, τον πολιτισμό, την 
ηλικία, την εθνικότητα κι άλλες τέτοιες παραμέτρους, τείνουν να αναφέρουν για τον εαυτό τους ότι είναι 
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αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη σχέση τους με τους γονείς τους (Rohner, 2004) ασκούν 

σημαντική επίδραση στα ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών και 

των εφήβων (Brigham, Bakken, & Rotatori, 2012. Edwards & Alexander, 1992. Howe, 

2011. Kauffman & Landrum, 2013. Κουρκούτας & Caldin, 2012. Sroufe, Egeland, Carlson, 

& Collins, 2005. Tolan, Dodge, & Rutter, 2013). 

Επιπλέον, η αντίληψη γονικής απόρριψης έχει βρεθεί να έχει σημαντικές επιδράσεις, 

πέρα από τα εξωτερικευμένα και στα εσωτερικευμένα προβλήματα των παιδιών και των 

εφήβων. Οι έρευνες δείχνουν να υπάρχουν υψηλές συσχετίσεις ανάμεσα στην αντίληψη 

απόρριψης από τους γονείς και σε συναισθηματικά, εσωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς, όπως την κατάθλιψη385, τη κακή προσαρμογή και τις αυτοκτονικές 

συμπεριφορές των εφήβων (Fotti, Katz, Afifi, & Cox, 2006). Ακόμη, τα ευρήματα από 

διεθνείς έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η αντίληψη απόρριψης από τα πρότυπα προσκόλλησης 

και τους γονείς συνδέεται με κατάθλιψη και άλλα ψυχολογικά προβλήματα (Bloomquist & 

Schnell, 2002. Greenberger, Chen, Tally, & Dong, 2000. Howe, 2011).   

Όπως, εξάλλου, βρέθηκε386 σε έρευνα σε 1185 Κυπρίους από 15 έως 23 ετών 

(Harakis, 2005), η καλή συναισθηματική και συμπεριφορική λειτουργία και προσαρμογή 

συνδέεται με την αντίληψη υψηλής γονικής αποδοχής και χαμηλής γονικής απόρριψης 

στην παιδική ηλικία. Η αντίληψη γονικής απόρριψης από το παιδί και τα αντίστοιχα 

πραγματικά αρνητικά (βίαια ή μη) βιώματα, αποσυντονίζουν και αποδομούν το αίσθημα 

ασφάλειας, στο μέτρο που δεν συνδέονται με μια σταθερότητα στις σχέσεις και στις 

συμπεριφορές των γονέων. Κι αυτό φυσικά επηρεάζει την αντίληψη της αξίας του παιδιού 

για τον εαυτό του, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας που αισθάνεται, το 

οποίο διασφαλίζει την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και των κινήτρων 

για μάθηση και ένταξη στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια (Harne, 2011. Howe, 2011). 

                                                                                                                                               
εχθρικά και επιθετικά, εξαρτημένα ή αμυντικά ανεξάρτητα, με μειωμένη αυτοεκτίμηση και αίσθηση 
αυτεπάρκειας, συναισθηματικά αδιάφορα, συναισθηματικά ασταθή και να έχουν μια αρνητική άποψη-οπτική 
για τον κόσμο, μεταξύ των αντιδράσεών τους. Επιπλέον, οι νέοι και οι ενήλικες που αντιλαμβάνονται τον 
εαυτό τους σαν κάποιον που έχει απορριφθεί παρουσιάζονται να είναι περιθωριοποιημένοι εξαιτίας των 
προβλημάτων τους, να είναι καταθλιπτικοί και να εμπλέκονται - μεταξύ άλλων - και σε κατάχρηση 
ναρκωτικών ή αλκοόλ.  
385Όσον αφορά στην κατάθλιψη, η γονική απόρριψη έχει βρεθεί να σχετίζεται με την κλινική και μη κλινική 
κατάθλιψη σε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και εθνικές ομάδες. Μάλιστα, θεωρείται ότι η 
εκλαμβανόμενη γονική απόρριψη στην παιδική ηλικία τείνει να προάγει την ανάπτυξη καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 
386Το εύρημα αυτό συνδέεται με την υποθεωρία της προσωπικότητας και τη θέση της σχετικά με την 
κοινωνικοποίηση του ατόμου, η οποία υποστηρίζει ότι η εκλαμβανόμενη γονική απόρριψη έχει σταθερά 
αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική και συναισθηματική προσαρμογή των παιδιών και των ενηλίκων σε 
όλο τον κόσμο (Rohner & Khaleque, 2005). 
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Μάλιστα, πολλά παιδιά και ενήλικες που έχουν βιώσει γονική απόρριψη νιώθουν την 

ανάγκη για σταθερή επιβεβαίωση και συναισθηματική υποστήριξη και τείνουν να 

εξαρτώνται από τους άλλους (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). Η αντίληψη γονικής 

απόρριψης, καθώς, επίσης, κι από άλλα πρότυπα προσκόλλησης έχει και άλλες επιπτώσεις 

στην προσωπικότητα, πέρα από την εξάρτηση387. Αυτές περιλαμβάνουν, εχθρότητα, 

επιθετικότητα, παθητική επιθετικότητα, δυσκολία στη διαχείριση της εχθρότητας και της 

επιθετικότητας, συναισθηματική ανανταποκρισιμότητα, ανώριμη εξάρτηση ή αμυντική 

ανεξαρτησία, αποδυναμωμένη αυτοεκτίμηση, αποδυναμωμένη αίσθηση επάρκειας εαυτού, 

συναισθηματική αστάθεια και αρνητική οπτική του κόσμου και της ζωής, διαταραχή 

συμπεριφοράς και παραβατικότητα (Gerhardt, 2004. Κουρκούτας, 2008-γ. Rohner, 1975. 

Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Τα παιδιά και οι ενήλικες που βιώνουν σημαντική απόρριψη είναι πιθανό να 

αισθανθούν θυμό, δυσαρέσκεια και άλλα καταστροφικά συναισθήματα που μπορεί να τους 

προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερο πόνο, με αποτέλεσμα πολλά άτομα που έχουν βιώσει 

απόρριψη να «κλείνουν» συναισθηματικά προκειμένου να προστατέψουν τους εαυτούς 

τους από επιπλέον απόρριψη, να μην ανταποκρίνονται συναισθηματικά και να εμφανίζουν 

συχνά προβλήματα στο να μπορούν ή να θέλουν να εκφράσουν αγάπη και στο να μπορούν 

να τη δεχτούν όταν οι άλλοι τους την προσφέρουν (Harne, 2011. Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2005). Βέβαια, ο συναισθηματικός πόνος της εκλαμβανόμενης απόρριψης είναι 

μεγάλος. Μελέτες σε σχέση με τη λειτουργία του εγκεφάλου αποκαλύπτουν ότι 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν οι άνθρωποι νιώθουν 

απόρριψη, όπως συμβαίνει και όταν οι άνθρωποι βιώνουν την εμπειρία του φυσικού πόνου 

(Eisenberger, Lieberman, & Williams, 2003. Gerhardt, 2004).  

Ακόμη, οι άνθρωποι που νιώθουν απόρριψη συνήθως είναι λιγότερο σταθεροί 

συναισθηματικά, χάνουν ευκολότερα τον αυτοέλεγχό τους και δυσκολεύονται να 

διαχειριστούν στρεσογόνες καταστάσεις ζωής. Συχνά νιώθουν άσχημα συναισθηματικά κι 

οδηγούνται στο κλάμα ή στο θυμό όταν αντιμετωπίζουν αγχογόνες καταστάσεις, τις οποίες 

οι άνθρωποι που έχουν βιώσει αποδοχή κι αγάπη μπορούν να διαχειριστούν πιο 

                                                
387Η υποθεωρία της προσωπικότητας υποστηρίζει ότι η συναισθηματική ανάγκη για θετική αντίδραση των 
σημαντικών άλλων είναι σημαντικός κινητήριος παράγοντας και όταν τα παιδιά δεν ικανοποιούν επαρκώς 
την ανάγκη αυτή από τους γονείς τους ή οι ενήλικες δεν ικανοποιούν την ανάγκη αυτή από τα πρόσωπα με τα 
οποία συνδέονται έχουν την προδιάθεση να αντιδρούν με συγκεκριμένους τρόπους συναισθηματικά και σε 
επίπεδο συμπεριφοράς. Ειδικότερα, τα άτομα που βιώνουν απόρριψη είναι πολύ πιθανόν να είναι αγχώδη και 
ανασφαλή. Σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τα συναισθήματά τους αυτά και να καλύψουν τις ανάγκες τους, 
τα άτομα που βιώνουν απόρριψη συχνά αυξάνουν τις προσφορές τους για να πετύχουν τη θετική 
ανταπόκριση με αποτέλεσμα να γίνονται πιο εξαρτημένοι από τα πρόσωπα που είναι σημαντικά γι αυτούς 
(Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 
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αποτελεσματικά. Όλα αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα που σχετίζονται με την 

εκλαμβανόμενη απόρριψη κάνουν τα παιδιά και τους ενήλικες να αναπτύσσουν μια 

αρνητική οπτική για τον κόσμο (Rohner, 1986. Rohner, Cournoyer, & Khaleque, 2007). 

Μάλιστα, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας των Allen, Porter, McFarland, 

McElhaney, και Marsh (2007), μεταξύ των εφήβων βρέθηκε να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα 

στην ανασφαλή προσκόλληση και τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς. Στην 

έρευνα της Hazen (2005) βρέθηκε η αντίληψη γονικής απόρριψης388 να συνιστά ένα 

σημαντικό παράγοντα για την πρόβλεψη συμπτωμάτων άγχους, καθώς επίσης και 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Τα ευρήματα της έρευνας των Singh και Dawar (2013) 

έδειξαν ότι η συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων και η σχέση τους με τους γονείς 

αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες της ψυχικής υγείας των εφήβων. Στην 

έρευνα των Yilmaz και Erkman (2006) βρέθηκε ότι η αντίληψη γονικής απόρριψης 

συνδεόταν με το κοινωνικό άγχος των εφήβων, ενώ η αντίληψη της πατρικής απόρριψης 

βρέθηκε να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο απ’ ό,τι η αντίληψη της μητρικής 

απόρριψης στην κατανόηση του κοινωνικού άγχους των εφήβων. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο ρόλο του πατέρα389, μελέτες και συστηματικές 

παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ο πατέρας εμπλέκεται με διαφορετικό τρόπο 

από τη μητέρα στην επαφή, σχέση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού αποτελώντας 

σημαντικό κινητήριο μοχλό για την ψυχική του εξέλιξη. Ερευνητικά δεδομένα 

υποστηρίζουν ότι η αμοιβαία, ευχάριστη και θετική σχέση μεταξύ πατέρα και παιδιού 

αποτελεί συστατικό στοιχείο οικογενειών στις οποίες τα παιδιά τείνουν να εμφανίζουν 

ψυχοκοινωνική ισορροπία, επιτυχίες και κυρίως ένα ισχυρό και ασφαλές αίσθημα εαυτού 

(Osofsky & Thompson, 2000). 

Ακόμη, η μελέτη των Najam και Kausar (2012) έδειξε να υπάρχει αρνητική σχέση 

της πατρικής ζεστασιάς με την εχθρότητα, την εξάρτηση, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, την 
                                                
388Tόσο η γονική αποδοχή όσο και η γονική απόρριψη συνθέτουν από κοινού την στοργική διάσταση της 
γονεϊκότητας. Η στοργική διάσταση έχει να κάνει με την ποιότητα του στοργικού δεσμού ανάμεσα στους 
γονείς και τα παιδιά τους και με σωματικές και λεκτικές συμπεριφορές των γονιών που χρησιμοποιούν για να 
εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα. Στη μια άκρη του συνεχούς βρίσκεται η γονική αποδοχή που αναφέρεται 
στη ζεστασιά, τη στοργή, τη φροντίδα, την άνεση, το ενδιαφέρον, την υποστήριξη ή απλά την αγάπη που τα 
παιδιά βιώνουν από τους γονείς τους και αυτούς που τα φροντίζουν. Στην άλλη άκρη του συνεχούς βρίσκεται 
η γονική απόρριψη που αναφέρεται στην έλλειψη ή τη σημαντική μείωση αυτών των συναισθημάτων και των 
συμπεριφορών και στην παράλληλη παρουσία πληθώρας  επιβλαβών σωματικά και ψυχολογικά 
συμπεριφορών και επιδράσεων (Rohner, 2010). 
389Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι για τους μαθητές της έρευνας, η σχέση με τον πατέρα είναι αρκετά 
σημαντική, καθώς το ποσοστό των αγοριών που συμμετέχουν στην έρευνα είναι υψηλό (49 αγόρια και 11 
κορίτσια για την κάθε ομάδα). Ακόμη, γιατί θεωρείται ότι η οικοδόμηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας 
αλλά και ένα μεγάλο μέρος των διαπροσωπικών ή κοινωνικών συμπεριφορών των αγοριών διαμορφώνεται 
μέσα από την ταύτιση με την πατρική φιγούρα, την εκμάθηση συγκεκριμένων συμπεριφορών και τη 
διαφοροποίηση από τη μητέρα (Briggs, 2008. Harne, 2011. Κουρκούτας, 2009). 
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αρνητική άποψη για τον κόσμο/τη ζωή και τα καταθλιπτικά συμπτώματα στους εφήβους. 

Παράλληλα, η αντίληψη εχθρότητας και απόρριψης εκ μέρους του πατέρα βρέθηκαν να 

εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την εχθρότητα, την κατάθλιψη και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς των εφήβων, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική επιρροή της πατρικής390 

φιγούρας σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (Harne, 2011). 

Σύμφωνα και με άλλα ερευνητικά ευρήματα, τα θετικά πατρικά συναισθήματα, η 

υποστηρικτική και ενισχυτική στάση του πατέρα συνδέονται με πολύ χαμηλότερα ποσοστά 

χρήσης ουσιών και αλκοόλ στην εφηβεία απ’ ό,τι στις αντίθετες περιπτώσεις. Η 

αυταρχικότητα, όπως και οι σκληρές και άκαμπτες πατρικές στάσεις συνδέονται σε 

αυξημένο ποσοστό με την εμφάνιση αντιδραστικότητας, αντικοινωνικών τάσεων, 

περιθωριοποίησης και χρήσης ουσιών στην εφηβεία που με τη σειρά τους συνδέονται με 

καταθλιπτικά και φοβικά συναισθήματα (Grych & Gardoza-Fernandez, 2001391). 

Όσον αφορά στην παραμέληση, σύμφωνα με ευρήματα των Rohner, Khaleque, και 

Cournoyer (2005), η σχέση ανάμεσα στην αδιαφορία ως εσωτερικό κίνητρο και στην 

παραμέληση ως μια συμπεριφορική αντίδραση δεν είναι τόσο άμεση, όπως η σχέση 

ανάμεσα στην εχθρότητα και την επιθετικότητα. Οι γονείς μπορεί να παραμελούν ή να 

εκλαμβάνονται ότι παραμελούν τα παιδιά τους για πολλούς λόγους που μπορεί να μη 

σχετίζονται με την αδιαφορία392. Η παραμέληση, ωστόσο, δεν είναι απλά ένας 

αποτυχημένος τρόπος να καλύψει ο γονιός τις υλικές και σωματικές ανάγκες του παιδιού. 

Σχετίζεται και με την αποτυχία των γονιών να ανταποκριθούν στις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους. Συχνά, για παράδειγμα, οι γονείς που ως 
                                                
390Ως προς την εκπλήρωση του πατρικού ρόλου, έχει βρεθεί ότι οι ψυχικές διεργασίες που υποκινούνται με τη 
μετάβαση στην πατρική ιδιότητα και η ποιότητα του πατρικού ρόλου συνδέονται με τους ακόλουθους 
παράγοντες: α) τα οικογενειακά βιώματα του ίδιου του γονέα, την ψυχοσυναισθηματική και ψυχοσωματική 
του ιστορία, β) τη συνδιαλλαγή με τις προηγούμενες γενιές και την επιρροή τους στις αναπαραστάσεις της 
πατρότητας και του παιδαγωγικού ρόλου, γ) τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του άνδρα και τη 
γενικότερη ψυχική του συγκρότηση, δ) την ποιότητα της συζυγικής σχέσης, ε) τη δυναμική του χαρακτήρα 
του παιδιού, στ) την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική κατάσταση του άνδρα, ζ) τη δομή και οργάνωση της 
οικογένειας και της επικοινωνίας μέσα σε αυτήν και η) τα υπάρχοντα ευρύτερα ψυχοκοινωνικά στηρίγματα 
για την αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων (Collins, 2000). Συνολικά, τα δεδομένα αυτά 
επιβεβαιώνουν την πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης λειτουργίας και τις αντίστοιχες ελλείψεις, λόγω της 
πληθώρας κινδύνων, που μπορεί να προκύψουν στην ισορροπημένη εκπλήρωση του πατρικού ρόλου, καθώς 
και στις πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική συγκρότηση και ψυχοκοινωνική πορεία αγοριών και 
κοριτσιών (Κουρκούτας, 2009). 
391Βλέπε σχετικά σ. 167.  
392Ακόμη και στις πιο ζεστές και αγαπημένες οικογένειες, τα παιδιά είναι πιθανό να βιώσουν, τουλάχιστον 
κάποιες φορές, μερικές από τις επιβλαβείς συνέπειες διαφόρων προβληματικών συναισθηματικών 
καταστάσεων και συμπεριφορών, ειδικά σε συγκρουσιακά ή αυταρχικά οικογενειακά πλαίσια. Αντίθετα, σε 
ένα ασφαλές συναισθηματικό και επικοινωνιακό πλαίσιο, όπου οι σχέσεις παραμένουν σταθερές και 
αλληλοτροφοδοτούμενες, οι ματαιώσεις και τα όρια δεν βιώνονται ως «τραυματικά». Ενέχουν, αντίθετα, ένα 
θετικό χαρακτήρα, εφόσον βοηθούν τα παιδιά να προσαρμόζονται καλύτερα στην εξωτερική πραγματικότητα 
με το να αναπτύσσουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση των κινήτρων και αναγκών των άλλων, καθώς και έλεγχο 
της συμπεριφοράς τους (Κουρκούτας, 2009). 
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παιδιά έχουν βιώσει παραμέληση δίνουν λίγη σημασία στις ανάγκες των παιδιών για 

άνεση, παρηγοριά, βοήθεια ή προσοχή και μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις σωματικές 

και ψυχολογικές ανάγκες τους ή να είναι μη διαθέσιμοι (Cummings, Davies, & Campbell, 

2000. Harne, 2011). Οι συμπεριφορές αυτές είναι πιθανό να κάνουν τα παιδιά να 

αισθάνονται ως μη αγαπητά ή ότι απορρίπτονται.  

Σύμφωνα με την μελέτη των Hatzichristou και Papadatos (1993), η αντιλαμβανόμενη 

γονική παραμέληση (πατρική ή μητρική) βρέθηκε να σχετίζεται με διάφορα 

χαρακτηριστικά της γονικής στάσης καθώς και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η πατρική 

παραμέληση βρέθηκε να σχετίζεται με τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας, με τα 

νομικά προβλήματα του πατέρα, τις γονικές συγκρούσεις, την απουσία του πατέρα από το 

σπίτι. Η μητρική παραμέληση βρέθηκε να συνδέεται με την αντίληψη των εφήβων για την 

αδιαφορία της μητέρας σε σχέση με το αν παρακολουθούν το σχολείο ή όχι και με τις 

δυσκολίες τους στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους. Η χρήση ουσιών βρέθηκε, επίσης, 

να συνδέεται με τη γονική παραμέληση, ενώ η γονική παραμέληση βρέθηκε, ακόμη, να 

σχετίζεται με τις παραβατικές πράξεις, την τύπο και την ηλικία έναρξής τους.   

Μάλιστα, η μελέτη των Stith, Liu, Davies, Boykin, Alder, Harris, και συν. (2009) 

έδειξε σχετικά να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην αντίληψη παραμέλησης393 του παιδιού 

από τους γονείς του και στους εξής πέντε παράγοντες κινδύνου για την υγιή ανάπτυξή του: 

την σχέση παιδιού-γονιού, την αντίληψη του παιδιού εκ μέρους του γονιού ως 

προβληματικού, τα γονικά επίπεδα στρες, το γονικό θυμό και τη συναισθηματική 

υπεραντιδραστικότητα και τη γονική αυτοεκτίμηση. Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας 

των Shaffer, Yates, και Egeland (2009) έδειξαν ότι η συναισθηματική παραμέληση 

σχετίζονταν με αυξημένη επιθετικότητα και κοινωνική απόσυρση στη μέση παιδική ηλικία 

και χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικο-συναισθηματικής επάρκειας στο ξεκίνημα της 

εφηβείας.  

Τα ευρήματα της έρευνας των Roy και Punetha (2008) έδειξαν ότι από τις τέσσερις 

διαστάσεις αντίληψης της γονικής αποδοχής-απόρριψης394, μονάχα η 

αδιαφορία/παραμέληση βρέθηκε να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της 

                                                
393Τα αποτελέσματα της έρευνα του Kang (2013) έδειξαν ότι η ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης συνδέεται 
αρνητικά με τη γονεϊκότητα που παραμελεί, ενώ η αποστέρηση των βασικών υλικών αγαθών στην οικογένεια 
και η έλλειψη προσωπικού ελέγχου συμβάλλουν σε μια στάση γονεϊκότητας που παραμελεί το παιδί. 
394Επίσης, ως προς την αντίληψη της λειτουργίας του σώματος, τα αποτελέσματα της έρευνας των Naz και 
Kausar (2012) έδειξαν ότι οι έφηβοι με σωματόμορφες διαταραχές (διαταραχές αντίληψης της  σώματος) 
αντιλαμβάνονταν τους γονείς τους να είναι περισσότερο απορριπτικοί, ενώ ανέφεραν περισσότερα 
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης από τους εφήβους της ομάδας ελέγχου. Η εχθρότητα/επιθετικότητα των 
δύο γονιών και η αδιαφορία/παραμέληση από τη μητέρα ήταν σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες της 
σωματόμορφης διαταραχής.   
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ψυχολογικής προσαρμογής. Τα συγκεκριμένα ευρήματα, επίσης, τόνισαν τη σημασία της 

αδιαφορίας/παραμέλησης του πατέρα συγκριτικά με εκείνη της μητέρας, η οποία βρέθηκε 

να έχει ακόμα πιο αρνητική επίδραση στα παιδιά. Στην έρευνα των Gracia, Garcia, και Lila 

(2006) βρέθηκε η αυταρχικότητα και η αντίληψη παραμέλησης των γονιών να συνδέεται 

με τη χαμηλότερη ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή των εφήβων. 

Έπειτα από την παραπάνω αρκετά εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αξίζει να 

σημειώσουμε ότι στα ευρήματά μας δεν βρέθηκαν, όπως θα ήταν αναμενόμενο, η υψηλή 

αδιαφορία/παραμέληση πατέρα, μητέρας και δασκάλου κατά την αντίληψη του παιδιού να 

προβλέπουν/εξηγούν ευθέως τη χαμηλή συναισθηματική επάρκεια των μαθητών με 

προβλήματα συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του δασκάλου.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στη στάση του δασκάλου, αξίζει να σημειώσουμε ότι από 

τους 16 συνολικά εκπαιδευτικούς της έρευνας, οι 10 ήταν γυναίκες και οι 6 άνδρες, ενώ 

από τους μαθητές με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, 44 ήταν αγόρια και 11 ήταν 

κορίτσια και για τις δύο ομάδες. Οι δάσκαλοι που εκτιμώνται, επομένως, είναι στο 

μεγαλύτερο μέρος τους γυναίκες, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους εκτιμώνται από 

αγόρια που πλειοψηφούν κατ’ αντιστοιχία στις δύο ομάδες μαθητών. Και το εύρημα του 

ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών στον τρόπο που βιώνουν τη 

στάση του δασκάλου ως προς τη διάσταση της αδιαφορίας/παραμέλησης πιθανά 

σχετίζεται, πέρα από την ίδια τη διάσταση της αδιαφορίας/παραμέλησης (η οποία συνιστά 

μια πιο έμμεση μορφή απόρριψης, λιγότερο έντονη, έκδηλη συγκριτικά με εκείνη της 

εχθρότητας/επιθετικότητας) και με το φύλο των εκτιμώμενων δασκάλων (6 άνδρες και 10 

γυναίκες εκπαιδευτικοί) αλλά και των μαθητών (44 αγόρια και 11 κορίτσια ανά ομάδα 

μαθητών) που καλούνται να εκτιμήσουν τη στάση που βιώνουν. Κι ενδεχομένως, αν οι 

εκπαιδευτικοί ήταν στο μεγαλύτερό τους ποσοστό άνδρες, να είχαμε ένα διαφορετικό 

αποτέλεσμα.  

Ακόμη, τα ευρήματα αυτά, πιθανά δείχνουν ότι για τους συγκεκριμένους μαθητές ο 

παράγοντας αδιαφορία/παραμέληση της στάσης του πατέρα, της μητέρας και του 

δασκάλου με τις συγκεκριμένες μεταβλητές που σε αυτόν αντιστοιχούν δεν βιώνεται με 

αρνητικό τρόπο, ώστε να συνδέεται με μειωμένη συναισθηματική επάρκεια και 

προβλήματα συμπεριφοράς. Η αδιαφορία/παραμέληση των γονιών και του δασκάλου, 

δηλαδή, έτσι όπως περιγράφεται και βάσει των συμπεριφορών στις οποίες αντιστοιχεί στα 

συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν (PARQ & TARQ) δεν δείχνει να 

βιώνεται ως μια στάση απόρριψης από τους μαθητές της έρευνας με τις αρνητικές 

συνέπειες που αυτή συνήθως έχει. Κι αυτό πιθανά να σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες της 
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όλης φιλοσοφίας, κουλτούρας και του τρόπου αλληλεπίδρασης κι επικοινωνίας των 

ανθρώπων της συγκεκριμένης περιοχή μελέτης, όπου πιθανά η απόρριψη να βιώνεται με 

άλλους τρόπους, πέραν εκείνον της αδιαφορίας/παραμέλησης.     

Από την άλλη δεν χρειάζεται να μας ξαφνιάζουν τέτοια ευρήματα, καθώς σχετικές 

έρευνες395 που έχουν γίνει σε διάφορους πολιτισμούς δείχνουν ότι ανεξάρτητα από τον 

πολιτισμό, την εθνικότητα ή τη γεωγραφική περιοχή, περίπου το 26% της μεταβλητότητας 

στην ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών και το 21% των ενηλίκων επηρεάζεται από τη 

γονική αποδοχή και απόρριψη396. Πρόκειται για δεδομένα που αποδίδουν ένα μεγάλο 

ποσοστό της προσαρμογής των παιδιών και των ενηλίκων σε άλλους παράγοντες, όπως τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, 

συμπεριφοριστικούς και γενετικούς παράγοντες, γεγονός που σημαίνει ότι η 

εκλαμβανόμενη γονική αποδοχή ή απόρριψη από μόνη της δεν συνιστά παγκοσμίως ισχυρό 

παράγοντα που προβλέπει την ψυχολογική και συμπεριφορική προσαρμογή (Rohner, 2010. 

Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Μάλιστα, ένα σημαντικό εννοιολογικό χαρακτηριστικό από την έρευνα γύρω από την 

αποδοχή/απόρριψη είναι η έμφασή της στο πώς το ίδιο το άτομο εισπράττει τις γονικές 

συμπεριφορές. Τα άτομα κάνουν ερμηνείες της γονικής φροντίδας διαμέσου των δικών 

τους πολιτισμικών και προσωπικών οπτικών. Και παρόλο που τα άτομα παντού στον 

κόσμο παρουσιάζονται να χρησιμοποιούν έναν κοινό ερμηνευτικό μηχανισμό για να 

προσδιορίσουν το κατά πόσο είναι αγαπητοί και αποδεκτοί από τους σημαντικούς άλλους 

οργανώνοντας τις αντιλήψεις τους γύρω από τις ίδιες τέσσερις κατηγορίες συμπεριφοράς 

(ζεστασιά/στοργή, εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφορία/παραμέληση και αδιαφοροποίητη 

απόρριψη), οι λέξεις, ωστόσο, και οι πράξεις με τις οποίες τα παιδιά και οι ενήλικες 

                                                
395Οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τα παραπάνω, περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών 
πρακτικών όπως εθνογραφικές μελέτες, διαπολιτισμικές ψυχολογικές έρευνες σε μεγάλο μέρος των 
κοινωνιών του κόσμου και των διαφορετικών εθνικών ομάδων. Αυτές οι εθνογραφικές και ψυχολογικές 
μελέτες χρησιμοποιούν διαδικασίες συμμετοχικής παρατήρησης, συνεντεύξεις, συμπεριφορική παρατήρηση, 
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς και ειδικά το PARQ (Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) (Rohner, 
Khaleque, & Cournoyer, 2005). Οι διαδικασίες μετα-ανάλυσης 51 ερευνών διεθνώς πραγματοποιήθηκαν για 
την εκτίμηση της αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) για το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο 
αυτοαναφοράς (Child, Adult, and Parent versions of the Parental Acceptance-Rejection Questionnaire PARQ) 
προκειμένου να ελεγχθεί η διαπολιτισμική συσχέτιση ανάμεσα στην εκλαμβανόμενη αποδοχή απόρριψη και 
στην ψυχολογική προσαρμογή. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι το 
PARQ είναι ένα αξιόπιστο ερευνητικό και κλινικό εργαλείο που ανταποκρίνεται στις μετρήσεις των εθνικών 
ομάδων της Αμερικής και διεθνώς (Khaleque & Rohner, 2002).  
396Το μέγεθος της σύνδεσης ανάμεσα στην εκλαμβανόμενη αποδοχή κι απόρριψη και στην ψυχολογική 
προσαρμογή είναι πιο πιθανό να είναι μεγαλύτερο στην παιδική ηλικία, καθώς τα παιδιά βρίσκονται ακόμη 
υπό την άμεση επιρροή των γονιών τους, κάτι που δεν συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό κατά την ενηλικίωση 
(Rohner, 1999). 
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μεταφράζουν τη συμπεριφορά των σημαντικών άλλων συνήθως επηρεάζονται και 

διαμορφώνονται από τον πολιτισμό397 (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Η γονική απόρριψη δεν προκύπτει από ένα συγκεκριμένο σύνολο πράξεων των 

γονιών αλλά από αυτό που βιώνει, εισπράττει, πιστεύει κι αισθάνεται το ίδιο το παιδί. 

Επομένως, στις επιδράσεις του, το μεγαλύτερο μέρος της αποδοχής και της απόρριψης 

είναι συμβολικό (Kagan, 1978). Ειδικά στο περιεχόμενο των εθνικών και διαπολιτισμικών 

ερευνητών χρειάζεται προσπάθεια για την κατανόηση των συμβολικών, πολιτισμικά 

βασισμένων ερμηνειών των συμπεριφορών των γονιών για την πλήρη κατανόηση της 

διαδικασίας αποδοχής απόρριψης σε αυτά τα περιβάλλοντα. Έτσι, ακόμη κι όταν οι γονείς 

παντού μπορεί να εκφράζουν σε κάποιο βαθμό αποδοχή (ζεστασιά, στοργή, φροντίδα, 

ενδιαφέρον) και απόρριψη (ψυχρότητα, έλλειψη στοργής, εχθρότητα, επιθετικότητα, 

αδιαφορία, παραμέληση) ο τρόπος που το κάνουν είναι πολύ διαφορετικός και γεμάτος με 

πολιτισμικά ή άλλοτε ιδιοσυγκρασιακά νοήματα (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).  

Βάσει, λοιπόν, των παραπάνω, η 4η υπόθεσή μας που ήταν η εξής: «Η αντίληψη 

αδιαφορίας/παραμέλησης πατέρα, μητέρας και δασκάλου αναμένεται να προβλέπει/εξηγεί τη 

χαμηλή συναισθηματική επάρκεια των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς», θα λέγαμε 

ότι κυρίως δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα, παρόλο που βρίσκονται να ισχύουν 

σημαντικές σχέσεις μεταξύ των παραγόντων που μετρήθηκαν.  

 

Β3.1.5 Μοντέλο 7: Αδιαφοροποίητη Απόρριψη Γονιών, Δασκάλου, Αυτοαντίληψη 

Μαθητών και Προβλήματα Συμπεριφοράς398 

Τα υψηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών βρέθηκαν να 

προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής 

αδιαφοροποίητης απόρριψης πατέρα, η οποία διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής αδιαφοροποίητης απόρριψης 

μητέρας. Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών βρέθηκαν 

                                                
397Εξάλλου, σύμφωνα με τη Θεωρία της Αποδοχής-Απόρριψης (PARTheory), η γονική απόρριψη συμβαίνει 
σε ένα σύνθετο οικοσυστημικό πλαίσιο (οικογενειακό, κοινωνικό και κοινωνικοπολιτισμικό). Κι ειδικότερα, 
η υποθεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων προσφέρει έναν τρόπο σκέψης γύρω από τις επιρροές 
των προγόνων και άλλους παράγοντες με τους οποίους συνδέεται η γονική απόρριψη ανάμεσα στα άτομα και 
στις κοινωνίες. Δείχνει για παράδειγμα ότι η πιθανότητα οι γονείς να εκδηλώσουν μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά, όπως η αποδοχή ή η απόρριψη, επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τα συστήματα 
διατήρησης μιας δεδομένης κοινωνίας, που περιλαμβάνουν τη δομή της οικογένειας, την οργάνωση του 
νοικοκυριού, την οικονομική οργάνωση, την πολιτική οργάνωση, τους αμυντικούς μηχανισμούς και άλλους 
παράγοντες που εκδηλώνονται στον τρόπο ζωής ενός πολιτισμικά οργανωμένου πληθυσμού διαμέσου του 
φυσικού του περιβάλλοντος (Rohner, 2010. Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005).   
398Αντιστοιχεί στην 5η Υπόθεση, η οποία αφορά στο εξής υποκεφάλαιο Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού 
Μέρους: Β2.1.4.7.  
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να προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής 

αδιαφοροποίητης απόρριψης δασκάλου. 

Ακόμη, η αντίληψη υψηλής αδιαφοροποίητης απόρριψης πατέρα βρέθηκε να 

συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με την αντίληψη υψηλής 

αδιαφοροποίητης απόρριψης δασκάλου. Πρόκειται για ευρήματα αναμενόμενα σύμφωνα 

με τη σχετική βιβλιογραφία που δείχνουν τη σύνδεση των προβλημάτων συμπεριφοράς με 

την αδιαφοροποίητη απόρριψη πατέρα και δασκάλου, την επίδραση της στάσης του πατέρα 

στη στάση της μητέρας, αλλά και τη συνδιακύμανση της στάσης του πατέρα με εκείνη του 

δασκάλου.  

Στη σχολική ηλικία η γονεϊκή αποδοχή399 έχει βρεθεί ότι σχετίζεται στενότερα με την 

υψηλή αυτοεκτίμηση, συγκριτικά με την αποδοχή των συνομηλίκων. Παρόλο που οι 

συνομήλικοι γίνονται πιο σημαντικοί με το πέρασμα στην εφηβεία, ο ρόλος των γονέων 

εξακολουθεί να είναι κεντρικός για την αυτοαντίληψη400 του εφήβου και ο ρόλος της 

αρχίζει να εξασθενεί με την είσοδο του ατόμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεγάλη, 

επιπλέον, σημασία για τη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης401 του μαθητή έχει ο ηγετικός 

ρόλος που κατέχει ο δάσκαλος μέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος είναι εκείνος που αμείβει και 

τιμωρεί μέσα στην τάξη, εκείνος που διαθέτει την κοινωνική δύναμη, εκείνος με τον οποίο 

ταυτίζεται ο μαθητής, το άτομο που αναμφισβήτητα κατέχει την εμπειρία και τη γνώση 

μέσα στην ομάδα της τάξης. Είναι φυσικό, λοιπόν, η διαμόρφωση της εικόνας του μαθητή 

για τον εαυτό του να σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την εικόνα που έχει ή θεωρεί ότι 

έχει ο δάσκαλος γι’ αυτόν (Χατζηχρήστου, 2005-α). 

Μάλιστα, τα καθημερινά σχολικά προβλήματα των μαθητών, η απόρριψη, ο 

στιγματισμός τους, η περιθωριοποίησή τους και η αποκλίνουσα συμπεριφορά τους είναι 

                                                
399Η ερευνητική δουλειά των Lavi και Slone (2006) έδειξε ότι η αντίληψη γονικής ζεστασιάς έχει μια ευθεία, 
ανεξάρτητη από την εθνικότητα και τη θρησκεία, επίδραση στην αυτοεκτίμηση του παιδιού, ενώ ανέδειξε τον 
κομβικής σημασίας ρόλο του πολιτισμού/της κουλτούρας στην κατανόηση των γονικών πρακτικών 
διαχείρισης της συμπεριφοράς των παιδιών.  
400Μάλιστα, σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, η αντίληψη που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους και ιδιαίτερα 
η μητέρα επηρεάζει την αυτοαντίληψη400 των παιδιών, ενώ όταν και οι δύο γονείς έχουν την ίδια θετική 
αντίληψη τότε η αυτοαντίληψη των παιδιών είναι υψηλότερη. Οι γονεϊκές εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά 
και την ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη και η υποστήριξη εκ μέρους των γονέων, ιδιαίτερα όταν αυτή εκφράζεται 
ως αποδοχή και έγκριση του παιδιού, συνδέεται με υψηλή αυτοεκτίμηση και με την αίσθηση του παιδιού ότι 
είναι αρεστό και αξιαγάπητο. Η υποστήριξη από τις μητέρες έχει μεγαλύτερη επίδραση στην αυτοαντίληψη 
των αγοριών στην εφηβεία, ενώ η πατρική υποστήριξη συσχετίζεται στενότερα με την αυτοεκτίμηση των 
κοριτσιών της ίδιας ηλικίας. Ακόμη, η σειρά γέννησης του παιδιού διαδραματίζει ρόλο στον τρόπο που 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του (Χατζηχρήστου, 2005-α).  
401Κι η ανάπτυξη κι ενίσχυση της αυτοαντίληψης αποτελεί έναν από τους κύριους εκπαιδευτικούς στόχους 
του σχολείου, αφενός από τη στιγμή που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία και εξέλιξη του 
παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και αφετέρου γιατί είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική εξέλιξη 
του παιδιού και σε άλλους σημαντικούς τομείς στη ζωή του, όπως τον επαγγελματικό και κοινωνικό 
(Χατζηχρήστου, 2005-α). 
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δυνατόν να είναι προϊόντα των μηχανισμών των προσδοκιών που αναπτύσσουν οι 

δάσκαλοί τους, να είναι δηλαδή αποτελέσματα «απόδοσης αιτιών» στις συμπεριφορές, 

πράξεις και σκέψεις των συμβαλλόμενων και εμπλεκόμενων στη διαδικασία της μάθησης 

στο σχολείο, οι οποίες διαμορφώνουν και τη στάση τους απέναντί τους (Μπασέτας, 2010). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «θεωρία της ετικέτας», που βασίζεται στους μηχανισμούς 

του φαινομένου «αποτέλεσμα των προσδοκιών» ή «αποτέλεσμα του Πυγμαλίωνα», 

ενδέχεται ο δάσκαλος να προσδιορίσει ανάλογα με την ετικέτα που έχει θέσει στο μαθητή 

τη στάση του απέναντί του, και μάλιστα για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να 

δημιουργηθούν στο δάσκαλο συστηματικές προσδοκίες σχετικά με το μαθητή. Οι μαθητές 

που θα «στιγματιστούν» κατ’ αυτό τον τρόπο από τους δασκάλους τους ζουν καθημερινά 

μέσα στην τάξη το δράμα του διαφορετικού με κίνδυνο δημιουργίας ποικίλων 

ψυχολογικών προβλημάτων. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται μέρα με τη μέρα, καθώς 

διαπιστώνει ο στιγματισμένος μαθητής ότι βρίσκεται στο επίκεντρο δυσάρεστων 

καταστάσεων κάθε φορά που γίνεται υπαίτιος διατάραξης του παιδαγωγικού κλίματος στην 

τάξη. Πολλές φορές ο μαθητής «αμύνεται» απέναντι στην κατάσταση αυτή με την 

ελαχιστοποίηση της συμμετοχής του στις δραστηριότητες της τάξης, γεγονός που τον 

οδηγεί βαθμιαία στην περιθωριοποίηση και σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών συνεπειών για 

τη ζωή του (Μπασέτας, 2010).   

Σύμφωνα, εξάλλου, και με τα αποτελέσματα της έρευνας των Erkman, Caner, Sart, 

Borkan, και Sahan (2010), βρέθηκε η αντίληψη της αποδοχής του δασκάλου να σχετίζεται 

σημαντικά με τη θετική στάση αγοριών και κοριτσιών προς το σχολείο, την υψηλότερη 

αυτοαντίληψη, καθώς επίσης και την σχολική επιτυχία των αγοριών. Ωστόσο, τόσο τα 

αγόρια, όσο και τα κορίτσια, τα οποία εισπράττουν την αποδοχή του δασκάλου τους 

τείνουν να έχουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο και θετική αυτοαντίληψη.  

Ακόμη, η μελέτη των Ostgard-Ybrandt και Armelius (2004) έδειξε σχετικά ότι η 

θετική αυτοαντίληψη των εφήβων συνδεόταν με την θετική αντίληψή τους για την πρώιμη 

γονική στάση και συμπεριφορά, ενώ η αρνητική αυτοαντίληψή τους με την αρνητική 

αντίληψη της πρώιμης γονικής στάσης απέναντί τους. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, πίσω 

από τον αντικοινωνικό τρόπο ζωής ενός εφήβου, μπορεί να υπάρχει αρνητική 

αυτοαντίληψη, καθώς επίσης και μια πιο αρνητική αντίληψη των πρώιμων γονικών 

συμπεριφορών. Η μελέτη των Leflot, Onghena, και Colpin (2010) έδειξε ότι η υψηλή 

σχολική αυτοαντίληψη σχετιζόταν με τη στάση υποστήριξης της αυτονομίας του μαθητή εκ 

μέρους του εκπαιδευτικού.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας των Kourkoutas, Mouzaki, Propersi, και Georgiadi 

(2013) έδειξαν ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βίωναν πιο έντονα 

συναισθήματα μοναξιάς και χαμηλή αυτοαντίληψη γύρω από την κοινωνική τους επάρκεια, 

καθώς και υψηλότερα επίπεδα έλλειψης κοινωνικής ικανοποίησης. Ακόμη, βίωναν πιο 

επιθετικούς τους πατεράδες τους, σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, προφανώς 

επειδή η πλειονότητα των μαθητών αυτών ήταν αγόρια και λόγω της κοινωνικής δομής και 

των αντίστοιχων αναπαραστάσεων για τον «γιο» και την αξία του, οι πατεράδες ήταν πιο 

απορριπτικοί για τα παιδιά τους που είχαν μαθησιακές ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Από 

την άλλη, πιθανόν λόγω της αναπτυξιακής φάσης της προεφηβείας-εφηβείας, τα αγόρια να 

είχαν περισσότερο ανάγκη την ενίσχυση του πατέρα για την ταυτότητα τους και συνεπώς 

να βίωναν πιο απορριπτικούς τους πατεράδες που δεν ικανοποιούσαν αυτή την ανάγκη 

τους. Τα ίδια παιδιά βίωναν και τους δασκάλους τους πιο απορριπτικούς και επιθετικούς 

συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.  

Επιπλέον, στην έρευνα των Uddin και Soma (2008) βρέθηκε η αυτοεκτίμηση να 

σχετίζεται αρνητικά με την αντίληψη μητρικής απόρριψης, όσο δηλαδή υψηλότερη ήταν η 

αντίληψη μητρικής απόρριψης, τόσο χαμηλότερη ήταν η αυτοεκτίμηση. Επίσης, η έρευνα 

των Din και Huque (2013) έδειξε ότι η αντίληψη μητρικής απόρριψης συνδέεται με τη 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που προβλέπει τις διαφορές 

στην αυτοεκτίμηση και ότι επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη της προσωπικότητας και 

την ψυχική υγεία των παιδιών.  

Παρά τα όσα ισχυρίζεται η υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, στην έρευνά μας δεν 

βρέθηκε να συνδέεται ευθέως, σε σημαντικό τουλάχιστον βαθμό, η υψηλή αδιαφοροποίητη 

απόρριψη πατέρα, μητέρας ή δασκάλου με τη χαμηλή αυτοαντίληψη μαθητή. Το εύρημα 

αυτό δείχνει ότι στην αντίληψη των παιδιών της έρευνας η αδιαφοροποίητη απόρριψη από 

τον πατέρα, τη μητέρα και το δάσκαλό τους δεν συνδέεται με τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, παρόλο που οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από τα 

προβλήματα συμπεριφοράς, κάτι που ίσως σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πτυχή της 

απόρριψης, η οποία συνιστά μια πιο ήπια κι έμμεση μορφή απόρριψης, τις στάσεις που 

αντιστοιχούν σε αυτήν, τους τρόπους που αυτή μπορεί να βιώνεται στο συγκεκριμένο 

πληθυσμό.  

Ωστόσο, αναλογιζόμενοι ότι ο παράγοντας της αυτοαντίληψης περιλαμβάνει: την 

αντίληψη για την ικανότητα στη Γλώσσα, την αντίληψη για την ικανότητα στα 

Μαθηματικά, την αντίληψη για την ικανότητα μάθησης και τη γενική αυτοεκτίμηση, είναι, 

δηλαδή, κυρίως ακαδημαϊκά προσανατολισμένος, δημιουργείται η υποθετική σκέψη ότι τα 
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ευρήματα αυτά πιθανά να σχετίζονται με την θέση και αξία που έχει μια 

σχολικά/μαθησιακά προσανατολισμένη αυτοαντίληψη στην κοινωνικολιτισμική κουλτούρα 

των παιδιών αυτών με τις ιδιαίτερες αξίες και στάσεις που προτάσσει και αναγνωρίζει ως 

υψηλές και σημαντικές. Μάλιστα, προκύπτει ο προβληματισμός του πώς θα 

διαμορφωνόταν το αποτέλεσμα, κατά πόσο θα ήταν δηλαδή διαφορετικό, αν δεν επρόκειτο 

για μια σχολικά προσανατολισμένη αυτοαντίληψη.  

Άλλωστε, το πολιτισμικό πλαίσιο ενός ατόμου επηρεάζει τον τρόπο που διαμορφώνει 

την αυτοαντίληψή του, καθώς καθορίζει τις αξίες που είναι σημαντικές για την πολιτισμική 

ομάδα στην οποία ανήκει, ενώ καθορίζονται οι τομείς εκείνοι που το άτομο θεωρεί 

σημαντικούς για την αυτοαξιολόγησή του. Η ορθή ερμηνεία της συμπεριφοράς ενός 

παιδιού που προέρχεται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον είναι πολύ 

σημαντική καθώς μια λανθασμένη ερμηνεία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την 

επικοινωνία του παιδιού με το δάσκαλο και το σχολείο, για την εικόνα που διαμορφώνει 

για τον εαυτό του και κατ’ επέκταση για την εξέλιξή του (Χατζηχρήστου, 2005-α). 

Βάσει, λοιπόν, των παραπάνω η 5η υπόθεσή μας, η οποία ήταν η εξής: «Η αντίληψη 

αδιαφοροποίητης απόρριψης πατέρα, μητέρας και δασκάλου αναμένεται να προβλέπει/εξηγεί 

τη χαμηλή αυτοαντίληψη των μαθητών με ΠΣ» επιβεβαιώνεται μονάχα ως προς τη σύνδεση 

της αδιαφοροποίητης απόρριψης πατέρα και δασκάλου με τα προβλήματα συμπεριφοράς 

των μαθητών. Η αδιαφοροποίητη απόρριψη του πατέρα και ακόμη περισσότερο του 

δασκάλου, επομένως, φαίνεται ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη της 

παρουσίας ή όχι προβλημάτων συμπεριφοράς στον πληθυσμό αυτό, συγκριτικά με την 

αδιαφοροποίητη απόρριψη της μητέρας, όπου δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο.  

 

Β3.1.6 Μοντέλο 8: Ζεστασιά/Στοργή Γονιών, Δασκάλου, Σχολική Επάρκεια Μαθητών 

και Προβλήματα Συμπεριφοράς402 

Τα χαμηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών προβλέπουν/εξηγούν 

σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής ζεστασιάς/στοργής μητέρας, η 

οποία διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό την υψηλή 

σχολική επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου. Επιπλέον, παρατηρείται 

άμεση επίδραση του χαμηλού επιπέδου προβλημάτων συμπεριφοράς στην υψηλή σχολική 

επάρκεια μαθητή κατά την αντίληψη του δασκάλου. Πρόκειται για ευρήματα αναμενόμενα 

βάσει της ακόλουθης σχετικής βιβλιογραφίας.  

                                                
402Αντιστοιχεί στην 6η Υπόθεση, η οποία αφορά στο εξής υποκεφάλαιο Αποτελεσμάτων του Εμπειρικού 
Μέρους: Β2.1.4.8.  
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Ακόμη, η αντίληψη υψηλής ζεστασιάς/στοργής πατέρα συνδιακυμαίνεται σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με την υψηλή ζεστασιά/στοργή μητέρας κι εκείνη από την 

πλευρά της σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με την χαμηλή ζεστασιά/στοργή δασκάλου. 

Η αντίληψη υψηλής ζεστασιάς/στοργής πατέρα συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ 

μεγάλο) βαθμό με την αντίληψη χαμηλής ζεστασιάς/στοργής δασκάλου. Συγκρίνοντας τα 

ευρήματα αυτά με προηγούμενα παρατηρούμε ότι στην αντίληψη της απόρριψης και 

συγκεκριμένα της αδιαφορίας/παραμέλησης και της αδιαφοροποίητης απόρριψης υπάρχει 

θετική σύνδεση ή συνδιακύμανση ανάμεσα σε γονιό και δάσκαλο, ενώ στην αντίληψη της 

αποδοχής (ζεστασιά/στοργή), όπως διαφαίνεται εδώ, υπάρχει αρνητική συνδιακύμανση.  

Σύμφωνα με τη μετά-ανάλυση της Khaleque (2013), η γονική ζεστασιά σχετίζεται 

σημαντικά με την ψυχολογική προσαρμογή και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

παιδιών, όπως την εχθρότητα και την επιθετικότητα. Τα ευρήματα της έρευνας της Kim 

(2008) έδειξαν ότι η χαμηλή πατρική και μητρική ζεστασιά σχετίζονταν θετικά με την 

φτωχή ψυχολογική προσαρμογή των εφήβων. Στην έρευνα των Suchman, Rounsaville, 

DeCoste, και Luthar (2007) βρέθηκε η γονική ζεστασιά να συνδέεται με την ψυχολογική 

προσαρμογή των παιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Kazarian, 

Moghnie, και Martin (2010), το βίωμα της γονικής ζεστασιάς και αγάπης κατά την παιδική 

ηλικία συνδέεται θετικά τόσο με την καλή αίσθηση του χιούμορ που διαθέτει ένα άτομο 

στην ενήλικη ζωή, όσο και με την υποκειμενική χαρά που βιώνει συμβάλλοντας θετικά 

στην προσωπική ευτυχία και την ποιότητα της ζωής του.  

Πολλές φορές οι αδυναμίες στη σχολική επίδοση οφείλονται σε συναισθηματικούς 

παράγοντες και δυσμενείς/απορριπτικές περιβαλλοντικές συνθήκες στο σχολείο και στην 

οικογένεια. Σύμφωνα με τη θεωρία της μαθημένης απελπισίας το άτομο οδηγείται στην 

απελπισία, όταν βιώνει καταστάσεις κατά τις οποίες αδυνατεί να προβλέψει ένα θετικό 

αποτέλεσμα γι’ αυτό ή όταν θεωρεί ότι καμία δραστηριότητά του δεν μπορεί να οδηγήσει 

σε έναν επιθυμητό στόχο. Η απελπισία αυτή αυξάνεται όταν οι εμπειρίες του συνοδεύονται 

από αρνητικές αποδόσεις αιτιών, όταν νομίζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει μια κατάσταση 

ώστε να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το άτομο έτσι βλέπει ότι η οποιαδήποτε 

δραστηριότητά του ή πρωτοβουλία του είναι ανώφελη και επομένως παραιτείται από κάθε 

προσπάθεια (Μπασέτας, 2000).  

Ως προς τις μαθησιακές επιδόσεις και σχολικές δεξιότητες, η διεθνής έρευνα δείχνει 

ότι οι έφηβοι που δηλώνουν αντίληψη υψηλής γονεϊκής στοργής και αποδοχής με 

παράλληλη σταθερή εποπτεία της συμπεριφοράς τους σημειώνουν συγχρόνως και θετική 

ακαδημαϊκή εξέλιξη. Αντιθέτως, οι δηλώσεις των εφήβων για αντίληψη χαμηλής αποδοχής 
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και υποστήριξης των γονέων τους και χαμηλής εποπτείας της συμπεριφοράς τους 

συνδέονταν με τις χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις (Boon, 2007).  

Η πατρική εμπλοκή και η αντίληψη γονεϊκής υποστήριξης αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών, σχολικών/μαθησιακών δεξιοτήτων και 

προσαρμογής στο σχολείο κατά την παιδική αλλά και την εφηβική ηλικία (Walker, 

Ramsey, & Gresham, 2004. Zipper & Simeonsson, 2004). Η αντίληψη της γονεϊκής 

υποστήριξης και αποδοχής έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τη συμπεριφορά των εφήβων στο 

σχολείο, με τα επίπεδα προβληματικών στάσεων, καθώς και με τη σχολική ικανοποίηση 

και τις σχολικές επιδόσεις (Woolley, Kol, & Bowen, 2009).  

Η έρευνα των Vaz-Rebelo και Franco-Borges (2008) έδειξε από την πλευρά της ότι 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στα χαμηλά επίπεδα αντίληψης γονικής αποδοχής και στη σχολική 

αποτυχία των παιδιών και των εφήβων, η οποία επηρεάζεται από το αναπτυξιακό στάδιο 

του παιδιού και γίνεται εντονότερη στα χρόνια της εφηβείας. Η μελέτη του Uddin (2011) 

ανέδειξε τη θετική σύνδεση ανάμεσα στην αντίληψη μητρικής/πατρικής αγάπης, στοργής, 

ζεστασιάς και στη σχολική επίτευξη των παιδιών.  

Ακόμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Lam, Jimerson, Kikas, Cefai, 

Veiga, Nelson, και συν. (2012), τα κορίτσια συγκριτικά με τα αγόρια αναφέρουν γενικά 

υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης με το σχολείο, ενώ κατά την αντίληψη των δασκάλων τους 

έχουν υψηλότερη σχολική επίδοση. Μάλιστα, η δέσμευση των μαθητών με το σχολείο 

βρέθηκε να ευθύνεται για τις διαφορές του φύλου στη σχολική επίτευξη. Κι η αντίληψη 

των μαθητών για την υποστήριξη των δασκάλων και τη γονική υποστήριξη βρέθηκε να 

συνδέεται έμμεσα με τη σχολική επίδοση διαμέσου της δέσμευσης των μαθητών με το 

σχολείο.  

Επιπλέον, η έρευνα των Khan, Haynes, Armstrong, και Rohner (2010) στο Μισισιπή 

των Ηνωμένων Πολιτών έδειξε μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην αντίληψη 

αποδοχής από το δάσκαλο και στη σχολική επίδοση των αγοριών. Η αντίληψη μητρικής 

αποδοχής βρέθηκε, επίσης, να συσχετίζεται με τη σχολική επίδοση των αγοριών. Εν τέλει, 

τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η αντίληψη αποδοχής από το δάσκαλο συμβάλει σημαντικά 

και ανεξάρτητα στις διαφορές στη συμπεριφορά και τη σχολική επίδοση των αγοριών, 

αλλά όχι τόσο των κοριτσιών. 

Οι θετικές σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών επηρεάζουν την παρούσα και 

μελλοντική κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Baker, Grant, & Morlock, 

2008). Υπάρχουν υψηλές συσχετίσεις ανάμεσα στις σχέσεις δασκάλων και μαθητών και 

στα εξελικτικά επιτεύγματα των παιδιών, όπως η σχολική προσαρμογή, η μαθησιακή 
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επιτυχία, η αποδοχή συνομηλίκων και η σχολική δέσμευση (Blankemeyer, Flannery, & 

Vazsonyl, 2002). Ακόμη, η σχέση με έναν υποστηρικτικό δάσκαλο μειώνει τον κίνδυνο το 

παιδί να εκτεθεί σε έναν ατέρμονο κύκλο αμοιβαίων τραυματικών απορρίψεων και 

αντιδράσεων με το σχολικό περιβάλλον (Billington, 2006. Kauffman & Brigham, 2009. 

Κουρκούτας, 2011). 

Συμπερασματικά, όλες οι έρευνες που εξετάζουν τη σύνδεση μεταξύ των γονεϊκών 

στάσεων και της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, καθώς και το 

διαμεσολαβητικό ρόλο της σχέσης μαθητή-δασκάλου αναφέρουν υψηλές συσχετίσεις, ενώ 

η τελευταία αυτή σχέση σε μεγάλο βαθμό προβλέπει τις σχολικές και ψυχοκοινωνικές 

επιδόσεις και την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο σε διαφορετικά πολιτισμικά 

πλαίσια (Dumka, Gonzales, Bonds, & Millsap, 2009). 

Έπειτα από την προηγηθείσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, κατανοούμε ότι τα 

ευρήματά μας επί της ουσίας αναδεικνύουν την αντίληψη ζεστασιάς/στοργής της μητέρας 

ως πιο κεντρικής σημασίας παράμετρο συγκριτικά με του πατέρα403 και του δασκάλου για 

τη σχολική επάρκεια του μαθητή και τα προβλήματα συμπεριφοράς του. Και, βάσει αυτών, 

μπορούμε να πούμε ότι η αντίληψη ζεστασιάς/στοργής της μητέρας διαδραματίζει τον πιο 

σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, καθώς 

επίσης και της σχολικής τους επάρκειας, συγκριτικά με την αντίληψη  αποδοχής 

(ζεστασιάς/στοργής) του πατέρα και του δασκάλου.  

Επομένως, η 6η υπόθεση, η οποία ήταν η εξής: «Η αντίληψη χαμηλής 

ζεστασιάς/στοργής πατέρα, μητέρας, δασκάλου αναμένεται να προβλέπει/εξηγεί τη χαμηλή 

σχολική επάρκεια των μαθητών με ΠΣ» επιβεβαιώνεται ως προς τη ζεστασιά/στοργή της 

μητέρας, αλλά όχι ως προς τη ζεστασιά/στοργή πατέρα και δασκάλου. Το εύρημα αυτό, 

πιθανά σχετίζεται με τα ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά του δείγματος και 

την επικράτηση του παραδοσιακού ρόλου των δύο φύλων των γονιών και της σημασίας 

του μητρικού ρόλου στην ανατροφή των παιδιών.  

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι συνηθισμένο να εκφράζεται η ζεστασιά/στοργή από 

πλευράς ανδρών, καθώς κυριαρχεί ο παραδοσιακός ρόλος του πατέρα, σύμφωνα με τον 

οποίο η επικοινωνία μεταξύ πατέρα και παιδιού διεξάγεται μέσα από επιθετικά πρότυπα 

αλληλεπίδρασης, ο πατέρας λείπει τις περισσότερες ώρες από το σπίτι, ενώ το χρόνο που 
                                                
403Η συμβολή του πατέρα στην ανάπτυξη των παιδιών αλλά και στην ένταξή τους στη σχολική διαδικασία 
είναι πολύ σημαντική. Οι δάσκαλοι οφείλουν να προάγουν την επικοινωνία με τον πατέρα του παιδιού, ειδικά 
όταν αυτό είναι αγόρι, αλλά και να τονίζουν τη σημασία και το ρόλο της συμβολικής του λειτουργίας. Τα 
παιδιά που έχουν βιώσει αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τον πατέρα τους κατά την παιδική ηλικία φαίνεται να 
διατηρούν τις αρνητικές εικόνες από την πατρική μορφή και στις μετέπειτα φάσεις της ζωής τους, γεγονός 
που σε κάθε περίπτωση αποτελεί υψηλό παράγοντα κινδύνου (Fraser, Kirby, & Smokowski, 2004).  
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είναι σπίτι συνήθως κάνει τα χατίρια του παιδιού αδυνατώντας να θέσει όρια στη 

συμπεριφορά του ή από την άλλη, όταν παρεμβαίνει στον έλεγχο της συμπεριφοράς του, το 

κάνει με τρόπο έντονα επιθετικό και άκαμπτο/σκληρό. Την ίδια στιγμή η μητέρα σύμφωνα 

με τον παραδοσιακό της ρόλο, ασχολείται κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά με το 

νοικοκυριό, την ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών κι είναι εκείνη που εκφράζει 

αγάπη και στοργή με διάφορους τρόπους και συχνά διαμεσολαβεί ανάμεσα στο παιδί και 

στον πατέρα σε συγκεκριμένα ζητήματα ανατροφής ή ακόμη και στην καθημερινότητα της 

σχέσης.  

Βέβαια, η απουσία του πατέρα και η μη ενεργός και συστηματική εμπλοκή του στη 

διαδικασία της ανατροφής του παιδιού θα μπορούσε κανείς να πει ότι από τη μια 

προστατεύει το ρόλο του πατέρα από τις αρνητικές επιρροές που ενδεχομένως να είχε η 

συμμετοχή του στην ανάπτυξη του παιδιού. Από την άλλη όμως, η συμβολική απουσία του 

πατέρα και η ελλιπής λειτουργία του πατρικού ρόλου μπορούν να οδηγήσουν το παιδί σε 

διαφόρων ειδών ψυχοκοινωνικά ελλείμματα κι αδυναμίες στην πορεία της ζωής του 

(Κουρκούτας, 2009). 

Ακόμη, η ίδια η μητέρα στις οικογένειες αυτές έχει κατά μέσο όρο υψηλότερη 

μόρφωση συγκριτικά με τον πατέρα κι ίσως γι’ αυτό το λόγο η ζεστή της στάση προς το 

παιδί μπορεί να διευκολύνει και τη σχολική του επάρκεια. Από τα στοιχεία των γονιών των 

12 μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς του ποιοτικού μέρους της έρευνας προκύπτει 

ότι ως προς τον πατέρα, το 25% είναι απόφοιτοι δημοτικού, το 50% είναι απόφοιτοι 

γυμνασίου και το 25% είναι απόφοιτοι λυκείου, ενώ όσον αφορά στη μητέρα το 25% έχουν 

αποφοιτήσει το δημοτικό, το 8% έχουν αποφοιτήσει το γυμνάσιο και το 67% έχουν 

αποφοιτήσει το λύκειο. Μάλιστα, τα δεδομένα αυτά δείχνουν τη δυνατότητα που υπάρχει ο 

μητρικός ρόλος να αξιοποιηθεί δημιουργικά στη σχολική ένταξη και εξέλιξη των μαθητών 

με προβλήματα συμπεριφοράς. Άλλωστε, σύμφωνα με τη μελέτη των Vaz-Rebelo και 

Franco-Borges (2008), υπάρχει άμεση επίδραση του κοινωνικοοικονομικού και 

μορφωτικού επιπέδου των γονιών στη σχολική αποτυχία των παιδιών, καθώς επίσης και 

μια άμεση και έμμεση επίδραση της αντίληψης των στάσεων ανατροφής των γονιών στη 

σχολική αποτυχία των παιδιών.  

Διεξοδικότερα, το εκπαιδευτικό κεφάλαιο των γονέων σχετίζεται άμεσα με τη 

μαθητική διαρροή. Όσο χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν οι γονείς, τόσο 

μαζικότερη είναι και η εμφάνιση των παιδιών τα οποία εγκαταλείπουν με ολική διαρροή 

την εννιάχρονη υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Αντίθετα, όσο υψηλότερο είναι το 

εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα ή της μητέρας, ή καλύτερα και των δύο, τόσο 
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περισσότερο παρατείνεται η διάρκεια της υποχρεωτικής γυμνασιακής εκπαίδευσης των 

παιδιών τους. Στην πρώτη περίπτωση τα παιδιά αποθαρρύνονται ευκολότερα σχετικά με 

την εκπαίδευση με αποτέλεσμα να διακόπτουν, ενώ στη δεύτερη ενθαρρύνονται και 

στηρίζονται περισσότερο για να συνεχίσουν την εννιάχρονη υποχρεωτική τους εκπαίδευση 

(Βουϊδάσκης, 1996).  

Μάλιστα, η διαφορά μεταξύ των φύλων που παρατηρείται στις εκροές του μαθητικού 

πληθυσμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επαρχίας Μυλοποτάμου με την 

επικράτηση των αγοριών, δείχνει ότι η εκπαίδευση νοείται περισσότερο ως επιπλέον 

προικοδότηση για τα κορίτσια, τα οποία συνεχίζουν να φοιτούν, σε αντίθεση με τα αγόρια 

που εγκαταλείπουν νωρίτερα το σχολείο για να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή404 

(Τσαντηρόπουλος, 2006-β). Πρόκειται για δεδομένα, που προφανώς έχουν επηρεάσει την 

ανατροφή και τη νοοτροπία των γονιών των μαθητών της έρευνας και κατ’ επέκταση τη 

στάση τους απέναντι στα παιδιά τους και στο σχολείο.  

 

Β3.1.7 Μοντέλο 3: Αποδοχή/Απόρριψη Γονιών, Δασκάλου και Προβλήματα 

Συμπεριφοράς Μαθητών405  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα χαμηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των 

μαθητών προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την υψηλή 

ζεστασιά/στοργή μητέρας, η οποία με τη σειρά της διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό τη χαμηλή ζεστασιά/στοργή δασκάλου. Αντίστοιχα, η 

υψηλή ζεστασιά/στοργή πατέρα προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό τη 

χαμηλή ζεστασιά/στοργή δασκάλου.  

Ακόμη, τα υψηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών 

προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό την υψηλή εχθρότητα/επιθετικότητα 

μητέρας κι αυτή με τη σειρά της διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ 

μεγάλο) βαθμό την υψηλή εχθρότητα/επιθετικότητα πατέρα, η οποία διαμεσολαβεί και 

προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την υψηλή εχθρότητα/επιθετικότητα 

δασκάλου.   

                                                
404Μια άλλη όψη της ανομικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή είναι η μετάβαση στην πλήρη 
ενηλικίωση, νοούμενη ως επαγγελματική αποκατάσταση και δημιουργία νέου νοικοκυριού και απογόνων, η 
οποία παρατηρείται να γίνεται σήμερα πιο απότομα και νωρίτερα στη ζωή του ατόμου συγκριτικά με 
παλαιότερα. Ταυτόχρονα από τους ίδιους τους ανηλίκους παρατηρείται μια εμμονή στις ντόπιες αξίες και μια 
πρόωρη συμμετοχή στον κόσμο των ενηλίκων (Τσαντηρόπουλος, 2006-β).  
405Αντιστοιχεί στο 1ο Ερευνητικό Ερώτημα, το οποίο αφορά στο εξής υποκεφάλαιο Αποτελεσμάτων του 
Εμπειρικού Μέρους: Β2.1.4.3 (3ο Path Model / 1ο Ερευνητικό Ερώτημα). 
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Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών 

προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό την υψηλή αδιαφοροποίητη απόρριψη 

πατέρα, η οποία με τη σειρά της διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ 

μεγάλο) βαθμό την υψηλή εχθρότητα/επιθετικότητα μητέρας και πατέρα. Επίσης, τα υψηλά 

επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό 

(μεγάλο) βαθμό την υψηλή αδιαφορία/παραμέληση δασκάλου, που με τη σειρά της 

διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την υψηλή 

ζεστασιά/στοργή δασκάλου και την υψηλή αδιαφοροποίητη απόρριψη δασκάλου.  

Επιπρόσθετα, βρέθηκε η υψηλή εχθρότητα/επιθετικότητα πατέρα να 

προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό τη χαμηλή ζεστασιά/στοργή 

δασκάλου, γεγονός που δείχνει ότι στις περιπτώσεις των μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς η αντίληψη εχθρότητας/επιθετικότητας πατέρα δεν αναπληρώνεται από την 

αντίληψη μιας ζεστής/στοργικής στάσης από πλευράς δασκάλου.  

Ακόμη, η υψηλή αδιαφορία/παραμέληση πατέρα προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό 

(πολύ μεγάλο) βαθμό την υψηλή αδιαφορία/παραμέληση δασκάλου, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές, πατέρας και δάσκαλος, γίνονται αντιληπτοί να έχουν 

την ίδια απορριπτική στάση από τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Η υψηλή 

αδιαφορία/παραμέληση μητέρας προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό τη 

χαμηλή αδιαφορία/παραμέληση δασκάλου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το εύρημα του 

πατέρα για την ίδια διάσταση και δείχνει ότι η στάση της μητέρας και του δασκάλου στη 

διάσταση της αδιαφορίας/παραμέλησης συμπληρώνουν η μια την άλλη. Το εύρημα, όμως, 

για τη μητέρα είναι λιγότερο σημαντικό από εκείνο για τον πατέρα. Ακόμα, η υψηλή 

αδιαφοροποίητη απόρριψη μητέρας προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (μεγάλο βαθμό) την 

υψηλή αδιαφοροποίητη απόρριψη δασκάλου, γεγονός που φανερώνει ότι μητέρα και 

δάσκαλος βιώνονται να έχουν αντίστοιχα απορριπτική στάση από τους μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς. Κι όλα τα παραπάνω αφορούν φυσικά στην αντίληψη του 

ίδιου του παιδιού.  

Όσον αφορά τώρα στις σημαντικότερες συνδιακυμάνσεις μεταξύ των διαστάσεων 

αποδοχής/απόρριψης πατέρα, μητέρας και δασκάλου, η υψηλή ζεστασιά/στοργή πατέρα 

βρέθηκε να συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με την υψηλή 

ζεστασιά/στοργή μητέρας. Ακόμη, η υψηλή εχθρότητα/επιθετικότητα πατέρα 

συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό με τη χαμηλή 

εχθρότητα/επιθετικότητα δασκάλου. Πρόκειται για ευρήματα που δείχνουν τη σύμπνοια 



 

 

407 

 

της στάσης αποδοχής ανάμεσα σε πατέρα και μητέρα και τη διαφοροποίηση της στάσης 

εχθρότητας/επιθετικότητας ανάμεσα σε πατέρα και δάσκαλο. 

Ακόμη, η υψηλή αδιαφορία/παραμέληση πατέρα συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό 

(μεγάλο βαθμό) με την υψηλή αδιαφορία/παραμέληση μητέρας και η υψηλή 

αδιαφοροποίητη απόρριψη πατέρα συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό 

με υψηλή αδιαφοροποίητη απόρριψη μητέρας και σε πολύ μεγάλο βαθμό με υψηλή 

εχθρότητα/επιθετικότητα μητέρας. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν την επίδραση της στάσης 

του πατέρα στην αντίστοιχη στάση της μητέρας στις πιο έμμεσες μορφές απόρριψης.  

Γενικότερα βλέπουμε, βάσει των ευρημάτων αυτών, ότι μεταξύ των διαστάσεων 

αποδοχής/απόρριψης πατέρα, μητέρας και δασκάλου διαμορφώνονται διαφορετικοί τρόποι 

σύνδεσης, δικαιώνοντας έτσι την πιο αναλυτική προσέγγισή τους διαμέσου των 

συγκεκριμένων εργαλείων (PARQ & TARQ) που δεν διερευνούν απλά την αποδοχή ή την 

απόρριψη, αλλά όλες τις επιμέρους διαστάσεις διαμέσου των οποίων μπορεί αυτή να 

εκφραστεί και να βιωθεί και μάλιστα και από τρεις διαφορετικές πλευρές, του πατέρα, της 

μητέρας και του δασκάλου, των σημαντικών ενηλίκων της ζωής του παιδιού.  

Βάσει των παραπάνω ευρημάτων, παρατηρείται ότι στις πιο έντονες, ανοιχτές και 

περισσότερο επιθετικές μορφές απόρριψης, όπως είναι η διάσταση της 

εχθρότητας/επιθετικότητας, η στάση της μητέρας είναι εκείνη που επηρεάζει και 

διαμορφώνει τη στάση του πατέρα (βλέπε Μοντέλο 3 και Μοντέλο 4 αντίστοιχα), κάτι το 

οποίο είναι αναμενόμενο σε παραδοσιακές κοινωνίες, όπου ο πατέρας επηρεάζεται από τη 

μητέρα σε γενικά ζητήματα ανατροφής (Harne, 2011). Προφανώς, στις παραδοσιακές 

οικογένειες τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η εχθρική/επιθετική στάση της μητέρας 

επηρεάζει και τη στάση του πατέρα απέναντι τους. Στο επίπεδο, δηλαδή, της 

αντικειμενικής πραγματικότητας, αυτό που πιθανόν ισχύει είναι ότι η μητέρα που αδυνατεί 

να διαχειριστεί τις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού της - ως υπεύθυνη για την 

ανατροφή του - μεταφέρει την ανεπάρκεια, ματαίωση ή επιθετικότητα της απέναντι στο 

παιδί, στον πατέρα, ο οποίος προφανώς υιοθετεί μία αντίστοιχη τιμωρητική ή επιθετική 

στάση. 

Αντίθετα, στις πιο ήπιες μορφές απόρριψης, όπως είναι η διάσταση της 

αδιαφοροποίητης απόρριψης, η στάση του πατέρα είναι εκείνη που επηρεάζει και 

διαμορφώνει τη στάση της μητέρας (βλέπε Μοντέλο 7). Ακόμη, η διάσταση 

ζεστασιάς/στοργής πατέρα και μητέρας αντίστοιχα παρουσιάζονται να έχουν μια 

αυτόνομη/ξεχωριστή (αρνητική) επίδραση στη ζεστασιά/στοργή δασκάλου στις 
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περιπτώσεις των παιδιών με χαμηλά προβλήματα συμπεριφοράς, γεγονός που ενδεχομένως 

υποδηλώνει μια περισσότερο «ισορροπημένη» γονική λειτουργία.  

Όσον αφορά στην αντίληψη της απόρριψης, διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα 

συμπεριφοράς συνδέονται και με τους τρεις ρόλους (μητρικό, πατρικό, δασκάλου) στις 

διαφορετικές διαστάσεις της (αδιαφοροποίητη απόρριψη πατέρα, εχθρότητα/επιθετικότητα 

μητέρας, αδιαφορία/παραμέληση δασκάλου). Ως προς την αντίληψη της αποδοχής και τη 

μοναδική της διάσταση που αφορά στη ζεστασιά/στοργή, παρατηρούμε πως μονάχα ο 

ρόλος της μητέρας εξηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την απουσία προβλημάτων 

συμπεριφοράς.  

Ακόμη, παρατηρείται να υπάρχει άμεση σύνδεση της αντίληψης της γονικής 

αποδοχής/απόρριψης και ιδιαίτερα της ζεστασιάς/στοργής μητέρας με τα προβλήματα 

συμπεριφοράς των μαθητών (βλέπε Μοντέλο 3 και Μοντέλο 8 αντίστοιχα). Ως προς την 

αντίληψη αποδοχής/απόρριψης του δασκάλου, παρουσιάζεται να συνδέεται κυρίως έμμεσα 

με τη στάση των γονιών, παρά άμεσα με τα ίδια τα προβλήματα συμπεριφοράς. Πρόκειται 

για ευρήματα που δίνουν μια πρώτη βασική απάντηση στο 1ο ερευνητικό μας ερώτημα.  

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία γύρω από την πατρική και μητρική αποδοχή, 

τα ευρήματα της έρευνας των Lila, Garcia, και Gracia (2007) έδειξαν ότι η αντίληψη 

γονικής αποδοχής συνδεόταν με την ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών. Η επίδραση της 

αντίληψης πατρικής αποδοχής στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών βρέθηκε να 

διαμεσολαβείται από την αντίστοιχη αντίληψη της μητρικής αποδοχής. Επίσης, βάσει των 

ευρημάτων της έρευνας των Guerra, Asher, και DeRosier (2004), οι αντιλήψεις των 

παιδιών για την απόρριψη που βιώνουν μπορεί να προβλέψουν/εξηγήσουν σε σημαντικό 

βαθμό την παρουσία προβλημάτων συμπεριφοράς. Αντίστοιχα, τα ευρήματα της έρευνας 

των Keller, Spieker, και Gilchrist (2005) έδειξαν ότι η αντίληψη της αποδοχής/απόρριψης 

γονέα επηρεάζει σε συνδυασμό με προσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες την 

ανάπτυξη προβλημάτων συμπεριφοράς. Η έρευνα των Verhoeven, Junger, Aken, Dekovic, 

και Aken (2010) έδειξε ότι η αντίληψη υποστηρικτικής στάσης πατέρα και μητέρας και η 

έλλειψη σκληρών τακτικών πειθαρχίας συνδέονταν με μειωμένα εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών.  

Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της έρευνας των Stein, Milburn, Zane, και Rotheram-

Borus (2009) έδειξαν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην πατρική και μητρική σχέση και 

τα προβλήματα συμπεριφοράς των εφήβων. Οι έφηβοι που ζουν κυρίως μόνοι τους 

(παραμελημένοι) ή έχουν φύγει από το σπίτι εκδηλώνουν περισσότερα προβλήματα όπως 

παραβατικότητα, κατάχρηση ουσιών, συναισθηματικές δυσκολίες και υψηλού κινδύνου 
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σεξουαλική συμπεριφορά. Ειδικότερα, η θετική πατρική σχέση προέβλεπε σημαντικά 

λιγότερη κατάχρηση ουσιών και αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ η θετική σχέση με τον 

πατέρα βρέθηκε να αποτελεί σημαντικό προστατευτικό παράγοντα για την εκδήλωση 

προβληματικών συμπεριφορών στους εφήβους.  

Αποτελέσματα ερευνών έχουν, ακόμα, δείξει ότι οι έφηβοι που έχουν βιώσει την 

απόρριψη των γονιών τους είναι σε υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη συμπτωμάτων κακής 

ψυχολογικής προσαρμογής, όπως επιθετικότητα, εχθρότητα, κατάθλιψη και αρνητική 

άποψη για τον κόσμο (Rohner & Khaleque, 2005. Sentse, Lindenberg, Omvlee, Ormel, & 

Veenstra, 2009). Σύμφωνα με τους Rohner, Rising, και Sayre-Scibona (2009), η απόρριψη 

και η απουσία ζεστασιάς, στοργής και αγάπης στη ζωή του παιδιού μπορεί να παίξει 

αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Γονικές 

συμπεριφορές όπως η σκληρή τιμωρία και η συναισθηματική απόρριψη έχουν βρεθεί ότι 

συνιστούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την βίαιη και επιθετική συμπεριφορά των 

εφήβων (Barnow, Lucht, & Freyberger, 2001. Patterson, 2002). 

Ακόμη, η μελέτη των Dogan, Conger, Kim, και Masyn (2007) έδειξε ότι οι 

αντιλήψεις των εφήβων γύρω από την γονική στάση και συμπεριφορά συνδέονται 

σημαντικά με την ανάπτυξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των εφήβων. Η έρευνα των 

Cardak, Saricam, και Onur (2012) έδειξε ότι η αυταρχικότητα των γονιών συνδέεται με 

αυξημένη ευαισθησία των παιδιών τους στην απόρριψη, ενώ η δημοκρατικότητα των 

γονιών με μειωμένη ευαισθησία των παιδιών στην απόρριψη, ευρήματα που τονίζουν την 

συμβολή του γονικού στυλ ανατροφής στην ευαισθησία στην απόρριψη. Στη μελέτη των 

Al-Matalka και Hussainat (2012) βρέθηκε ότι παράγοντες του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, όπως το μέγεθος της οικογένειας, οι οικονομικές δυσκολίες, η πατρική 

αποστέρηση, η οικογενειακή πειθαρχία, η διαγονεϊκή σχέση, η σχέση μεταξύ γονιού και 

παιδιού και η γονική αποδοχή ή απόρριψη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της παραβατικότητας των εφήβων.  

Επίσης, η μελέτη της γονικής απόρριψης και της κατάχρησης ουσιών σε 19 

πολιτισμούς έδειξε υψηλή σημαντική σχέση ανάμεσα στην γονική απόρριψη σε ένα δείγμα 

Αφροαμερικανών και Αμερικανών εθνικών μειονοτήτων. Οι ερευνητές βρήκαν ότι ο 

θυμός, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η επιθετικότητα ήταν οι πιο κοινοί παράγοντες 

κινδύνου ανάμεσα στη γονική απόρριψη και στην κατάχρηση ουσιών (Rohner, Khaleque, 

& Cournoyer, 2007). Ακόμη, βρέθηκε ότι η απόρριψη από τους γονείς και η αρνητική 

σχέση γονιού-παιδιού βρέθηκαν να είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
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ανάπτυξη των παιδιών και την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή των 

εφήβων και των ενηλίκων (Yoshizumi, Murase, Murakami, & Takai, 2007). 

Επιπλέον, η μελέτη μετα-ανάλυσης των Khaleque και Rohner (2012) έδειξε ότι η 

μητρική και πατρική αποδοχή σχετίζονται με την ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών και 

ότι η πατρική αποδοχή συνδέεται σημαντικά πιο ισχυρά406 απ’ ό,τι η μητρική αποδοχή με 

την ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών. Η μελέτη των Carrasco και Rohner (2013) 

έδειξε ότι η σχέση ανάμεσα στην γονική αποδοχή και την ψυχολογική προσαρμογή του 

παιδιού επηρεάζεται από το ποιος γονιός έχει τη δύναμη και το κύρος να επικρατεί στις 

σχέσεις μέσα στην οικογένεια.  

Η μετα-ανάλυση 161 ερευνών που έγινε από τους Hoeve, Dubas, Eichelsheim, Laan, 

Smeenk, και Gerris (2009) για τον προσδιορισμό της σχέσης ανάμεσα στη γονική στάση 

και την παραβατικότητα, έδειξε ότι οι μεγαλύτερες συνδέσεις βρέθηκαν σε σχέση με για 

την γονεϊκή καθοδήγηση, τον ψυχολογικό έλεγχο και της αρνητικές πλευρές της 

υποστήριξης, όπως την απόρριψη και την εχθρότητα συμβάλλοντας περισσότερο από 11% 

στην διακύμανση της παραβατικότητας. Παρόλο που οι διαστάσεις της ζεστασιάς και της 

υποστήριξης φαίνονται να είναι σημαντικές, εκπληκτικά ελάχιστες έρευνες έχουν 

επικεντρωθεί στους τρόπους αυτούς ανατροφής. Ακόμη, λιγότερο από το 20% των 

ερευνών έχουν επικεντρωθεί στην πατρική στάση παρά την πραγματικότητα ότι οι 

επιπτώσεις της φτωχής υποστήριξης από τον πατέρα είναι μεγαλύτερες από εκείνες της 

φτωχής υποστήριξης της μητέρας, ειδικά για τα αγόρια. Κατά τον Veneziano (2008), η 

έρευνα γύρω από τη σχέση ανάμεσα στην γονική αποδοχή-απόρριψη και τη συμπεριφορά 

των παιδιών όλο και περισσότερο δείχνει ότι η πατρική συμπεριφορά συχνά προβλέπει τα 

αποτελέσματα στη συμπεριφορά του παιδιού πολύ καλύτερα από τη μητρική στάση και 

συμπεριφορά. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη στάση της μητέρας, στην έρευνα των Torrente και 

Vazsonyl (2008) βρέθηκε ότι η μητρική υποστήριξη ήταν ένας αρνητικός προβλεπτικός 

παράγοντας για την αντικοινωνική και την παραβατική συμπεριφορά των εφήβων αγοριών. 

Τα ευρήματα της έρευνας των Stern, Rohner, και Sacks-Stern (2007) έδειξαν ότι η μητρική 

αποδοχή συνδέεται σημαντικά με την χαμηλή επιθετικότητα των παιδιών με 

υπερκινητικότητα.    

                                                
406Βέβαια, κατά τους Rohner, Khaleque, και Cournoyer (2005), όλες οι έρευνες γύρω από τη γονική αποδοχή 
κι απόρριψη υποστηρίζουν επί της ουσίας κάτι πολύ σημαντικό: ότι η αγάπη του πατέρα, η στάση και η 
συμπεριφορά του απέναντι στο παιδί (αποδοχή ή απόρριψη), είναι - τουλάχιστον - εξίσου σημαντική μ’ 
εκείνη της μητέρας για την ανάπτυξη συμπεριφορικών και ψυχολογικών προβλημάτων και γενικότερα την 
ποιότητα και τον τρόπο ζωής των αναπτυσσόμενων ατόμων.  
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Άλλωστε, σύμφωνα με την έρευνα των Georgiou, Constantinides, και Mouskounti 

(2006), το να έχει ένα παιδί μια μητέρα που ανταποκρίνεται συναισθηματικά συνδέεται 

αρνητικά με τη συμπεριφορά εκφοβισμού στο σχολείο. Ωστόσο, η μητρική 

υπερπροστατευτικότητα συνδεόταν σημαντικά και θετικά με τη θυματοποίηση του παιδιού 

στο σχολείο. Βάσει αυτού, η υπέρμετρη μητρική ανταπόκριση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 

το παιδί για θυματοποίηση στο σχολείο, αν ιδωθεί υπό το πρίσμα της 

υπερπροστατευτικότητας. Επιπλέον, στη μελέτη των Siantz, Coronado, και Dovydaitis 

(2010) βρέθηκε ότι τα παιδιά με συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα βίωναν 

μια περισσότερο απορριπτική μητέρα, περισσότερο γονικό στρες και παραπάνω 

καταθλιπτικά συμπτώματα από τις μητέρες τους συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδας 

ελέγχου.  

Σύμφωνα με τους Cournoyer και Hirao (2008), η υπάρχουσα έρευνα επιβεβαιώνει ότι 

τα παιδιά παντού αντιδρούν με παρόμοιους τρόπους στη γονική αποδοχή-απόρριψη. 

Ωστόσο, συγκριτικά με τη μητρική και πατρική απόρριψη κάποιες φορές αναδεικνύονται 

ισχυρότερες ή πιο αδύναμες συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτές και την ψυχολογική 

προσαρμογή των παιδιών. Κι ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι η σχέση ανάμεσα στη 

μητρική, πατρική απόρριψη και την ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών μπορεί απλά να 

μην είναι σταθερή μέσα στο χρόνο, εξαιτίας των διαφορετικών εξελικτικών αναγκών και 

διακυμάνσεων στην ψυχοκοινωνική πορεία κι αυτή η διαφοροποίηση είναι πιθανά ο λόγος 

που προκύπτουν οι διαφορετικές αυτές επιδράσεις που παρατηρούνται στη βιβλιογραφία.  

Από την εκτεταμένη ανασκόπηση των σχετικών ερευνών που προηγήθηκε, 

διαφαίνεται άλλοτε να επικρατεί ως σημαντικότερη για την προσαρμογή, την εξέλιξη και 

συμπεριφορά του παιδιού η στάση αποδοχής του πατέρα κι άλλοτε της μητέρας, ενώ 

σημαντική επιπλέον παρουσιάζεται και η επίδραση της στάσης αποδοχής του δασκάλου 

στην εξέλιξη της συμπεριφοράς του παιδιού. Για τους μαθητές, όμως, της έρευνας η 

στοργική μητρική στάση παρουσιάζεται να συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, περισσότερο 

δηλαδή από του πατέρα ή του δασκάλου, με τα χαμηλά προβλήματα συμπεριφοράς τους.  

Ευρύτερα, η έρευνα των Rohner, Khaleque, Shamsuddin, και Sultana (2010) στο 

Μπαγκλαντές, έδειξε ότι οι αντιλήψεις των μαθητών γύρω από του δασκάλου407 και τη 

γονική αποδοχή σχετίζονται σημαντικά με την ψυχολογική προσαρμογή τους. Η μελέτη 

των Parmar και Rohner (2010) στην Ινδία έδειξε ότι όσο πιο φροντισμένοι είναι οι μαθητές 
                                                
407Oι αντιλήψεις των δασκάλων για τους μαθητές τους φαίνεται πως επηρεάζουν σημαντικά και τη σχέση 
μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα απέναντι σε μαθητές με 
προβλήματα συμπεριφοράς ή αντιδραστικές και προκλητικές τάσεις και θεωρούν ότι τα συναισθήματα αυτά 
επηρεάζουν και τις στάσεις τους και τις σχέσεις τους με τα παιδιά (Kourkoutas & Mouzaki, 2007).   
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από το δάσκαλο και τους γονείς τους, τόσο καλύτερη είναι και η ψυχολογική τους 

προσαρμογή. Σχετικά με τη συμπεριφορά στο σχολείο, μόνο η γονική αποδοχή και όχι του 

δασκάλου, βρέθηκε να σχετίζεται με τη συμπεριφορά των αγοριών στο σχολείο. Για τα 

κορίτσια, ωστόσο, η αποδοχή από το δάσκαλο408 και από τους γονείς και ο έλεγχος της 

συμπεριφοράς βρέθηκαν να σχετίζονται σημαντικά με τη συμπεριφορά στο σχολείο. 

Ακόμη, στην έρευνα των Rohner, Parmar, και Ibrahim (2010) στο Κουβέιτ η 

ψυχολογική προσαρμογή αγοριών και κοριτσιών βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με την 

αποδοχή από το δάσκαλο409 και το γονιό, χωρίς ωστόσο η εκλαμβανόμενη αποδοχή από το 

δάσκαλο να ασκεί ανεξάρτητη επίδραση στη ψυχολογική προσαρμογή αγοριών και 

κοριτσιών. Σύμφωνα με την έρευνα της Dwairy (2011) τρεις βασικοί παράγοντες/φορείς 

της απόρριψης που βιώνουν οι έφηβοι είναι η οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί και οι 

συμμαθητές. Οι ψυχοσυναισθηματικές εμπειρίες των εφήβων αγοριών συνδέονταν με 

εμπειρίες αποδοχής-απόρριψης στο σπίτι και στο σχολείο, ενώ των εφήβων κοριτσιών με 

τα αρσενικά και θηλυκά πρότυπα στάσης και συμπεριφοράς στο σπίτι.  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι βασική θέση της Θεωρίας του Δεσμού (Attachment 

Theory), η οποία είναι συναφής με την PARTheory (Θεωρία Αποδοχής/Απόρριψης), είναι 

ότι οι σχέσεις του παιδιού με τους γονείς τους ή άλλους σημαντικούς ενήλικες410 της ζωής 

του που έχουν την ευθύνη της φροντίδας του, είναι τόσο σημαντικές, ώστε να 

διαμορφώνουν την μετέπειτα ανάπτυξή του προσφέροντας στο παιδί ένα πρότυπο/μοντέλο 

σχέσεων, στο οποίο βασίζεται ο τρόπος που σχετίζεται με τους άλλους καθόλη τη διάρκεια 

της ζωής του. Ο ανασφαλής δεσμός μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη αντικοινωνικής, 

επιθετικής συμπεριφοράς καθώς επίσης και στην έλλειψη πρωταρχικών κοινωνικών αξιών 

(Talebi & Verma, 2006). Κυρίαρχη, εξάλλου, θέση της θεωρίας της Αποδοχής-Απόρριψης 

συνιστά το ότι η απόρριψη από κάποιον σημαντικό άλλο έχει τις ίδιες αρνητικές επιδράσεις 

στην ψυχολογική προσαρμογή, στη συμπεριφορική λειτουργία, στη γνωστική ανάπτυξη 

των παιδιών και των ενηλίκων διεθνώς, άσχετα από τις διαφορές στον πολιτισμό, τη 

                                                
408Η στάση των εκπαιδευτικών μέσα από τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα φαίνεται να γίνεται αντιληπτή 
από τους μαθητές και να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το δάσκαλο και τις διαθέσεις 
του απέναντί τους. Οι μαθητές με προβλήματα προσαρμογής και μαθησιακές ελλείψεις αποδεικνύονται 
ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στις στάσεις, λεκτικές και μη λεκτικές, των δασκάλων τους και συχνά νιώθουν 
ότι απαξιώνονται από αυτούς (Kourkoutas, Mitsiou, & Foulouli, 2006).  
409Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την αποδοχή από το δάσκαλο, βλέπετε τις ακόλουθες έρευνες: 
Cattley, 2004, Davis, 2003, Domagala-Zysk, 2006, Reddy, Rhodes, & Mulhall, 2003, Shumba, 2004. 
410Έχει βρεθεί σχετικά πως όταν υπάρχει έλλειψη θετικής συναισθηματικής ενίσχυσης από την πλευρά των 
γονέων ή των δασκάλων, αυτό οδηγεί σε αρνητικές σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών ή μεταξύ δασκάλων 
και μαθητών αντίστοιχα (Blankemeyer, Flannery, & Vazsonyl, 2002. Salend, 2004), ενώ οι σχέσεις με τους 
ενηλίκους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη θετική προσαρμογή στο σχολείο και στις σχολικές επιδόσεις 
(Howes & Ritchie, 2002).  
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γλώσσα, τη φυλή, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ή το φύλο (Tsaousis, Giovazolias, & 

Mascha, 2012).   

Έπειτα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, διαπιστώνουμε πως το 

κυριότερο εύρημα του συγκεκριμένου Μοντέλου (3) αφορά στη διαπίστωση ότι η στάση 

της μητέρας, τόσο αποδοχής (ζεστασιά/στοργή), όσο και απόρριψης 

(εχθρότητα/επιθετικότητα) προβλέπεται σε σημαντικό βαθμό από τα προβλήματα 

συμπεριφοράς των μαθητών συγκρινόμενη με την αντίστοιχη στάση αποδοχής και 

απόρριψης του πατέρα αλλά και του δασκάλου.   

Εν κατακλείδι, από τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν στο 3ο μοντέλο της 

Ανάλυσης Διαδρομών/Path Analysis καταλαβαίνουμε ότι διαφαίνονται δύο γενικές τάσεις 

γύρω από τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των διαστάσεων αποδοχής/απόρριψης για 

πατέρα, μητέρα και δάσκαλο, οι οποίες συμπληρώνουν την απάντηση που δίνουν τα 

δεδομένα μας στο 1ο ερευνητικό ερώτημα, που ήταν το εξής: «Πώς η αντίληψη 

αποδοχής/απόρριψης πατέρα, μητέρας, δασκάλου (ζεστασιά/στοργή, 

εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφορία/παραμέληση, αδιαφοροποίητη απόρριψη) συνδέεται με 

τα προβλήματα συμπεριφοράς;»: 

1. Ανάμεσα στις τρεις διαφορετικές διαστάσεις απόρριψης εντός πατέρα, εντός 

μητέρας και μεταξύ πατέρα και μητέρας παρατηρούμε ότι υπάρχει πάντα θετική σχέση ή 

συνδιακύμανση, κάτι που είναι αναμενόμενο και βάσει της υπάρχουσας σχετικής 

βιβλιογραφίας. Αυτό, όμως, δεν παρατηρείται στις σχέσεις και συνδιακυμάνσεις μεταξύ 

των τριών διαστάσεων της απόρριψης που αφορούν στον ίδιο το δάσκαλο ή στη σύνδεσή 

τους με εκείνες του πατέρα ή της μητέρας, όπου τα ευρήματα παρουσιάζονται να είναι 

συγκεχυμένα χωρίς να επικρατεί κάποια σταθερά επικρατούσα τάση.  

Από την άλλη, καθώς κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολόγιων ήταν παρούσα η 

ερευνήτρια (εκτός από το τελευταίο ερωτηματολόγιο ΤΕΤ που χορηγήθηκε μεμονωμένα 

από το δάσκαλο τους τάξης του, όπως προβλέπεται) παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές, στο 

σύνολό τους, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες ήταν πιο χαλαροί, λιγότερο «σοβαροί» 

κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που αφορούσε στο δάσκαλο (TARQ), 

συγκριτικά με εκείνο που αφορούσε στους γονείς τους (PARQ). Η στάση αυτή 

«αντίστασης» των μαθητών μπορεί βέβαια να σχετίζεται, πέρα από την αντικειμενική 

κούρασή τους, και με την ανασφάλεια που ίσως ένιωθαν παρά τις διαβεβαιώσεις της 

ερευνήτριας ότι δεν θα συμβεί, ότι μπορεί ο δάσκαλός τους να έχει πρόσβαση στις 

απαντήσεις τους και αυτό να έχει επιπτώσεις για τους ίδιους.  
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Κι αυτό δεν είναι παράξενο, αν σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα 

με την έννοια της «εχεμύθειας», ενώ παράλληλα συνδέεται και με τη γενικότερη τάση των 

ανθρώπων να δυσκολεύονται να αποκαλύψουν την αλήθεια υπό την απειλή ενός 

«μαθημένου φόβου» για ενδεχόμενες επιπτώσεις στη ζωή τους από αυτό, κάτι που φυσικά 

ήταν εις γνώσιν της ερευνήτριας και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να 

διαμορφωθεί το απαραίτητο κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από τους μαθητές. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις των 

μαθητών για το αν θα δει ο δάσκαλος τις απαντήσεις τους ήταν πολύ περισσότερες προς 

την ερευνήτρια απ’ ό,τι για το αν θα δουν οι γονείς τις απαντήσεις τους. Κι αυτό δεν είναι 

παράλογο, από τη στιγμή που η έρευνα έγινε στο χώρο του σχολείου κι ο δάσκαλος, ως 

φυσική τουλάχιστον παρουσία, μπορεί να ήταν εκτός του χώρου συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων, ωστόσο κάπου εκεί κοντά σε αυτούς.  

Επιπλέον, η στάση τους αυτή μπορεί να σχετίζεται με το μειωμένο ενδιαφέρον τους 

για τη σχέση τους με το δάσκαλο συγκριτικά με εκείνο που αισθάνονται και εκφράζουν για 

τη σχέση τους με τους γονείς, κάτι που μπορεί να συνδέεται με τη δυσαρέσκειά τους ή 

ενδεχομένως και με την ικανοποίησή τους από τη στάση του δασκάλου απέναντί τους.  

2. Τόσο ως προς τη διάσταση της αποδοχής (ζεστασιά/στοργή), όσο και ως προς τις 

τρεις διαστάσεις της απόρριψης (εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφορία/παραμέληση, 

αδιαφοροποίητη απόρριψη), παρατηρούμε ότι τα ευρήματά μας δείχνουν σταθερά πως οι 

δύο γονείς υιοθετούν την ίδια στάση είτε πρόκειται για αποδοχή, είτε πρόκειται για 

απόρριψη. Η στάση του ενός επηρεάζει τη στάση του άλλου (άλλοτε ο πατέρας επηρεάζει 

τη στάση της μητέρας και άλλοτε η μητέρα επηρεάζει τη στάση του πατέρα), ενώ από την 

πλευρά της, η στάση του δασκάλου παρουσιάζεται να επηρεάζεται από τη στάση του 

πατέρα. Μάλιστα, τα ευρήματα των μελετών του Rohner (2010) έχουν δείξει σχετικά ότι σε 

παραδοσιακά πολιτισμικά πλαίσια υπάρχει μεταβίβαση (transference) του τρόπου 

αντίληψης του γονέα προς το δάσκαλο, τα παιδιά μεταφέρουν, δηλαδή, τα βιώματά τους 

και την αντίληψή τους για τη γονική σχέση στη σχέση τους με το δάσκαλο. Εξάλλου, 

συχνά οι δάσκαλοι απορρίπτουν τα παιδιά αυτά μέσα από προσπάθειες τροποποίησης της 

προβληματικής συμπεριφοράς και αρνητικές τακτικές (επιπλήξεις, τιμωρίες), όπως 

αναδεικνύεται και από το ποιοτικό μέρος της έρευνας.  
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Β3.1.8 Μοντέλο 4: Αποδοχή/Απόρριψη Γονιών, Λειτουργία Οικογένειας και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών411 

Τα χαμηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών βρέθηκαν να 

προβλέπουν/εξηγούν την αντίληψη υψηλής ζεστασιάς/στοργής μητέρας, η οποία με τη 

σειρά της διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί την αντίληψη χαμηλής σύγκρουση της 

οικογένειας, που διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί την αντίληψη χαμηλών επιπέδων 

υγείας/ικανότητας της οικογένειας. Η θετική στάση και αποδοχή από την πλευρά της 

μητέρας εξηγεί, επομένως, σε πολύ μεγάλο βαθμό την απουσία προβλημάτων 

συμπεριφοράς, ένα εύρημα το οποίο είναι αναμενόμενο με βάση πολλά ερευνητικά 

δεδομένα, σε σχέση με το ρόλο της μητρικής αποδοχής στη νηπιακή και την πρώτη 

σχολική ηλικία (Mash & Wolfe, 2010). Πιο συγκεκριμένα, η ζεστασιά/στοργή της μητέρας 

αναδεικνύεται και πάλι να έχει τον πιο σημαντικό ρόλο, στα δικά μας δεδομένα, σε σχέση 

με την απουσία προβλημάτων συμπεριφοράς.  

 Προφανώς η μητρική αποδοχή και υποστήριξη συνιστά, σε όλα τα οικογενειακά 

πλαίσια, αλλά ακόμη περισσότερο, στις παραδοσιακές κοινωνίες, ένα ισχυρά σημαντικό 

παράγοντα οικοδόμησης (ψυχικών) μηχανισμών, οι οποίοι σχετίζονται με αυτό που 

ονομάζεται ψυχική ανθεκτικότητα (Harne, 2011). Η εξήγηση έχει προφανώς να κάνει με τη 

διαμόρφωση των βασικών συναισθημάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια 

ικανότητας αντοχής στις ματαιώσεις και ικανότητας ελέγχου των παρορμήσεων και των 

συμπεριφορών (Fonagy, 2004. Howe, 2011).  

Βεβαίως, η αποδοχή του πατέρα και η θετική του υποστήριξη, είναι μακροπρόθεσμα 

σημαντική για την εδραίωση ψυχικών δομών, οι οποίες επιτρέπουν στο άτομο να διατηρεί 

μια ισορροπημένη προσαρμογή στο περιβάλλον και σχέση με τους άλλους και να 

αποφεύγει την επιθετικότητα και τις προκλητικές, διασπαστικές ή καταστροφικές 

συμπεριφορές, αντιμετωπίζοντας επαρκώς τις εξελικτικές προκλήσεις των διαφόρων 

φάσεων (π.χ. εφηβεία) της ζωής του (Κουρκούτας, 2001). Σε κάθε περίπτωση, παλαιότερες 

και σύγχρονες έρευνες αναφέρονται και στις δύο γονικές φιγούρες ως σημαντικούς 

παράγοντες κινδύνου, όταν τα παιδιά τους αντιλαμβάνονται ως εχθρικούς ή απορριπτικούς, 

για την ανάπτυξη εσωτερικευμένων (καταθλιπτικών) ή εξωτερικευμένων προβλημάτων/ 

διαταραχών (DeKlyen, Speltz, & Greenberg, 1998. Harne, 2011).  

Ως προς το ζήτημα της υγείας/ικανότητας της οικογένειας, τα δεδομένα μας δείχνουν 

ότι η αντίληψη υψηλής ζεστασιάς/στοργής πατέρα εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) 

                                                
411Αντιστοιχεί στο 2ο Ερευνητικό Ερώτημα, το οποίο αφορά στο εξής υποκεφάλαιο Αποτελεσμάτων του 
Εμπειρικού Μέρους: Β2.1.4.4 (4ο Path Model / 2ο Ερευνητικό Ερώτημα). 
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βαθμό την αντίληψη χαμηλής υγείας/ικανότητας της οικογένειας, ένα εύρημα μη 

αναμενόμενο που εγείρει προβληματισμούς γύρω από τον τρόπο που οι συγκεκριμένοι 

μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια της υγείας/ικανότητας της οικογένειας, καθώς η 

έννοια της ζεστασιάς/στοργής είναι περισσότερο δοκιμασμένη σύμφωνα με την ανάλυση 

των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων.  

Ακόμη, η αντίληψη υψηλής εχθρότητας/επιθετικότητας μητέρας προβλέπει/εξηγεί σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής εχθρότητας/επιθετικότητας πατέρα 

και σε σημαντικό (μεγάλο βαθμό) την αντίληψη υψηλών επιπέδων υγείας/ικανότητας της 

οικογένειας. Ο αρχικός προβληματισμός ως προς τον τρόπο που οι μαθητές της έρευνας 

αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν την έννοια της υγείας/ικανότητας της οικογένειας 

επιτείνεται κι από αυτό το εύρημα, καθώς ως τώρα συνολικά διαφαίνεται ότι τη συνδέουν 

με τη χαμηλή ζεστασιά/στοργή πατέρα, με την υψηλή εχθρότητα/επιθετικότητα μητέρας, 

καθώς επίσης και με την υψηλή σύγκρουση της οικογένειας. Ακόμη, η αντίληψη υψηλής 

αδιαφορίας/παραμέλησης πατέρα προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την 

αντίληψη υψηλής σύγκρουσης της οικογένειας, ενώ η αντίληψη υψηλών επιπέδων 

υγείας/ικανότητας της οικογένειας προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό 

την αντίληψη υψηλής συνοχής της οικογένειας.  

Το ότι συνδέεται θετικά στην αντίληψη των παιδιών αυτών η σύγκρουση της 

οικογένειας με την υγεία/ικανότητά της δείχνει ότι την σύγκρουση ως έννοια δεν την 

αντιλαμβάνονται και δεν την βιώνουν ως κάτι που επιβαρύνει την υγεία/ικανότητα της 

οικογένειας (μια συγκρουσιακή δηλαδή οικογένεια γίνεται αντιληπτή ως μια υγιής/ικανή 

οικογένεια). Πιθανόν, τα παιδιά σε αυτά τα οικογενειακά πλαίσια να μη διαχωρίζουν το 

συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας που μπορεί να είναι συγκρουσιακό/επιθετικό από τη 

διάσταση υγεία/ικανότητα της οικογένειας.  

Κι ως προς τις συνδιακυμάνσεις, σύμφωνα με τη βασικότερη από αυτές, η αντίληψη 

υψηλής ζεστασιάς/στοργής πατέρα βρέθηκε να συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ 

μεγάλο) βαθμό με την αντίληψη υψηλής ζεστασιάς/στοργής μητέρας. Όταν, δηλαδή, ο ένας 

γονιός είναι στοργικός/ζεστός προς το παιδί, είναι και ο άλλος.  

Βάσει της ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, οι ερευνητές και οι κλινικοί 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις συζυγικές σχέσεις και την 

ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Η καλή ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού είναι 

θεμελιωδώς σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών. Αντίθετα, οι συζυγικές συγκρούσεις 

εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα των παιδιών. Οι μετρήσεις έλλειψης συζυγικής 
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ικανοποίησης και η διχόνοια προβλέπουν με συνέπεια προβλήματα προσαρμογής των 

παιδιών (Grych & Fincham, 2001. Κουρκούτας & Caldin, 2012). 

Παρόλο που οι συγκρούσεις συμβαίνουν αναπόφευκτα στις στενές σχέσεις, τείνουν 

να είναι πιο συχνές και έντονες όσο διαβρώνεται η ποιότητα της συζυγικής σχέσης. Τα 

παιδιά αναφέρουν ότι οι συγκρούσεις στις οποίες βρίσκονται μπροστά τους δημιουργούν 

μεγάλο στρες. Οι συγκρούσεις412 μεταξύ των γονιών προβλέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

προβλήματα προσαρμογής των παιδιών, απ’ ό,τι η διάλυση του γάμου ή η έλλειψη 

ικανοποίησης από το γάμο, γεγονός που αναδεικνύει τις συγκρούσεις των γονιών ως 

παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη επαρκούς/θετικής ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 

(Grych & Fincham, 2001). 

Επιπλέον, οι συζυγικές συγκρούσεις σχετίζονται με έναν αριθμό προβλημάτων 

προσαρμογής του παιδιού, όπως υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, άγχους, επιθετικότητας, 

χαμηλά επίπεδα σχολικής επιτυχίας και κοινωνικής επάρκειας, ενώ υπάρχει σχέση ανάμεσα 

στην εθνικότητα, τη συχνότητα, φύση και διαχείριση της συζυγικής σύγκρουσης και στην 

αντίδραση του παιδιού στη συζυγική σύγκρουση. Τα παιδιά των εθνικών μειονοτήτων, 

όπως και των πλειονοτήτων, αντιδρούν στις γονεϊκές συγκρούσεις με αυξημένο άγχος και 

χαμηλά επίπεδα ψυχοκοινωνικής και σχολικής επάρκειας. Πέρα από τις ίδιες τις συζυγικές 

συγκρούσεις, για την κατανόηση της επίδρασής τους έχει σημασία η μοναδική ιστορία 

κάθε οικογένειας, το περιβάλλον στο οποίο ανήκει, οι πολιτισμικές επιρροές που λαμβάνει 

και δημιουργεί, οι οικονομικές συνθήκες, η δυνατότητα πρόσβασης στις κοινωνικές 

υπηρεσίες, η φύση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας (Mc Loyd, Harper, & 

Copeland, 2001).  

                                                
412Βέβαια, ο τρόπος που οι γονείς διαχειρίζονται τη σύγκρουση που δημιουργείται, παρά  η ίδια η σύγκρουση, 
σχετίζεται με την επίδραση που ασκεί στην προσαρμογή και ανάπτυξη των παιδιών. Οι συγκρούσεις των 
γονιών επιδρούν στις συναισθηματικές, γνωστικές, συμπεριφορικές και βιολογικές αντιδράσεις των παιδιών. 
Τα παιδιά που εκτίθενται σε πιο συχνές, έντονα εχθρικές και ανεπίλυτες συγκρούσεις γίνονται πιο ευαίσθητοι 
δέκτες στην εμφάνιση συγκρούσεων και αγχώνονται περισσότερο σε επόμενα επεισόδια συγκρούσεων. 
Ακόμη, έχει βρεθεί ότι οι εμπειρίες επιθετικότητας ανάμεσα σε γονιό και παιδί συνδέονται με τις αντιδράσεις 
των παιδιών στις συγκρούσεις των γονιών τους (Grych & Fincham, 2001). 
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Παρόλο που οι συζυγικές συγκρούσεις διακινούν στα παιδιά αντιδράσεις413, ο τρόπος 

που κάθε παιδί αντιδράει σ’ αυτές διαφέρει, κάτι το οποίο εμφανίζεται ακόμα και μέσα στο 

ίδιο οικογενειακό περιβάλλον μεταξύ αδελφών. Πιο συγκεκριμένα, η αντίδραση που τελικά 

υιοθετεί το παιδί στη σύγκρουση των γονιών του επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο 

το παιδί αξιολογεί τη σύγκρουση αυτή, κάτι το οποίο περιλαμβάνει μια πρώτη εκτίμησή 

της, μια δεύτερη εκτίμησή της καθώς επίσης και όλα τα συναισθήματα που αλληλεπιδρούν, 

επηρεάζονται και επηρεάζουν τις εκτιμήσεις αυτές σε πρώτο και δεύτερο χρόνο (Grych & 

Cardoza-Fernandes, 2001). 

Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας των Genkseven και Yurtal (2008) έδειξαν 

σχετικά ότι οι μαθητές που εκφοβίζουν και εκείνοι που γίνονται θύματα εκφοβισμού 

εκλαμβάνουν τις οικογένειές τους πιο αρνητικά από τους άλλους μαθητές ως προς την 

επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία, τη συναισθηματική ανταπόκριση, τη 

συναισθηματική ανάμειξη, τον έλεγχο της συμπεριφοράς και τη γενικότερη λειτουργία της. 

Στη μελέτη των Hamama και Arazi (2012) βρέθηκε η συνοχή της οικογένειας να σχετίζεται 

θετικά με την ικανοποίηση των παιδιών από τη ζωή τους και αρνητικά με την επιθετική 

συμπεριφορά των παιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Sentse και Laird (2010) 

έδειξαν να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην υψηλή αντικοινωνική συμπεριφορά και στην 

έντονα συγκρουσιακή σχέση γονιών και εφήβου.  

Μάλιστα, η μελέτη των Bradford, Barber, Olson, Maughan, Erickson, Ward, και συν. 

(2003) έδειξε σχετικά ότι οι γονικές συγκρούσεις επιδρούν αρνητικά στη στάση ανατροφής 

των γονιών και στην ψυχολογική και κοινωνική προσαρμογή και συμπεριφορά των 

παιδιών και των εφήβων. Η μελέτη των Stouthamer-Loeber, Wei, Homish, και Loeber 

(2002) έδειξε ότι η μορφή της οικογενειακής λειτουργίας414 συνδέεται τόσο με την κακή 

προσαρμογή, όσο και με την επίμονη σοβαρή παραβατικότητα των εφήβων. Ακόμη, η 

έρευνα των Tschann, Flores, Vanοss-Marin, Pasch, Baisch, και Wibbelsman (2002) έδειξε 

                                                
413Πέρα, όμως, από τους παράγοντες που μεσολαβούν και επηρεάζουν τον τρόπο που το παιδί αντιδράσει στις 
συγκρούσεις των γονιών του, θα υπάρχουν σίγουρα και παράγοντες που θα βοηθούν το παιδί στην 
αποτελεσματική διαχείριση και ανθεκτικότητά του κατά την αντιμετώπιση του οικογενειακού στρες που 
δημιουργούν οι καυγάδες αυτοί. Η επιτυχής διαχείριση του στρες αυτού επιτρέπει στα παιδιά να υπερβούν τις 
αντιξοότητες και να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία τις προκλήσεις τις μελλοντικής τους ζωής. Η άμεση 
ανάμειξη των παιδιών στις διενέξεις των γονιών τους ακόμη κι αν αποβούν αποτελεσματικές στον 
τερματισμό της φανερής σύγκρουσης συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης στα παιδιά. 
Ψυχικά ανθεκτικά είναι εκείνα τα παιδιά που καταφέρνουν να ξεπεράσουν τον κίνδυνο της τριγωνοποίησης 
στη συζυγική σχέση καθώς επίσης και να αποκαλύψουν τις διαπροσωπικές, γνωστικές και συναισθηματικές 
δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν δημιουργικά και αποτελεσματικά το οικογενειακό στρες 
(Kerig, 2001).  
414Επίσης, η μελέτη των Agha, Zia, και Irfan (2008) έδειξε ότι υπάρχει διαφορά στην οικογενειακή 
λειτουργία (ως προς την επικοινωνία, την έκφραση ζεστασιάς και αγάπης) ανάμεσα στα παιδιά που είναι 
χρήστες ναρκωτικών και σ’ εκείνα της ομάδας ελέγχου.   
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ότι οι συχνές συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, η μεγαλύτερη ανάμειξη του εφήβου στις 

γονικές συγκρούσεις και η φτωχή επίλυση των συγκρούσεων συνδέονταν με αυξημένο 

άγχος στους εφήβους και περισσότερες υψηλού κινδύνου συμπεριφορές.  

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας των Jester, Nigg, Adams, Fitzgerald, Puttler, 

Wong, και συν. (2005) έδειξαν σχετικά ότι η σύγκρουση και η έλλειψη συνοχής στην 

οικογένεια συνδέονταν με την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη. Η έρευνα 

των Steeger και Dawn (2013) έδειξε, επίσης, την ύπαρξη σύνδεσης ανάμεσα στην 

επιθετικότητα, τα καταθλιπτικά συμπτώματα των εφήβων και στη συγκρουσιακή μητρική 

στάση. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Crockenberg και Langrock (2001), η σύνδεση ανάμεσα 

στις εχθρικές γονικές συγκρούσεις415 και στα εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών διαμεσολαβείται από τα συναισθήματα του 

παιδιού και τις ψυχοκοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες ή αδυναμίες του. 

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα μέλη της οικογένειας σχετίζεται σημαντικά με 

την υγεία/ικανότητά της, η οποία περιλαμβάνει αυξημένη εμπιστοσύνη, ξεκάθαρη και 

άμεση επικοινωνία και την ικανότητα για επίλυση ή αποδοχή των διαφορών. Οι 

υγιείς/ικανές οικογένειες είναι πιο αποτελεσματικές στην επίλυση συγκρούσεων και στην 

ανοιχτή επικοινωνία. Αυτές οι καλότυχες οικογένειες είναι, επίσης, αυθόρμητες, δείχνουν 

ένα μεγάλο εύρος συναισθημάτων και είναι γενικά αισιόδοξες, ενώ οι λιγότερο 

λειτουργικές οικογένειες εκφράζουν περιορισμένο εύρος συναισθημάτων και περισσότερη 

απαισιοδοξία (Beavers & Hampson, 2002).  

 Σε μια έρευνα του Shek (1997) στην Κίνα, οι αντιλήψεις των εφήβων για το 

οικογενειακό στυλ, την υγεία/ικανότητα της οικογένειας και τη σύγκρουση βρέθηκαν να 

σχετίζονται σημαντικά με την καλή ψυχοκοινωνική προσαρμογή, και ειδικά με την ψυχική 

υγειά, τη σχολική προσαρμογή και την προβληματική συμπεριφορά. Ακόμη, στην έρευνα 

των Yu και Seligman (2002), βρέθηκε ότι τα παιδιά ήταν περισσότερο θλιμμένα όταν 

προέρχονταν από οικογένειες με χαμηλότερη συνοχή και περισσότερες οικογενειακές 

συγκρούσεις. Σε μια ακόμη έρευνα στην Κίνα, όπου συμμετείχαν 3.649 έφηβοι βρέθηκε ότι 

τα αγόρια αντιλαμβάνονταν τις οικογένειές τους να λειτουργούν χειρότερα σε σχέση με τα 

κορίτσια (Shek, 2002). 
                                                
415Ειδικότερα, στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, παρόλο που η γυναίκα είναι το φανερό θύμα της 
κακοποίησης πολύ σημαντικά επηρεάζονται επίσης και τα παιδιά από την κατάσταση αυτή. Τα παιδιά που 
ζουν σε σπίτια που παρουσιάζεται ενδοοικογενειακή βία είναι σε κίνδυνο σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
ερευνών για την εκδήλωση άμεσων κι ίσως και μακροπρόθεσμων προβλημάτων προσαρμογής. Ένας αριθμός 
παραγόντων έχει προσδιοριστεί ότι επιδρά ση σχέση ανάμεσα στην έκθεση του παιδιού στα περιστατικά βίας 
και στις επιπτώσεις στο ίδιο το παιδί. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν παραμέτρους που αφορούν στο 
παιδί, παραμέτρους της βίας, οικογενειακές και κοινωνικές παραμέτρους (Jouriles, Norwood, McDonald, & 
Peters, 2001).   
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Αξίζει, ακόμη, να σημειώσουμε ότι οι εκτιμήσεις αυτοαναφοράς γύρω από την 

οικογενειακή λειτουργία στο εδώ και στο τώρα της οικογένειας διαφέρουν ανάλογα με την 

ηλικία του ατόμου (Beavers & Hampson, 1990) και ανάλογα με την περίοδο την οποία το 

άτομο καλείται να ανακαλέσει από την ιστορία της οικογένειάς του (Sullivan & Sullivan, 

1980). Τα άτομα αντιλαμβάνονται διαφορετικά την οικογένειά τους, ανάλογα με το 

αναπτυξιακό στάδιο ζωής στο οποίο βρίσκονται. Κατά την παιδική ηλικία, τη βλέπουν με 

μια πιο θετική ματιά, στην εφηβεία χρησιμοποιώντας μια πιο κριτική ματιά και στην 

ενήλικη ζωή από μια ενδιάμεση οπτική γωνία (Hampson, Hyman, & Beavers, 1994).  

Όσον αφορά τώρα στην απάντηση που τα παραπάνω ευρήματα δίνουν στο 2ο 

ερευνητικό ερώτημα που ήταν το εξής: «Πώς η αντίληψη αποδοχής/απόρριψης πατέρα και 

μητέρας (ζεστασιά/στοργή, εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφορία/παραμέληση, 

αδιαφοροποίητη απόρριψη) συνδέεται με την αντίληψη λειτουργίας της οικογένειας 

(υγεία/ικανότητα, συνοχή, σύγκρουση) και τα προβλήματα συμπεριφοράς», αυτό που 

διαφαίνεται είναι ότι η αντίληψη λειτουργίας της οικογένειας (ικανότητα/επάρκεια, 

συνοχή, σύγκρουση) δεν συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα συμπεριφοράς. Κι όσον 

αφορά στη σχέση ανάμεσα στις διαστάσεις αποδοχής/απόρριψης γονιών και στη συνοχή, 

τη σύγκρουση και την υγεία/ικανότητα της οικογένειας, παρατηρούμε ότι α) η συνοχή δεν 

συνδέεται με κάποια διάσταση αποδοχής ή απόρριψης των γονιών, β) η σύγκρουση 

επηρεάζεται θετικά από την αδιαφορία/παραμέληση πατέρα και αρνητικά από τη 

ζεστασιά/στοργή μητέρας, κάτι αναμενόμενο βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας και γ) η 

υγεία/ικανότητα της οικογένειας επηρεάζεται αρνητικά από τη ζεστασιά/στοργή πατέρα, 

θετικά από την εχθρότητα/επιθετικότητα μητέρας, θετικά από τη σύγκρουση της 

οικογένειας, ενώ επηρεάζει θετικά τη συνοχή της. Τα ευρήματα αναφορικά με την 

υγεία/ικανότητα της οικογένειας θεωρούνται μη αναμενόμενα, με βάση τη βιβλιογραφία.  

Επομένως, σύμφωνα με το βασικότερο εύρημα που προκύπτει από το συγκεκριμένο 

μοντέλο, τα προβλήματα συμπεριφοράς εξηγούν/προβλέπουν τη χαμηλή ζεστασιά/στοργή 

της μητέρας ή αντίθετα τα παιδιά που αντιλαμβάνονται τη μητέρα τους ως 

(συναισθηματικά) θερμή και θετική απέναντι τους δεν αναπτύσσουν προβλήματα 

συμπεριφοράς. Η εχθρότητα/επιθετικότητα μητέρας διαμορφώνει μια αντίληψη υψηλής 

υγείας/ικανότητας της οικογένειας. Παρομοίως, η ζεστασιά/στοργή πατέρα διαμορφώνει 

μια αντίληψη χαμηλής υγείας/ικανότητας της οικογένειας, ενώ η σύγκρουση της 

οικογένειας επηρεάζει θετικά την υγεία/ικανότητα της οικογένειας. 

Κάτι αντίστοιχο, εξάλλου, σύμφωνα με ευρήματα, παρατηρείται στις οικογένειες 

εκείνες που τα μέλη τους κατάγονται από Ισπανόφωνες περιοχές της Β. Αμερικής. Στις 
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οικογένειες αυτές, συχνά οι γονείς, ενώ αγαπούν τα παιδιά τους, ακολουθούν παράλληλα 

παραδοσιακές μεθόδους και πρακτικές ως προς την ανατροφή τους που μπορεί να 

περιλαμβάνουν συγκρουσιακό/αυταρχικό στυλ και σκληρή σωματική τιμωρία, ταυτόχρονα 

με τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εγγύτητας και υποστήριξης. Κι αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα κάποιες φορές να θεωρούνται λανθασμένα ότι οι γονείς αυτοί κακοποιούν ή 

παραμελούν τα παιδιά τους, καθώς οι ειδικοί με διαφορετική κουλτούρα και καταγωγή 

παρερμηνεύουν τις άγνωστες, μη οικείες προς αυτούς αρνητικές/επιβλαβείς πρακτικές των 

συγκεκριμένων γονιών (Aronson-Fontes, 2002). 

Σχετικά με τον τρόπο που τα παιδιά της έρευνας αντιλαμβάνονται την 

υγεία/ικανότητα της οικογένειάς τους, καθώς επίσης και το ότι τη συνδέουν θετικά με τη 

σύγκρουση της οικογένειας, πιθανά επηρεάζεται από τη δομή και λειτουργία της 

οικογένειας γενικά ως αξίας αλλά και ειδικά ως βασικού ζωτικού κυττάρου της κοινωνικής 

ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης.  

Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι από τους 110 συνολικά μαθητές της έρευνας, των 

95 οι γονείς ζουν μαζί σαν οικογένεια, των 4 μαθητών οι γονείς ζουν χωριστά χωρίς 

διαζύγιο και των 11 μαθητών οι γονείς ζουν χωριστά με διαζύγιο δείχνει ότι στην περιοχή 

αυτή που προσδιορίζεται από μια πιο παραδοσιακή οργάνωση της τοπικής κοινωνίας κι 

έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής συγκριτικά με άλλες ημιαστικές περιοχές οι οικογένειες 

δύσκολα χωρίζουν, ως επί το πλείστον ζουν μαζί.  

Ειδικότερα, αναζητώντας κανείς τι γίνεται εντός της ομάδας μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς (48 ζουν μαζί, 2 ζουν χωριστά χωρίς διαζύγιο και 5 ζουν χωριστά με 

διαζύγιο) και εντός της ομάδας ελέγχου (47 ζουν μαζί, 2 ζουν χωριστά χωρίς διαζύγιο και 6 

ζουν χωριστά με διαζύγιο), διαπιστώνει ότι δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ 

των δύο ομάδων μαθητών. Αλλά και στους 12 μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς του 

ποιοτικού μέρους της έρευνας (9 ζουν μαζί, 2 ζουν χωριστά χωρίς διαζύγιο, 1 ζουν χωριστά 

με διαζύγιο) συναντά κανείς μια αντίστοιχη εικόνα. Μάλιστα, στο ποιοτικό μέρος της 

έρευνας, σύμφωνα με τα στοιχεία γύρω από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις των μαθητών 

που συμμετείχαν, διαφαίνεται ότι οι γονείς χωρίζουν μονάχα σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, 

όπου υπάρχει κάποια μορφή ψυχοπαθολογίας σε κάποιο γονιό, η οποία διαταράσσει σε 

μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά και λειτουργία του «επιβάλλοντας» το χωρισμό για την 

εξομάλυνση της οικογενειακής λειτουργίας.  

Όλα αυτά δείχνουν ότι το να ζει μια οικογένεια μαζί από τη μια είναι πολύ 

συνηθισμένο στη συγκεκριμένη τοπική κοινωνία, από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι 



 

 

422 

 

λειτουργεί και με έναν τρόπο που προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των ενηλίκων και ανήλικων μελών της.  

Μάλιστα, τα παιδιά που ζουν σε οικογένειες όπου οι γονείς τους παραμένουν 

παντρεμένοι αλλά εκφράζουν συνεχείς έντονες συγκρούσεις και διαφωνίες εμφανίζουν 

περισσότερα προβλήματα ψυχολογικής προσαρμογής και αυτοεκτίμησης απ’ ό,τι τα παιδιά 

χωρισμένων γονιών ή οικογενειών με μικρές συγκρούσεις. Οι συνεχείς συγκρούσεις και η 

εχθρότητα μεταξύ των γονέων είναι περισσότερο καταστροφικές απ’ ό,τι αυτός καθαυτός ο 

χωρισμός. Ωστόσο, η ικανότητα των εκπαιδευτικών να έχουν ένα συμπληρωματικό ρόλο 

σε περιόδους όπου οι γονείς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα βοηθάει σημαντικά 

στην προσαρμογή των παιδιών. Κι αυτό, γιατί οι κρίσεις στην οικογένεια επιδρούν στη 

συμπεριφορά, την ψυχοκοινωνική επάρκεια και την επίδοση των παιδιών στο σχολείο 

(Χατζηχρήστου, 1999).  

Ενδεχομένως, βέβαια, η συγκεκριμένη πραγματικότητα γύρω από τις οικογένειες των 

μαθητών της έρευνας να σχετίζεται με τη σύνδεση της υγείας/ικανότητας της οικογένειας 

με τη σύγκρουση μέσα στην οικογένεια εκ μέρους των μαθητών, ενώ παράλληλα το 

εύρημα αυτό πιθανά σχετίζεται με τον τρόπο που διεξάγεται η επικοινωνία στις οικογένειες 

των παιδιών, ένας τρόπος που προφανώς επηρεάζεται από τις αξίες, τα πρότυπα, τα 

χαρακτηριστικά, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που δέχεται και υποστηρίζει το ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει. Με το γεγονός, δηλαδή, ότι στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο, τα μοντέλα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, διαπαιδαγώγησης και 

συσχέτισης έχουν ένα χαρακτήρα εχθρικό ή συγκρουσιακό. Μια μητέρα, μάλιστα, 

αναφέρει χαρακτηριστικά στο ποιοτικό μέρος για τις συγκρούσεις μεταξύ αδελφών: «Αυτοί 

οι δύο σκοτώνονται συνέχεια στο ξύλο.. βέβαια είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους». Στην 

αντίληψη, δηλαδή, των παιδιών πιθανά η σύγκρουση δεν αντιπροσωπεύει δυσλειτουργικές 

στρατηγικές ή εκδήλωση οικογενειακής δυσλειτουργίας και προφανώς δεν αναιρεί την 

παράλληλη ύπαρξη ισχυρών και έντονων συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των μελών της.  

 

Β3.1.9 Μοντέλο 5: Αποδοχή/Απόρριψη Δασκάλου, Λειτουργία Σχολικής Τάξης και 

Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών416 

Τα υψηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών προβλέπουν/εξηγούν 

σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής αδιαφοροποίητης απόρριψης 

δασκάλου, η οποία διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό 

                                                
416Αντιστοιχεί στο 3ο Ερευνητικό Ερώτημα, το οποίο αφορά στο εξής υποκεφάλαιο Αποτελεσμάτων του 
Εμπειρικού Μέρους: Β2.1.4.5 (5ο Path Model / 3ο Ερευνητικό Ερώτημα). 
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αφενός την αντίληψη υψηλής αδιαφορίας/παραμέλησης δασκάλου και αφετέρου την 

αντίληψη υψηλής ζεστασιάς/στοργής δασκάλου. Φαίνεται, δηλαδή, ότι υπάρχει διαφορά, 

ανάμεσα στους μαθητές με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, στον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται τη στάση του δασκάλου απέναντί τους ως προς τη διάσταση της 

αδιαφοροποίητης απόρριψης του δασκάλου, η οποία συνιστά μια συγκαλυμμένη μορφή 

απόρριψης. Πρόκειται για εκείνη τη διάσταση από αυτές της απόρριψης του δασκάλου που 

παρουσιάζεται να συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τα προβλήματα συμπεριφοράς, κάτι 

αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς τα όρια του ρόλου του δασκάλου ως προς τη στάση 

που μπορεί να διαμορφώσει απέναντι στους μαθητές του.  

Η αντίληψη υψηλής συνεκτικότητας της τάξης προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό 

(μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής ικανοποίησης από τη λειτουργία της τάξης. 

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον εύρημα, που αντιστοιχεί με ό,τι βρήκαμε σχετικά με την 

αντίληψη της συνοχής και της υγείας/ικανότητας της οικογένειας. Για τους μαθητές της 

έρευνας, όπως η αντίληψη συνοχής της οικογένειας συνδέεται με την αντίληψη της 

υγείας/ικανότητάς της, έτσι και η αντίληψη συνεκτικότητας της τάξης συνδέεται με την 

αντίληψη ικανοποίησης από τη λειτουργία της τάξης.  

Η αντίληψη υψηλής διενεκτικότητας της τάξης προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ 

μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής ικανοποίησης από τη λειτουργία της τάξης. Και αυτό 

το εύρημα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς η αντιστοιχία ανάμεσα στο πώς 

αντιλαμβάνονται οι μαθητές της έρευνας τη συνοχή της οικογένειας και τη συνεκτικότητα 

της τάξης δεν περιορίζεται εκεί, αλλά αφορά και στο χαρακτηριστικό της σύγκρουσης της 

οικογένειας σε αντιστοιχία με τη διενεκτικότητα της τάξης. Όπως τη σύγκρουση σε σχέση 

με την υγεία/ικανότητα της οικογένειας, έτσι και τη διενεκτικότητα της τάξης την 

αντιλαμβάνονται ως κάτι που δεν συνδέεται αρνητικά με την ικανοποίηση από τη 

λειτουργία της τάξης.   

Κι όσον αφορά στη σημαντικότερη συνδιακύμανση του παρόντος μοντέλου, η 

αντίληψη υψηλής συνεκτικότητας της τάξης συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ 

μεγάλο) βαθμό με την αντίληψη υψηλής διενεκτικότητας της τάξης. Κι αυτό το εύρημα 

επιβεβαιώνει ότι στην αντίληψη των μαθητών της έρευνας η διενεκτικότητα 

συνδιακυμαίνεται με τη συνεκτικότητα, δεν βιώνεται δηλαδή αρνητικά από τους μαθητές.  

Βάσει των κυριότερων ευρημάτων, λοιπόν, του συγκεκριμένου μοντέλου διαφαίνεται 

ότι η αντίληψη αδιαφοροποίητης απόρριψης δασκάλου προβλέπει στο μεγαλύτερο βαθμό 

την παρουσία προβλημάτων συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο πληθυσμό μελέτης 

συγκριτικά με τις άλλες διαστάσεις αποδοχής ή απόρριψης του δασκάλου, ενώ τόσο η 
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συνεκτικότητα, όσο και η διενεκτικότητα της τάξης προβλέπουν με τον ίδιο τρόπο την 

ικανοποίηση από τη λειτουργία της τάξης.  

Η διενεκτικότητα της τάξης είναι το αντίθετο της συνεκτικότητας και αναφέρεται 

στην ύπαρξη διαφωνιών, συγκρούσεων και ανταγωνισμού μεταξύ των μελών μιας 

σχολικής τάξης. Μεγαλύτερος βαθμός διενεκτικότητας παρουσιάζεται στις τάξεις που 

περιέχουν περισσότερα αγόρια απ’ ό,τι κορίτσια και στις τάξεις όπου ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί το ανταγωνιστικό σύστημα οργάνωσης της τάξης. Μεταξύ διενεκτικότητας 

και σχολικής μάθησης υπάρχει αρνητική συνάφεια διότι μεγάλο μέρος της δυναμικότητας 

των μαθητών καταναλώνεται στην «αλληλοεξόντωση» (Ματσαγγούρας, 2003).  

Από την άλλη, η συνεκτικότητα αναφέρεται στο αίσθημα συμμετοχής στην ομάδα 

που αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων, τα οποία επικοινωνούν και συνεργάζονται για ένα 

χρονικό διάστημα. Η συνεκτικότητα ενοποιεί τα μέλη της ομάδας και τα ξεχωρίζει από τα 

μη μέλη. Ο βαθμός συνεκτικότητας μιας τάξης εξαρτάται από τη φύση της διδακτικής 

μεθόδου, την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και κυρίως τα δημογραφικά στοιχεία της 

ομάδας, όπως είναι το πλήθος, το φύλο, η ηλικία των μελών της σχολικής τάξης. Η έρευνα 

έχει εντοπίσει ότι υπάρχει θετική συνάφεια μεταξύ συνεκτικότητας και μάθησης 

(Ματσαγγούρας, 2003).  

Ο όρος συναισθηματικό κλίμα του σχολείου αναφέρεται στο πώς βιώνουν την 

ατμόσφαιρα του σχολικού περιβάλλοντος εκπαιδευτικοί και μαθητές, ενώ αναφέρεται στην 

ποιότητα και το χαρακτήρα της σχολικής ζωής. Επηρεάζει τους κανόνες, τους στόχους, τις 

αξίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τις διευθυντικές πρακτικές 

και την οργανωτική δομή του σχολικού πλαισίου. Οι έρευνες των 20 τελευταίων ετών 

έδειξαν ότι οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το συναισθηματικό κλίμα του 

σχολείου είναι οι εξής: περιβαλλοντικοί (χωροταξικοί) παράγοντες, κλίμα ασφάλειας, 

τρόποι διδασκαλίας και μάθησης, δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για τη 

σχολική ζωή, σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών, μεταξύ μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών, 

επικοινωνία και συνεργασία σχολείου με οικογένεια και τοπική κοινωνία, αίσθηση 

σχολικής κοινότητας (Ελευθεριάδου, 2010).  

Έρευνες που αναφέρονται στο ψυχολογικό κλίμα της τάξης επισημαίνουν τη μεγάλη 

επίδραση που έχει το ψυχολογικό κλίμα τόσο στον τομέα της σχολικής επίδοσης, όσο και 

στον τομέα της μαθητικής συμπεριφοράς (Mc Evoy & Welker, 2000. Thompson, 1997). Η 

έρευνα του Goodland (1984) έδειξε ότι μεταξύ των αποτελεσματικών και των λιγότερο 

αποτελεσματικών τάξεων δεν υπήρχαν διαφορές ως προς τον τρόπο διδασκαλίας αλλά στο 

είδος του σχολικού κλίματος που επικρατούσε στην τάξη.  
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Το θετικό ψυχολογικό κλίμα προωθεί τη σχολική μάθηση, διότι ενισχύει την 

αυτοεκτίμηση του μαθητή. Η αναγνώριση και η αποδοχή του μαθητή ως σημαντικού 

προσώπου από τον εκπαιδευτικό και η καθιέρωση συνεργατικού κλίματος είναι δύο μέσα 

που βελτιώνουν τις δασκαλο-μαθητικές και τις διαμαθητικές σχέσεις και με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλουν στη βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος της τάξης (Burden, 1995).  

Tα προβλήματα συμπεριφοράς σχετίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με στοιχεία του 

ψυχολογικού κλίματος και του τρόπου οργάνωσης του σχολείου, παρά με χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας των ατόμων. Στις ίδιες διαπιστώσεις καταλήγουν και πρόσφατες έρευνες 

που, επίσης, συνδέουν το ψυχολογικό κλίμα με τη μαθητική συμπεριφορά και προτείνουν 

την αλλαγή του κλίματος προς το θετικότερο ως το πρώτο βήμα για τη βελτίωση τάξεων με 

έντονα προβλήματα συμπεριφοράς. Σημαντικό είναι ότι η αποκατάσταση του ψυχολογικού 

κλίματος εξαρτάται από παράγοντες που επηρεάζει άμεσα ο εκπαιδευτικός, όπως είναι το 

στυλ συμπεριφοράς του προς τους μαθητές, η μορφή κοινωνικής οργάνωσης της τάξης και 

η θεσμοθέτηση διαδικασιών εμπλοκής των μαθητών στην οργάνωση της τάξης και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων. Επομένως, μέσω της βελτίωσης του ψυχολογικού κλίματος ο 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα παρέμβασης και διαμόρφωσης προς το επιθυμητό της 

τάξης του (Ματσαγγούρας, 2003. Salend & Sylvestre, 2005). 

Ακόμη, έχει βρεθεί ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην αντικοινωνική 

συμπεριφορά και στη σχολική αποτυχία των παιδιών, ενώ μέσω της βελτίωσης του 

σχολικού κλίματος θεωρείται ότι μπορούν να μειωθούν η σχολική αποτυχία και η 

αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (Mc Evoy & Welker, 2000). Στην έρευνα των 

Cohen, McCabe, Michelli, και Pickeral (2009) το θετικό σχολικό κλίμα βρέθηκε να 

συνδέεται με τη σχολική επιτυχία, την αποτελεσματική πρόληψη της βίας και την υγιή 

ανάπτυξη των μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Wang (2009) έδειξαν ότι η 

συναισθηματική υποστήριξη του μαθητή εκ μέρους του δασκάλου σχετιζόταν αρνητικά με 

τις αποκλίνουσες και καταθλιπτικές συμπεριφορές των εφήβων, ενώ η κοινωνική επάρκεια 

ήταν ένας διαμεσολαβητικός παράγοντας ανάμεσα στην αντίληψη του σχολικού κλίματος 

και στην προσαρμογή των εφήβων.  

Στην έρευνα των Kuperminc, Leadbeater, και Blatt (2001) βρέθηκε ότι η θετική 

αντίληψη για το σχολικό κλίμα μετρίαζε τις επιπτώσεις της αρνητικής αυτοκριτικής στάσης 

τόσο στους μαθητές με εξωτερικευμένα, όσο και στους μαθητές με εσωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς. Στην έρευνα των Kiuru, Poikkeus, Lerkkanen, Pakarinen, 

Siekkinen, Ahonen, και συν. (2012) βρέθηκε ότι το υποστηρικτικό κλίμα της τάξης 

συνδέεται με την προστασία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από την απόρριψη των 
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συνομηλίκων τους. Πρόκειται για ευρήματα που αναδεικνύουν τη συμβολή του 

κοινωνικοσυναισθηματικού περιβάλλοντος του σχολείου και της σχολικής τάξης στον 

αυτοπροσδιορισμό των μαθητών.   

Μάλιστα, από τη συνεξέταση των αποτελεσμάτων που έδωσαν οι σχετικές έρευνες, 

προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι το θετικό ψυχολογικό κλίμα έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: στηρίζει ψυχολογικά τους μαθητές και προκαλεί το ενδιαφέρον τους, 

εκφράζει υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές, επιλέγει μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε 

θέματα διδασκαλίας και οργάνωσης, παρέχει άμεσες ανατροφοδοτήσεις στους μαθητές, 

δημιουργεί οικογενειακή ατμόσφαιρα, ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία και 

συνεργασία, αποτιμά θετικά την επιτυχία, διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συμπεριφοράς, 

προσδίδει ακαδημαϊκό προσανατολισμό στη σχολική εργασία, εκφράζει έμπρακτα 

εμπιστοσύνη προς τους μαθητές. Η συνισταμένη των χαρακτηριστικών αυτών συνθέτει το 

θετικό ψυχολογικό κλίμα της τάξης, το οποίο επηρεάζει αποφασιστικά τη μάθηση και τη 

συμπεριφορά (Ματσαγγούρας, 2003).  

Αξίζει σχετικά να σημειωθεί, ότι η θεωρία του Rohner από το 2005 κι έπειτα άρχισε 

από την γονική αποδοχή απόρριψη να επεκτείνεται σε όλους τους τύπους διαπροσωπικής 

αποδοχής-απόρριψης που συναντώνται καθόλη τη διάρκεια της ζωής. Από τότε, έχει 

διεξαχθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνών που υποστηρίζουν την ύπαρξη ισχυρής θετικής 

συσχέτισης ανάμεσα στην υποστηρικτική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή και στην 

ψυχολογική προσαρμογή του μαθητή, τη σχολική συμπεριφορά του και τα σχολικά 

επιτεύγματά του (Davis, 2003. Hughes & Kwork, 2006. Reddy, Rhodes, & Mulhall, 2003. 

Shin & Kim, 2008).  

Η πιθανότητα ένας μαθητής να εκδηλώσει προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 

αυξάνεται όταν εκείνος εκτίθεται σε πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και ειδικά σε 

αρνητικές αλληλεπιδράσεις στη σχέση του με το δάσκαλό του (Myers & Pianta, 2008). Τα 

παιδιά που εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία, αν δεν 

υπάρξει κατάλληλη παρέμβαση, μπαίνουν σε μια αναπτυξιακή τροχιά με αποτέλεσμα να 

εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς τα επόμενα χρόνια (Frick, 2006. Frick & 

Kimonis, 2008).  

Ένας ολοένα μεγαλύτερος αριθμός ερευνών αναδεικνύει τη συμβολή στη γενικότερη 

εξέλιξη των παιδιών των σταθερών σχέσεων στοργής και αποδοχής από τους δασκάλους 

(Christenson, 2004). Η συναισθηματική υποστήριξη από τους δασκάλους δίνει κουράγιο 

στους μαθητές μέσα από την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και τους κάνει πιο ικανούς 

στο να χρησιμοποιούν στρατηγικές αυτορρύθμισης σε συμπεριφορικό και συναισθηματικό 
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επίπεδο και στο να επενδύουν περισσότερο σε αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την 

εκπλήρωση στόχων εντός του σχολικού πλαισίου (Patrick, Rayan, & Kaplan, 2007). 

H θετική σχέση του δασκάλου με τους μαθητές σχετίζεται σε υψηλό βαθμό με μια 

ποικιλία επιθυμητών στάσεων από πλευράς μαθητών, όπως λιγότερα προβλήματα 

συμπεριφοράς, συμμετοχή στην τάξη, κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους, 

μεγαλύτερη αντοχή στις ματαιώσεις, περισσότερες ακαδημαϊκές και ψυχοκοινωνικές 

δεξιότητες. Αντίθετα, η φτωχή ή ανύπαρκτη σχέση μεταξύ μαθητή-δασκάλου συνδέεται με 

συμπεριφορικά προβλήματα στα παιδιά, με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα 

συγκέντρωσης (Davis, 2003).  

Οι αντιλήψεις των παιδιών για την αποδοχή τους από τους δασκάλους βρέθηκαν να 

είναι θετικά συσχετισμένες σε πολύ υψηλό βαθμό με το δεσμό που αναπτύσσουν με το 

σχολείο και αρνητικά συσχετισμένες αντίστοιχα με την τάση των παιδιών να αποφεύγουν 

το σχολείο (Harrison, Clarke, & Ungerer, 2007). Η ψυχολογική προσαρμογή των νεαρών 

εφήβων ήταν συνδεδεμένη με την αντίληψη των ίδιων των παιδιών για την κοινωνική και 

συναισθηματική υποστήριξη των δασκάλων, ενώ οι αλλαγές στην αντίληψη των μαθητών 

για την υποστήριξη των δασκάλων τους προέβλεπαν τις μελλοντικές αλλαγές σε επίπεδο 

συναισθηματικών δυσκολιών και αυτοεκτίμησης (Reddy, Rhodes, & Mulhall, 2003).  

Η στάση των δασκάλων απέναντι σε κάθε παιδί επηρεάζεται σε υψηλό βαθμό από τις 

συμπεριφορές του παιδιού, τις δεξιότητες σχολικής και κοινωνικής προσαρμογής και τις 

ακαδημαϊκές του επιδόσεις. Από την άλλη τα παιδιά που είναι προσαρμοσμένα σε επαρκή 

βαθμό στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου και έχουν καλές επιδόσεις επιδεικνύοντας 

συγχρόνως καλές ψυχοκοινωνικές δεξιότητες δείχνουν αρκετά ικανά στο να ελκύουν την 

προσοχή και τα θετικά συναισθήματα/στάσεις του δασκάλου ή να προσαρμοστούν στις 

απαιτήσεις και ιδιαιτερότητές του (Κουρκούτας & Parmar, 2012).  

Μάλιστα, η φιλοσοφία της ενταξιακής εκπαίδευσης δίνει προτεραιότητα στις σχέσεις 

μαθητών και δασκάλων και στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως ενεργού φορέα της σχολικής 

προσαρμογής και εξέλιξης των παιδιών με προβλήματα και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και ανάγκες. Η ψυχοδυναμική θεώρηση του σχολείου και των 

σχέσεων εστιάζει στις σημαντικές σχέσεις των παιδιών με τους ενηλίκους, στο ρόλο του 

δασκάλου ως γονεϊκού υποκατάστατου και κοινωνικού προτύπου και στη δυναμική της 

τάξης ως σημαίνουσας παραμέτρου για την εκδήλωση ή όχι συμπεριφορικών 

προβλημάτων, καθώς και στο θεραπευτικό ρόλο του δασκάλου (Κουρκούτας & Parmar, 

2012. Salend, 2004. Simpson & Mundschenk, 2012). 
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Οι σταθερές, ζεστές, στοργικές σχέσεις αποδοχής των μαθητών από τους δασκάλους 

τους λειτουργούν ως ενισχυτικοί και προστατευτικοί μηχανισμοί με σημαντικά 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για όλα τα παιδιά, με ή χωρίς ιδιαίτερες 

δυσκολίες (Bloomquist & Schnell, 2002. Roffey, 2002). Η υποστηρικτική σχέση 

εκπαιδευτικού-μαθητή και η αποδοτική διαχείριση της δυναμικής της τάξης συνιστούν τις 

δύο βασικές και απαραίτητες παραμέτρους για τη διαμόρφωση ενός υγιούς κλίματος στην 

τάξη, ενώ οι «υγιείς τάξεις» έχουν άμεσες συνέπειες στην ακαδημαϊκή και 

κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη των μαθητών (Jennings & Greenberg, 2009).  

Οι σχολικές τάξεις συνιστούν ζωτικούς χώρους, όπου τα παιδιά και οι έφηβοι 

αναπτύσσονται γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Το περιβάλλον τους αντανακλά 

χαρακτηριστικά του δασκάλου, των μαθητών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, ενώ 

επηρεάζεται από γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στην τάξη ή συμβάντα της ζωής των 

εμπλεκομένων. Όσο σταθερό και αν είναι το περιβάλλον της τάξης, παραμένει πάντα 

δυναμικό, δεν είναι ποτέ στατικό. Ακόμη, σύμφωνα άλλωστε και με το Οικοσυστημικό 

Μοντέλο (Bronfenbrenner, 1979), στον τρόπο που το περιβάλλον/κλίμα της τάξης 

διαμορφώνεται και εξελίσσεται σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι άλλοι εκπαιδευτικοί, ο 

διευθυντής, ο σχολικός σύμβουλος, οι οικογένειες, η κοινωνία, οι εθνικές πολιτικές και τα 

κοινωνικά και οικονομικά επίπεδα του κράτους (Patrick, Mantzicopoulos, & Sears, 2012). 

Επομένως, η προηγούμενη σχετική βιβλιογραφία στο σύνολό της αναδεικνύει τη 

σύνδεση της στάσης αποδοχής του δασκάλου και των θετικών χαρακτηριστικών του 

ψυχολογικού κλίματος της τάξης με μειωμένα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη λειτουργία του σχολείου και της τάξης τους.   

Ωστόσο, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του 5ου Μοντέλου Διαδρομών/Path 

Model ως προς τη συνολική απάντηση που δίνουν στο 3ο ερευνητικό ερώτημα που ήταν το 

εξής: «Πώς η αντίληψη αποδοχής/απόρριψης δασκάλου (ζεστασιά/στοργή, 

εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφορία/παραμέληση, αδιαφοροποίητη απόρριψη) συνδέεται με 

την αντίληψη λειτουργίας της σχολικής τάξης (ικανοποίηση, συνεκτικότητα, διενεκτικότητα) 

και τα προβλήματα συμπεριφοράς;», διαπιστώνουμε ότι το κυρίαρχο εύρημα είναι η ύπαρξη 

αντιστοιχίας στον τρόπο που οι μαθητές της έρευνας αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση της 

οικογένειας και τη διενεκτικότητα της τάξης, όπως βέβαια και ανάμεσα στη συνοχή της 

οικογένειας και τη συνεκτικότητα της τάξης, γεγονός που αυξάνει τη συνολική αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς βρίσκονται σε μια συνάφεια μεταξύ τους.  

Το γεγονός, βέβαια, ότι όσον αφορά στη λειτουργία της οικογένειας και της σχολικής 

τάξης υπάρχει αντιστοιχία στον τρόπο που οι μαθητές της έρευνας βιώνουν τη συνοχή και 
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τη σύγκρουση της οικογένειας με τη συνεκτικότητα και τη διενεκτικότητα της τάξης, δε 

σημαίνει και ότι όσον αφορά στο πώς βιώνουν τις στάσεις αποδοχής και απόρριψης των 

γονιών και του δασκάλου τους απέναντί τους υπάρχει παρόμοια αντιστοιχία, κάτι που 

διαπιστώθηκε στο 1ο ερευνητικό ερώτημα (βλέπε Μοντέλο 3). 

 

Β3.1.10 Μοντέλο 9: Εχθρότητα/Επιθετικότητα Γονιών, Δασκάλου, Λειτουργία 

Οικογένειας, Λειτουργία Σχολικής Τάξης και Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Μαθητών417 

Τα υψηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό 

(μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής εχθρότητας/επιθετικότητας πατέρα, η οποία 

διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό την αντίληψη 

υψηλής εχθρότητας/επιθετικότητας δασκάλου418, ένα εύρημα που συναντήσαμε ξανά στο 

3ο Μοντέλο. Ακόμη, τα υψηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς προβλέπουν/εξηγούν 

σε σημαντικό (μεγάλο) βαθμό την αντίληψη υψηλής εχθρότητας/επιθετικότητας μητέρας. 

Τη σχέση των προβλημάτων συμπεριφοράς με την εχθρότητα/επιθετικότητα μητέρας 

τη συναντήσαμε ξανά στο 3ο Μοντέλο, ένα εύρημα που συμφωνεί με εκείνο που αφορά 

στην επίδραση των χαμηλών επιπέδων προβλημάτων συμπεριφοράς στην αντίληψη 

υψηλής ζεστασιάς/στοργής της μητέρας (Μοντέλο 3 και Μοντέλο 8). Όσον αφορά στην 

αντίληψη της εχθρότητας/επιθετικότητας πατέρα, πρόκειται για ένα νέο εύρημα γύρω από 

τις διαστάσεις της απόρριψης που σχετίζεται με τα προβλήματα συμπεριφοράς, ωστόσο η 

διάσταση της ζεστασιάς/στοργής της μητέρας σχετίζεται σε ακόμη πιο μεγάλο βαθμό με τα 

προβλήματα συμπεριφοράς, όπως είδαμε στο 3ο και 4ο Μοντέλο.  

Τα υψηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς προβλέπουν/εξηγούν σε σημαντικό 

(μεγάλο βαθμό) την αντίληψη υψηλών επιπέδων σύγκρουσης της οικογένειας, η οποία 

διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ μεγάλο βαθμό) την αντίληψη 

υψηλής συνοχής της οικογένειας, που με τη σειρά της διαμεσολαβεί και προβλέπει/εξηγεί 

σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό τα χαμηλά προβλήματα συμπεριφοράς κατά την 

αντίληψη του δασκάλου. Το τελευταίο μάλιστα συνιστά αναμενόμενο εύρημα σύμφωνα με 

τη σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο, βάσει του 4ου Μοντέλου, η σύγκρουση οικογένειας 

βρέθηκε να επηρεάζεται αρνητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη ζεστασιά/στοργή μητέρας 

                                                
417Αντιστοιχεί στο 4ο Ερευνητικό Ερώτημα, το οποίο αφορά στο εξής υποκεφάλαιο Αποτελεσμάτων του 
Εμπειρικού Μέρους: Β2.1.4.9 (9ο Path Model / 4ο Ερευνητικό Ερώτημα). 
418Ειδικότερα, γύρω από την εχθρική στάση του δασκάλου, η έρευνα των Twemlow και Fonagy (2005) έδειξε 
ότι οι εκπαιδευτικοί που «εκφοβίζουν» τους μαθητές τους διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην αιτιολογία των 
προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου.  
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και σε πολύ μεγάλο βαθμό θετικά από την αδιαφορία/παραμέληση πατέρα. Από την άλλη, 

η σύνδεση της υψηλής σύγκρουσης της οικογένειας με την υψηλή συνοχή της, δείχνει με 

πιο άμεσο τρόπο πια ότι στην αντίληψη των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνά μας οι 

δύο αυτές έννοιες, της σύγκρουσης και της συνοχής, έχουν παραπλήσια αξία και σημασία, 

δεν είναι αντιφατικές, αντίθετες ή τόσο διαφορετικές που να μην σχετίζονται θετικά μεταξύ 

τους. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήξαμε κατά την ανάλυση του 4ου Μοντέλου αλλά με 

έναν πιο έμμεσο τρόπο, διαμέσου της υγείας/ικανότητας της οικογένειας που βρέθηκε να 

επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό θετικά τη συνοχή της οικογένειας και να επηρεάζεται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό θετικά από τη σύγκρουση της οικογένειας.  

Ακόμη, τα χαμηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς προβλέπουν/εξηγούν σε 

σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό τα χαμηλά προβλήματα συμπεριφοράς σύμφωνα με την 

αντίληψη του δασκάλου, ένα εύρημα που δείχνει ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην 

επιλογή των δύο ομάδων μαθητών με και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς και στην 

αντίληψη του δασκάλου για τα προβλήματα συμπεριφοράς τους.  

Η αντίληψη υψηλής συνεκτικότητας της τάξης προβλέπει/εξηγεί σε σημαντικό (πολύ 

μεγάλο) βαθμό τα υψηλά προβλήματα συμπεριφοράς μαθητή κατά την αντίληψη του 

δασκάλου, ενώ η ίδια επηρεάζεται από την αντίληψη υψηλής διενεκτικότητας της τάξης. 

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι και στην περίπτωση της λειτουργίας της τάξης, οι μαθητές της 

έρευνας αντιλαμβάνονται με παρόμοιο τρόπο την έννοια της συνεκτικότητας και της 

διενεκτικότητας, ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε και κατά την ανάλυση του 5ου 

Μοντέλου, μέσα από τη θετική συνδιακύμανση που βρέθηκε ανάμεσά τους.   

Αν συγκρίνουμε τώρα την αντίληψη συνοχής της οικογένειας με την αντίληψη 

συνεκτικότητας της τάξης, βλέπουμε ότι η αντίληψη υψηλής συνοχής της οικογένειας 

επηρεάζει αρνητικά τα προβλήματα συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του δασκάλου, ενώ 

η αντίληψη υψηλής συνεκτικότητας της τάξης επηρεάζει θετικά τα προβλήματα 

συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του δασκάλου. Το εύρημα λοιπόν που αφορά στην 

οικογένεια ταιριάζει περισσότερο με ό,τι αναμένει κανείς βάσει των δεδομένων, 

θεωρητικών και ερευνητικών που σχετικά υπάρχουν, συγκριτικά με εκείνο για την τάξη.  

Θα μπορούσαμε, επομένως, να πούμε ότι οι μαθητές της έρευνας αντιλαμβάνονται με 

διαφορετικό τρόπο τη συνοχή της οικογένειας απ’ ό,τι τη συνεκτικότητα της τάξης ως προς 

τον τρόπο που σχετίζεται με τα προβλήματα συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του 

δασκάλου, ως προέκταση αυτού που συμπεράναμε κατά την ανάλυση του 5ου Μοντέλου, 

ότι βιώνουν με διαφορετικό τρόπο τη στάση αποδοχής/απόρριψης των γονιών, απ’ ό,τι 

εκείνη του δασκάλου. Κάτι που και στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδεχομένως να 
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σχετίζεται με το διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνονται την αξία των γονιών τους 

συγκριτικά με εκείνη του δασκάλου τους, καθώς, επίσης, της οικογένειας συγκριτικά με 

εκείνη του σχολείου ως πλαισίου και συστήματος λειτουργίας και ανάπτυξης.  

Αξίζει, ακόμη, να σημειώσουμε ότι δεν διαπιστώθηκε κάποια σημαντική επίδραση 

της μεταβλητής του τμήματος ένταξης στους παράγοντες (εχθρότητα/επιθετικότητα 

γονιών, δασκάλου, λειτουργία οικογένειας, λειτουργία τάξης και προβλήματα 

συμπεριφοράς κατά την αντίληψη του δασκάλου) που μελετήθηκαν στο μοντέλο αυτό.  

Όσον αφορά στις συνδιακυμάνσεις του μοντέλου αυτού, η αντίληψη υψηλής 

εχθρότητας/επιθετικότητας πατέρα συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό 

με την αντίληψη υψηλής εχθρότητας/επιθετικότητας μητέρας. Η αντίληψη υψηλής 

υγείας/ικανότητας της οικογένειας συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) βαθμό 

με την αντίληψη υψηλής σύγκρουσης της οικογένειας και η αντίληψη υψηλής 

ικανοποίησης από τη λειτουργία της τάξης συνδιακυμαίνεται σε σημαντικό (πολύ μεγάλο) 

βαθμό με την αντίληψη υψηλής διενεκτικότητας της τάξης, ευρήματα που αποτελούν 

συνέχεια προηγούμενων ευρημάτων (ενώ δηλαδή στo 4ο και 5ο Μοντέλο βρέθηκαν ως 

επιδράσεις, σε αυτό εδώ βρέθηκαν ως συνδιακυμάνσεις) και συνάδουν με τη γενικότερη 

διαπίστωσή μας γύρω από τον αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο οι μαθητές της έρευνάς μας 

αντιλαμβάνονται τα δίπολα συνοχή/σύγκρουση οικογένειας και 

συνεκτικότητα/διενεκτικότητα τάξης, κάτι που δίνει και τη βασική απάντηση στο 4ο 

ερευνητικό μας ερώτημα, που ήταν το εξής: «Πώς η αντίληψη απόρριψης 

(εχθρότητα/επιθετικότητα) πατέρα, μητέρας, δασκάλου συνδέεται με την αντίληψη 

λειτουργίας της οικογένειας (υγεία/ικανότητα, συνοχή, σύγκρουση), την αντίληψη λειτουργίας 

της σχολικής τάξης (ικανοποίηση, συνεκτικότητα, διενεκτικότητα) και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς;».   

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι η αντίληψη εχθρότητας/επιθετικότητας του πατέρα και 

της μητέρας, ως μια στάση άμεσης έκφρασης απόρριψης, προβλέπουν σε σημαντικό βαθμό 

την παρουσία προβλημάτων συμπεριφοράς στον πληθυσμό αυτό, κάτι που ωστόσο δεν 

ισχύει και για την αντίστοιχη στάση του δασκάλου.  

Αξίζει, μάλιστα, να αναφέρουμε, ότι η εκτεταμένη έρευνα έχει δείξει σχετικά ότι το 

μεγάλο εύρος των επιθετικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται από παιδιά σχολικής 

ηλικίας σχετίζεται άμεσα με δυσλειτουργικά οικογενειακά συστήματα ή με προβληματικές 

κι επιθετικές/αντιδραστικές γονικές και σχολικές στάσεις (Campbell, 2002). Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τη μελέτη των Hoeve, Dubas, Eichelsheim, Laan, Smeenk, και Gerris (2009), 

η γονική ανατροφή, ο ψυχολογικός έλεγχος, η γονική απόρριψη και η γονική εχθρότητα 
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συμβάλλουν κατά το 11% στην ποικιλία της παραβατικότητας των εφήβων. Η σχετική 

έρευνα, τέλος, δείχνει ότι οι επιθετικές συμπεριφορές χρειάζεται να εξετάζονται υπό το 

πρίσμα μιας οπτικής που δίνει έμφαση στις αλληλεπιδράσεις που παρατηρούνται στα 

βασικά πλαίσια της ζωής του παιδιού, στην οικογένεια και στο σχολείο, και όχι διαμέσου 

μιας ατομικής ψυχοπαθολογικής προσέγγισης (Sameroff & MacKenzie, 2003).  
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Β3.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Β3.2.1 Προσδιορισμός της Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή από τους 

Γονείς του, το Δάσκαλό του και το Μαθητή419 

Στο πλαίσιο των παραδοσιακών οικογενειακών συστημάτων, όπου θεωρούμε ότι 

εμπίπτουν οι οικογένειες του δείγματος, είναι κυρίως οι μητέρες εκείνες που ασχολούνται 

κι έχουν τη σχολική επιμέλεια των παιδιών, οι οποίες και συμμετείχαν ως επί το πλείστον 

στις συνεντεύξεις των γονιών της ποιοτικής έρευνας. 

Σύμφωνα με το πρώτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής έρευνας, οι γονείς και κυρίως 

οι μητέρες αντιλαμβάνονται στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς μεγαλύτερο 

φάσμα κατηγοριών προβλημάτων, τόσο σε συχνότητα όσο και σε ποικιλία, περισσότερες 

δηλαδή συμπεριφορές των παιδιών ως προβληματικές συγκριτικά με τους δασκάλους τους 

και τους ίδιους τους μαθητές. Κι αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με τους ακόλουθους λόγους: 

α) Καταρχήν, με το γεγονός ότι οι γονείς κι ακόμη πιο πολύ οι μητέρες περνούν 

περισσότερο χρόνο με το παιδί συγκριτικά με το δάσκαλο και μάλιστα σε διάφορα πλαίσια, 

κάτι που δίνει στα παιδιά την ελευθερία να ξεδιπλώσουν λιγότερο έκδηλες/φανερές τάσεις 

και συμπεριφορές αποκαλύπτοντας περισσότερο τον εαυτό τους. Αντίθετα, στο πλαίσιο του 

σχολείου η ελευθερία που παρέχεται είναι πιο περιορισμένη, καθώς υπάρχει μια 

αυστηρότερη δομή και οργάνωση του χρόνου μέσα από συγκεκριμένους κανόνες που 

θέτουν όρια στη λειτουργία και συμπεριφορά των μαθητών (Κουρκούτας, 2011). 

β) Η πραγματικότητα αυτή, ενδεχομένως να σχετίζεται, ακόμη, με το γεγονός ότι οι 

γονείς, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση των προβληματικών 

συμπεριφορών των παιδιών τους και στην αδυναμία που συχνά αισθάνονται γύρω από τον 

έλεγχό τους, αναπτύσσουν ένα «πιο αρνητικό τρόπο» να αντιλαμβάνονται το παιδί και τις 

εκδηλώσεις της συμπεριφοράς του, με τον κίνδυνο κάποιες φορές να εντοπίζουν πρόβλημα 

ακόμη κι εκεί που δεν υπάρχει, υιοθετώντας μια γενικότερη αρνητική στάση προς το παιδί, 

η οποία αυξάνει τις διασπαστικές συμπεριφορές του (Patterson, 2002).  

γ) Ακόμη, πιθανά σχετίζεται με το γεγονός ότι οι γονείς - κι ένα παραπάνω η μητέρα 

στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, η οποία σύμφωνα με τον περισσότερο παραδοσιακό 

της ρόλο έχει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης της ανατροφής του παιδιού - έχουν όλη την 

ευθύνη για το παιδί και συνήθως μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και αγωνία/ανησυχία γύρω 

                                                
419Αφορά στον 1ο Θεματικό Άξονα Ερωτήσεων, που αντιστοιχεί στο 5ο Ερευνητικό Ερώτημα: «Πώς 
προσδιορίζουν την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή οι γονείς του, ο δάσκαλός του και πώς ο ίδιος ο 
μαθητής;».  
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από τη συμπεριφορά του, οπότε και η παρατήρηση, ο προβληματισμός και η προσπάθεια 

ανίχνευσης και κατανόησης των στάσεων και συμπεριφορών του είναι εύλογο να 

παρουσιάζεται πιο έντονα, σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση των γονιών. 

δ) Ένας, ακόμη, λόγος που μπορεί να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο εύρημα είναι ότι 

τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς έχουν ψυχικά περισσότερες εντάσεις, είναι 

λιγότερο συγκροτημένα από τα παιδιά χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα 

να τείνουν να εκδηλώνουν και περισσότερες διασπαστικές συμπεριφορές (Κουρκούτας, 

2011). Άλλωστε, τα προβλήματα συμπεριφοράς συνήθως συγκαλύπτουν ψυχικές δυσκολίες 

του παιδιού, όπως άγχη, φοβίες, τάσεις κατάθλιψης παραπέμποντας σε συναισθηματικά 

προβλήματα. Εξάλλου, η ψυχοδυναμική θεωρία υποστηρίζει σχετικά ότι οι ψυχικές αυτές 

δυσκολίες συνυπάρχουν σε όλες τις προβληματικές καταστάσεις σε διαφορετικό κάθε φορά 

βαθμό. Στις περιπτώσεις των προβληματικών συμπεριφορών θεωρείται ότι οι 

ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες εκδραματίζονται και εκτονώνονται μέσα από τη 

συμπεριφορά κι έτσι το παιδί απαλλάσσεται έμμεσα από το ψυχικό βάρος των αρνητικών 

συναισθημάτων (Ιεροδιακόνου, 2005).  

ε) Επιπλέον, οι μητέρες μπορεί απλά να αντιλαμβάνονται πιο έντονα τις παρεκκλίσεις 

του παιδιού, λόγω της απουσίας της υποστηρικτικής παρέμβασης του πατέρα στην 

καθημερινότητα της ζωής του παιδιού και του στρες που τους προκαλεί η αναγκαιότητα 

διαχείρισης των ζωηρών και συχνά ανυπάκουων παιδιών τους, καθώς δεν διαθέτουν 

προφανώς και τους επιπλέον τρόπους επιβολής πειθαρχίας των αντρών. Εξαιτίας της 

απουσίας, δηλαδή, του πατέρα ως συμβολική φιγούρα που παρεμβαίνει, εξισορροπεί και 

πλαισιώνει τις ενδοψυχικές εντάσεις του παιδιού κατευθύνοντας τη συμπεριφορά του 

(Κουρκούτας, 2007-α). Μάλιστα, το γεγονός ότι στην έρευνα συμμετείχαν κυρίως οι 

μητέρες των μαθητών παρόλο που η πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα απευθυνόταν και 

στους δύο γονείς συνιστά μια πραγματικότητα που στην πράξη υποστηρίζει τον ιδιαίτερα 

ενεργό ρόλο της μητέρας στην αγωγή του παιδιού συγκριτικά με εκείνον του πατέρα. Κάτι 

που προφανώς συνδέεται και με την κεντρικότερη σημασία της μητρικής στάσης που 

αναδείχθηκε από το εμπειρικό μέρος της έρευνας, μέσω της διάστασης της 

ζεστασιάς/στοργής, η οποία βρέθηκε να συνδέεται άμεσα τόσο με τη σχολική επάρκεια των 

μαθητών, όσο και με τα προβλήματα συμπεριφοράς τους.  

Άλλωστε, στις περιοχές της επαρχίας Μυλοποτάμου, απ’ όπου και κατάγεται το 

μεγαλύτερο μέρος των γονιών της έρευνας, ο άντρας, που έχει τον πρώτο λόγο στη 

διαχείριση της περιουσίας, λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι για τη φροντίδα του 

κοπαδιού και των καλλιεργειών του, με αποτέλεσμα η φροντίδα του νοικοκυριού και των 
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παιδιών να ανατίθεται ως επί το πλείστον στην ευθύνη της γυναίκας (Τσαντηρόπουλος, 

2006-α420). Συγκεκριμένοι παράγοντες, όπως η επιβίωση ενός συγκεκριμένου συστήματος 

αξιών που προσανατολίζονται στην οικογενειοκρατία μέσα από τη διακριτή οργάνωση του 

ρόλου των φύλων παρέτειναν την εμμονή σε αξίες και τρόπους ζωής που μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «παραδοσιακοί» (Τσαντηρόπουλος, 2006-β421). 

Μάλιστα, η σύγχρονη έρευνα συνηγορεί στον ουσιαστικό ρόλο της πατρικής 

φιγούρας στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη και κοινωνική προσαρμογή του παιδιού, 

ανεξάρτητα φύλου, αλλά και στη σχέση με το σώμα τους, τον αυτό και τον κοινωνικό 

περίγυρο, καθώς, επίσης, και στην ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικών ή συμπεριφορικών 

δυσκολιών/διαταραχών από την απουσία του ή την προβληματική εμπλοκή του με το παιδί 

(Κουρκούτας, 2009. Rohner, 2010). 

Ακόμη, η πατρική λειτουργία διακρίνεται σε τρία επίπεδα: ι) στη συμβολική 

λειτουργία του πατέρα που αφορά στον πατέρα ως κοινωνικό πρότυπο που εισάγει το παιδί 

στον κόσμο των κοινωνικών και διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, ιι) στον «πατέρα της 

πραγματικότητας» και ιιι) στον «φαντασιωτικό πατέρα». Βάσει αυτών, η απουσία πατρικής 

εμπλοκής στην καθημερινότητα του παιδιού πιθανώς να στερεί το παιδί από πλαίσια 

αναφοράς σημαντικά - ειδικά τα αγόρια - αλλά και από μια συναισθηματική αναγνώριση 

που διασφαλίζει στο παιδί ένα αίσθημα αξίας και ταυτότητας, ιδιαίτερα στη φάση της 

προεφηβείας. Επιπλέον, πολλοί από τους πατεράδες του δείγματος, όταν χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά αρνητικές πρακτικές συμπεριφοράς, επικοινωνίας και διαχείρισης των 

προβλημάτων, στερούν από το παιδί τους μια ποικιλία ψυχοκοινωνικών και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων που θα τους διευκόλυναν να χειριστούν κατάλληλα τις 

αναπτυξιακές διαπροσωπικές και σχολικές τους προκλήσεις (Lacan, 2013).   

Παρά την πολύωρη απουσία του πατέρα από το σπίτι στις οικογένειες των παιδιών 

του δείγματος, δεν μπορεί να αναιρέσει κανείς το μέγεθος της πατρικής επιρροής στη 

συμπεριφορά και λειτουργία του παιδιού. Οι ενήλικες, άλλωστε, θεωρείται ότι επηρεάζουν 

σημαντικά τα παιδιά, θετικά ή αρνητικά, τόσο με την παρουσία τους, όσο και με την 

απουσία τους. Τόσο που σε κάποιες περιπτώσεις αναδύεται το ερώτημα ποιου γονιού η 

επιρροή είναι σημαντικότερη, εκείνου που υπάρχει σταθερά δίπλα του ή αυτού που 

εμφανίζεται για λίγο χρόνο αλλά προσφέρει στο παιδί μια άλλου είδους εμπειρία 

αλληλεπίδρασης; Εξάλλου, όπως έχει υποστηριχθεί από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, 

πέρα από την ποσότητα του χρόνου, ιδιαίτερα σημαντική διάστασή του συνιστά η ποιότητά 

                                                
420Βλέπε σχετικά, σ. 10.  
421Βλέπε σχετικά, σ. 177.  
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του, η οποία προσδιορίζει σημαντικά το είδος αλληλεπίδρασης γονιού-παιδιού, την 

ευχαρίστηση ή τον συναισθηματικό πόνο που μπορεί από αυτή να προκύπτει και 

ενδεχομένως την επιρροή στη συμπεριφορά του παιδιού. Σημαντικό, ακόμη, ρόλο στην 

επιρροή αυτή, διαδραματίζει το φύλο του γονιού σε συνδυασμό με το φύλο του παιδιού. 

Στη φάση της προεφηβείας, τα αγόρια αναπτυξιακά και συμβολικά έχουν περισσότερο 

ανάγκη τον πατέρα, και τα κορίτσια αντίστοιχα τη μητέρα (Κουρκούτας, 2001).  

στ) Διεξοδικότερα, η πιο συμπτωματική συμπεριφορά του παιδιού στο πλαίσιο του 

σπιτιού, πιθανά να υιοθετείται ως αντίδραση στο συναισθηματικό κενό που δημιουργείται 

από την πολύωρη απουσία του πατέρα από το σπίτι. Ή ακόμη να αποτελεί μια ασυνείδητη 

τάση του παιδιού να καλύψει, μέσα από την επιθετική του συμπεριφορά, το κενό αυτό του 

πατέρα, αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς το ότι οι μισοί (οι έξι από τους δώδεκα) μαθητές 

της έρευνας είναι πρωτότοκοι, κάτι που κάνει πιο πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα, 

άλλωστε και με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας των Barker, Cote, Nagin, Zoccolillo, 

και Tremblay (2008), ο έλεγχος της ανατροφής των παιδιών εκ μέρους της μητέρας 

βρέθηκε ότι αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες το παιδί να ακολουθήσει την υψηλότερη 

πορεία φυσικής/σωματικής επιθετικότητας. 

Έπειτα από τις παραπάνω ενδεχόμενες ερμηνείες που προηγήθηκαν, διαπιστώνουμε 

ότι ανεξάρτητα από το που τελικά οφείλεται η αντίληψη αυτή των γονιών/μητέρων, ο 

διαφορετικός αυτός τρόπος αντίληψης της συμπεριφοράς του παιδιού πιθανά θα συνδέεται 

και με διαφορετικές στάσεις και πρακτικές διαχείρισης/αντιμετώπισής της εκ μέρους των 

γονιών και ιδιαίτερα της μητέρας.   

Όσον αφορά, μάλιστα, στην επίδραση του τρόπου αντίληψης στις στάσεις και 

πρακτικές που υιοθετούνται, σύμφωνα με την έρευνα των Kochenderfer-Ladd και Pelletier 

(2008), ο τρόπος που κάποιος (οι εκπαιδευτικοί σε αυτή την περίπτωση) αντιλαμβάνεται 

τις επιθετικές μορφές συμπεριφοράς (π.χ. τον εκφοβισμό) επηρεάζει σημαντικά τις στάσεις 

τους απέναντι σε αυτές, τους τρόπους παρέμβασής του, τις πρακτικές διαχείρισης που 

υιοθετεί για την αντιμετώπισή τους. Ακόμη, οι Troop και Ladd (2002) βρήκαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί όχι μόνο διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά στις αντιλήψεις τους γύρω από 

τον εκφοβισμό των μαθητών, αλλά και ότι αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν τους 

τρόπους με τους οποίους τον διαχειρίζονται.  

Ένα δεύτερο βασικό δεδομένο που προκύπτει από την ποιοτική έρευνα, είναι το ότι 

και από τις τρεις πλευρές (γονείς, δασκάλους, μαθητές) αναγνωρίζονται ταυτόχρονα ως 

κυρίαρχες οι εξής κατηγορίες προβληματικών συμπεριφορών: ι) διασπαστικές/επιθετικές 

συμπεριφορές, ιι) μικρο-κλοπές, ψεύδη και ιιι) έλλειψη συνέπειας μαθητή στις σχολικές 
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του υποχρεώσεις. Παρόλο που οι συγκεκριμένες μορφές προβληματικής συμπεριφοράς 

είναι αρκετά συνηθισμένες422 στους μαθητές σχολικής ηλικίας, βάσει και της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί η σχετικά υψηλή συχνότητα της κατηγορίας 

«μικρο-κλοπές, ψεύδη» που συναντάται στους συμμετέχοντες της έρευνας, ένα εύρημα που 

πιθανά οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: 

α)  Καταρχήν, στην επίδραση του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου ζωής, ανάπτυξης 

και λειτουργίας των συγκεκριμένων παιδιών, των αξιών και των προτύπων συμπεριφοράς 

που σε αυτό υπερισχύουν. Όπως αναφέρει, εξάλλου, ο Παπακωνσταντής (2008, σσ. 53-54): 

«Στην επαρχία Μυλοποτάμου, απ’ όπου κατάγεται το μεγαλύτερο μέρος των γονιών των 

μαθητών της έρευνας, η επιθετική συμπεριφορά γίνεται παρούσα μέσα από διάφορες 

μορφές (τροχαία παραβατικότητα, κλοπές/ζωοκλοπές, ένοπλες επιθέσεις, ληστείες, εμπόριο 

ναρκωτικών, εκβιάσεις, καταπατήσεις, διακίνηση μεταναστών/γυναικών, ανθρωποκτονίες, 

βεντέτες κ.α.). Έτσι, διαμορφώνεται μια εικόνα ιδιότυπης παραβατικότητας που έγκειται 

στην ασυδοσία και την ανυπακοή όχι μόνο στους νόμους και τους κανόνες του κράτους, 

αλλά και στους συνηθισμένους σε άλλους τόπους κώδικες αποδεκτής συμπεριφοράς. 

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα της Public Issue για την εφημερίδα 

Καθημερινή στις 10/12/2007, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Κρήτης θεωρούν 

οι ίδιοι οι Κρητικοί ότι είναι η τάξη και η ασφάλεια στο νησί, τα οποία συνδέονται άμεσα 

με την παραβατικότητα». 

Μάλιστα, τα αποτελέσματα της έρευνας των Preski και Shelton (2001) έδειξαν 

σχετικά ότι οι νέοι που είχαν στο παρελθόν εκτεθεί σε κοινωνική βία και επιθετικά 

κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς ήταν τέσσερις φορές πιο πιθανό να επιδείξουν σοβαρές 

εγκληματικές συμπεριφορές. Ακόμη, βάσει των ευρημάτων της μελέτης των Fowler, 

Tompset, Braciszewski, Jacques-Tiura, και Baltes (2009), η κοινωνική βία βρέθηκε να έχει 

ισχυρή σύνδεση με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες και τα εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς και μικρότερη επιρροή στα εσωτερικευμένα προβλήματά τους. 

                                                
422Οι διαταραχές διαγωγής, η εναντιωματική/προκλητική διαταραχή και η υπερκινητικότητα συνιστούν τις 
πιο συνηθισμένες μορφές προβλημάτων συμπεριφοράς στην πρώτη σχολική ηλικία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο 
του σχολείου, με βάση τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, παρατηρείται ένα ευρύ φάσμα αρνητικών 
συμπεριφορών που περιλαμβάνουν ήπιες ή πιο σοβαρές μορφές επιθετικότητας, μεταξύ των οποίων είναι οι 
εξής: επιθετικά πειράγματα, απειλές κι εκφοβισμοί, σωματικές παρενοχλήσεις, απόρριψη από συνομηλίκους, 
προκλητικές τάσεις και αντιδραστικότητα προς τους εκπαιδευτικούς, παθητική επιθετικότητα, επίμονη 
άρνηση συνεργασίας και συμμετοχής στην τάξη, επιλεκτική αλαλία, χρήση σωματικής βίας, επιθετικά 
ξεσπάσματα, συγκαλυμμένη επιθετικότητα. Βέβαια, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι διαταρακτικές 
συμπεριφορές στην προσχολική ηλικία έχουν άλλη μορφή και άλλα χαρακτηριστικά απ’ ό,τι στην εφηβεία. Η 
εξέλιξη και η μετάλλαξή τους δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ενδογενών εξελικτικών παραμέτρων, αλλά και 
πολύπλοκων εξωγενών παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται η απουσία εξειδικευμένης παρέμβασης 
και ο τρόπος διαχείρισής τους από το περιβάλλον, οικογενειακό και σχολικό (Κουρκούτας, 2011). 
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Άλλωστε, τόσο η κοινωνική βία, όσο και η κακοποίηση των παιδιών συνιστούν πολύ 

έντονα φαινόμενα στις ζωές των παιδιών που στην πορεία γίνονται βίαιοι και παραβατικοί 

νέοι ή αναπτύσσουν διασπαστικές αντιδραστικές συμπεριφορές από μικρή ηλικία 

(Garbarino, 2002). 

β) Μια πιθανή, ακόμη, ερμηνεία του ευρήματος αυτού, είναι το ότι η σχετικά υψηλή 

συχνότητα της κατηγορίας «μικρο-κλοπές, ψεύδη» στο δείγμα της έρευνας, συγκριτικά με 

τον γενικό πληθυσμό, ενδεχομένως να προκύπτει ως συμπτωματική αντίδραση σε 

ενδεχόμενα συναισθηματικά κενά, συγκρούσεις ή δυσλειτουργίες που σχετίζονται με 

ακατάλληλες γονικές πρακτικές διαχείρισης των διαφόρων προσωπικών, διαπροσωπικών, 

κοινωνικών προβλημάτων και να είναι ο τρόπος που οι μαθητές επιλέγουν ως αντίδραση 

απέναντι στην οικογένειά τους.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην κλοπή, θεωρείται, σύμφωνα με τον Winnicott (1975), 

ότι αποτελεί μια πράξη εκ μέρους των παιδιών που εκφράζει την ελλιπή συναισθηματική 

κάλυψη που αισθάνονται και βιώνουν γύρω από τη γονική λειτουργία (Caldwell, 2009). Κι 

αυτό, γιατί οι αρνητικές γονικές πρακτικές, πέρα από το ότι ενισχύουν τις προβληματικές 

συμπεριφορές των παιδιών, βιώνονται και ως «δυσάρεστες/τραυματικές πρακτικές» που 

δημιουργούν ενδοψυχικές εντάσεις, αίσθημα απόρριψης και συναισθήματα λύπης, οργής 

και θυμού στα παιδιά (Kourkoutas, 2012. Rohner, 2004. Thomlison, 2004). 

 

Β3.2.2 Γονικές και Εκπαιδευτικές Πρακτικές Διαχείρισης της Προβληματικής 

Συμπεριφοράς του Μαθητή: πώς ο Μαθητής τις Βιώνει και Αντιδρά σ’ Αυτές423 

Ένα τρίτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής έρευνας, είναι το ότι υπερισχύουν οι 

«αρνητικές» γονικές και εκπαιδευτικές πρακτικές αντιμετώπισης της προβληματικής 

συμπεριφοράς των μαθητών (ανέβασμα του τόνου της φωνής, τιμωρίες, φυσική 

επιθετικότητα), σύμφωνα με τις αναφορές των ίδιων των μαθητών, και μάλιστα με μεγάλη 

συχνότητα εμφάνισης. Πρόκειται για ένα εύρημα σε γενικές γραμμές αναμενόμενο, καθώς 

η κυρίαρχη τάση των γονιών κυρίως αλλά και των εκπαιδευτικών είναι να εφαρμόζουν 

περισσότερο αρνητικές παρά θετικές πρακτικές στην καθοδήγηση και οριοθέτηση της 

συμπεριφοράς των παιδιών. Σχετικά, όμως, με το πώς ερμηνεύεται το εύρημα αυτό στο 

συγκεκριμένο πληθυσμό ακολουθούν οι εξής σκέψεις: 

                                                
423Αφορά στον 2ο Θεματικό Άξονα Ερωτήσεων, που αντιστοιχεί στο 6ο Ερευνητικό Ερώτημα: «Πώς 
διαχειρίζονται την προβληματική συμπεριφορά του μαθητή οι γονείς του κατά την αντίληψη  των γονιών του, 
ο δάσκαλος κατά την αντίληψη του δασκάλου, πώς ο μαθητής βιώνει τις πρακτικές διαχείρισής τους και πώς 
αντιδράει σ’ αυτές κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του μαθητή;».   
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α) Καταρχήν, το συγκεκριμένο εύρημα προφανώς συνδέεται με τους 

επιθετικούς/συγκρουσιακούς τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που επικρατούν 

στις οικογένειες που ανήκουν στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, με ό,τι 

αυτό περιλαμβάνει, κάτι που επισημάναμε και στη συζήτηση του εμπειρικού μέρους. Κι 

έπειτα στο σχολικό πλαίσιο, οι αρνητικές πρακτικές, υπό την πίεση της πληθώρας των 

μαθητών και της ανάγκης οριοθέτησης και ελέγχου της συμπεριφοράς τους, 

χρησιμοποιούνται περισσότερο, όσο συχνότερες κι εντονότερες είναι οι συμπτωματικές 

συμπεριφορές των μαθητών.  

β) Ακόμη, μια ερμηνεία του ευρήματος αυτού έχει να κάνει με το ότι ο τρόπος 

αντίληψης των μαθητών αυτών εκ μέρους των γονιών τους επηρεάζει τις πρακτικές που 

εκείνοι υιοθετούν. Κι όταν οι γονείς και κυρίως οι μητέρες, αντιλαμβάνονται αρκετές από 

τις συμπεριφορές του παιδιού ως προβληματικές, όπως βρέθηκε προηγουμένως, το 

πιθανότερο είναι να χρησιμοποιούν και περισσότερες αρνητικές πρακτικές για τον έλεγχο 

τους. Όπως, άλλωστε, βρέθηκε στη μελέτη των Drolet, Paquin, και Soutyrine (2007), ο 

τρόπος που οι γονείς αντιλαμβάνονται την ανάμειξή τους με το παιδί επηρεάζει τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης που υιοθετούν απέναντι στη βίαιη συμπεριφορά του. Ακόμη, η 

μελέτη των Sheehan και Watson (2008), έδειξε ότι η αντίληψη πρώιμης επιθετικής 

συμπεριφοράς των παιδιών οδηγεί τις μητέρες σε αυξημένη χρήση της 

αρνητικής/επιθετικής πειθαρχίας και αυτή με τη σειρά της οδηγεί στην αύξηση της 

επιθετικότητας κατά τη διάρκεια της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας.  

Βέβαια, ο τρόπος αντίληψης των μαθητών προφανώς συνδέεται με το στρες που 

δημιουργούν στους γονείς και κυρίως στις μητέρες που είναι εκείνες που ασχολούνται, οι 

συμπτωματικές συμπεριφορές τους και οι δυσκολίες διαχείρισής τους. Μάλιστα, έχει 

βρεθεί σχετικά στην έρευνα των Neece, Green, και Baker (2012), ότι υπάρχει αμφίδρομη 

σχέση ανάμεσα στο γονικό στρες και στις στάσεις/πρακτικές ανατροφής που υιοθετούν οι 

γονείς, καθώς, επίσης, και στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, τόσο για τον 

πατέρα, όσο και για τη μητέρα. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας των Huth-Bocks και 

Hughes (2008) έδειξαν ότι το στρες των γονιών είχε μια ισχυρή άμεση επίδραση στα 

συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών και στις γονικές στάσεις 

ανατροφής, οι οποίες με τη σειρά τους σχετίζονταν με τις αντιδράσεις του παιδιού.   

γ) Ακόμη, μπορεί να οφείλεται στο ότι, σύμφωνα με το Καταναγκαστικό 

Μοντέλο/Coercive Model του Patterson (1982), οι αρνητικές πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται από γονείς και εκπαιδευτικούς, εντείνουν τις αντιδραστικές 

συμπεριφορές των μαθητών με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ακόμη περισσότερες 
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αρνητικές πρακτικές για τον έλεγχο και την οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους. Έτσι, 

δημιουργείται, δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονιού 

και παιδιού, οι οποίες συνήθως μεταφέρονται από το οικογενειακό στο σχολικό πλαίσιο 

ζωής και λειτουργίας του παιδιού. Και λόγω της υπερευαισθησίας που τα παιδιά στην 

πορεία αναπτύσσουν από τις αρνητικές αυτές πρακτικές σε συναισθηματικό επίπεδο, στα 

παραμικρά προβλήματα που συναντούν στο σχολείο αντιδρούν με τρόπους επιθετικούς, 

καθώς δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς τις ψυχοκοινωνικές εκείνες δεξιότητες που 

απαιτούνται για μια αποτελεσματική συναισθηματική διαχείριση (Kourkoutas, 2012424).  

Είναι, άλλωστε, αποδεδειγμένο από τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών ότι τα παιδιά 

που προέρχονται από οικογένειες όπου επικρατούν τα καταναγκαστικά ή αρνητικά 

πρότυπα αλληλεπίδρασης και διαπαιδαγώγησης (coercive patterns) διατρέχουν πολύ 

μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν αντιδραστικές και διασπαστικές συμπεριφορές στο 

σχολικό πλαίσιο κι επομένως να αναπαράγουν τα ίδια καταναγκαστικά αρνητικά πρότυπα 

αλληλεπίδρασης με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους (Κουρκούτας, 2011. 

Osborne, 2004). Όταν οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν με αρνητικό τρόπο ή εφαρμόζουν 

τιμωρητικές τεχνικές για την αντιμετώπιση αυτών των μαθητών, τότε ενισχύουν τις 

αρνητικές αντιδραστικές τους συμπεριφορές.  

Σύμφωνα, άλλωστε, με τη μελέτη των Scaramella και Leve (2004), η ποιότητα της 

σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ γονιού και παιδιού στην πρώιμη σχολική ηλικία επηρεάζει 

τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών και τη συμπεριφορική προσαρμογή τους κατά τη μέση 

παιδική ηλικία και την εφηβεία. Μάλιστα, τα έντονα αντιδραστικά παιδιά βιώνουν 

μεγαλύτερη δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων τους με αποτέλεσμα να 

προκαλούν ακόμη πιο σκληρές γονικές πρακτικές. Η μελέτη των Narusyte, Andershed, 

Neiderhiser, και Lichtenstein (2007) έδειξε σχετικά ότι η επιθετικότητα των παιδιών 

πυροδοτεί την αρνητική γονική στάση, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την προϋπάρχουσα 

αντικοινωνική συμπεριφορά των εφήβων. 

Μελέτες σχετικά με τη στάση των γονέων έδειξαν ότι το είδος της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε γονιό και παιδί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο που μπορεί να προβλέψει την 

εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους του παιδιού (Dekovic, Janssens, & 

Vanas, 2003). Η μελέτη του Sutton (2003) ειδικότερα έδειξε ότι η αυστηρότητα από την 

πλευρά των γονέων σε συνδυασμό με την κριτική και την επικριτική στάση, όπως η 

συνεχής επισήμανση λαθών, η τιμωρία και οι άσχημοι χαρακτηρισμοί οδηγούν σε 

                                                
424Βλέπε σχετικά, σ. 30.  
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προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο και σε καθυστερημένη ανάπτυξη 

κοινωνικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Ακόμη, στην έρευνα των Hollenstein, Granic, 

Stoolmiller, και Snyder (2004) βρέθηκε ότι η ακαμψία στη σχέση μεταξύ γονιών και 

παιδιού συνδέεται τόσο με τα εξωτερικευμένα, όσο και με τα εσωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς των παιδιών, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας των Stouthamer-Loeber, 

Wei, Homish, και Loeber (2002) έδειξαν ότι η κακοποίηση του παιδιού έχει μια 

ανεξάρτητη και άμεση επίδραση στην σοβαρή κι επίμονη παραβατικότητά του. 

Συνολικά, βάσει ερευνητικών ευρημάτων, τα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης 

γονέα-παιδιού που θεωρούνται ότι συνιστούν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 

συνθηκών που ενδέχεται να οδηγήσουν τα παιδιά ή τους εφήβους στην εκδήλωση 

προβλημάτων συμπεριφοράς είναι: ανασφαλή πρότυπα δεσμού με τα παιδιά, αδυναμία 

ελέγχου συμπεριφορών των παιδιών, ανώριμες προσδοκίες σε σχέση με τις συμπεριφορές 

και την εξέλιξη των παιδιών, μοντέλο καταναγκαστικών/αυταρχικών αλληλεπιδράσεων, 

αντιφατικά ή αυστηρά τιμωρητικά πρότυπα και χρήση φυσικών τιμωριών, επιθετικά 

πρότυπα συμπεριφοράς, αποστασιοποιημένες αλληλεπιδράσεις και συμπεριφορές 

παραμέλησης, έλλειψη επιβολής σαφών ορίων, έμμεση ενίσχυση της αρνητικής 

συμπεριφοράς των παιδιών, συγκεχυμένα επικοινωνιακά πρότυπα, απουσία και μη 

εμπλοκή του πατέρα (Elliot & Place, 2012. Elliot, Cunningham, Linder, Colangelo, & 

Gross, 2005. Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005).  

Ένα τέταρτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής έρευνας είναι ότι η πρακτική της φυσικής 

επιθετικότητας, η οποία είναι και η πιο επώδυνη για την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική 

υγεία και εξέλιξη των παιδιών συγκριτικά με τις άλλες αρνητικές πρακτικές, αναφέρεται 

πολύ συχνά από τους ίδιους τους μαθητές ως μια γονική πρακτική που βιώνουν στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον, κάτι που ενδεχομένως οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: 

α) Καταρχήν, από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται γενικά περισσότερο αρνητικές 

πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών των παιδιών αυτών κι 

ένα παραπάνω από πλευράς οικογένειας, είναι εύλογο/αναμενόμενο στο πλαίσιο αυτό η 

αρνητική πρακτική της φυσικής επιθετικότητας και τιμωρίας των παιδιών να αναφέρεται 

πιο συχνά. Προκύπτει, δηλαδή, σαν φυσική συνέχεια ή αλλιώς ως αναπόσπαστο μέρος της 

γενικότερης αυτής κατάστασης της ευρύτερης χρήσης αρνητικών πειθαρχικών τακτικών 

και των ενδεχόμενων αιτιών της που προηγουμένως αναφέρθηκαν.  

Μάλιστα, υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν γενικά υψηλά ποσοστά χρήσης 

σωματικών ποινών αλλά και υψηλά ποσοστά επιθετικών συμπεριφορών από τους έλληνες 

γονείς για τη διαχείριση των δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους, ειδικά στις μικρές 
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ηλικίες. Ο κίνδυνος τα παιδιά αυτά να αναπτύξουν κάποια μορφή προβληματικής 

συμπεριφοράς (αντιδραστικής, εναντιωτικής) αυξάνει εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

συνθήκες για να αντισταθμίσουν τις αρνητικές αυτές μεθόδους διαπαιδαγώγησης και τα 

αρνητικά συναισθήματα που συνήθως από αυτές προκύπτουν (Κουρκούτας, 2011425). 

Όσο βέβαια κι αν μπορούν να προσεγγιστούν οι λόγοι της συχνής αναφοράς της 

πρακτικής της φυσικής επιθετικότητας των γονιών προς τα παιδιά, το πιθανότερο είναι ότι 

μια τέτοια πραγματικότητα δημιουργεί «τραυματικές εμπειρίες426» στα παιδιά, ο 

συναισθηματικός πόνος των οποίων συχνά εκφράζεται μέσα από τις συμπτωματικές 

συμπεριφορές τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα βασικά αποτελέσματα ερευνών 

γύρω από τις επιπτώσεις της φυσικής επιθετικότητας στην ψυχοκοινωνική λειτουργία και 

συμπεριφορά των παιδιών.  

 Η γονική σωματική κακοποίηση και διάφοροι άλλοι τύποι γονικής απόρριψης έχουν 

βρεθεί ότι έχουν επιβλαβή ρόλο επηρεάζοντας σημαντικά τα παιδιά που τα υφίστανται και 

μάλιστα σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους, το κοινωνικο-συναισθηματικό, το 

συμπεριφορικό, το μαθησιακό και τη σχολική προσαρμογή (Kourkoutas & Tsiampoura, 

2011). Βάσει των ευρημάτων της έρευνας των Wilson, Stover, και Berkowitz (2008), 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στη έκθεση στη βία των γονιών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

και στην εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς στην εφηβεία, ενώ η μελέτη των 

Margolin και Vickerman (2011) έδειξε σχετικά ότι η έκθεση του παιδιού στη σωματική βία 

των γονιών του και η ενδοοικογενειακή βία συνδέονται με διάχυτο τραυματικό στρες στα 

παιδιά που μπορεί στην πορεία να τα οδηγήσει στη διαταραχή μετατραυματικού στρες.  

Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας των Ehrensaft, Wasserman, Verdelli, 

Greenwald, Miller, και Davies (2003) έδειξαν σχετικά ότι τα υψηλά επίπεδα σύγκρουσης 

μεταξύ γονιού-παιδιού πριν την ηλικία των 15 ετών συνδέονταν με επιδείνωση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς των αγοριών ένα χρόνο μετά. Στη μελέτη των Straus και 

Mouradian (1998) βρέθηκε, ακόμη, ότι όσο περισσότερη σωματική τιμωρία είχε βιώσει ένα 

παιδί από τη μητέρα του, τόσο περισσότερο πιθανό ήταν να εκδηλώσει παρορμητικότητα 

και αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Pattakou-Parassiri (2008),  η τιμωρία των παιδιών από 

τους γονείς και τους δασκάλους έχει επίδραση στη στάση αποδοχής-απόρριψης που 
                                                
425Βλέπε σχετικά, σ. 46.  
426Παρόλο του το «τραύμα» (trauma) είναι, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, έντονα συνδεδεμένο με τη 
σεξουαλική κακοποίηση (sexual abuse), στην παρούσα μελέτη το «τραύμα» σχετίζεται, εκτός των άλλων 
δυσάρεστων βιωμάτων ή απωλειών των παιδιών, και με τις «τραυματικές σχέσεις αλληλεπίδρασης» μεταξύ 
γονιού και παιδιού, οι οποίες συχνά μεταφέρονται από το οικογενειακό στο σχολικό πλαίσιο, στις σχέσεις 
δασκάλου-μαθητή.  
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βιώνουν τα παιδιά αυτά από τους ενήλικες, ενώ βρέθηκε η τιμωρητικότητα των ενηλίκων 

να σχετίζεται με την αυξημένη επιθετικότητα των παιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

των Tolan, Gorman-Smith, και Henry (2002) έδειξαν σχετικά ότι η βία εκ μέρους της 

μητέρας συνδέεται αρνητικά με την καθοδήγηση, ενώ η καθοδήγηση βρέθηκε να συνδέεται 

αρνητικά με τη βία των νέων και η σκληρή γονεϊκότητα να συνδέεται θετικά με τη βία των 

νέων.  

Ακόμη, η μελέτη των Sousa, Herrenkohl, Moylan, Tajima, Klika, Herrnkohl, και συν. 

(2011) έδειξε σχετικά ότι η έκθεση του παιδιού σε ενδοοικογενειακή βία και ταυτόχρονα η 

σωματική του κακοποίηση εκ μέρους των γονιών του συνδέεται με χαμηλότερου βαθμού 

συναισθηματικό δεσμό (attachment) με τους γονείς στην εφηβεία, συγκριτικά με τα παιδιά 

που δεν βίωσαν καμία από τις δύο αυτές τις συνθήκες ή μονάχα τη μία από αυτές. Βάσει 

της μελέτης των Graham-Bermann, Gruber, Howell, και Girz (2009), τα ψυχικά ανθεκτικά 

συγκριτικά με τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς είχαν βιώσει λιγότερη 

ενδοοικογενειακή βία, λιγότερους φόβους και ανησυχίες, ενώ οι μητέρες τους είχαν 

περισσότερες δεξιότητες γονικής διαχείρισης και καλύτερη ψυχική υγεία. Πρόκειται για 

ευρήματα που τονίζουν το ρόλο της γονικής λειτουργίας στο είδος της προσαρμογής του 

παιδιού.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Keller, Harley, Lynch, Arseneault, 

Fitzpatric, και Cannon (2008), οι έφηβοι που ανέφεραν ψυχωτικά συμπτώματα ήταν 

σημαντικά πιο πιθανό να είχαν βιώσει σωματική κακοποίηση από τους γονείς τους στην 

παιδική ηλικία, να είχαν εκτεθεί σε ενδοοικογενειακή βία και να είχαν βρεθεί σε ρόλο θύτη 

ή θύματος συγκριτικά με τους εφήβους που δεν ανέφεραν ψυχωτικά συμπτώματα. Ακόμη, 

βάσει της μελέτης των Edens, Skopp, και Cahill (2008), τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά 

των εφήβων διαμεσολαβούν στη σχέση ανάμεσα στην σκληρή και ασυνεπή γονική 

πειθαρχία και στην εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς κατά την εφηβική ηλικία. 

Ακόμη, η μελέτη των Maas, Herrenkohl, και Sousa (2008) έδειξε σχετικά ότι η σωματική 

κακοποίηση είναι ο πιο σταθερός παράγοντας πρόβλεψης της βίας των νέων τοποθετώντας 

σε αυξημένο κίνδυνο τα παιδιά που εκτίθενται σε σοβαρή κακοποίηση.  

Επιπλέον, στην έρευνα της Malik (2012) βρέθηκε σχετικά ότι τα κακοποιημένα 

παιδιά αντιλαμβάνονται και τους δύο γονείς τους να είναι απορριπτικοί, ενώ τα 

σοβαρότερα κακοποιημένα παιδιά τους αντιλαμβάνονταν ακόμη πιο απορριπτικούς. 

Ακόμη, τα κακοποιημένα παιδιά αντιλαμβάνονταν τους πατεράδες τους ως αυταρχικούς, 

ενώ οι πατεράδες από υψηλά εκπαιδευτικά επίπεδα έτειναν να είναι λιγότερο αυταρχικοί 

συγκριτικά με εκείνους από χαμηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα. Τέλος, τα κακοποιημένα 
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παιδιά ανέφεραν περισσότερη συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση απ’ ό,τι 

σωματική κακοποίηση.  

Οι σποραδικά βίαιες ή επαναλαμβανόμενες γονικές πρακτικές συμμόρφωσης, είτε 

λαμβάνουν χώρα σε συνθήκες ακραίας ενδοοικογενειακής βίας είτε όχι, αποδιοργανώνουν 

σε μεγάλο βαθμό συναισθηματικά και γνωστικά το παιδί που τις υφίσταται με αποτέλεσμα 

να μην του επιτρέπουν να αναπτύξει θετικά/λειτουργικά πρότυπα κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Κι εκείνο με τη σειρά του, λόγω των έντονων εσωτερικών πιέσεων που 

βιώνει, από τις οποίες δεν ξέρει πώς να αποφορτιστεί, βρίσκει τελικά διέξοδο σε 

συμπεριφορές εκδραμάτισης (acting out), οι οποίες λειτουργούν γι’ αυτό εκτονώνοντας την 

έντονη εσωτερική ένταση/φόρτιση που βιώνει (Greenwald, 2002).    

Οι «τραυματικές» εμπειρίες αλληλεπίδρασης γονιού-παιδιού συνδέονται, σύμφωνα 

με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, με υψηλά ποσοστά προβλημάτων συμπεριφοράς 

των παιδιών, δυσκολιών σχολικής προσαρμογής, επιπτώσεων στις σχολικές επιδόσεις, 

καθώς, επίσης, και χαμηλής αυτοεκτίμησης (self-esteem). Τα παιδιά που έχουν βιώσει 

πρώιμες «τραυματικές» εμπειρίες αλληλεπίδρασης συχνά αναπτύσσουν επιθετικές και 

αντικοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες συνήθως δεν εκδηλώνονται από παιδιά που δεν 

έχουν βιώσει τέτοιες εμπειρίες (Κουρκούτας, 2011427).  

Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν σχετικά οι Marshall και Watt (1999, p. 73), «γονικές 

στάσεις και πρακτικές, όπως η ασταθής/μη συνεπής διαχείριση και η φτωχή οριοθέτηση, η 

αυστηρή τιμωρία και η απουσία μιας ζεστής υποστηρικτικής συναισθηματικής σχέσης 

έχουν προσδιοριστεί βάσει των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων να διαδραματίζουν 

πρωταρχικής σημασίας ρόλο στην εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών». 

Συμπερασματικά, η σωματική κακοποίηση εμφανίζεται να έχει μια σταθερή σχέση με 

την εκδήλωση επιθετικότητας στην συμπεριφορά των παιδιών απ’ ό,τι η παραμέληση ή η 

συναισθηματική/ψυχολογική κακομεταχείριση. Τα σωματικώς κακοποιημένα παιδιά έχει 

βρεθεί ότι διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν 

αποδιοργανωτικές/διαταρακτικές συμπεριφορές και γενικότερα διαταραχές συμπεριφοράς 

στην εφηβεία από τις υπόλοιπες ομάδες παιδιών (Κουρκούτας, 2011428). 

β) Ωστόσο, η πραγματικότητα της υψηλής χρήσης φυσικής επιθετικότητας στις 

οικογένειες των παιδιών της μελέτης προφανώς σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου ζωής, μέσα στο οποίο ανήκουν, 

εντάσσονται και λειτουργούν οι οικογένειες αυτές. Και η κατανόηση τόσο των αιτιών, όσο 

                                                
427Βλέπε σχετικά, σ. 74.  
428Βλέπε σχετικά, σ. 73.  
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και των συνεπειών της πρακτικής αυτής προϋποθέτει τη βαθιά γνώση και κατανόηση των 

τρόπων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στο ευρύτερο πλαίσιο ζωής των μαθητών της 

έρευνας. Για την κατανόηση των επιθετικών συμπεριφορών της παιδικής ηλικίας είναι 

αναγκαία μια ολιστική, πολυδιάστατη προσέγγισή τους, καθώς τα προβλήματα 

συμπεριφοράς σχετίζονται με ποικίλους ατομικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς και 

σχολικούς παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και διατήρηση των 

συμπεριφορών αυτών (Kourkoutas, 2012).  

Ειδικότερα, υπάρχει ο προβληματισμός του κατά πόσο η σωματική πειθαρχία των 

γονιών έχει τις ίδιες αρνητικές συνέπειες ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές και 

εθνικές ομάδες για τα παιδιά που τις υφίστανται (Bradley, Corwyn, Burchinal, Pipes 

McAdoo, & Garcia-Coll, 2001). Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι η αντίληψη του πολιτισμικού 

νοήματος της φυσικής/σωματικής τιμωρίας μπορεί να διαφέρει ανάμεσα σε διαφορετικά 

πολιτισμικά πλαίσια. Για παράδειγμα, τα παιδιά των Αφροαμερικανών (όπου τα παιδιά 

βιώνουν μεγαλύτερη συναισθηματική πίεση, φτώχεια και έκθεση στην κοινωνική βία) έχει 

βρεθεί ότι αντιλαμβάνονται τους γονείς τους ότι τα αγαπούν και τα φροντίζουν παρά τις 

σκληρές πρακτικές πειθαρχίας που παράλληλα χρησιμοποιούν, οι οποίες μάλιστα στο 

πλαίσιο εκείνο θεωρούνται ως προστατευτικές πρακτικές για την πρόληψη της ανάπτυξης 

εντονότερης διαταρακτικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παιδιών (Lindahl & Malik, 

1999). 

Σύμφωνα, άλλωστε, και με τους Mc Loyd και Smith (2002), που μελέτησαν το 

συναισθηματικό και πολιτισμικό πλαίσιο της τιμωρίας, όπως, επίσης, και τη 

σημαντικότητα της συναισθηματικής υποστήριξης ως προστατευτικού παράγοντα ακόμη 

και μέσα στο πλαίσιο της σωματικής πειθαρχίας, βρήκαν ότι δεν υπήρχαν διαφορετικές 

συνέπειες/επιπτώσεις ανάμεσα στα παιδιά των Ευρωπαίων Αμερικανών και σε εκείνα των 

Αφροαμερικανών και Λατινοαμερικάνων, όσο βέβαια υπήρχε ισχυρή συναισθηματική 

υποστήριξη από τις μητέρες τους.  

Ακόμη, μελέτες στη Νορβηγία έδειξαν ότι η σωματική τιμωρία μπορεί να μη 

συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά, καθώς σε σκληρές πολιτισμικές και 

κοινωνικές συνθήκες ζωής, η τιμωρητική αυτή στάση των γονιών μπορεί να γίνεται 

αντιληπτή ως ένδειξη προστασίας και φροντίδας του παιδιού εκ μέρους των γονιών του 

(Javo, Alapack, Heyerdahl, & Ronning, 2003).  

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά ερευνητικά δεδομένα που συνάδουν με τα 

ευρήματα της έρευνας αυτής και δίνουν μια πειστικότερη ερμηνεία γύρω από τις αιτίες και 

τις πιθανές συνέπειες της πρακτικής της φυσικής επιθετικότητας στο συγκεκριμένο 
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πληθυσμό μαθητών αποδυναμώνοντας, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, τις ενδεχόμενες 

αρνητικές της συνέπειες στις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, στην 

ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική προσαρμογή, λειτουργία και συμπεριφορά των παιδιών, 

οι οποίες διαφάνηκαν από τις έρευνες που προηγουμένως παρατέθηκαν.  

Από την άλλη βέβαια, η παρουσία έντονων προβληματικών συμπεριφορών στο 

σχολείο δείχνει ότι τα παιδιά αυτά επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό με αρνητικό τρόπο, 

σε σχέση με τα ψυχοκοινωνικά και συμπεριφορικά πρότυπα που αναπτύσσουν. Επίσης, οι 

μαρτυρίες των παιδιών είναι σαφείς ως προς τον αρνητικό τρόπο και τις αρνητικές 

επιπτώσεις που βιώνουν σε συναισθηματικό επίπεδο από τις γονικές αυτές πρακτικές, στο 

μέτρο που δηλώνουν ότι επιθυμούν οι γονείς τους να αλλάξουν αυτές τις συμπεριφορές. 

Αυτό εν τέλει δείχνει ότι, ανεξάρτητα από τον κοινωνικό συμβολισμό και το νόημα που 

έχουν ο σωματικός σωφρονισμός και γενικά οι τιμωρητικές γονικές πρακτικές σε κάποια 

πολιτισμικά πλαίσια, βιώνονται ωστόσο αρνητικά από τα ίδια τα παιδιά.  

γ) Τέλος, η υψηλή αναφορά της φυσικής επιθετικότητας των γονιών ενδεχομένως 

συνδέεται με δικά τους αντίστοιχα βιώματα στις πατρικές τους οικογένειες, καθώς 

σύμφωνα με σχετικές έρευνες θεωρείται ότι οι γονείς που κακοποιούν σωματικά τα παιδιά 

τους στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν και οι ίδιοι ως παιδιά κακοποιηθεί στις δικές 

τους οικογένειες, μια εμπειρία που «κουβαλούν» και λόγω της αδυναμίας τους να την 

υπερβούν, τη μεταφέρουν στα παιδιά τους. Κι ενώ το γεγονός αυτό τους προκαλεί τεράστιο 

συναισθηματικό πόνο, αισθάνονται, ωστόσο, αδύναμοι να διαχειριστούν και να ελέγξουν 

τις μαθημένες/βιωμένες παρορμητικές τους αντιδράσεις στις παρεκκλίσεις του παιδιού. 

Σύμφωνα, άλλωστε, με τα αποτελέσματα της έρευνας των Bailey, Hill, Oesterle, και 

Hawkins (2009), βρέθηκε ότι υπάρχει συνέχεια στη σκληρή πειθαρχία μεταξύ των γενεών, 

ένα εύρημα που τονίζει την αναγκαιότητα προληπτικών παρεμβάσεων με σκοπό το 

σπάσιμο της διαγενεακής συνέχειας των αρνητικών/επιθετικών γονικών πρακτικών.  

 Ένα πέμπτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης, είναι ότι οι πρακτικές των 

γονιών βιώνονται από τους μαθητές, σύμφωνα με τις αναφορές τους, ως πιο σκληρές από 

εκείνες των δασκάλων τους. Κι αυτό πιθανά σχετίζεται με τους ακόλουθους λόγους: 

α) Καταρχήν, με το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίζονται μονάχα σε 

αρνητικές πρακτικές, όπως κάνουν οι γονείς, αλλά χρησιμοποιούν ενίοτε και θετικές 

πρακτικές, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές που τις βιώνουν. 

Όποτε είναι φυσικό, βάσει αυτού, οι γονικές πρακτικές να βιώνονται και ως περισσότερο 

αυστηρές και σκληρές από εκείνες των δασκάλων, ως μια σοβαρότερη επίθεση ενάντια 

στον εαυτό τους επηρεάζοντας τη συναισθηματική και συμπεριφορική συνοχή τους. Και 
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πέρα από το είδος των πρακτικών, πιθανά το εύρημα αυτό να σχετίζεται και με την ίδια την 

ένταση, τη δριμύτητα, τη σκληρότητα και την ακαμψία των γονικών πρακτικών. Άλλωστε 

είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν τη σοβαρότερη αρνητική πρακτική, εκείνη της σωματικής 

βίας.  

β) Επιπλέον, πιθανά η συγκεκριμένη πραγματικότητα να σχετίζεται με την 

κεντρικότερη σημασία της γονικής στάσης και συμπεριφοράς για τη ζωή και την ανάπτυξη 

των παιδιών τους έναντι της στάσης του εκπαιδευτικού, κάτι το οποίο μάλιστα αποκτά 

ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στο συγκεκριμένο δείγμα, από τη στιγμή που, σύμφωνα με 

τα ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, η αξία της 

εκπαίδευσης έναντι της αξίας της οικογένειας παρουσιάζεται να είναι υποβαθμισμένη 

(Βουϊδάσκης, 1996429. Παπακωνσταντής, 2008430. Τσαντηρόπουλος, 2006-α431).  

γ) Δεδομένου αυτού, προφανώς οι μαθητές έχουν ανάγκη και αναμένουν μεγαλύτερη 

συναισθηματική κάλυψη και υποστήριξη από τους γονείς τους, στο βαθμό που οι ίδιοι 

συνιστούν τα πρώτα συναισθηματικά πρότυπα και τα σημαντικότερα πρόσωπα 

συναισθηματικής αναφοράς, δεσμού και αλληλεπίδρασης, ως μόνιμες και κύριες 

«φιγούρες» φροντίδας (Howe, 2011432. Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2012). Τα παιδιά που 

βιώνουν ανάλογες γονικές συμπεριφορές αναπτύσσουν αγχώδεις μορφές δεσμού και 

υπερδιεγερτικές ή υπερκινητικές συμπεριφορές (Howe, 2011433). 

Ένα έκτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι και το ότι όσον αφορά 

ειδικότερα στο πώς βιώνονται οι στάσεις των δύο γονιών από τους μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς, η στάση της μητέρας παρουσιάζεται να βιώνεται από τους μαθητές πιο 

σκληρή από εκείνη του πατέρα. Ένα εύρημα που ενδεχομένως σχετίζεται με τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) Καταρχήν, πιθανά σχετίζεται με το ότι η ίδια η μητέρα ασχολείται πολύ 

περισσότερο συνήθως απ’ ό,τι ο πατέρας με την ανατροφή και αγωγή του παιδιού, οπότε σ’ 

εκείνη πέφτει και το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης της οριοθέτησης και διαχείρισης της 

συμπεριφοράς του.  

β) Από την άλλη ο πατέρας, ο οποίος απουσιάζει πολλές ώρες από το σπίτι με 

αποτέλεσμα να ασχολείται λιγότερο χρόνο με το παιδί, τείνει όταν είναι μαζί του να του 

κάνει τα χατίρια «απενοχοποιώντας» με τον τρόπο αυτό τον εαυτό του για το χρόνο που 

                                                
429Βλέπε σχετικά, σσ. 204-215. 
430Βλέπε σχετικά, σσ. 153-155.  
431Βλέπε σχετικά, σ. 38.  
432Βλέπε σχετικά, σ. 8. 
433Βλέπε σχετικά, σ. 161.  
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λείπει θεωρώντας πως έτσι αναπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το χαμένο χρόνο. Κι έτσι 

βιώνεται λιγότερο αυστηρός από τη μητέρα. 

γ) Βέβαια, το εύρημα αυτό, ανεξάρτητα από τον τρόπο που μπορεί να αλληλεπιδρούν 

πατέρας και παιδί, ίσως σχετίζεται κι εκφράζει την ψυχοσυναισθηματική ανάγκη των 

μαθητών, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους αγόρια (από τους 12 μαθητές, οι 9 είναι 

αγόρια) να συναναστραφούν, να αλληλεπιδράσουν με τον πατέρα τους περισσότερο χρόνο 

απ’ ό,τι συμβαίνει.  

Ένα έβδομο βασικό δεδομένο της ποιοτικής έρευνας είναι το ότι οι μαθητές 

αναφέρουν ότι βιώνουν κυρίως αρνητικές πρακτικές από τους δασκάλους τους, ενώ εκείνοι 

από την πλευρά τους αναφέρουν και θετικές. Και γενικότερα, τόσο οι γονείς όσο και οι 

δάσκαλοι, αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν περισσότερες θετικές πρακτικές απ’ ό,τι 

αναφέρουν ότι βιώνουν οι ίδιοι οι μαθητές. Κι η τάση αυτή πιθανά οφείλεται στους 

ακόλουθους λόγους:  

 α) Καταρχήν, ίσως σχετίζεται με το ότι οι μαθητές συνήθως δίνουν έμφαση και 

θυμούνται περισσότερο τις αρνητικές πρακτικές, γιατί είναι εκείνες, τις οποίες βιώνουν ως 

πράξεις απόρριψης εκ μέρους των ενηλίκων, ως πλήγμα ενάντια στον αυτοεκτίμησή τους, 

προκαλώντας τους πληθώρα δυσάρεστων κι αρνητικών συναισθήματων που δυσχεραίνουν 

τη λειτουργία και προσαρμογή τους.  

β) Ακόμη, υπάρχει κι ένα ενδεχόμενο οι μαθητές να αποτυπώνουν απλά την 

πραγματικότητα, ενώ οι ενήλικες να προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη 

«εικόνα» κι εντύπωση γύρω από τους τρόπους που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους 

μαθητές τους, ως άμυνα υπό το φόβο μην αξιολογηθούν αρνητικά γύρω από τις πρακτικές 

και την αποτελεσματικότητα του ρόλου, της στάσης και των πρακτικών/παρεμβάσεών 

τους.  

γ) Ακόμη, μπορεί τα δεδομένα αυτά απλά να εκφράζουν τη δυσκολία των ενηλίκων 

κι ακόμη περισσότερο των γονιών να αφουγκραστούν επί της ουσίας τα παιδιά, το πώς 

πραγματικά βιώνουν τις σχέσεις μαζί τους και τις πρακτικές τους, το πώς αισθάνονται 

σχετικά με αυτές, τις βαθύτερες ανάγκες ή επιθυμίες τους (αν αναγνωρίζονται ή 

παραμελούνται), συνθήκες που αποθαρρύνουν τη δημιουργία μιας σχέσης άμεσης και 

ειλικρινούς επικοινωνίας. Οι αρνητικές πρακτικές των ενηλίκων προφανώς δίνουν το 

στίγμα και διαμορφώνουν τη σχέση δημιουργώντας τις συνθήκες για αυτό που ο Rohner 

ονόμασε «αντίληψη και σύνδρομο απόρριψης» από την πλευρά των παιδιών στις βασικές 

τους σχέσεις (με γονείς και δασκάλους) (Rohner, 2004).   
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δ) Και παρόλο που σε γενικές γραμμές οι εκτιμήσεις των ενηλίκων θεωρούνται πιο 

αντικειμενικές και αξιόπιστες από εκείνες των παιδιών, όταν αυτές αφορούν σε βιώματα τα 

πράγματα προφανώς διαφοροποιούνται. Γιατί αλλιώς αντιλαμβάνεται ο ενήλικας, γονιός ή 

εκπαιδευτικός, τη στάση που παρέχει στο παιδί κι αλλιώς εισπράττει, βιώνει το παιδί τη 

στάση αυτή, καθώς στο βίωμά του αυτό υπεισέρχεται πλήθος διαμεσολαβούμενων 

μεταβλητών και παραγόντων, όπως η ιδιοσυγκρασία του παιδιού, η υποκειμενική του 

αντίληψη, τα δεδομένα της ζωής του, οι ψυχοκοινωνικές και συναισθηματικές του ανάγκες, 

αδυναμίες και δεξιότητές του, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο ζωής κι 

ανάπτυξής του με ό,τι αυτό περιλαμβάνει.  

Παρόλα αυτά, όπου κι αν οφείλεται, οι μαθητές αναφέρουν ξεκάθαρα ότι βιώνουν πιο 

σκληρές τις πρακτικές των γονιών συγκριτικά με εκείνες των δασκάλων τους. Μάλιστα, ως 

συνέχεια του εμπειρικού μέρους, το ποιοτικό μέρος παρουσιάζεται να δίνει περισσότερα 

στοιχεία γύρω από το πώς βιώνεται η στάση του εκπαιδευτικού, η οποία τουλάχιστον στο 

μικροεπίπεδο της αντίληψης των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς της ποιοτικής 

μελέτης βιώνεται λιγότερο σκληρή, αυστηρή και απορριπτική από τη στάση των γονιών 

απέναντί τους.  

Εξάλλου στόχος του ποιοτικού μέρους της έρευνας ήταν να εμπλουτίσει, να διευρύνει 

τα αποτελέσματα του εμπειρικού μέρους, ν’ αναδείξει νέες διαστάσεις και να συμβάλλει 

στη νοηματοδότησή του αλλά και στην καλύτερη κατανόηση και προέκταση των 

συνολικών ερευνητικών ευρημάτων. Μάλιστα, οι θεωρίες στις οποίες βασίζεται το 

ποιοτικό μέρος (Coercive Model of G. Patterson, Traumatic Relationships of R. Greenwald 

& Parental/Teacher Acceptance/Rejection Theory of R. Rohner) είναι 

εμπειρικά/ερευνητικά τεκμηριωμένες/βασισμένες, δίνοντας μια δυναμική διάσταση στις 

ερμηνείες και στα συμπεράσματα που σύμφωνα με αυτές προκύπτουν.  

Ένα όγδοο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι ότι τα παιδιά αναφέρουν ότι 

οι συναισθηματικές αντιδράσεις που τους διακινούν οι γονικές πρακτικές σωφρονισμού, 

εξαιτίας της δριμύτητας και της αυστηρότητας που συνήθως έχουν, είναι τα αρνητικά και 

έντονα δυσάρεστα συναισθήματα της στενοχώριας, του φόβου και του θυμού. Αυτό δείχνει 

το πώς πραγματικά βιώνουν τις γονικές πρακτικές και το πώς αισθάνονται με αυτές παρόλο 

που αναγκάζονται να τις ανέχονται. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά παρουσιάζονται να 

είναι εξοικειωμένα με αυτές, κάτι που αναδεικνύεται τόσο στο εμπειρικό, όσο και στο 

ποιοτικό μέρος της έρευνας, η πραγματικότητα, ωστόσο, των συναισθημάτων που τους 

διακινούν έχει τεράστια σημασία, καθώς είναι εκείνη που φανερώνει τον αντίκτυπο που 

τελικά αυτές έχουν στη ζωή τους, στον τρόπο που αισθάνονται και λειτουργούν/αντιδρούν. 
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Μάλιστα, οι ίδιοι οι μαθητές παρουσιάζονται στη φάση των προτάσεων να ζητούν άμεσα 

και ξεκάθαρα από τους γονείς και τους δασκάλους τους είτε να σταματήσουν τις αρνητικές 

πρακτικές που εφαρμόζουν, είτε να αυξήσουν και να εμπλουτίσουν τις θετικές πρακτικές 

που χρησιμοποιούν, αξιοποιώντας με τρόπο δημιουργικό τα συναισθήματα που τους 

διακινούν. 

Βάσει σχετικών ερευνητικών δεδομένων, πίσω από την προβληματική, προκλητική 

και βίαιη/επιθετική συμπεριφορά συνήθως υπάρχουν συναισθήματα λύπης, κατάθλιψης και 

φόβου σε συνδυασμό με συναισθήματα θυμού, οργής, εκδίκησης ή σύγκρουσης και 

αμφιθυμικά συναισθήματα απέναντι στους σημαντικούς άλλους (γονείς, αδέλφια, 

εκπαιδευτικούς, συνομηλίκους), χαμηλές και προβληματικές αναπαραστάσεις για τον 

εαυτό και τους άλλους και μια ξεκάθαρη αδυναμία διαπραγμάτευσης διαπροσωπικών 

προβλημάτων και δυσκολιών με άλλους (Hubbard, McAuliffe, Morrow, & Romano, 2010. 

Kempes, Matthys, Vries, & Engeland, 2005. Kourkoutas, Hart, & Smyrnaki, 2012).   

Επομένως, όσο και αν η επίγνωση των χαρακτηριστικών του πλαισίου της ευρύτερης 

κοινωνικής ζωής είναι αναγκαία για την κατανόηση των αρνητικών στάσεων και 

πρακτικών των γονιών, όπως διαφάνηκε από έρευνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως 

σχετικά με τη φυσική επιθετικότητα των γονιών στα διάφορα πολιτισμικά πλαίσια, 

φαίνεται ότι δεν παύουν να δημιουργούνται κάποια αρνητικά συναισθήματα στα παιδιά 

εξαιτίας των αρνητικών γονικών πειθαρχικών πρακτικών, το οποία στην πορεία 

εκτονώνονται, εκφράζονται μέσα από τις συχνά πιο έντονες συμπτωματικές συμπεριφορές 

τους. Και παρόλο που η βαρύτητα των συνεπειών των αρνητικών πρακτικών συνδέεται 

φυσικά με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνονται, δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση η επίδραση των αρνητικών πρακτικών να εξομοιωθεί με την επίδραση 

των θετικών πρακτικών, καθώς οι αρνητικές πρακτικές το καλύτερο που είναι δυνατόν να 

επιτύχουν είναι απλά να μη βλάψουν, ενώ αντίθετα οι θετικές πρακτικές διαχείρισης 

ξεκινούν από το ότι κάπου ωφελούν το παιδί.  

Ένα ένατο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι ότι η αντίδραση των 

μαθητών στις πρακτικές διαχείρισης των γονιών είναι συνήθως η μη συμμόρφωση, ενώ 

αντίθετα στις πρακτικές των εκπαιδευτικών οι μαθητές ως επί το πλείστον 

συμμορφώνονται, κάτι που πιθανά οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:  

α) Καταρχήν, η στάση μη συμμόρφωσης των μαθητών που εκφράζεται ως επί το 

πλείστον απέναντι στους γονείς προφανώς συνδέεται με τις κυρίως αρνητικές πρακτικές 

τους, οι οποίες μάλιστα αναφέρονται ότι βιώνονται από τους μαθητές ως πιο αυστηρές, πιο 

σκληρές, ενώ η στάση συμμόρφωσης προς τους δασκάλους φαίνεται να συνδέεται και με 
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τις θετικές πρακτικές τους, οι οποίες βιώνονται με πιο ήπιο τρόπο από πλευράς μαθητών. 

Αυτό ακριβώς, άλλωστε, υποστηρίζει και το Καταναγκαστικό Μοντέλο του Patterson 

(1982), όπου αναφέρεται ότι οι αρνητικές γονικές πρακτικές διαχείρισης όχι μόνο δεν 

οριοθετούν/σταματούν, αλλά αντίθετα εντείνουν τις συμπτωματικές συμπεριφορές και 

αντιδράσεις των παιδιών.  

Αναλυτικότερα, κατά τον Patterson (1986), οι πρακτικές πειθαρχίας εκ μέρους των 

γονιών ενισχύουν τις στάσεις μη συμμόρφωσης των παιδιών, όταν οι αντικοινωνικές 

συμπεριφορές του παιδιού οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα, όπως τον τερματισμό 

δυσάρεστης γονικής συμπεριφοράς ή/και την απόκτηση επιθυμητών αγαθών ή προνομίων. 

Η αυξημένη εξάρτηση του παιδιού από καταναγκαστικές συμπεριφορές μη συμμόρφωσης 

οδηγεί σε αυξημένη γονική απόρριψη, απόρριψη εκ μέρους των συνομηλίκων, προβλήματα 

σχολικής πειθαρχίας, μειωμένη σχολική επίτευξη και αποτυχία ανάπτυξης της 

ενσυναίσθησης διαμέσου κατάλληλων σχέσεων με την οικογένεια και τους συνομηλίκους. 

Επιπρόσθετα, το παιδί αποτυγχάνει να αναπτύξει τις αναγκαίες για την ανάπτυξή του 

διαπροσωπικές δεξιότητες με αποτέλεσμα να οδηγείται στην πορεία σε απομόνωση και 

κατάθλιψη. Κι έπειτα η έκθεσή του σε ομάδα αποκλινόντων συνομηλίκων του παρέχει την 

αναγκαία κοινωνική αποδοχή και παράλληλα την ενίσχυση από τους συνομηλίκους για 

σοβαρότερες αντικοινωνικές συμπεριφορές (Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1989). 

β) Ακόμη, το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι στο οικογενειακό 

πλαίσιο ο μαθητής πιθανά αισθάνεται μεγαλύτερη ελευθερία, οικειότητα, άνεση και 

ασφάλεια να εκφράσει ελεύθερα τις πραγματικές/βαθύτερες αντιδράσεις μη συμμόρφωσής 

του, κάτι που έως ένα τουλάχιστον βαθμό παρεμποδίζεται στο σχολικό πλαίσιο, υπό το 

φόβο των άμεσων κι ευρύτερων συνεπειών που αυτό μπορεί να έχει στη ζωή του η 

παράβαση συγκεκριμένων ορίων και κανόνων συμπεριφοράς.  

 

Β3.2.3 Αιτιολογία της Προβληματικής Συμπεριφοράς και Σύνδεσή της με Δυσάρεστα 

Βιώματα του Μαθητή στο Πλαίσιο της Οικογένειας και του Σχολείου Κατά την 

Αντίληψη των Γονιών, του Δασκάλου και του Μαθητή 434 

Ένα δέκατο βασικό δεδομένο της ποιοτικής έρευνας είναι ότι οι γονείς και οι 

δάσκαλοι από κοινού αναγνωρίζουν ως κυρίαρχους λόγους εκδήλωσής της προβληματικής 

συμπεριφοράς των μαθητών την προσέλκυση ενδιαφέροντος/προσοχής, την ικανοποίηση 

                                                
434Αφορά στον 3ο Θεματικό Άξονα Ερωτήσεων, που αντιστοιχεί στο 7ο Ερευνητικό Ερώτημα: «Που 
αποδίδεται και με ποια βιώματα του μαθητή στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου συνδέεται η 
προβληματική συμπεριφορά του κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του μαθητή;».   
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των επιθυμιών του μαθητή και την αποφυγή κάποιας δυσάρεστης συνθήκης, ενώ από την 

πλευρά τους οι μαθητές προσθέτουν το ότι μέσω αυτής δημιουργείται μια ευχάριστη 

συνθήκη, η οποία προφανώς τους κινητοποιεί στην επανάληψη της συμπεριφοράς τους. Οι 

πιθανές ερμηνείες γύρω από το συγκεκριμένο εύρημα είναι οι ακόλουθες:  

α) Καταρχήν, πίσω από τους διαφορετικούς αυτούς λόγους μπορούμε να διακρίνουμε 

μια κοινή συνισταμένη που αφορά επί της ουσίας στις επιρροές της θετικής και αρνητικής 

ενίσχυσης (positive & negative reinforcement) στη λειτουργία και συμπεριφορά των 

μαθητών.  

Άλλωστε, η ενίσχυση των αντικοινωνικών συμπεριφορών του παιδιού μπορεί να 

συμβεί για διάφορους λόγους, με διάφορους τρόπους. Πολλές από τις αντικοινωνικές 

συμπεριφορές του παιδιού οδηγούν τους γονείς σε λεκτική ή σωματική κακοποίηση, 

απόρριψη ή απώλεια προνομίων. Μάλιστα, κάποιες φορές, αυτό που είναι ενισχυτικό για 

τα παιδιά δεν είναι αυτό που εισπράττουν αλλά το ότι οι γονικές αυτές αντιδράσεις 

μετατρέπουν ένα χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον σε ένα προβλέψιμο γονικό περιβάλλον. 

Και παρόλο που ένα χαοτικό περιβάλλον μπορεί να κάνει πολλά παιδιά να μην αισθάνονται 

άνετα, ένα παιδί που έχει βιώσει τραύμα μπορεί να θεωρεί την αναμενόμενη τιμωρία ως 

περισσότερο επιθυμητή από το χάος (Greenwald, 2002).  

Εξάλλου, αξίζει πάντα να θυμόμαστε ότι η συμπεριφορά έχει ένα 

συμβολικό/επικοινωνιακό χαρακτήρα και η εκμάθησή της σχετίζεται πάντα με το 

πολιτισμικό πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού, ενώ χρειάζεται να αξιολογείται σε σχέση με 

τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει στην ψυχική λειτουργία/οικονομία του παιδιού και των 

γενικότερων οικογενειακών συνδιαλλαγών (Ιεροδιακόνου, 2005). 

β) Έπειτα, οι συγκεκριμένοι λόγοι, πολύ συχνά αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

μεταξύ των λόγων που διακινούν την προβληματική συμπεριφορά των παιδιών. Μάλιστα, 

όπως αναφέρει ο Κουρκούτας (2007-α, σ. 65), «η προβληματική συμπεριφορά 

χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους λόγους: για την προσέλκυση της προσοχής των 

γονιών ή των εκπαιδευτικών, για να αποτρέπει τις συγκρούσεις των γονιών, ως 

διέξοδος/αντίδραση σε ματαιώσεις, ως αντίδραση/εκδίκηση σε συγκεκριμένα πρόσωπα, 

καταστάσεις ή συμπεριφορές, ως εκτόνωση/εκδραμάτιση έντονων συναισθημάτων άγχους, 

οργής, θυμού, θλίψης, μίσους, ως άμυνα ενάντια σε φόβους κι ανασφάλειες ή αισθήματα 

αδυναμίας, ως αντίδραση στη σχολική και ψυχοκοινωνική αποτυχία, για να αποφύγει 

κάποιες υποχρεώσεις, για να ελέγξει τις προθέσεις των άλλων». 

γ) Βέβαια, το γεγονός ότι η διάσταση που οι μαθητές προσθέτουν, δεν αναφέρεται και 

από τους ενήλικες και κυρίως τους γονείς τους, πιθανά να οφείλεται στο ότι οι γονείς δε 
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συνειδητοποιούν ότι το κάνουν αυτό ή από την άλλη ότι αδυνατούν να αντιληφθούν το 

μέγεθος της επίδρασης/επιρροής τέτοιων λεπτών και συνάμα «αδύναμων» στιγμών στην 

εξέλιξη της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Με τον τρόπο όμως αυτό, την ίδια ώρα που 

προσπαθούν να θέσουν όρια, οι ίδιοι χωρίς να το αντιλαμβάνονται τα καταστρατηγούν 

δημιουργώντας σύγχυση στα παιδιά, μέσα από τα «διπλά», μη σαφή και ξεκάθαρα 

μηνύματα που εκπέμπει η στάση τους, αφήνοντας έτσι χώρο και έδαφος πρόσφορο η 

προβληματική συμπεριφορά του παιδιού να ευδοκιμήσει και βαθμιαία να εξελιχθεί.  

δ) Ειδικότερα, όσον αφορά στην αναζήτηση της γονικής ή του δασκάλου προσοχής, 

του ενδιαφέροντος, της αναγνώρισης, που συνιστά κυρίαρχο λόγο, ο οποίος διακινεί την 

προβληματική συμπεριφορά του παιδιού, αξίζει να σημειώσουμε ότι συνήθως προκύπτει 

ως «αμυντική αντίδραση» όταν ο μαθητής αποτυγχάνει να καλύψει την ανάγκη του αυτή 

λειτουργώντας με θετικούς τρόπους, οι οποίοι πέφτουν στο κενό, περνούν απαρατήρητες, 

δεν ενθαρρύνονται από τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής του, κάτι που συμβαίνει 

συχνά στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς.  

Οι προβληματικές συμπεριφορές, εξάλλου, αποτελούν συμπτώματα της αποτυχίας 

των παιδιών να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και τις παρορμητικές τους αντιδράσεις και 

να χρησιμοποιήσουν δημιουργικούς, όχι καταστροφικούς, τρόπους επίλυσης των 

εσωτερικών τους συγκρούσεων ή των διαπροσωπικών τους δυσκολιών και προβλημάτων 

(Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998).   

Μάλιστα, τόσο η Θεωρία του Rohner (1975, 2004) (Parental Acceptance/Rejection), 

όσο και του Bowlby (1969) (Attachment Theory) υποστηρίζουν το μέγεθος της 

πανανθρώπινης/πρωταρχικής ανάγκης για αποδοχή, αγάπη, ενδιαφέρον για όλα τα παιδιά 

από τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής τους κι ένα παραπάνω τους γονείς τους. Κι είναι 

εύλογο πως για τα παιδιά που δεν έχουν ικανοποιήσει επαρκώς από τους γονείς τους την 

ανάγκη αυτή, η αγάπη και αποδοχή του δασκάλου γίνεται ακόμη πιο καίριας σημασίας 

στάση για την καλύτερη δυνατή ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική προσαρμογή και εξέλιξή 

τους.  

Ένα ενδέκατο βασικό δεδομένο της ποιοτικής έρευνας γύρω από την αιτιολογία της 

προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού, που προκύπτει από τις απαντήσεις των τριών 

πλευρών, είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτή συνδέεται με κάποιου είδους δυσάρεστο βίωμα 

ή απώλεια στο οικογενειακό του κυρίως περιβάλλον, όπως πένθος, ψυχοπαθολογία και 

διαζύγιο γονιών, γονικές συγκρούσεις, αλλαγή σχολείου κ.α. Οι σχετικές πιθανές ερμηνείες 

είναι οι ακόλουθες: 
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α) Καταρχήν, τα συγκεκριμένα δυσάρεστα βιώματα ή απώλειες συνιστούν γεγονότα 

της ζωής του παιδιού που ανατρέπουν τη συνηθισμένη ροή της και απαιτούν την 

επιστράτευση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του, που θα του 

επιτρέψουν να διαχειριστεί όλα τα δύσκολα νέα συναισθήματα, ώσπου να μπορέσει να 

προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά μέσα από την ισορροπημένη 

λειτουργία του στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας.  

β) Οι πρώιμες, επομένως, δυσάρεστες βιωματικές εμπειρίες ή απώλειες πιέζουν τα 

παιδιά για μια αποτελεσματική διαχείριση. Όταν εκείνα δεν έχουν τα ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά και παράλληλα την υποστήριξη των σχέσεων και του περιβάλλοντός τους, 

αδυνατούν να διαχειριστούν όλα εκείνα τα επώδυνα και αρνητικά συναισθήματα που 

συνδέονται με αυτά, με αποτέλεσμα να τα εκτονώνουν, να τα εκφράζουν μέσα από τις 

συμπτωματικές συμπεριφορές τους. Άλλωστε, εάν τα τραυματικά και συγκεχυμένα 

συναισθήματα που βιώνουν κάποια παιδιά δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα με τους 

γνωστικούς/διανοητικούς μηχανισμούς των παιδιών, τα συναισθήματα αυτά μπορεί να 

εξωτερικευτούν ως επιθετικές ή αποδιοργανωτικές πράξεις (Howe, 2011435).  

γ) Επιπλέον, είναι αλήθεια ότι τα δυσάρεστα οικογενειακά βιώματα και οι απώλειες, 

ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ζωής των παιδιών γίνονται λίγο ή πολύ γνωστά και 

μάλιστα σε πιο κλειστούς κύκλους κοινωνικής και σχολικής ζωής, όπως είναι των μαθητών 

της έρευνας. Το ότι οι δάσκαλοι γνωρίζουν γύρω από αυτά, δε σημαίνει απαραίτητα ότι 

τους τα εμπιστεύτηκαν οι μαθητές τους ή ότι έχουν μιλήσει ποτέ γύρω από αυτά. Συνήθως 

υπάρχουν υπό τη μορφή ενός «κοινού μυστικού» που δύσκολα κανείς τολμάει να κάνει μια 

ανοιχτή συζήτηση γι’ αυτά υπό το φόβο μη αποτελεσματικών χειρισμών ή αντιδράσεων 

τρίτων, όπως γονιών, άλλων εκπαιδευτικών ή μαθητών. Παρόλα αυτά, βέβαια, το γεγονός 

αυτό συνιστά μια συνθήκη βοηθητική που θα μπορούσε περαιτέρω να αξιοποιηθεί 

δημιουργικά εκ μέρους των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης 

συναισθηματικής σχέσης με τους μαθητές τους.  

δ) Από την άλλη, το ότι οι γονείς παρουσιάζονται να ξέρουν δυσάρεστες εμπειρίες 

του παιδιού που έχουν λάβει χώρα στο οικογενειακό του πλαίσιο είναι κάπως εύλογο κι 

αναμενόμενο. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει απαραίτητα, τουλάχιστον σε όλες τις περιπτώσεις, 

ότι έχουν σχετιστεί κι επικοινωνήσει γύρω από αυτές με το ίδιο το παιδί. Συνήθως η 

ανάγκη του παιδιού να επικοινωνήσει και να εκφραστεί δημιουργικά γύρω από αυτά που 

βαθύτερα το απασχολούν μένει ακάλυπτη κι έρχεται η συμπεριφορά του να εκδραματίσει 

                                                
435Βλέπε σχετικά, σ. 161.   



 

 

455 

 

(acting out) με έναν τρόπο άμεσο και εκτονωτικό/ανακουφιστικό αυτά που μέσα του 

συμβαίνουν, εφόσον δε βρίσκουν δημιουργική διέξοδο έκφρασης κι επικοινωνίας.  

ε) Ειδικότερα, η υποστήριξη του παιδιού από το περιβάλλον του διαμεσολαβείται από 

το βαθμό και την ποιότητα της σχέσης που έχει με τους σημαντικούς ενήλικες, ωστόσο δεν 

είναι απλά και μόνο ζήτημα συναισθηματικού δεσμού και αγάπης. Επιπλέον, χρειάζεται, ο 

ενήλικας με τη στάση του να δώσει στο παιδί διεξόδους δημιουργικής έκφρασης των 

αρνητικών συναισθήματων του, προκειμένου να μην καταλήξουν να γίνουν αρνητικές 

συμπτωματικές αντιδράσεις/συμπεριφορές. Τέτοιες διέξοδοι μπορούν να προσφερθούν στα 

παιδιά μέσω της τέχνης (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, ποίηση, λογοτεχνία), μέσω της 

σωματικής άσκησης (γυμναστική, ομαδικά αθλήματα, χορός) αλλά και της άμεσης 

λεκτικής έκφρασης και επικοινωνίας μέσα σε σχέσεις που το παιδί θα αισθανθεί ασφάλεια 

κι εμπιστοσύνη να επικοινωνήσει όσα βαθύτερα το απασχολούν (διάλογος, συζήτηση με 

γονείς, εκπαιδευτικούς, άλλα πρόσωπα οικογένειας ή σημαντικούς άλλους, αδέλφια, 

συνομηλίκους κ.α.).  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα που ακολουθούν 

υποστηρίζεται συνολικά ότι η ενδοοικογενειακή βία, οι συζυγικές συγκρούσεις και οι 

«τραυματικές» αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονιού και παιδιού συχνά συνδέονται μεταξύ τους 

επιδρώντας αρνητικά στην προσαρμογή του παιδιού.  

Όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία και τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη του 

παιδιού, σύμφωνα με τη μελέτη των Thompson και Trice-Black (2012), τα παιδιά που 

εκτίθενται στο «τραύμα» της ενδοοικογενειακής βίας τείνουν να βιώνουν εσωτερικευμένα 

και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, ελλείμματα στις κοινωνικές τους 

δεξιότητες και στην σχολική τους λειτουργία και επίτευξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

των Holt, Buckley, και Whelan (2008) έδειξαν σχετικά ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που 

έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για 

συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση καθώς, επίσης, και για την 

εκδήλωση συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων.  

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας του Aymer (2008), οι περιβαλλοντικοί 

στρεσογόνοι παράγοντες της ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίοι δημιουργούν στο άτομο 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες διαδραματίζουν ρόλο στον τρόπο αντιμετώπισής τους από το 

άτομο. Μάλιστα, κάποιες φορές ενώ τα προβλήματα συμπεριφοράς φαίνονται να είναι 

ψυχοπαθολογικά, απλά έχουν υιοθετηθεί ως προσαρμοστικά πρότυπα συμπεριφορικής 

λειτουργίας μέσα σε ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον.  
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Σύμφωνα, άλλωστε και με την έρευνα των Ashkar και Kenny (2009), οι περισσότεροι 

παραβάτες λόγω του οικογενειακού τους περιβάλλοντος βρέθηκε ότι είχαν τεθεί ήδη στον 

κίνδυνο για σχολικές και κοινωνικές δυσκολίες πολύ προτού εισέλθουν στο σχολικό 

πλαίσιο. Οι φτωχές σχέσεις με τους δασκάλους, το αντικοινωνικό σχολικό περιβάλλον και 

οι αναποτελεσματικές σχολικές πρακτικές βρέθηκαν να συνδέονται με οικογενειακές 

συγκρούσεις και αστάθεια και σε κάποιες περιπτώσεις με ενδοοικογενειακή βία, 

φυσική/σωματική βία και εγκληματικότητα γονιών, σχολικές και κοινωνικές δυσκολίες. 

Πρόκειται για ευρήματα που τονίζουν την αναγκαιότητας μεταφοράς των προληπτικών 

παρεμβάσεων στη σχολική ηλικία προκειμένου να ανατραπεί η πορεία εξέλιξης των 

αρχικών δυσκολιών των παιδιών σε σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς στην εφηβική 

ηλικία.  

Όσον αφορά στις συγκρούσεις μεταξύ των γονιών και στον τρόπο που επιδρούν στα 

παιδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης των Smith και Farrington (2004), οι γονικές 

συγκρούσεις και η αυταρχική ανατροφή βρέθηκαν να συνδέονται με τα πρώιμα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών μεταξύ δυο γενεών και το γονικό στυλ ανατροφής 

έως ένα βαθμό βρέθηκε να επηρεάζει τη σύνδεση ανάμεσα στους αντικοινωνικούς γονείς 

και στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Wong, McElwain, και Halberstadt 

(2009), η αρνητική συναισθηματική έκφραση των γονιών βρέθηκε να συνδέεται με τις μη 

υποστηρικτικές τους αντιδράσεις απέναντι στα παιδιά. Οι πεποιθήσεις αποδοχής γύρω από 

τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών βρέθηκαν να συνδέονται με λιγότερες μη 

υποστηρικτικές αντιδράσεις, ενώ η μεγαλύτερη γονική σύγκρουση με περισσότερη 

αρνητική συναισθηματική γονική έκφραση. Αντίθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

σχετικής έρευνας των Linville, Chronister, Dishion, Todahl, Miller, Shaw, και συν. (2010), 

η ικανοποίηση του ζευγαριού από την ποιότητας της συζυγικής σχέσης και 

αλληλεπίδρασης βρέθηκε να συνδέεται άμεσα με την πρόβλεψη της απουσίας 

προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά.  

Ακόμη, η μελέτη του Rhoades (2008) έδειξε ότι οι επιπτώσεις της διαγονεϊκής 

σύγκρουσης ήταν πιο έντονες για τα εσωτερικευμένα, παρά για τα εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Στη μελέτη των El-Sheikh, Cummings, Kouros, 

Elmore-Staton, και Buchkhalt (2008) βρέθηκε, επίσης, ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στη 

συζυγική επιθετικότητα και στα εσωτερικευμένα, τα εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς και τα συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες, η οποία 

διαμεσολαβείται από τη συναισθηματική ανασφάλεια των παιδιών. Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα της μελέτης των Bradford και Barber (2008), βρέθηκε να υπάρχει σύνδεση 

τόσο ανάμεσα στην διαγονεϊκή σύγκρουση και τα προβλήματα συμπεριφοράς των νέων, 

όσο και ανάμεσα στη σύγκρουση γονιού-παιδιού και στα προβλήματα συμπεριφοράς των 

νέων.  

Η βλαβερή σχέση με ένα γονιό ή ένα έντονα στρεσογόνο οικογενειακό γεγονός (όπως 

η ασθένεια του πατέρα, η απουσία του πατέρα, η συγκρουσιακή σχέση του ζευγαριού) και 

μια σειρά από ανεπαρκείς γονικές πρακτικές έχουν βρεθεί να έχουν σημαντική επίδραση 

στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών 

δεδομένων υποστηρίζει τη σύνδεση ανάμεσα στο «τραύμα»436 και την 

αντικοινωνική/επιθετική συμπεριφορά που λειτουργεί ως εκτονωτική (acting out) 

αντίδραση του ατόμου, ενώ μελέτες έχουν προσδιορίσει την έκθεση σε μια 

δυσάρεστη/τραυματική εμπειρία ως ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την 

αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων. Παρόλο που δεν καταλήγουν να γίνουν 

αντικοινωνικοί όλοι οι νέοι που έχουν βιώσει κάποια «τραυματική» εμπειρία, οι μελέτες 

γύρω από την αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων δείχνουν ότι το ποσοστό του 

αυτοαναφερόμενου «τραύματος» κυμαίνεται από 70% έως 92%. Το μεγαλύτερο μάλιστα 

μέρος των ερευνών αυτών έχει επικεντρωθεί στη φυσική/σωματική και σεξουαλική 

κακοποίηση, αλλά και στην κοινωνική βία (Greenwald, 2002).  

Τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι το «τραύμα» μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και διατήρηση διαταραχών συμπεριφοράς. Μπορεί να παραβιάσει τη βασική 

εμπιστοσύνη του ατόμου, να διακόψει την προσκόλληση και να παρεμποδίσει την 

ενσυναίσθηση. Μπορεί να ενισχύσει το θυμό και τις βίαιες κι επιθετικές εκτονωτικές 

αντιδράσεις του ατόμου. Μπορεί να δημιουργήσει ανυπόφορα συναισθήματα φόβου ή 

λύπης, τα οποία συνήθως οδηγούν στην κατάχρηση ουσιών ή σε άλλες συμπεριφορές 

υψηλού κινδύνου. Μπορεί ακόμη να επηρεάσει το πώς το άτομο βλέπει το μέλλον 

εμποδίζοντας τη δέσμευσή του σε μακροπρόθεσμους στόχους (Greenwald, 2002).  

Ένας εύλογος ρόλος του «τραύματος» διαμέσου του Καταναγκαστικού 

Μοντέλου/Coercive Model του Patterson (1982) σχετίζεται με την επίδραση της 

απορρύθμισης και της επακόλουθης εκτονωτικής (acting out) αντίδρασης, που 

                                                
436Ειδικότερα, ως «τραύμα» ορίζεται ένα γεγονός στο οποίο το παιδί ή ο έφηβος βιώνει έντονο τρόμο, φόβο ή 
πόνο μαζί με μια αίσθηση ανικανότητας/αδυναμίας, χωρίς να συνδέεται απαραίτητα σε όλες τις περιπτώσεις 
με κάποια απώλεια. Σύμφωνα με τον American Psychiatric Association (1994), ως «ψυχολογικό τραύμα» 
ορίζεται η έκθεση σε ένα γεγονός, που περιλαμβάνει τον πραγματικό ή επαπειλούμενο θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό ή μια απειλή για τη σωματική ακεραιότητα του εαυτού ή των άλλων, τέτοια που η αντίδραση 
του ατόμου περιλαμβάνει έντονο φόβο, αδυναμία ή τρόμο που μπορεί να εκφραστεί με αποδιοργανωμένη ή 
διαταραγμένη συμπεριφορά εκ μέρους του παιδιού (Greenwald, 2002).  
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χαρακτηρίζουν πολλά άτομα που έχουν βιώσει «τραύμα». Μάλιστα κάποιες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις της απορρύθυμισης μπορεί να είναι τόσο δυνατός 

παράγοντας κινδύνου για την αντικοινωνική συμπεριφορά, όσο η γονική ενίσχυση για την 

καταναγκαστική συμπεριφορά. Πρέπει να υπάρχει μια συλλογική επίδραση αμοιβαίας 

ενίσχυσης ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες με αποτέλεσμα τα παιδιά που είναι 

συναισθηματικά υπερ-αντιδραστικά να είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε καταναγκαστικές 

συμπεριφορές μη συμμόρφωσης, οι οποίες οδηγούν σε εντονότερη γονική αντίδραση και 

δριμύτητα. Αυτή η δυναμική μπορεί ακόμη να εξηγήσει τα πρόσφατα ευρήματα, όπου η 

έκθεση σε «τραύμα» βρέθηκε να είναι υψηλότερη ανάμεσα σε νέους με εναντιωματική 

προκλητική διαταραχή απ’ ό,τι σε εκείνους με διαταραχή προσαρμογής ή 

υπερκινητικότητα (Greenwald, 2002).  

Ακόμη, το «τραύμα» διαδραματίζει, επίσης, ρόλο στην επιμονή της διαταραχής 

συμπεριφοράς. Η υπερευαισθησία στην απειλή που συνδέεται με το «τραύμα» μπορεί να 

οδηγήσει στην παρερμηνεία κοινωνικών ερεθισμάτων αυξάνοντας την άρνηση, το θυμό και 

τη μη αναγκαία επιθετικότητα στα πλαίσια της αυτοπροστασίας. Η αντίληψη της απειλής 

αυξάνει την πιθανότητα της επιθετικότητας καθώς οι άλλοι εκλαμβάνονται ως επικίνδυνοι 

και αντιμετωπίζονται με εχθρότητα. Ακόμη, η επίδραση της απορρύθμισης που σχετίζεται 

με το «τραύμα» μπορεί να ενεργοποιήσει την αντιδραστικότητα σε μια ποικιλία 

καταστάσεων και την αντίληψη των ερεθισμάτων ως συσχετιζόμενα θεματικά με το 

«τραύμα». Κι ενώ η εκτονωτική αντίδραση του παιδιού μπορεί να δώσει άμεσα κάποια 

ανακούφιση από τις σκέψεις και τα συναισθήματα γύρω από το «τραύμα», οι συνέπειες 

των συμπεριφορών αυτών συχνά οδηγούν στην επαναβίωση των αρνητικών 

συναισθημάτων που σχετίζονται με το «τραύμα» και κατ’ επέκταση στο φαύλο κύκλο της 

ενίσχυσης της αντιδραστικότητας και στην αύξηση της ευαισθησίας σε μια εκ νέου 

υποτροπή (Greenwald, 2002).   

Βάσει, άλλωστε, του Μοντέλου των Συσσωρευμένων Παραγόντων Κινδύνου, όσο 

μεγαλύτερος ο αριθμός των παραγόντων κινδύνου, τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος 

ανάπτυξης διαταραχής συμπεριφοράς. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να έχουν 

αλληλεπιδραστικά και προοδευτικά αποτελέσματα. Το «τραύμα» διαδραματίζει κάποιο 

ρόλο σε αρκετούς από τους παράγοντες κινδύνου, που έχουν προσδιοριστεί ότι 

συμβάλλουν στη διαταραχή συμπεριφοράς (Greenwald, 2002).  

Μάλιστα, θεωρείται ότι υπάρχει μια χρονική συνέχεια ανάμεσα στη θυματοποίηση 

στην παιδική ηλικία - που προκύπτει από σωματική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, 

κοινωνική βία - στην κλιμάκωση της απορρύθμισης των συναισθημάτων και της 
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κοινωνικής επεξεργασίας πληροφοριών και στα σοβαρά και επίμονα προβλήματα 

αντιδραστικής ανυπακοής, ανοιχτής ή συγκαλυμμένης επιθετικότητας και 

παραβατικότητας που επιτείνονται από τα «μετα-τραυματικά» συμπτώματα (Ford, 2002).  

Ειδικότερα, η «τραυματική θυματοποίηση» αναφέρεται στην εμπειρία του 

εκφοβισμού ή της εμπρόθετης βλάβης από κάποιο άλλο πρόσωπο (σωματική, σεξουαλική 

κακοποίηση, ρατσιστική επιθετικότητα) και μπορεί να περιλαμβάνει την έκθεση σε βία από 

τους σημαντικούς άλλους (για παράδειγμα ένα παιδί μπορεί να εκτίθεται σε 

φυσική/σωματική επιθετικότητα από τους γονείς του). Σύμφωνα με μελέτες, το ήμισυ των 

παιδιών και των εφήβων του γενικού πληθυσμού και τα 2/3 των ψυχιατρικών δειγμάτων 

έχουν εκτεθεί σε σοβαρή βία. Όταν η θυματοποίηση συμβαίνει στην παιδική ή εφηβική 

ηλικία στη συνέχεια μπορεί να περιλαμβάνει μια ποικιλία συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών προβλημάτων, όπως διαταραχή μετα-τραυματικού στρες, αγχώδεις 

διαταραχές, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα, εξαρτήσεις και διαταραχές διατροφής (Ford, 

2002). 

Τα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει πως όταν τα κακοποιημένα παιδιά 

αναπτύσσουν τέσσερις ειδικούς μηχανισμούς ψυχολογικής προσαρμογής (υπερευαισθησία 

σε αρνητικά κοινωνικά ερεθίσματα, λησμονιά των θετικών κοινωνικών ερεθισμάτων, 

εύκολα προσβάσιμο ρεπερτόριο επιθετικών συμπεριφορών και την πεποίθηση ότι η 

επιθετικότητα συνιστά μια επιτυχημένη στρατηγική στις κοινωνικές σχέσεις), βρίσκονται 

κατά 7 φορές σε μεγαλύτερο κίνδυνο να διαγνωστούν με διαταραχή συμπεριφοράς (χρόνια 

επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά) συγκριτικά με τα κακοποιημένα παιδιά που δεν 

έχουν αναπτύξει τους μηχανισμούς αυτούς. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι που συνδέουν την 

εμπειρία της βίας των μικρών παιδιών με την ανάπτυξη επιθετικής και αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς στα χρόνια του δημοτικού σχολείου. Από την άλλη, τα κακοποιημένα παιδιά 

που δεν έχουν αναπτύξει αυτά τα πρότυπα δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες απ’ ό,τι τα 

παιδιά του γενικότερου πληθυσμού να αναπτύξουν διαταραχή συμπεριφοράς (Garbarino, 

2002).  
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Ακόμη, τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας437 των Kourkoutas, Hart, και Smyrnaki 

(2012) σε ένα δείγμα 11 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών που είχαν διαγνωστεί ότι έχουν 

διαταραχές συμπεριφοράς έδειξαν ότι υπάρχει μια οικογενειακή ιστορία «τραυματικών» 

εμπειριών ή έντονα δυσλειτουργικών προτύπων αλληλεπίδρασης/σχέσεων σε όλες τις 

περιπτώσεις των παιδιών αυτών. Επιπλέον, η έρευνα αυτή υποστηρίζει ότι οι παραδοσιακές 

εκπαιδευτικές πρακτικές αποτυγχάνουν στο να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν 

κατάλληλα στις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών αυτών και ως εκ 

τούτου θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη διαπροσωπική και εκπαιδευτική τους εξέλιξη.   

Επίσης, ευρήματα ερευνών δείχνουν ότι η επιθετικότητα στην παιδική ηλικία 

σχετίζεται κυρίως με οικογενειακούς παράγοντες και με παράγοντες που συνδέονται με το 

κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. Για αυτό και πολλές από τις προβληματικές συμπεριφορές 

που εκδηλώνονται στα σχολεία σχετίζονται με τα οικογενειακά προβλήματα του παιδιού, 

τα ατομικά χαρακτηριστικά ή τις αδυναμίες του αλλά και με παραμέτρους σχετικές με το 

σχολείο (συμπεριφορά δασκάλου, στάσεις συμμαθητών, πολιτικές σχολείου και διαθέσιμες 

υπηρεσίες για παιδιά με προβλήματα κ.α.) και το κοινωνικό και διαπροσωπικό πλαίσιο 

ζωής του παιδιού (Kourkoutas, 2012).  

Επομένως, όπως διαφάνηκε από τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών, υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στην ενδοοικογενειακή βία, στις γονικές συγκρούσεις και στις 

«τραυματικές» σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ γονιού και παιδιού, ανάμεσα δηλαδή στις 

παραμέτρους αυτές της οικογενειακής ζωής του παιδιού, οι οποίες συχνά συνυπάρχουν και 

επιδρούν αρνητικά, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή 

και ανάπτυξη του παιδιού. Και παρόλο που τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου έρευνας, δίνουν μια άλλη διάσταση στην κατανόηση των 

αιτιών των γονικών αυτών στάσεων, αλληλεπιδράσεων και συμπεριφορών, όπως 

διαφάνηκε από έρευνες που παρατέθηκαν προηγουμένως, δεν παύει, ωστόσο, να υπάρχει 

                                                
437Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας των Kourkoutas, Hart, και Smyrnaki (2012) ήταν οι εξής: 1) να 
αναδείξει πως οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς εκλαμβάνουν τα συμπεριφορικά προβλήματα των παιδιών και 
πως ασχολούνται με αυτά ή αντιδρούν σε αυτές τις επιθετικές και διαταρακτικές συμπεριφορές, 2) να 
αναδείξει με ένα ποιοτικό τρόπο τη σχέση ανάμεσα στις «τραυματικές» οικογενειακές εμπειρίες και στις 
επιθετικές και διαταρακτικές συμπεριφορές του παιδιού, 3) να προσδιορίσει την μεταφορά των 
καταναγκαστικών πρακτικών αντιμετώπισης των γονιών από την οικογένεια στο σχολείο και να διαφωτίσει 
τις προβληματικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο παιδί και το σχολικό και κοινωνικό του περιβάλλον, 4) να 
διερευνήσει πως τα παιδιά με επιθετικές και διαταρακτικές συμπεριφορές εκλαμβάνουν την οικογενειακή και 
σχολική πραγματικότητά τους και πώς βιώνουν τις συγκεκριμένες τακτικές/πρακτικές που ασκούνται για την 
αντιμετώπιση της προβληματικής τους συμπεριφοράς, 5) να διαμορφώσει νέες υποθέσεις για νέες έρευνες 
σχετικά με τις πηγές άγχους, στρες και πόνου των παιδιών με επιθετικές συμπεριφορές βασισμένες στον 
τρόπο που τα ίδια τα παιδιά εκλαμβάνουν τη ζωή τους, 6) να προτείνει στρατηγικές παρέμβασης που 
λαμβάνουν υπόψη το ατομικό και οικογενειακό προφίλ κάθε παιδιού πίσω από τα προβληματικά/επιθετικά 
συμπτώματά του.  
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συσχέτιση μεταξύ τους με ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στην προσαρμογή του παιδιού. 

Μάλιστα, μια βασική παράμετρος των επιπτώσεων αυτών, αφορά στον τρόπο που οι 

συγκεκριμένοι μαθητές αλληλεπιδρούν και σχετίζονται με μαθητές από διαφορετικά 

κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια, με άλλους κώδικες, αξίες, συνήθειες και κανόνες 

συμπεριφοράς, όπου ενδεχομένως να συναντούν δυσκολίες στην επικοινωνία.  

Ένα δωδέκατο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι ότι τα παιδιά αναφέρουν 

τα βιώματά τους, τα οποία συνδέουν με την προβληματική συμπεριφοράς τους, με τρόπο 

πιο αναλυτικό, περιγραφικό, άμεσο και λεπτομερή συγκριτικά με τους ενήλικες, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. Και αυτό μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:  

α) Μια πιθανή αιτία της πιο αναλυτικής, περιγραφικής και λεπτομερούς αναφοράς 

των βιωμάτων εκ μέρους των μαθητών, συγκριτικά με εκείνης των γονιών και του 

δασκάλου, σχετίζεται με τον πιο αγνό, αυθόρμητο και συχνά πιο άμεσο και  ειλικρινή 

τρόπο σκέψης και έκφρασής τους, την έλλειψη αναστολών τους, προϊόν και της μικρότερης 

εμπειρίας κοινωνικοποίησης και όλων των κοινωνικών επιταγών που συνήθως αυτή 

υπαγορεύει.  

β) Ακόμη, ενδεχομένως οι περιγραφές αυτές των μαθητών ν’ αντανακλούν τον τρόπο 

που βιώνουν την πραγματικότητά τους, την ανάγκη έκφρασής τους γύρω από αυτά που 

πραγματικά τους απασχολούν, ενώ συνάμα αναδεικνύει τη δυνατότητά τους να αξιοποιούν 

τις ευκαιρίες που τους παρέχουν ασφάλεια κι εμπιστοσύνη ώστε να ανοιχτούν και να 

εκφραστούν σχετικά.  

Ένα δέκατο τρίτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι ότι οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί δεν αναφέρουν δυσάρεστες βιωματικές εμπειρίες των μαθητών στο πλαίσιο 

του σχολείου, ενώ την ίδια στιγμή οι ίδιοι οι μαθητές, ελάχιστα μεν, αλλά αναφέρουν. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:  

α) Καταρχήν, το εύρημα αυτό ενδεχομένως να υποδεικνύει την έλλειψη 

βαθύτερης/ουσιαστικής σχέσης επικοινωνίας με το παιδί, το γεγονός ότι δεν είναι οι 

ενήλικες κοντά στο παιδί, δε συζητούν αρκετά ώστε να γνωρίζουν τις εμπειρίες και τα 

βιώματα του παιδιού στο σχολείο και να το συναισθάνονται.  

β) Κι όταν αυτή η στάση υιοθετείται από τους ενήλικες, δεν μπορεί φυσικά να αφήνει 

ανεπηρέαστο τον τρόπο που το ίδιο το παιδί τοποθετείται απέναντι στα σχολικά του 

βιώματα και τη συναισθηματική επαφή που το ίδιο διαμορφώνει με αυτά που μέσα του 

συμβαίνουν. Κι οι γονείς χρειάζεται να ξέρουν, γιατί είναι εκείνοι που έχουν σταθερά την 

ευθύνη και την αλληλεπίδραση με το παιδί, ενώ οι δάσκαλοι γιατί οι εμπειρίες αυτές 
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συμβαίνουν στο πλαίσιο δουλειάς τους και είναι μέρος της ευθύνης της δουλειάς τους να 

γνωρίζουν, να προλαμβάνουν και όταν χρειάζεται να παρεμβαίνουν.  

 

Β3.2.4 Αποτελεσματικές και Μη Αποτελεσματικές Πρακτικές Διαχείρισης της 

Προβληματικής Συμπεριφοράς του Μαθητή Κατά την Αντίληψη των Γονιών, του 

Δασκάλου και του Μαθητή438 

Ένα δέκατο τέταρτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι ότι οι 

αποτελεσματικές γονικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, κατά την αντίληψη και των τριών 

πλευρών, ομόφωνα συνδέονται με θετικούς κυρίως τρόπους προσέγγισης του μαθητή (π.χ. 

συζήτηση, ενθάρρυνση, χιούμορ), ενώ οι αναποτελεσματικές πρακτικές με αποκλειστικά 

αρνητικούς τρόπους προσέγγισής του (π.χ. ανέβασμα του τόνου της φωνής, τιμωρία, 

επίπληξη). Το εύρημα αυτό πιθανά σχετίζεται με τους ακόλουθους λόγους: 

α) Καταρχήν, πρόκειται για ένα εύρημα εύλογο, το οποίο σχετίζεται με την κυρίαρχη 

θέση του Καταναγκαστικού Μοντέλου/Coercive Model του Patterson (1982), σύμφωνα με 

το οποίο οι αρνητικές πρακτικές διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού 

όχι μόνο δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα, αλλά αντίθετα επιδεινώνουν τις συμπτωματικές 

του αντιδράσεις.  

β) Ακόμα, το συγκεκριμένο εύρημα συνάδει με τη Θεωρία Αποδοχής-

Απόρριψης/Acceptance-Rejection Theory του Rohner (1975), κατά την οποία οι αρνητικές 

πρακτικές των γονιών εκφράζουν μια στάση μη αποδοχής/απόρριψης του γονιού προς το 

παιδί, που δεν το βοηθάει στην υγιή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική του προσαρμογή.  

γ) Επιπλέον, σχετίζεται και με τις βασικές θέσεις του Greenwald (2002) γύρω από τις 

«τραυματικές σχέσεις αλληλεπίδρασης/traumatic relationships», σύμφωνα με τις οποίες οι 

έντονα αρνητικές γονικές πρακτικές πειθαρχίας συχνά συνιστούν «τραυματικές» εμπειρίες 

για τα παιδιά που τις υφίστανται, επηρεάζοντας αρνητικά τον τρόπο που σχετίζονται και 

γενικότερα λειτουργούν στη ζωή τους, γεγονός που εκφράζει και την 

αναποτελεσματικότητά τους.  

Συνεπή, εξάλλου, με τα ευρήματα της έρευνας γύρω από την αποτελεσματικότητα και 

μη των γονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών είναι και τα υπάρχοντα σχετικά ερευνητικά 

δεδομένα. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Pasalich, Dadds, Hawes, και Brennan (2011) 

                                                
438Αφορά στον 4ο Θεματικό Άξονα Ερωτήσεων, που αντιστοιχεί στο 8ο Ερευνητικό Ερώτημα: «Ποιοι από 
τους τρόπους διαχείρισης εκ μέρους των γονιών και του δασκάλου της προβληματικής συμπεριφοράς του 
μαθητή, εκτιμώνται ότι έχουν μεγαλύτερο, ποιοι λιγότερο αποτέλεσμα και ποιοι προτείνονται ότι θα 
μπορούσαν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα κατά την αντίληψη των γονιών, του δασκάλου και του ίδιου του 
μαθητή;».  
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έδειξαν ότι η καταναγκαστική στάση ανατροφής εκ μέρους των γονιών (coercive 

parenting) βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, 

ενώ η γονική ζεστασιά βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς. 

Πρόκειται για ευρήματα που δείχνουν τις διαφορετικές επιδράσεις των διαφορετικών 

διαστάσεων της γονικής στάσης και της επίδρασής τους στα προβλήματα συμπεριφοράς 

των παιδιών.  

Τα ευρήματα της μελέτης των Leidy, Guerra, και Toro (2012) έδειξαν σχετικά ότι η 

οικογενειακή συνοχή προέβλεπε βελτίωση στις δεξιότητες επίλυσης των κοινωνικών 

προβλημάτων των παιδιών και ότι η θετική γονική στάση προέβλεπε βελτίωση της 

αυτεπάρκειας των παιδιών. Επιπλέον, βάσει των ευρημάτων της μελέτης του Allen (2010), 

μεταξύ άλλων παραγόντων, οι σκληρές και τιμωρητικές πειθαρχικές πρακτικές των 

εκπαιδευτικών βρέθηκαν να αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα του σχολικού 

εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο. 

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης των Nelson και Coyne (2009), η επιθετική 

πατρική στάση ανατροφής βρέθηκε να συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα βίαιης 

συμπεριφοράς των παιδιών αποκαλύπτοντας ότι το είδος της σχέσης αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε πατέρα και γιό συμβάλλει στον τρόπο που τα αγόρια αντιλαμβάνονται τον 

κοινωνικό τους κόσμο και αντιδρούν σε αυτόν. Η έρευνα των Combs-Ronto, Olson, 

Lunkenheimer, και Sameroff (2009) έδειξε σχετικά ότι υπάρχει αμφίπλευρη 

σχέση/σύνδεση ανάμεσα στις αρνητικές γονικές στάσεις και πρακτικές πειθαρχίας και στα 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού στην πορεία του χρόνου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης των Camodeca και Goosens (2005), οι 

θύτες θεωρούν την αντίποινα ως αποτελεσματική πρακτική περισσότερο απ’ ό,τι οι 

συμμαθητές τους. Αντίθετα, οι υπερασπιστές, οι εξωτερικοί παρατηρητές, τα θύματα και τα 

παιδιά που δεν έχουν καμία ανάμειξη στα περιστατικά εκφοβισμού θεωρούν την επίλυση 

της σύγκρουσης ως την πιο αποτελεσματική πρακτική αντιμετώπισης του εκφοβισμού. Τα 

ευρήματα αυτά δείχνουν ότι το είδος των πρακτικών που θεωρούνται αποτελεσματικές 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τους ρόλους των μαθητών οι οποίοι κατ’ επέκταση 

επηρεάζουν την αντίληψή τους. 

Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας των Tao, Zhou, και Wang (2010) έδειξαν ότι οι 

τιμωρητικές αντιδράσεις των γονιών συνδέονταν θετικά με τα εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς τους, ενώ οι συναισθηματικές, επικεντρωμένες στην επίλυση του 

προβλήματος αντιδράσεις συνδέονταν αρνητικά με τα εσωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς των παιδιών. Πρόκειται συνολικά για ερευνητικά ευρήματα που 
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υποστηρίζουν τη σύνδεση των θετικών στάσεων/πρακτικών γονέων και εκπαιδευτικών με 

την αντιμετώπιση ή πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών.  

Ένα δέκατο πέμπτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι ότι οι γονείς, σε 

κάποιες περιπτώσεις, όταν αναφέρουν ότι δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν για την 

αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού, αφήνουν να εννοηθεί ή 

ακόμη ισχυρίζονται και άμεσα, ότι γι’ αυτό που δεν μπορεί να συμβεί ευθύνεται το ίδιο το 

παιδί, μεταθέτοντας επί της ουσίας με τον τρόπο αυτό την ευθύνη τους στο ίδιο το παιδί. Κι 

αυτό μπορεί να σχετίζεται με τους εξής λόγους: 

α) Καταρχήν, η στάση αυτή ενδεχομένως εκφράζει την προσωπική δυσκολία κάποιων 

γονιών να κάνουν μια ειλικρινή αυτοκριτική, να παραδεχτούν τις αδυναμίες τους, να 

θέλουν να γίνουν καλύτεροι, να βελτιώνουν τις στάσεις τους για το καλό του παιδιού. 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια στάση άμυνας που προκύπτει από τη δική τους 

ψυχοσυναισθηματική ακαμψία. Με τον τρόπο αυτό διαλέγουν επί της ουσίας τον εύκολο 

δρόμο, της μετάθεσης της ευθύνης και της παραίτησης της προσπάθειας κάτι που δεν 

υποστηρίζει εξολοκλήρου στην πράξη την αξία και την ευθύνη του ρόλου τους. Μάλιστα η 

τάση αυτή παρουσιάζεται, πέρα από κάποιους γονείς, και από ορισμένους εκπαιδευτικούς.   

Άλλωστε, τα αποτελέσματα της έρευνας των Laird, Pettit, Bates, και Dodge (2003) 

έδειξαν σχετικά ότι τα χαμηλά επίπεδα γνώσεων και προβληματισμού των γονιών γύρω 

από τις γονικές πρακτικές καθοδήγησης των παιδιών συνδέονταν με αύξηση της 

παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ τα υψηλά επίπεδα παραβατικής συμπεριφοράς 

προέβλεπαν περιορισμένες γονικές γνώσεις και προβληματισμό γύρω από τις 

αποτελεσματικές πρακτικές καθοδήγησης των παιδιών. 

β) Άλλοτε, η στάση αυτή προκύπτει ως συνέχεια/συνέπεια της έντονης 

ψυχοσυναισθηματικής κόπωσης που προκαλεί στους γονείς η αναποτελεσματικότητα μιας 

σωρείας προσπαθειών γύρω από τη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού, μέσα από την 

οποία εκλαμβάνουν λανθασμένα το μήνυμα ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, έχουν 

εξαντλήσει τις προσπάθειές τους. Το ζήτημα, όμως, της αποτελεσματικότητας των γονικών 

πρακτικών, όπως διαφάνηκε και από προηγούμενα ευρήματα, δεν σχετίζεται με την 

ποσότητα, αλλά με την ποιότητα των παρεμβάσεων και πρακτικών.  

γ) Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, οι γονείς μπορεί να είναι ιδιαίτερα απασχολημένοι και 

επιβαρυμένοι με άλλα προβλήματα π.χ. ανεργία, οικονομικά, ενδοοικογενειακή βία, 

συζυγικές συγκρούσεις, πένθος/απώλεια, διαζύγιο, ψυχοπαθολογία, θέματα υγείας, 

πολυμελής οικογένειας, ελλιπές δίκτυο υποστήριξης κ.α., με αποτέλεσμα να μην έχουν 

αντοχές να ασχοληθούν με την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού.  
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Ένα δέκατο έκτο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι ότι τόσο οι γονείς, όσο 

και οι δάσκαλοι, ενώ παρουσιάζονται να γνωρίζουν πολύ καλά ποιες θετικές πρακτικές 

(συζήτηση, σταθερή επιμονή γονιού στην αρχική του θέση, ευχάριστος και δημιουργικός 

χρόνος με το παιδί, σχέση γονιού με δάσκαλο, σχέση δασκάλου με μαθητή) θα μπορούσαν 

να βοηθήσουν περισσότερο το παιδί, αδυνατούν στην πράξη να τις υποστηρίξουν. Κι αυτό 

πιθανά σχετίζεται με τους ακόλουθους λόγους:  

α) Καταρχήν, το γεγονός αυτό προφανώς υποδεικνύει ότι η στάση που υιοθετεί ο 

γονιός ή ο εκπαιδευτικός απέναντι στο παιδί δεν είναι θέμα του τι γνωρίζει ή όχι, θέμα, 

δηλαδή, απλών τεχνικών που έτυχε ή δεν έτυχε να γνωρίζει. Σύμφωνα εξάλλου με την 

Προσωποκεντρική/Ανθρωπιστική Θεωρία Rogers (1961), κάθε άνθρωπος διαθέτει την 

ικανότητα για αυτοκατανόηση, για αλλαγή των στάσεων και της συμπεριφοράς του και 

γενικά για τη δημιουργική εξέλιξη της προσωπικότητάς του, ενώ η πραγμάτωση των 

δυνατοτήτων του είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο ζει σε ένα κλίμα που 

ευνοεί την εξέλιξή του. Το κλίμα αυτό διαμορφώνεται από τρεις βασικές προϋποθέσεις, της 

ενσυναίσθησης, της άνευ όρων θετικής στάσης αποδοχής και της γνησιότητας, οι οποίες 

μπορεί να αφορούν στις σχέσεις θεραπευτή-πελάτη, γονιού-παιδιού, δασκάλου-μαθητή. 

Πρόκειται για στάσεις και τρόπο ζωής και όχι τεχνικές. Άλλωστε, η προσωποκεντρική 

προσέγγιση που συνιστά πρωταρχικά έναν τρόπο ύπαρξης που αποτυπώνεται στις στάσεις 

και στις μορφές συμπεριφοράς είναι περισσότερο μια θεμελιώδης φιλοσοφία παρά μια 

απλή τεχνική ή μέθοδος (Μπρούζος, 2009439). 

Κι από την άλλη όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η υιοθέτηση εκ μέρους των ενηλίκων, 

γονιών και εκπαιδευτικών, μιας τέτοιας στάσης, είναι εφικτή παρά τα όποια εμπόδια 

μπορεί κανείς να συναντήσει στην πορεία. Κι έχει ενδιαφέρον και νόημα μια τέτοια 

προσπάθεια, γιατί με τον τρόπο αυτό ο ενήλικας μέσα από τη μείωση των προβλημάτων 

πειθαρχίας και ελέγχου των μαθητών, σε μια πιο φιλελεύθερη συνθήκη, αξιοποιείται πιο 

δημιουργικά ο διαθέσιμος χρόνος με το μαθητή, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν ως πηγές βοήθειας η ικανότητα και η διάθεση ενός παιδιού να βοηθήσει 

κάποιο άλλο παιδί, η δυνατότητα δηλαδή της αυτοβοήθειας στην πράξη (Κοσμόπουλος & 

Μουλαδούδης, 2003440). 

β) Επομένως, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο, αν όχι όλο, μέρος των αρνητικών 

πρακτικών που χρησιμοποιούν οι γονείς και οι δάσκαλοι προφανώς δεν το κάνουν διότι 

πιστεύουν στο αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρουν, αλλά γιατί οι ίδιοι εκείνη την ώρα 

                                                
439Βλέπε σχετικά, σ. 303.  
440Βλέπε σχετικά, σ. 143.  
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αδυνατούν να διαχειριστούν τα συναισθήματα που τους προκαλεί η συμπεριφορά του 

παιδιού και καταφεύγουν άμεσα σε αντανακλαστικές αντιδράσεις, που θα έλεγε κανείς ότι 

παράλληλα συνιστούν πράξεις εκδραμάτισης κι εκτόνωσης (acting out) της δικής τους 

έντασης.  

Κι ενώ τα συναισθήματα είναι πάντα κατανοητά, ο τρόπος που τα διαχειρίζεται 

κανείς δείχνει τη συναισθηματική του ωρίμανση και διαφοροποιεί το ρόλο του παιδιού από 

εκείνο του ενήλικα. Και παρόλο που οι ψυχοσυναισθηματικές αδυναμίες διαχείρισης των 

ενηλίκων μπορούν να κατανοηθούν, καθώς σχετίζονται άμεσα με τα δικά τους βιώματα και 

τις δικές τους εμπειρίες, δεν παύουν, ωστόσο, να επιδρούν αρνητικά στην 

ψυχοσυναισθηματική λειτουργία του παιδιού, τόσο μέσα από το είδος της αλληλεπίδρασης 

που εκείνη τη στιγμή διαμορφώνεται με όλες τις προεκτάσεις του, όσο και μέσα από τα 

πρότυπα/μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων που με τον τρόπο αυτό παρέχουν στα παιδιά οι 

ενήλικες μέσα από το παράδειγμά τους. 

Τέλος, ένα δέκατο έβδομο βασικό δεδομένο της ποιοτικής μελέτης είναι ότι οι 

πρακτικές που οι γονείς προτείνουν για την αποτελεσματική διαχείρισης της 

προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών περιορίζονται στο πλαίσιο της οικογένειας, 

κάτι που δεν κάνουν από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί. Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται: 

α) Με τον πιο κλειστό τρόπο λειτουργίας της οικογένειας συγκριτικά με εκείνο του 

σχολείου στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, όπου κυρίαρχη αξία και ρόλο στην 

καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής των κατοίκων διαδραματίζει ο θεσμός της 

οικογένειας (Τσαντηρόπουλος, 2007441).  

β) Παράλληλα, αυτό προφανώς σχετίζεται με την υποβαθμισμένη θέση και αξία της 

εκπαίδευσης, τόσο στην ιστορία ζωής των ίδιων των γονιών, όσο και στη στάση που οι 

γονείς υιοθετούν σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους (Παπακωνσταντής, 2008442).  

γ) Ακόμη, πιθανά σχετίζεται με τον τρόπο αντίληψης της εκπαίδευσης και τη μη 

συνειδητοποίηση της αξίας της εκπαίδευσης πέρα από τα στενά όρια της επαγγελματικής 

αποκατάστασης, και κατ’ επέκταση την αναγκαιότητα συνεργασίας σχολείου και 

οικογένειας, γονιού, δασκάλου και παιδιού (Βουϊδάσκης, 1996443).  

 

 

 

                                                
441Βλέπε σχετικά, σ. 181.  
442Βλέπε σχετικά, σσ. 153-155.  
443Βλέπε σχετικά, σ. 213.  
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Β4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Συνοψίζοντας, τα βασικά συμπεράσματα του εμπειρικού και του ποιοτικού μέρους 

της έρευνας, θα παραθέταμε τα ακόλουθα σημαντικά σημεία.  

Ένα κυρίαρχο συμπέρασμα είναι ότι τα αποτελέσματα της έρευνας στο σύνολό τους 

αναδεικνύουν το ρόλο της μητέρας και ειδικότερα τη διάσταση της ζεστασιάς/στοργής ως 

κεντρικής σημασίας διάσταση της γονικής στάσης, η οποία εξηγείται/προβλέπεται από τα 

χαμηλά επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα διαμεσολαβεί επηρεάζοντας 

θετικά τη σχολική επάρκεια των μαθητών. Ο ρόλος, βέβαια, της μητέρας παρουσιάζεται να 

συνδέεται με τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, τόσο μέσα από τη διάσταση της 

ζεστασιάς/στοργής, όσο και μέσα από τη διάσταση της εχθρότητας/επιθετικότητας.  

Αντίθετα, ο ρόλος του πατέρα φαίνεται να είναι σημαντικός μέσα από την αρνητική 

του διάσταση, εκείνη της απόρριψης. Κι αυτό, γιατί βρέθηκαν οι διαστάσεις απόρριψης του 

πατέρα (εχθρότητα/επιθετικότητα, αδιαφοροποίητη απόρριψη) να συνδέονται κατ’ 

αναμενόμενο τρόπο με τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών. Η απόρριψη 

(αδιαφοροποίητη απόρριψη) του πατέρα βρέθηκε να επηρεάζει θετικά την αντίστοιχη 

στάση της μητέρας και η απόρριψη (αδιαφορία/παραμέληση) του πατέρα να συνδέεται 

θετικά με τη σύγκρουση της οικογένειας.  

Κι από τα προηγούμενα, αυτό που συνολικά προκύπτει είναι ότι ως προς την 

αποδοχή/απόρριψη υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στη στάση των δύο γονιών, έχουν δηλαδή 

παρόμοια στάση, με την τάση η μια πλευρά να επηρεάζει την άλλη. Ειδικότερα, στις 

περιπτώσεις των ήπιων μορφών απόρριψης (αδιαφορία/παραμέληση, αδιαφοροποίητη 

απόρριψη) η στάση του πατέρα επηρεάζει τη στάση της μητέρας, ενώ στις περιπτώσεις πιο 

έντονων μορφών απόρριψης (εχθρότητα/επιθετικότητα) η μητέρα επηρεάζει τη στάση του 

πατέρα. Και το γεγονός ότι οι γονείς έχουν παρόμοια στάση μπορεί να έχει θετικές 

προεκτάσεις όταν πρόκειται για στάση αποδοχής, αλλά ιδιαίτερα αρνητικές όταν πρόκειται 

για στάση απόρριψης.  

 Βέβαια, από τη στιγμή που, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, η στάση απόρριψης του 

πατέρα επηρεάζει τη στάση απόρριψης του δασκάλου, ενώ παράλληλα συνδέεται με στάση 

απόρριψης από πλευράς μητέρας, καταλαβαίνουμε ότι η διαμόρφωση μιας θετικής στάσης 

ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το παιδί εκ μέρους του εκπαιδευτικού γίνεται ακόμη πιο 

αναγκαία προϋπόθεση και συνθήκη για την προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής και 

κοινωνικής υγείας και εξέλιξης των μαθητών.  

Η πιθανότητα, άλλωστε, για ένα παιδί να καταφέρει να αντιμετωπίσει τη γονική 

απόρριψη που έχει εκλάβει ενισχύεται από την παρουσία ενός ζεστού, υποστηρικτικού, 
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εναλλακτικού προσώπου προσκόλλησης (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). Το ρόλο 

αυτό μπορεί να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός, ενώ αν κι εκείνος συμπεριφέρεται στο 

παιδί όπως οι γονείς του, τότε αναβιώνει τον πόνο της απόρριψης των γονιών του, όπου 

προστίθεται ο πόνος της νέας απόρριψης από τον εκπαιδευτικό κι έτσι το παιδί 

τοποθετείται ακόμη πιο πολύ στο περιθώριο όσον αφορά στον τρόπο που σχετίζεται με 

τους άλλους και στην ασφάλεια που μπορεί να αισθάνεται στις σχέσεις του με τους άλλους.  

Μάλιστα, όταν η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή διέπεται από αγάπη, 

ενδιαφέρον και φροντίδα για το παιδί, μπορεί σημαντικά να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

των συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων του (Mihalas, Morse, Allsopp, & 

McHalton, 2009). Η αδυναμία, αντίθετα, του σχολείου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

ευάλωτων παιδιών μέσα από δεκτικές συναισθηματικές και υποστηρικτικές σχέσεις με τους 

εκπαιδευτικούς παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και επιδείνωση των συμπτωμάτων 

τους και των δυσκολιών προσαρμογής τους (Fraser, Kirby, & Smokowski, 2004. Roeser & 

Eccles, 2000). 

Άλλωστε, η αντίληψη γονικής απόρριψης στην παιδική ηλικία οδηγεί τα παιδιά στην 

ανάπτυξη μιας ενισχυμένης αίσθησης ότι απορρίπτονται. Έτσι, τα παιδιά περιμένουν 

εναγωνίως και θυμωμένα, αντιλαμβάνονται εύκολα την απόρριψη και αντιδρούν με τρόπο 

που θέτει σε κίνδυνο τις στενές τους σχέσεις και τη δική τους δυνατότητα για μια καλή ζωή 

(Downey & Feldman, 1996). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι τα παιδιά που είναι ευαίσθητα στην 

απόρριψη συχνά ερμηνεύουν/εκλαμβάνουν τη μικρή ή φαντασιωτική αναισθησία των 

σημαντικών άλλων (π.χ. του δασκάλου) ή την ασαφή συμπεριφορά τους, ως εμπρόθετη 

απόρριψη (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). 

Σαφώς, πέρα από το οικογενειακό πλαίσιο, το σχολικό πλαίσιο και κυρίως η σχέση με 

το δάσκαλο παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών με προβλήματα 

συμπεριφοράς (Σούλης, 2008). Μάλιστα, όλα τα υπάρχοντα δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα 

παιδιά με προβλήματα προσαρμογής, όταν συναντήσουν ένα δεκτικό και ενισχυτικό 

σχολικό περιβάλλον και ένα σταθερό πλαίσιο σχέσης και υποστήριξης από το δάσκαλο 

είναι ικανά να αναπτύξουν επιπλέον ή λανθάνουσες δεξιότητες και να εξελιχθούν 

ακαδημαϊκά και ψυχοκοινωνικά (Κουρκούτας & Parmar, 2012). 

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαμβάνονται τη 

δυνατότητα της δικής τους θετικής επίδρασης και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη της 

ενδεχόμενης δικής τους αρνητικής επιρροής. Θεωρούν λανθασμένα ότι στα παιδιά με 

έντονα συμπεριφορικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά προβλήματα δεν είναι σε θέση να 

προσφέρουν βοήθεια, λόγω έλλειψης γνώσεων, δυσκολιών στην επικοινωνία, αδυναμίας 
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διαχείρισης της σχέσης με τους γονείς αλλά και με τα ίδια τα παιδιά, έλλειψης σταθερής 

υποστήριξης από ειδικούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη λειτουργούν όπως θα 

μπορούσαν σε παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες, να αντιστέκονται και να αμύνονται απέναντι 

σε νέες πολιτικές ένταξης και αλλαγής του ρόλου τους υπό την επιρροή μάλιστα κι ενός 

συντηρητικού σχολικού συστήματος και μιας μη προοδευτικής κοινωνικής οργάνωσης και 

λειτουργίας (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). 

Ακόμη, όσον αφορά στο ρόλο του δασκάλου, βρέθηκε ότι η αντίληψη του δασκάλου 

γύρω από το ψυχοκοινωνικό προφίλ των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς δεν 

επηρεάζει την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τον εαυτό τους. Η στάση 

αποδοχής/απόρριψης του δασκάλου βρέθηκε, επίσης, να επηρεάζεται από την αντίστοιχη 

στάση του πατέρα, ενώ η απόρριψη του δασκάλου (αδιαφοροποίητη απόρριψη) βρέθηκε να 

επηρεάζεται κατ’ αναμενόμενο τρόπο από τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών. Κι 

όσον αφορά στην επίδραση της στάσης του πατέρα σε εκείνη του δασκάλου, είναι κάτι που 

δύναται να λειτουργήσει προς όφελος του μαθητή, όταν πρόκειται για 

θετική/υποστηρικτική στάση, αλλά όταν πρόκειται για αρνητική/μη υποστηρικτική στάση, 

μπορεί να συμβάλλει στην επέκταση των προβλημάτων του από το οικογενειακό στο 

σχολικό πλαίσιο.  

Έπειτα, ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι μαθητές της έρευνας συνδέουν θετικά 

την εχθρότητα/επιθετικότητα της μητέρας και τη γονική σύγκρουση με την 

υγεία/ικανότητα της οικογένειας και τη διενεκτικότητα της τάξης με την υψηλή 

ικανοποίηση από τη λειτουργία της τάξης. Πρόκειται για ευρήματα που προφανώς 

σχετίζονται με τον ιδιαίτερο/ξεχωριστό τρόπο που διεξάγεται η επικοινωνία στο 

συγκεκριμένο κοινωνικοπολισμικό πλαίσιο μελέτης.  

Ωστόσο, το γεγονός του αντίστοιχου τρόπου με τον οποίο βιώνουν οι μαθητές της 

έρευνας τις διαστάσεις της σύγκρουσης της οικογένειας και της διενεκτικότητας της τάξης, 

τις οποίες συνδέουν θετικά με την υγεία/ικανότητα της οικογένειας και με την ικανοποίηση 

από τη λειτουργία της τάξης αντίστοιχα, δε σημαίνει ότι βιώνουν και με αντίστοιχο τρόπο 

τις στάσεις των γονιών και των εκπαιδευτικών απέναντί τους. Τις στάσεις των σημαντικών 

άλλων στο κάθε πλαίσιο τις βιώνουν με διαφορετικό τρόπο, που προφανώς συνδέεται με 

τις αναπαραστάσεις και την αξία που έχουν στην αντίληψη των παιδιών η οικογένεια 

συγκριτικά με την εκπαίδευση. Κι επιπλέον, τα δεδομένα του ποιοτικού μέρους, περαιτέρω, 

αποκαλύπτουν ότι, όσον αφορά στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, οι πρακτικές 

των δασκάλων βιώνονται πιο ήπιες από εκείνες των γονιών κι ιδιαίτερα της μητέρας.  
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Οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς αλλά και οι δάσκαλοί τους προσδιορίζουν 

το ψυχοκοινωνικό τους προφίλ όχι με τον πλέον αναμενόμενο τρόπο (δεν παρουσιάζονται 

δηλαδή οι αναμενόμενες διαφορές ανάμεσά τους στους επιμέρους παράγοντες του 

ψυχοκοινωνικού προφίλ: κοινωνική, σχολική, συναισθηματική επάρκεια και προβλήματα 

συμπεριφοράς βάσει της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας), γεγονός που παρουσιάζεται 

ακόμη πιο έντονα κατά την αντίληψη των μαθητών, κάτι που δεν παρουσιάζεται, 

τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, στους μαθητές χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς.  

Πέρα από τη γενικότερη αυτή τάση που παρουσιάζεται γύρω από τον τρόπο που οι 

μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και οι δάσκαλοί τους αντιλαμβάνονται το 

ψυχοκοινωνικό τους προφίλ, ο παράγοντας της σχολικής επάρκειας παρουσιάζει τα 

αναμενόμενα ευρήματα. Σύμφωνα, δηλαδή, με την αντίληψη των μαθητών, οι δυο ομάδες 

μαθητών παρουσιάζονται να διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό όσον αφορά στη σχολική τους 

επάρκεια. Κι επιπλέον, η υψηλή σχολική επάρκεια των μαθητών κατά την αντίληψη των 

δασκάλων τους βρέθηκε να εξηγείται/προβλέπεται από τα χαμηλά επίπεδα προβλημάτων 

συμπεριφοράς τους και η σχέση αυτή να διαμεσολαβείται από την αντίληψη υψηλής 

ζεστασιάς/στοργής της μητέρας. 

Επιπρόσθετα, ο αυτοέλεγχος είναι η μόνη μεταβλητή από αυτές που ανήκουν στη 

συναισθηματική επάρκεια, η οποία διαφέρει σε σημαντικό βαθμό ανάμεσα στις δύο ομάδες 

μαθητών, τόσο κατά την αντίληψη των μαθητών όσο και των δασκάλων τους, κάτι που 

δείχνει ότι τόσο τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς όσο και οι δάσκαλοί τους 

αναγνωρίζουν ξεκάθαρα τις ελλείψεις και αδυναμίες τους στο συγκεκριμένο τομέα.  

Από την άλλη, έχει νόημα να σημειωθεί το ότι δεν αναγνωρίζεται διαφορά ως προς 

την ενδοπροσωπική προσαρμογή ανάμεσα στις δυο ομάδες μαθητών, με και χωρίς 

προβλήματα συμπεριφοράς, τόσο μέσω της αντίληψης του μαθητή όσο και του δασκάλου. 

Κι αυτό πιθανά σχετίζεται με την πιο εσωστρεφή και «σιωπηλή/αθόρυβη» φύση των 

δυσκολιών ενδοπροσωπικής προσαρμογής, οι οποίες γίνονται δύσκολα αντιληπτές όχι μόνο 

από το ίδιο το άτομο που τις βιώνει, αλλά ακόμη και από τον εξωτερικό παρατηρητή, το 

δάσκαλό του στην προκειμένη περίπτωση, κάτι που ενδεχομένως μειώνει τις πιθανότητες 

της συνειδητοποίησης της διαβρωτικής επιρροής τους στην ανάπτυξη του παιδιού, καθώς 

επίσης και της καταβολής προσπαθειών για την αναστολή της.  

Προφανώς, το παράδειγμα που υιοθετούν οι ίδιοι οι ενήλικες ως προς την επαφή που 

έχουν με τον εαυτό τους, τις βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά τους γύρω από τους 

φόβους και τις αδυναμίες τους, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη στάση που 

θα διαμορφώσει και ο ίδιος ο μαθητής απέναντι στις αδυναμίες ενδοπροσωπικής 
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προσαρμογής του, το αν θα τις αντιληφθεί, πώς θα τις επικοινωνήσει, σε ποιον, πότε, πριν 

ή μετά την εκδήλωση ενός φανερού προβλήματος στη συμπεριφορά του.  

Επομένως, η αναγνώριση κι ο εντοπισμός των εσωτερικευμένων δυσλειτουργιών, 

παρά την έλλειψη πίεσης λόγω της φύσης τους για άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση, 

συνιστούν ιδιαίτερα σημαντικές παραμέτρους της συμπεριφοράς, απαιτώντας συνάμα το 

ανάλογο ενδιαφέρον, ώστε να μην εξελιχθούν σε έκδηλα προβλήματα συμπεριφοράς. Κι η 

στάση που οι ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικοί, υιοθετούν ως προς αυτές στη δική τους 

ζωή επηρεάζει σημαντικά το πώς τα ίδια τα παιδιά τοποθετούνται σε σχέση με αυτές.  

Ένα ακόμη συμπέρασμα είναι ότι ο τρόπος που οι γονείς και κυρίως οι μητέρες, που 

ως επί το πλείστον συμμετείχαν στις συνεντεύξεις του ποιοτικού μέρους, προσδιορίζουν τις 

συμπεριφορές των παιδιών που εκλαμβάνονται ως προβληματικές σχετίζεται με τη στάση 

που υιοθετούν απέναντι στις συμπτωματικές συμπεριφορές των παιδιών τους, η οποία 

εκλαμβάνεται από τους ίδιους τους μαθητές ως πιο σκληρή και αυστηρή, συγκριτικά με 

εκείνη των δασκάλων τους. Ακόμη, φαίνεται να συνδέεται, πέρα από τις ίδιες τις πρακτικές 

που υιοθετούν στην πράξη απέναντί τους, οι οποίες είναι κυρίως αρνητικές, και με τις 

αντιδράσεις μη συμμόρφωσης των μαθητών, που εκφράζονται απέναντι στις γονικές 

πρακτικές.  

Κι ενώ η στάση των δύο γονιών ως προς τον τρόπο που βιώνεται από τους μαθητές 

αναδεικνύεται από το εμπειρικό μέρος να συνάδει, στο ποιοτικό μέρος αυτό που 

αποκαλύπτεται είναι ότι στο μικροεπίπεδο της αντίληψης των μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς η στάση της μητέρας, η οποία κυρίως ασχολείται με την ανατροφή και 

αγωγή του παιδιού, βιώνεται ως επί το πλείστον πιο σκληρή και αυστηρή συγκριτικά με 

εκείνη του πατέρα. Βέβαια, το εύρημα αυτό του ποιοτικού μέρους βρίσκεται σε άμεση 

συνάφεια με το εύρημα εκείνο του εμπειρικού που αφορά στην επίδραση της 

εχθρικής/επιθετικής στάσης της μητέρας στην αντίστοιχη στάση του πατέρα.  

Ακόμη ένα συμπέρασμα σχετικά με τον προσδιορισμό των συμπεριφορών των 

μαθητών που εκλαμβάνονται ως προβληματικές από τους γονείς και τους δασκάλους τους, 

είναι η υψηλή συχνότητα αναφοράς της κατηγορίας «ψεύδη, μικρο-κλοπές» κατά την 

αντίληψη και των τριών πλευρών (γονιών, δασκάλων, μαθητών). Κι αυτό, πέρα από άλλες 

πιθανές ερμηνείες, έχει σημασία, αν αναλογιστεί κανείς το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 

ζωής, ανάπτυξης και λειτουργίας των μαθητών, τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του, τις 

στάσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές που επιτάσσει, κάτι που συνδέεται και με τον 

προσδιορισμό του συγκεκριμένου πληθυσμού μελέτης ως «πληθυσμού υψηλού κινδύνου», 
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λόγω των αυξημένων «αντικοινωνικών» συμπεριφορών των ενηλίκων, σύμφωνα με τη 

σχετική βιβλιογραφία, κι ενδεχομένως και των ίδιων των παιδιών τους. 

Επιπλέον, η αιτιολογία των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών συνδέεται με 

δυσάρεστα βιώματα ή απώλειες στο οικογενειακό κυρίως πλαίσιο ζωής και λειτουργίας 

των μαθητών, μεταξύ των οποίων σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι γονικές συγκρούσεις 

και οι συγκρούσεις γονιού-παιδιού που επηρεάζουν σημαντικά τα πρότυπα 

αλληλεπίδρασής τους με τους άλλους, τη σχέση με τον εαυτό τους, τα εσωτερικευμένα και 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς τους.  

Επίσης, οι θετικές πρακτικές βρέθηκαν να συνδέονται με την αποτελεσματικότητα 

των γονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς 

των μαθητών και οι αρνητικές πρακτικές με την αναποτελεσματικότητά τους. Μάλιστα, 

μεταξύ των αρνητικών πρακτικών, έχει σημασία να τονιστεί ότι η πρακτική της φυσικής 

επιθετικότητας των γονιών προς τα παιδιά αναφέρεται αρκετά συχνά από τους ίδιους τους 

μαθητές, κάτι που φαίνεται να προκύπτει και ως συνέχεια προηγούμενων ευρημάτων γύρω 

από τη σύνδεση της σύγκρουσης της οικογένειας κατά την αντίληψη των μαθητών με την 

ικανότητα λειτουργίας της. Πέρα όμως από τον τρόπο που οι μαθητές της έρευνας δείχνουν 

να αντιλαμβάνονται γνωστικά την πραγματικότητα αυτή, ακόμη μεγαλύτερη σημασία 

φαίνεται να έχει ο τρόπος που τη βιώνουν, το πώς αισθάνονται με αυτή, κάτι που συνδέεται 

τόσο με την εκδήλωση όσο και με την εξέλιξη των προβλημάτων συμπεριφοράς τους.  

Σύμφωνα, άλλωστε με τη μελέτη των Cummings, El-Sheikh, Kouros, και Buckhalt 

(2009) έδειξε σχετικά ότι η έκθεση του παιδιού στη συζυγική συναισθηματική και 

σωματική επιθετικότητα συνιστά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την 

κοινωνικοσυναισθηματική, συμπεριφορική και γνωστική ανάπτυξη και συμπεριφορά των 

παιδιών. Σύμφωνα, ακόμη, με τα αποτελέσματα της έρευνας των Cummings, Goeke-

Morey, και Papp (2004), η έκθεση του παιδιού σε συνθήκες καταστροφικής σύγκρουσης 

των γονιών και το αρνητικό γονικό συναίσθημα αυξάνουν την πιθανότητα επιθετικής 

συμπεριφοράς στα παιδιά, ενώ η έκθεση του παιδιού σε συνθήκες 

δημιουργικής/αποτελεσματικής σύγκρουσης των γονιών και το θετικό γονικό συναίσθημα 

βρέθηκαν να μειώνουν την πιθανότητα της επιθετικότητας των παιδιών. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας των Egeland, Yates, Appleyard, και Dulmen 

(2002) έδειξαν σχετικά ότι η φυσική/σωματική επιθετικότητα των γονιών προς τα παιδιά 

τους οδηγεί τα παιδιά σε αποξένωση κατά την προσχολική ηλικία, η οποία συνδέεται με 

την πρόβλεψη της πρώιμης έναρξης εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς στα 
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χρόνια του δημοτικού σχολείου, καταλήγοντας εν τέλει στην εκδήλωση αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς στην εφηβική ηλικία.  

Ακόμη, βάσει της έρευνας των Lansford, Criss, Laird, Shaw, Pettit, Bates, και συν. 

(2011), βρέθηκε να υπάρχει αμοιβαία σύνδεση ανάμεσα στις μητρικές αναφορές των 

πρακτικών σωματικής πειθαρχίας των παιδιών και στα εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς που τα ίδια τα παιδιά και οι δάσκαλοί τους αναφέρουν. Σύμφωνα, εξάλλου, 

με τα ευρήματα της έρευνας των Lansford, Dodge, Pettit, και Bates (2010), η 

φυσική/σωματική επιθετικότητα των γονιών προς τα κορίτσια πριν την ηλικία των 5 ετών 

βρέθηκε να συνδέεται με τη χρήση ουσιών στην εφηβεία.  

Επίσης, η μελέτη των Tolan, Gorman-Smith, και Henry (2002) έδειξε σχετικά ότι η 

οικογενειακή βία και η σκληρή γονική στάση συνδεόταν με την αυξημένη βία και 

παραβατικότητα των νέων. Βάσει, ακόμη, των ευρημάτων της έρευνας των Ho, Sanchez, 

Maurizi, Bares, Grogan-Kaylor, και Delva (2013), οι σκληρές μητρικές και πατρικές 

πρακτικές πειθαρχίας συνδέονταν θετικά με τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς 

των παιδιών. Αντίθετα, οι θετικές σχέσεις με τους γονείς κι ένα παραπάνω με τον πατέρα 

συνδέονται διαμέσου της γονικής καθοδήγησης και της διαμόρφωσης ενός θετικού 

κλίματος αλληλεπίδρασης μέσα στην οικογένεια με την προαγωγή θετικών αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων για τα παιδιά.  

Ένα ακόμη συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι τόσο οι γονείς όσο και οι 

εκπαιδευτικοί, ενώ παρουσιάζονται να είναι ενήμεροι γύρω από τις επιπτώσεις και 

ουσιαστικά τη μη αποτελεσματικότητα των αρνητικών πρακτικών πειθαρχίας, παρόλα 

αυτά τις χρησιμοποιούν και μάλιστα πολύ συχνότερα από τις θετικές, κι ένα παραπάνω οι 

γονείς. Κι η στάση τους αυτή ενδεχομένως σχετίζεται με την προσωπική τους δυσκολία να 

διαχειριστούν, τη στιγμή που καλούνται να την αντιμετωπίσουν, όλα εκείνα τα αρνητικά 

και δυσάρεστα συναισθήματα που τους προκαλεί η προβληματική συμπεριφορά του 

παιδιού (Kourkoutas, 2012).  

Επιπρόσθετα, οι γονείς, όταν τους δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν πρακτικές 

αποτελεσματικής διαχείρισης της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών, 

περιορίζονται σε πρακτικές που αφορούν αποκλειστικά στην οικογένεια, ενώ οι δάσκαλοι 

αναφέρονται κι σε πρακτικές εκτός σχολείου. Και η τάση αυτή των γονιών, πιθανά 

υποδηλώνει και υποστηρίζει ένα γενικότερο συμπέρασμα της έρευνας, το ότι οι γονείς της 

μελέτης δεν παρουσιάζονται συνολικά να έχουν ανοιχτή στάση προς το σχολείο, δείχνουν, 

δηλαδή, να δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη σημασία της σχέσης οικογένειας και 
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σχολείου και κατ’ επέκταση την αξία της εκπαίδευσης για τη ζωή του παιδιού καθώς και τη 

δική τους.  

Κι οι μαθητές από την πλευρά τους παρουσιάζονται να ζητούν περισσότερες θετικές 

πρακτικές από τους γονείς τους, παρά από τους δασκάλους τους, δείχνοντας με τον τρόπο 

αυτό ότι παρόλο που έχουν συνηθίσει κι έχουν μάθει να ανέχονται τις αρνητικές στάσεις 

και πρακτικές των γονιών τους, επί της ουσίας δυσανασχετούν έντονα με αυτές και ότι 

βαθιά μέσα τους επιθυμούν κι επιζητούν να αλλάξουν.  

Επομένως, οι μαθητές, τόσο μέσα από τις συναισθηματικές αντιδράσεις της 

στενοχώριας, του φόβου και του θυμού που αναφέρουν ότι τους διακινούν οι γονικές 

πρακτικές διαχείρισης, αλλά και από το γεγονός ότι προτείνουν και ζητούν από τους γονείς 

και τους δασκάλους τους να σταματήσουν τις αρνητικές πρακτικές που εφαρμόζουν και να 

αυξήσουν τις θετικές πρακτικές που χρησιμοποιούν, εκφράζουν με ευθύ τρόπο το πόσο 

δυσάρεστη είναι η πραγματικότητα που μέσα τους βιώνουν εξαιτίας των συσσωρευμένων 

αρνητικών/επιθετικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι ενήλικες, ενώ τονίζουν την 

ανάγκη τους η κατάσταση αυτή να αλλάξει, να ανατραπεί.  

Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι στο σημείο αυτό οι απαντήσεις των παιδιών 

μετατρέπονται από φωνή σε «κραυγή βοήθειας» για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς αλλά 

και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Μάλιστα, το ότι οι μαθητές ζητούν περισσότερες 

θετικές πρακτικές από τους γονείς, παρά από τους δασκάλους τους, υποδεικνύει ότι έχουν 

περισσότερη ανάγκη να τις βιώσουν από εκείνη την πλευρά, σε εκείνο το πλαίσιο ζωής 

τους.  

Κι ενώ από το εμπειρικό μέρος προκύπτει η ύπαρξη σύνδεσης ανάμεσα στον τρόπο 

που οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση στην οικογένεια και την υγεία/ικανότητα 

της οικογένειάς τους, στο ποιοτικό μέρος αναδεικνύεται ότι στους μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς η κατάσταση αυτή, που συνδέεται με αρνητικές πρακτικές αντιμετώπισής 

τους, δεν τους αρέσει καθόλου κι ότι επιζητούν, έχουν ανάγκη άμεσα να αλλάξει. Στο 

ερώτημα λοιπόν που είχε προκύψει από τα εμπειρικά ευρήματα γύρω από τον τρόπο που οι 

μαθητές μπορεί να βιώνουν την πραγματικότητα αυτή, έρχεται το ποιοτικό μέρος να δώσει 

χώρο και φωνή στα ίδια τα παιδιά να δώσουν με ευθύ, άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο την 

απάντησή τους.  

Εν κατακλείδι, από τις αναφορές και των τριών πλευρών για κάθε θέμα που 

διερευνήθηκε στα πλαίσια του ποιοτικού μέρους, καθώς επίσης και από τα ευρήματα του 

εμπειρικού μέρους, φαίνεται συνολικά ότι στα δύο βασικά πλαίσια ζωής και λειτουργίας 

των μαθητών, το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον, υπάρχει μια άλλου είδους 
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επικοινωνία, με διαφορετικές αρχές, αξίες, στάσεις και πρότυπα/κανόνες συμπεριφοράς. 

Σαν να πρόκειται για δυο αλλιώτικους κόσμους με κάποια βέβαια κοινά, αλλά και αρκετά 

διαφορετικά σημεία, τα οποία πιθανά εντείνουν τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

μαθητών μέσα από τις δυσκολίες που τους δημιουργούν, ενώ δυσχεραίνουν σημαντικά τις 

όποιες προσπάθειες επιχειρούνται και από τις δύο πλευρές προκειμένου να 

επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να συνδεθούν, να συντονιστούν. Και πρόκειται για ένα 

κυρίαρχο συμπέρασμα που διαδραματίζει ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο στη βαθύτερη 

κατανόηση του πληθυσμού της μελέτης, η οποία συνιστά αναγκαία συνθήκη και 

προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών προληπτικών 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων γύρω από την προβληματική/αντικοινωνική (επιθετική 

και παραβατική) συμπεριφορά των μαθητών.  

 Εξάλλου, τα δύο βασικά κοινά στοιχεία στα συστήματα της οικογένειας και του 

σχολείου είναι η ιεραρχική οργάνωση και οι κανόνες, που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. 

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας απορροφούν τους οικογενειακούς κανόνες και τους 

συγκρίνουν με αυτούς του σχολείου. Στη συνέχεια μεταφέρουν πίσω στην οικογένεια τη 

νέα πλέον ενσωματωμένη έκδοση των ενδοοικογενειακών και εξωοικογενειακών κανόνων. 

Όταν οι μαθητές διχάζονται ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα κανόνων βρίσκονται σε 

δύσκολη/αδύναμη θέση και σε σοβαρά διλήμματα κι ακόμη περισσότερο, όταν έχουν να 

αντιμετωπίσουν τις δεσμεύσεις που απαιτούνται από κάθε σύστημα (Dowling & Osborne, 

2001).   

Όσον αφορά τώρα στους περιορισμούς της έρευνας, μια αδυναμία της έρευνας, που 

προκάλεσε έντονους προβληματισμούς κατά τη διεξαγωγή της, ήταν το γεγονός ότι, όπως 

διαπιστώθηκε στην πορεία της έρευνας, πολύ σοβαρές περιπτώσεις μαθητών με 

επιθετική/παραβατική συμπεριφορά από όλα τα σχολεία έμειναν εκτός έρευνας, παρά τις 

προσπάθειες αποφυγής αυτού του ενδεχομένου, καθώς δεν κατέστη εφικτό οι γονείς των 

συγκεκριμένων παιδιών να συνεργαστούν και να συγκαταθέσουν, εξαιτίας των ιδιαίτερα 

σοβαρών δικών τους προβλημάτων. Σε κάποιες, μάλιστα, περιπτώσεις δεν κατέστη εφικτή 

ούτε καν μια πρωταρχική επικοινωνία με τους γονείς, παρόλο που δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στον τρόπο επικοινωνίας (αρχικά γραπτά, μετά τηλεφωνικά, έπειτα διαμέσου του 

σχολείου) και όλος ο απαραίτητος χρόνος γι’ αυτό.  

Μια ακόμη αδυναμία της μελέτης ήταν το ότι τέθηκαν εξαρχής εκτός έρευνας 

μαθητές που είχαν χάσει κάποιο γονιό τους για να μην αισθανθούν άσχημα κι έρθουν σε 

δύσκολη θέση κατά τη συμπλήρωση των σχετικών με την οικογένεια και τους γονείς 

ερωτηματολογίων, ενώ πιθανά για τον ίδιο λόγο θα ήταν σημαντική η συμμετοχή τους 
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στην έρευνα. Επιπλέον, εξαρχής εκτός έρευνας τέθηκαν οι μαθητές που δεν 

επικοινωνούσαν καλά στα ελληνικά και θα ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

επικοινωνίας της έρευνας. Και οι περιπτώσεις αυτών των μαθητών, θα ήταν από την άλλη 

χρήσιμο να λάβουν μέρος στην έρευνα, μια και η δυσκολία επικοινωνίας πολλές φορές 

συνδέεται με συμπτωματικές συμπεριφορές και με δυσκολίες ένταξης και προσαρμογής 

των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο, επρόκειτο για ιδιαίτερα μικρό συνολικά αριθμό 

μαθητών, που για τους παραπάνω λόγους εξαιρέθηκαν από την έρευνα.   

Ακόμη, συγκριτικά με τους υπόλοιπους μαθητές του δείγματος, οι μαθητές της Δ΄ 

τάξης έδειξαν να δυσκολεύονται κατά τη συμπλήρωση δύο ερωτηματολογίων στην 

κατανόηση των ερωτήσεών τους. Ένα από τα ερωτηματολόγια αυτά ήταν το Εργαλείο 

Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής/Κλίμακα Αυτοαναφοράς για Μαθητές 10-12 ετών 

(Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008), το οποίο παρόλο που είναι 

σταθμισμένο για μαθητές Ε΄και Στ΄ Τάξης χορηγήθηκε και σε μαθητές Δ΄ τάξης, έπειτα 

βέβαια από σχετική συνεννόηση με τους δημιουργούς της κλίμακας. Ακόμη, οι μαθητές 

της Δ΄ τάξης δυσκολεύτηκαν και κατά τη συμπλήρωση του SFI/Self Report Family 

Inventory, Version II (Beavers & Hampson, 1990). Και στις δύο, ωστόσο, περιπτώσεις 

δόθηκε όλος ο χρόνος που χρειαζόταν κατά την ομαδική συμπλήρωσή τους, προκειμένου 

να βεβαιωθεί ότι τα παιδιά καταλάβαιναν κάθε ερώτηση στην οποία απαντούσαν, άσχετα 

με την απάντηση που μπορεί κάθε φορά να έδιναν.  

Βέβαια, ένας πολύ βασικός περιορισμός της έρευνας αφορά στο γεγονός ότι δεν 

μπορούμε, προφανώς, να μιλάμε για γενίκευση των αποτελεσμάτων της πέρα από τον ίδιο 

τον πληθυσμό μελέτης, αφού ως μελέτη περίπτωσης περιορίζεται στους μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς μιας συγκεκριμένης περιοχής μελέτης με τα ιδιαίτερά της 

χαρακτηριστικά, ενώ στόχος της έρευνας ήταν εξαρχής η κατανόηση του συγκεκριμένου 

πληθυσμού-στόχου, ως πληθυσμού υψηλού κινδύνου, του οικογενειακού και σχολικού 

πλαισίου ανάπτυξης της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών με απώτερο στόχο το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων σε εκείνη ή άλλες περιοχές 

υψηλού κινδύνου με παρόμοια χαρακτηριστικά, για την πρόληψη της εκδήλωσης και 

εξέλιξης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών.   

Μάλιστα, για όλα τα ερευνητικά ευρήματα, τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα 

που από αυτά προκύπτουν χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας και τη διάσταση της 

σχετικότητάς τους, καθώς η εικόνα που μας δίνουν βασίζεται στην αποτύπωση μιας 

δεδομένης/συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτισμικής στιγμής, κάτι που σημαίνει ότι τα 
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συγκεκριμένα ευρήματα δεν μπορούν να θεωρούνται ότι έχουν καθολική ισχύ και να 

λαμβάνονται υπόψη τους ως τέτοια.  

Και από τη στιγμή που η έρευνά μας ως μελέτη περίπτωσης, έχει χαρακτήρα, ως προς 

το στατιστικό δείγμα, σχεδόν απογραφικό, περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος του υπό 

μελέτη πληθυσμού, αλλά και δεδομένου του ότι για να πραγματοποιηθεί με έγκυρο τρόπο η 

Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση/Confirmatory Factor Analysis αναγκαστήκαμε να 

μειώσουμε τον αριθμό των υποκειμένων και των ερωτήσεων/δηλώσεων (η διαδικασία 

περιγράφεται αναλυτικά στις σελ. 213-215), δεν ισχύει ο στατιστικός περιορισμός των 

ερευνών στο κοινωνικό πεδίο, βάσει του οποίου απαιτείται πενταπλάσιος αριθμός 

υποκειμένων σε σχέση με τον αριθμό των ερωτήσεων/δηλώσεων (items) της 

χρησιμοποιούμενης κλίμακας για να ελεγχθεί η διασπορά του δείγματος και να 

διασφαλιστεί η στατιστική εγκυρότητα της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής 

Ανάλυσης/Confirmatory Factor Analysis (Αλεξόπουλος, 2011). Κατά συνέπεια, τα μοντέλα 

της Ανάλυσης Διαδρομών/Path Analysis που προέκυψαν θεωρούνται απολύτως έγκυρα. 

Μάλιστα, η ίδια στατιστική εγκυρότητα θα διασφαλιζόταν και με το μισό αριθμό 

υποκειμένων (50). Αν ισχύει κάποιος στατιστικός περιορισμός, αυτός αφορά στο γεγονός   

ότι κάποιες σημαντικές διαμεσολαβήσεις πιθανά να μην αναδείχθηκαν στην   

Ανάλυση Διαδρομών/Path Analysis, λόγω του μικρού αριθμού του δείγματος. 

Για την ακόμα καλύτερη κατανόηση του πληθυσμού στη συγκεκριμένη περιοχή 

μελέτης με απώτερο στόχο το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων και 

παρεμβάσεων για την πρόληψη της προβληματικής/αντικοινωνικής συμπεριφοράς των 

παιδιών, ακολουθεί μια σειρά από υποδείξεις/προτάσεις για περαιτέρω έρευνα που 

προέκυψαν ως προεκτάσεις στα πλαίσια της έρευνας αυτής.  

Καταρχήν, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί κατά πόσο η αντικοινωνική συμπεριφορά 

των μαθητών (επιθετικότητα/παραβατικότητα) στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης 

συνδέεται με αντίστοιχη συμπεριφορά των γονιών τους, αλλά και πώς αυτή σχετίζεται με 

τις αρχές, τις αξίες, τα πρότυπα και τους κανόνες συμπεριφοράς που επικρατούν στις 

οικογένειες των παιδιών αυτών. Κι αυτό, γιατί για τους μαθητές της έρευνας οι 

συμπεριφορές «ψεύδη, μικρο-κλοπές, υιοθέτηση συμπεριφορών ενηλίκων» 

παρουσιάζονται να αναφέρονται με υψηλή σχετικά συχνότητα, κάτι που πιθανά συνδέεται, 

εκτός όλων των άλλων, με τα πρότυπα συμπεριφοράς των γονιών τους, τις επικρατούσες 

οικογενειακές αρχές και αξίες.  

Επίσης, η συστηματικότερη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στα προβλήματα 

συμπεριφοράς των μαθητών της περιοχής αυτής και στις γονικές και μεταξύ γονιού-παιδιού 
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συγκρούσεις (traumatic relationships) θα ήταν χρήσιμη και βοηθητική για τον καλύτερο 

προσδιορισμό των αιτιολογικών παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση 

προβλημάτων συμπεριφοράς εκ μέρους του παιδιού και κατ’ επέκταση στην 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και πρόληψή τους. 

Επιπλέον, θα ήταν σημαντικό να διερευνηθεί περαιτέρω ο τρόπος που διεξάγεται η 

επικοινωνία στις συγκεκριμένες οικογένειες, καθώς και η σύνδεση του τρόπου αυτού με τις 

αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που επικρατούν στο συγκεκριμένο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόησή του ρόλου του στην 

ανάπτυξη της αντικοινωνικής (επιθετικής/παραβατικής) συμπεριφοράς των παιδιών.  

Ακόμη, λόγω της σχετικά υψηλής χρήσης της πρακτικής της «φυσικής 

επιθετικότητας» εκ μέρους των γονιών στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, θα είχε 

ενδιαφέρον να διερευνηθούν περαιτέρω με συστηματικότερο τρόπο οι επιπτώσεις που αυτή 

έχει στο συγκεκριμένο πληθυσμό, καθώς επίσης και  κατά πόσο η πρακτική αυτή συνδέεται 

με αντίστοιχα βιώματα των γονιών των μαθητών από τους δικούς τους γονείς, ενώ 

βοηθητικός θα μπορούσε, επιπλέον, να είναι ο απολογισμός της αποτελεσματικότητας της 

συγκεκριμένης πρακτικής από τους γονείς που την έχουν βιώσει στη δική τους παιδική 

ηλικία.  

Επίσης, θα είχε ιδιαίτερο νόημα να διερευνηθεί πιο συστηματικά το θέμα της 

συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης. 

Ειδικότερα, να διερευνηθεί η σημαντικότητα της σχέσης αυτής εκ μέρους και των δύο 

πλευρών (οικογένειας και σχολείου) και να καταθέσει κάθε πλευρά τις ανάγκες της και τη 

στάση που χρειάζεται από την άλλη πλευρά, κάτι που θα μπορούσε σημαντικά να 

αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων που είναι επιτακτικές γύρω από το 

συγκεκριμένο ζήτημα στην περιοχή αυτή.   

Ακόμη, στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης αλλά και ευρύτερα θα είχε αξία να 

μελετηθεί κατά πόσο οι αρνητικές στάσεις και πρακτικές διαχείρισης των γονιών και των 

εκπαιδευτικών συνδέονται με προσωπικές τους αδυναμίες γύρω από τη διαχείριση των 

αρνητικών συναισθημάτων που τους δημιουργούν οι προβληματικές συμπεριφορές των 

μαθητών, μια γνώση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη στο σχεδιασμό παρεμβάσεων με 

στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γονικών και εκπαιδευτικών στάσεων και 

πρακτικών διαχείρισης των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών.  

Επιπρόσθετα, σε επόμενες έρευνες σχετικά με την απόρριψη που βιώνει το παιδί από 

τους σημαντικούς ενήλικες της ζωής του (πατέρα, μητέρα, δάσκαλο), θα είχε ενδιαφέρον 

να διερευνηθεί ποιες στάσεις των ενηλίκων, γονιών και εκπαιδευτικών, στο συγκεκριμένο 
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πληθυσμό μελέτης γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές ως απορριπτικές, βιώνονται 

δηλαδή δυσάρεστα από τους ίδιους τους μαθητές και συνδέονται θετικά με τα προβλήματα 

συμπεριφοράς τους.    

Επιπλέον, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί ο τρόπος που μπορεί να 

σχετίζεται το φύλο του παιδιού που εκδηλώνει προβλήματα συμπεριφοράς με το φύλο του 

γονέα και του δασκάλου από όπου το παιδί βιώνει απόρριψη. Κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό 

να γίνει στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, λόγω του περιορισμένου δείγματος καθώς 

η μεταβλητή του φύλου - σε αντίθεση για παράδειγμα από εκείνη του τμήματος ένταξης 

που διερευνήθηκε - χρειάζεται μεγαλύτερο δείγμα για να μελετηθεί λόγω της ευρύτερης 

φύσης της, η οποία αφορά και απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό των μαθητών. 

Μάλιστα, έρευνες που ασχολήθηκαν με τη διάσταση του φύλου των παιδιών, όπως η 

εκείνη των Hussain και Munaf (2012), δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο 

στην αντιλαμβανόμενη πατρική απόρριψη. Ειδικότερα, στη διάσταση της επιθετικότητας 

και της εχθρότητας βρέθηκαν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο φύλο, ήταν δηλαδή 

μεγαλύτερη αυτή που βίωναν τα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια. Ακόμη, στην έρευνα 

των Ahmed, Gielen, και Al-Sabah (2008) βρέθηκε ότι τα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια 

αντιλαμβάνονταν τους γονείς τους και ειδικά τους πατεράδες τους να τους δείχνουν 

λιγότερη αποδοχή, να είναι πιο επιθετικοί, να τους παραμελούν και να τους απορρίπτουν 

περισσότερο. Επίσης, στην έρευνα των Reti, Samuels, Eaton, Bienvenu, Costa, και Nestadt 

(2002) τα αντικοινωνικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων ανδρών βρέθηκαν να σχετίζονται 

με χαμηλή μητρική φροντίδα και υψηλή μητρική περιοριστικότητα στη συμπεριφορά και 

στις γυναίκες με χαμηλή πατρική φροντίδα και υψηλή μητρική άρνηση της ψυχολογικής 

αυτονομίας.  

Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί διεξοδικότερα το πώς προσδιορίζεται και 

το πώς βιώνεται η οικογενειακή δυσλειτουργία από τους μαθητές της έρευνας. Το σαφές 

είναι ότι την έλλειψη συνοχής τη συνδέουν με τη μη υγιή/ικανή οικογενειακή λειτουργία. 

Κι ενώ η συνοχή δείχνει να τους δίνει ασφάλεια ως προς τη λειτουργία της οικογένειάς 

τους, η σύγκρουση φαίνεται να μην επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια αυτή, σαν να είναι 

απλά ένας μαθημένος τρόπος επικοινωνίας. 

Ακόμη, από τη στιγμή που και η διενεκτικότητα της τάξης για τους μαθητές της 

έρευνας βιώνεται ως κάτι το μη απειλητικό για την ικανοποίηση που εισπράττουν από τη 

λειτουργία της τάξης, το οποίο μάλιστα συνδέεται με τη συνοχή της τάξης, δημιουργείται ο 

προβληματισμός του κατά πόσο παρόλα αυτά η διενεκτικότητα της τάξης επιδρά αρνητικά 

στη συμπεριφορά τους, ενώ από την άλλη αξίζει περαιτέρω να διερευνηθεί ποιες 
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διαστάσεις που αφορούν στη λειτουργία της τάξης βιώνονται από τους μαθητές 

ενοχλητικές, προβληματικές και μη βοηθητικές ως προς τις ανάγκες της ανάπτυξής τους.  

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να διασαφηνιστεί από επόμενες έρευνες ποιες πτυχές της 

συμπεριφοράς των μαθητών της συγκεκριμένης περιοχής μελέτης συνδέονται θετικά με 

την αυτοαντίληψή τους, καθώς επίσης και ποιες στάσεις των γονιών και του δασκάλου 

επιδρούν αρνητικά σε αυτήν, μια γνώση που θα ήταν χρήσιμη στην εφαρμογή 

αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 

των μαθητών αυτών. 
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Β5. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Έπειτα, όσον αφορά στις προτάσεις για παρέμβαση, οι οποίες προκύπτουν ως 

απόρροια της παρούσας ερευνητικής δουλειάς και θεωρούνται ότι θα μπορούσαν να 

αποβούν βοηθητικές στην κατεύθυνση της πρόληψης της προβληματικής/αντικοινωνικής 

(επιθετικής και παραβατικής) συμπεριφοράς των παιδιών στο πλαίσιο του δημοτικού 

σχολείου στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, είναι οι ακόλουθες.  

Καταρχήν, ένας πρώτος στόχος των παρεμβάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή θα είχε 

νόημα να αφορά στην ενδυνάμωση της σχέσης δασκάλου και μαθητή. Ειδικότερα, 

χρειάζεται να κατανοηθεί βαθιά από τους εκπαιδευτικούς ότι η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμη, πολύτιμη και σημαντική για κάθε μαθητή κι ακόμη περισσότερο για τους 

ψυχοκοινωνικά ευάλωτους μαθητές, για τους οποίους η αποδοχή, η αγάπη, η επικοινωνία, 

η υποστήριξη και η συνεργασία με το δάσκαλο μπορεί να αποβεί κομβικής σημασίας 

επιρροή για τη ζωή τους, αντισταθμίζοντας τις ελλείψεις, τις αδυναμίες, τα συναισθήματα 

απόρριψης και περιθωριοποίησης που συνήθως βιώνουν στο σχολικό πλαίσιο.   

Για τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

βασική παράμετρος που δύναται να προάγει τα κίνητρα, τη μαθησιακή πρόοδο, τη 

συμπεριφορά τους είναι η σχέση με το δάσκαλο (Κουράκη, 2009). O ρόλος, επομένως, των 

εκπαιδευτικών για την προαγωγή των μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων και τη σχολική και κοινωνική προσαρμογή των μαθητών γίνεται ακόμη πιο 

σημαντικός στις περιπτώσεις που οι μαθητές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες μαθησιακές και 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες (Brendtro, 2004).  

Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας των O’ Connor, Dearing, και Collins (2011) 

έδειξαν σχετικά ότι η υψηλής ποιότητας σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή 

συνδέεται με χαμηλά επίπεδα εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς και ότι η 

υψηλής ποιότητας σχέση ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητή λειτουργεί σαν 

προστατευτικός παράγοντας βοηθώντας τα παιδιά με εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς στην πρόληψη της εξέλιξης των προβλημάτων τους σε μακροχρόνια, κάτι το 

οποίο μπορεί σημαντικά να αξιοποιηθεί στις παρεμβάσεις πρόληψης στη μέση παιδική 

ηλικία. Ακόμη, η μελέτη μετα-ανάλυσης των Roorda, Koomen, Spilt, και Oort (2011) 

έδειξε ότι η αρνητική σχέση ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητή είχε σοβαρότερες 

επιπτώσεις για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας απ’ ό,τι για τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ένας σημαντικός τρόπος που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κερδίσουν τους μαθητές 

τους είναι μέσα από τις θετικές τους προσδοκίες γι’ αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις 
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θετικές προσδοκίες τους για τους μαθητές τους, την επίδοση αλλά και τη συμπεριφορά 

τους, μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην αυτοαντίληψή τους. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν προσδοκίες από τους μαθητές τους βασιζόμενοι στην πίστη τους ότι τα 

παιδιά μπορούν να τα καταφέρουν να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να τις 

αξιοποιήσουν, τότε μπορούν να γίνουν οι πιο ισχυροί σύμμαχοι των μαθητών τους στην 

πορεία τους προς την ολόπλευρη και δημιουργική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους 

(Χατζηχρήστου, 2012).  

Εξάλλου, όσον αφορά στη σημασία της σχέσης δασκάλου και μαθητή, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευμένους στην 

εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο δημοτικό σχολείο, σχετικά με την πρόληψη 

μαθητικών παραβατικών συμπεριφορών στο δημοτικό σχολείο και το ρόλο του δασκάλου 

σ’ αυτήν, οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολό τους, παρουσιάζονται να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 

στην ύπαρξη ανθρώπινων σχέσεων στο χώρο της εκπαίδευσης (μεταξύ των μαθητών, 

δασκάλων-μαθητών και δασκάλων-γονιών), να αναγνωρίζουν την ευθύνη των 

εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των παιδιών, να συνδέουν τον αποτελεσματικό στην 

πρόληψη εκπαιδευτικό με τον «καλό άνθρωπο/δάσκαλο», να τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης 

ψυχολόγων στα σχολεία με ρόλο υποστηρικτικό/βοηθητικό στο έργο των εκπαιδευτικών 

και την ανάγκη ενασχόλησης του σχολείου και των εκπαιδευτικών με τις πραγματικές 

ανάγκες των παιδιών. Πρόκειται για ευρήματα που τονίζουν την ευθύνη του δασκάλου 

στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (Σμυρνάκη, 2011).  

Έπειτα, όσον αφορά στη σχέση οικογένειας και σχολείου, ιδιαίτερα κρίσιμη είναι για 

τη συγκεκριμένη περιοχή η ενδυνάμωση της σχέσης επικοινωνίας, διασύνδεσης και 

συνεργασίας οικογένειας και σχολείου και η ενίσχυση της αξίας της εκπαίδευσης στην 

αντίληψη των γονιών και των παιδιών τους μέσα από την ενεργό συμμετοχή και των δύο 

γονιών στο σχολείο. Ειδικότερα, το ζητούμενο είναι η εύρεση κοινών σημείων 

ενδιαφέροντος και η δημιουργική αξιοποίηση των διαφορετικών δυνάμεων προς την 

κατεύθυνση της σύνδεσης των δύο αυτών ξεχωριστών κόσμων σε ένα κοινό στόχο, το 

καλό του παιδιού, κάτι που γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο και αναγκαίο στις περιπτώσεις των 

οικογενειών που έχουν κάποιο παιδί με προβλήματα συμπεριφοράς.  

Και κάτι τέτοιο προτείνεται, γιατί το σχολείο και ο δάσκαλος φαίνεται ότι έχουν 

αρκετά διαφορετική θέση444 και αξία στην αντίληψη των μαθητών της έρευνας συγκριτικά 

                                                
444Το σχολείο ως αξία είναι πολύ υποβαθμισμένο στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, κάτι που δεν ισχύει σε 
τέτοιο βαθμό στις ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δασκάλων, όπου δεν έχει διεισδύσει ο 
αστικός τρόπος ζωής και ο τουρισμός, παρέχοντας επιπρόσθετες επαγγελματικές προοπτικές (πέρα από τις 
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με την οικογένεια και τους γονείς. Το ζητούμενο δεν είναι φυσικά να αποδυναμωθεί η αξία 

της οικογένειας στα παιδιά αυτά, αλλά να εμπλουτιστεί με την παράλληλη ενίσχυση της 

αξίας της εκπαίδευσης, του σχολείου και του δασκάλου, όπου ιδιαίτερα καίριος κρίνεται ο 

ρόλος των γονιών, η από κοινού ενεργός συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα διασύνδεσης, επικοινωνίας και συνεργασίας 

ανάμεσα στα δύο βασικά πλαίσια ζωής και ανάπτυξης των παιδιών. Κι από πλευράς του, ο 

εκπαιδευτικός έχει ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη τόσο στο να εμπνεύσει, όσο και στο να 

διατηρήσει ζεστή την εμπλοκή αυτή του γονιού κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του μέσα 

από την πίστη του στην αξία του έργου του και την αγάπη του για κάθε παιδί 

αποδεικνύοντάς τα στην πράξη μέσα από τη στάση που υιοθετεί στο πλαίσιο εργασίας του 

αλλά και στην ευρύτερη ζωή του.  

Ένας, ακόμη, στόχος των παρεμβάσεων στην περιοχή μελέτης χρειάζεται να είναι η 

εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των γονιών και των δασκάλων ως προς τη βαρύτητα των 

εξωτερικευμένων αλλά και των εσωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς στην 

ανάπτυξη του παιδιού, παρά την πιο «αθόρυβη» και λιγότερο απαιτητική φύση τους. Η μη 

αναγνώριση της σημασίας των δεξιοτήτων ενδοπροσωπικής προσαρμογής του ατόμου και 

αντίστοιχα των εσωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς του, συνιστά μια συνθήκη 

που είναι αναγκαίο να αντιστραφεί, κάτι στο οποίο σημαντική ευθύνη έχουν κυρίως οι 

γονείς και οι δάσκαλοι, ενώ οι παρεμβάσεις πρόληψης που θα επιδιώκουν την εμπλοκή, 

εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους γύρω από τις δεξιότητες αυτές, μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βαθμιαία ανατροπή μιας τέτοιας κατάστασης 

(Christner, Mennuti, & Whitaker, 2009. Kracher, 2004). 

Έπειτα, οι παρεμβάσεις στην περιοχή αυτή θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να στοχεύουν 

στην εκπαίδευση των μαθητών στη διαχείριση των συναισθημάτων τους, στον αυτοέλεγχο, 

σε δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων κι ευρύτερα στην ανάπτυξη των 

ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών εκείνων δεξιοτήτων, που είναι αναγκαίες για την 

αποτελεσματική λειτουργία τους στα πλαίσια ζωής κι ανάπτυξής τους.  

Μάλιστα, το γεγονός ότι ο αυτοέλεγχος αναγνωρίζεται ως παράγοντας που διαφέρει 

σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών με και χωρίς προβλήματα 

συμπεριφοράς, τόσο κατά την εκτίμηση των μαθητών, όσο και των δασκάλων τους, 

υποδεικνύει ότι πιθανά να είναι και πιο δεκτικοί και συνεργάσιμοι στο ενδεχόμενο του να 

βοηθηθούν μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις πρόληψης, οι οποίες θα έχουν στόχο την 

                                                                                                                                               
κτηνοτροφικές και τις αγροτικές) που εκτοπίζουν περαιτέρω την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης από την 
αγορά εργασίας.  
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ενίσχυση του αυτοελέγχου των μαθητών για τον περιορισμό των προβλημάτων στη 

συμπεριφορά τους. 

Ένας από τους στόχους των προσπαθειών πρόληψης στην περιοχή θα μπορούσε να 

είναι ο τρόπος επικοινωνίας με έμφαση στην εκπαίδευση σε θετικούς, μη συγκρουσιακούς 

κι ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας, κάτι που θα μπορούσε να αποβεί βοηθητικό στη 

σχέση επικοινωνίας των παιδιών με την οικογένεια, το σχολείο και, το σημαντικότερο, με 

ανθρώπους που διαθέτουν διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, άλλους κώδικες 

επικοινωνίας. Κι επειδή οι συγκρουσιακοί τρόποι επικοινωνίας συνδέονται, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, με την επιθετικότητα (προκύπτουν από την επιθετικότητα αλλά και την 

ενισχύουν), η βελτίωση της επικοινωνίας θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της 

επιθετικότητας των παιδιών.  

Μάλιστα, η έρευνα των Loukas και Murphy (2007) έδειξε σχετικά ότι τα υψηλά 

επίπεδα σύγκρουσης μέσα στη σχολική τάξη συνδέονται με περισσότερα προβλήματα 

συμπεριφοράς αλλά και καταθλιπτικά συμπτώματα των μαθητών, ενώ τα υψηλά επίπεδα 

συνοχής στο κλίμα της σχολικής τάξης καθώς και η ικανοποίηση από τη λειτουργία της 

τάξης συνδέονται με μείωση του κινδύνου εκδήλωσης προβλημάτων συμπεριφοράς των 

μαθητών.   

Η συναισθηματική αγωγή, που αποτελεί ευθύνη όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά 

και των γονιών, περιλαμβάνει: την επίγνωση των συναισθημάτων των παιδιών, την 

αναγνώρισή τους, την ακρόαση με ενσυναίσθηση και επιβεβαίωση των συναισθημάτων 

του παιδιού, τη βοήθεια που παρέχεται στο παιδί να κατονομάσει λεκτικά τα συναισθήματά 

του και τον καθορισμό ορίων παράλληλα με την παροχή βοήθειας στη διερεύνηση 

στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων (Χατζηχρήστου, 2005-β). 

 Τόσο στη διαχείριση των συναισθημάτων, όσο και στον αυτοέλεγχο αλλά και 

ευρύτερα στην ανάπτυξη των αναγκαίων ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων για μια καλή ζωή μπορούν να συμβάλλουν τα προγράμματα κοινωνικής και 

συναισθηματικής ανάπτυξης. H κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη βοηθάει στην 

πρόληψη συμπεριφορικών και συναισθηματικών δυσκολιών, ενώ ειδικότερα θωρακίζει τα 

άτομα στο να προστατευτούν από κινδύνους, καθώς ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητά 

τους. Πρόκειται ουσιαστικά για προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της 

ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών και εφήβων (Chadwick, 2014). 

Άλλωστε, η εμπειρία από την εφαρμογή ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων στα 

σχολεία υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών η 

εφαρμογή στο σχολείο αναλυτικών προγραμμάτων και δράσεων που ενσωματώνουν την 
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ακαδημαϊκή με την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση (Barbarasch & Elias, 2009. 

Hatzichristou, Lykitsakou, Lampropoulou, & Dimitropoulou, 2010). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης 213 σχολικά βασισμένων διεθνών 

προγραμμάτων συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης από το νηπιαγωγείο ως το 

γυμνάσιο των Bierman, Coie, Dodge, Greenberg, Lochman, McMahon, και συν. (2010), 

όταν ένα πρόγραμμα κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης είναι καλά εμπλουτισμένο και 

εφαρμόζεται μακροχρόνια μπορεί να έχει πολύ σημαντικά προληπτικά αποτελέσματα στα 

επίπεδα επιθετικότητας των παιδιών, στην ανάπτυξης της κοινωνικής και συναισθηματικής 

επάρκειας τους και της δέσμευσής τους με την εκπαίδευση, στις στάσεις, τις αντιλήψεις και 

τις συμπεριφορές τους.  

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση ενός προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής 

νοημοσύνης που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σουηδία έδειξε, 

σύμφωνα με τους Kimber, Sandell, και Bremberg (2008), ότι έχει θετικά αποτελέσματα 

στον αυτοέλεγχο των παιδιών, στην ενσυναίσθηση, στην κινητοποίηση και στην 

αυτεπίγνωση, στα εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς. 

Παράλληλα, η έρευνα των Ross, Romer, και Horner (2012) έδειξε ότι η σταθερή εφαρμογή 

ενός σχολικού προγράμματος θετικών παρεμβάσεων και υποστήριξης της συμπεριφοράς 

στην Αμερική συνδεόταν με σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 

των εκπαιδευτικών και υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας στο έργο τους.  

Ένας, ακόμη στόχος των παρεμβάσεων στην περιοχή αυτή, χρειάζεται να είναι η 

διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων των γονιών και των εκπαιδευτικών που τους 

διακινεί η προβληματική συμπεριφορά των μαθητών και η αναποτελεσματικότητα των 

στάσεων/πρακτικών τους, έτσι ώστε να μην εκτονώνονται με τη μορφή αρνητικών 

στάσεων και πρακτικών που ενισχύουν περαιτέρω τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

μαθητών.  

Μάλιστα, η εκπαίδευση των δασκάλων στη διαχείριση των συναισθημάτων των 

μαθητών αλλά και των δικών τους, στον τρόπο που μπορούν να τα βοηθήσουν μέσα από 

την καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική, αλλά και μέσα από περισσότερο 

εξειδικευμένες και στοχευμένες προσπάθειες που μπορούν επιπλέον να γίνουν για την 

ενίσχυσή της, μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και 

πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών (Conduct Problems Prevention 

Group, 2011).    
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Σημαντικός, επίσης, στόχος των παρεμβάσεων στην περιοχή αυτή χρειάζεται να είναι 

η ευαισθητοποίηση κι εκπαίδευση των γονέων ως προς τα μηνύματα που υπάρχουν πίσω 

από τους διαφορετικούς και συχνά αντιφατικούς τρόπους επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με το παιδί, καθώς, επίσης, η έμφαση στην ανάπτυξη μιας συντονισμένης 

και συνεπούς γονικής στάσης προς το παιδί, η οποία θα προσδίδει σαφή, σταθερά και 

ξεκάθαρα μηνύματα αγάπης, αποδοχής και υποστήριξής του.  

Έπειτα, κρίσιμο σημείο των παρεμβάσεων στην περιοχή αυτή συνιστά η αξιοποίηση 

της θετικής δύναμης και επιρροής του μητρικού ρόλου ως βασικού συμμάχου στις 

παρεμβάσεις πρόληψης μέσω της άμεσης και ενεργού εμπλοκής και συμμετοχής της με 

στόχο φυσικά την προσέλκυση και συμμετοχή και του πατέρα στο σχολείο. Κι αυτό γιατί, 

σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ο ρόλος της μητέρας θα μπορούσε πολύ σημαντικά 

και καίρια να αξιοποιηθεί ως αρωγός, σύμμαχος μέσα από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

εμπλοκή της στις παρεμβάσεις και δράσεις πρόληψης στη συγκεκριμένη περιοχή, κάτι που 

θα μπορούσε να λειτουργήσει σε σημαντικό βαθμό προληπτικά ή προστατευτικά στην 

εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς.  

Μάλιστα, η γονική σχέση κι εμπλοκή μπορεί να αποβεί πολύ σημαντική για τη 

βελτίωση της σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς του μαθητή. Τόσο οι γονείς, όσο και οι 

εκπαιδευτικοί διευκολύνουν μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους την εκπαίδευση των 

μαθητών. Σ’ αυτό, ρόλο διαδραματίζει το σχολείο, η οικογένεια, η διοίκηση του σχολείου, 

καθώς και οι κοινοτικές υπηρεσίες. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βιώνουν διαφορετικές 

πραγματικότητες και σε αυτό το χάσμα η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο συνιστά ένα 

πολύ σημαντικό βήμα προς όφελος του ίδιου του παιδιού, αλλά και των ίδιων των 

ενηλίκων, γονιών και εκπαιδευτικών (Joseph, 2013).  

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό σημείο των παρεμβάσεων στην περιοχή αυτή συνιστά η 

συνειδητοποίηση της επιρροής που οι δάσκαλοι μπορούν, μέσα από το ρόλο και το έργο 

τους, να ασκήσουν γενικά στους μαθητές τους κι ακόμη περισσότερο στους ψυχοκοινωνικά 

ή/και μαθησιακά επιβαρυμένους, με στόχο τη συνειδητή ανάληψη της ευθύνης αυτής στην 

πράξη μέσα από την αλλαγή της στάσης και του τρόπου προσέγγισής τους. 

Όσον αφορά στην ευθύνη των εκπαιδευτικών, θεωρείται ότι όταν οι εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν σαφή επίγνωση των παραγόντων που συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχικής 

ανθεκτικότητας445, είναι ακόμη πιο δύσκολο να προωθήσουν προγραμματισμένες και 

                                                
445Ειδικότερα, στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στο χώρο του σχολείου τόσο στο επίπεδο των 
μαθητών,  όσο και στο επίπεδο των εκπαιδευτικών, μπορούν να συμβάλλουν: η ανάπτυξη συναισθηματικών 
δεσμών, η δημιουργία σαφών και ξεκάθαρων ορίων, η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για τη 
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δομημένες αλλαγές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προαγωγή της ανθεκτικότητας στο 

χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξαλείψουν τα εμπόδια που 

δυσχεραίνουν τη διαδικασία ανάπτυξης της ψυχικής ανθεκτικότητας που μπορεί να 

χαρακτηρίζουν την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Για να επιτύχουν όμως το στόχο αυτό, θα 

πρέπει και οι ίδιοι να γίνουν «ψυχικά ανθεκτικοί». Οι αποθαρρυμένοι και απογοητευμένοι 

εκπαιδευτικοί θεωρείται απίθανο ότι μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πλαισίων 

που χαρακτηρίζονται από την παροχή δυνατοτήτων και τη διαδικασία της αλλαγής 

(Henderson & Milstein, 2008).  

Πολύ βασικό ρόλο στη συμπεριφορά των παιδιών διαδραματίζει το καθημερινό 

παράδειγμα των ενηλίκων. Ο εκπαιδευτικός με τη στάση του μπορεί να δημιουργήσει, να 

περιορίσει ή και να εξαλείψει τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών του. Σημαντικό 

ρόλο στις σχέσεις του με την τάξη παίζουν: η αναγνώριση των εξατομικευμένων αναγκών 

των μαθητών του, οι υψηλές και συνάμα λογικές προσδοκίες για σχολική επιτυχία, η 

συνέπεια στην επιβολή ποινών κι επιβραβεύσεων, η τήρηση ίσων αποστάσεων απέναντι 

στους μαθητές, η εξασφάλιση της συμμετοχής τους σε αποφάσεις που αφορούν στη 

λειτουργία της τάξης, η συμπεριφορά του ως πρότυπο προς μίμηση για τους μαθητές του, 

τα επίπεδα ανεκτικότητάς του και η επιστημονική του κατάρτιση και πληρότητα. Οι 

παράγοντες αυτοί δρουν σύνθετα αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους (Μαρτσάκη, 2000).  

Σύμφωνα, άλλωστε, το σχολείο συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του παιδιού. Οι πιο ουσιαστικές επιρροές προέρχονται από τα μοντέλα 

που προτείνονται μέσα από τη συμπεριφορά, τις στάσεις, το μη λεκτικό περιεχόμενο της 

επικοινωνίας, τη δυναμική των σχέσεων, το ύφος της «ηγεσίας», τις αρχές και τις αξίες που 

διέπουν γονείς κι εκπαιδευτικούς, το σχολείο και την κοινωνία στο σύνολό τους 

(Μπακιρτζής, 2004). 

Μάλιστα, σύμφωνα με την προσωποκεντρική θεωρία του Rogers, οι αναγκαίες και 

ικανές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή είναι η 

ενσυναίσθηση, η εκτίμηση και άνευ όρων αποδοχή και η γνησιότητα-συμφωνία. Όταν 

βιώνεται αυτή η φιλοσοφία από το σχολείο και τον εκπαιδευτικό, το άτομο εξυπηρετείται 

να προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα κεντρίζεται και η 

δημιουργική αλλαγή στους άλλους, συνθήκη που ευνοεί την ατομική και κοινωνική 

αλλαγή. Βασικά χαρακτηριστικά του ίδιου του εκπαιδευτικού που μπορούν να βοηθήσουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη των μαθητών του είναι να επιδιώκει την απόκτηση αυτογνωσίας, 

                                                                                                                                               
ζωή, η παροχή στήριξης και φροντίδας, η ύπαρξη υψηλών προσδοκιών και η σαφής έκφρασή τους, η παροχή 
ευκαιριών για ουσιώδη συμμετοχή (Brehm & Doll, 2009. Henderson & Milstein, 2008).  
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να βρίσκεται σε ισορροπία και αρμονία με τον εαυτό του, να διαθέτει την ικανότητα 

επικοινωνίας, να έχει σταθερή στάση και συμπεριφορά, να συνάπτει και να διατηρεί ζεστές 

σχέσεις, να έχει μια θετική στάση για τον άνθρωπο και το μαθητή (Μπρούζος, 2009).  

Η κοινωνική και συναισθηματική ικανότητα του εκπαιδευτικού και ο τρόπος/στάση 

ζωής του επηρεάζουν τη δημιουργία και διατήρηση υποστηρικτικών σχέσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών και την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης (Jennings & 

Greenberg, 2009). Πρόκειται για παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση του κλίματος της τάξης με τέτοιο τρόπο που προάγει τη θετική ανάπτυξη 

όλων των παιδιών (Billington, 2006. Kauffman & Brigham, 2009).  

Κι επειδή υπάρχει ο κίνδυνος οι δάσκαλοι να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό χωρίς 

παιδαγωγική συνείδηση και να αναπτύσσουν στάσεις, αν όχι ανοιχτής, ακόμη και 

συγκαλυμμένης απόρριψης απέναντι σε παιδιά με ιδιαιτερότητες και έντονες δυσκολίες 

προσαρμογής, το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο και κυρίως το σύστημα 

υποστήριξης των δασκάλων χρειάζεται να εξελιχθεί, να επεξεργαστεί δοκιμασμένα 

επιστημονικά μοντέλα που προάγουν την ενταξιακή πολιτική, διότι η σύγχρονη αντίληψη 

για μια ολιστική ενταξιακή παιδαγωγική δεν αρκεί να επαφίεται στις ευαισθησίες και στο 

φιλότιμο μεμονωμένων δασκάλων προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά με δυσκολίες 

(Kourkoutas & Mouzaki, 2007).  
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I. Έγγραφα για την Προετοιμασία Διεξαγωγής της Έρευνας 
 
1. Άδεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη Διεξαγωγή της Έρευνας 

 

2. Αλληλογραφία προς τους Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικούς στην Έρευνα 

 

3. Έντυπο Συγκατάθεσης Εκπαιδευτικών για τη Συμμετοχή τους στην Έρευνα  

 

4. Ενημέρωση Γονιών για την Έρευνα κι Έντυπο Συγκατάθεσης για τη Συμμετοχή του 

Παιδιού τους  

 

5. Ενημέρωση Γονιών για τη Δεύτερη Φάση της Έρευνας κι Έντυπο Συγκατάθεσης για τη 

Συμμετοχή του Παιδιού τους  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Π. Τ. Δ. Ε. 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Αλληλογραφία προς τους Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικούς στην Έρευνα 

Ονομάζομαι Σμυρνάκη Μαρία και είμαι υποψήφια διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στα πλαίσια της διδακτορικής 

μου διατριβής κι έχοντας λάβει την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πρόκειται να διεξάγω έρευνα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 

2012, σε κάποια δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου γύρω από τους παράγοντες που 

σχετίζονται με τη συμπεριφορά μαθητών δημοτικού σχολείου.   

Ειδικότερα, η έρευνα περιλαμβάνει δύο στάδια και αφορά όλους τους μαθητές 

όλων των τμημάτων των κανονικών τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Στο πρώτο στάδιο, θα 

συμμετάσχουν οι δάσκαλοι των μαθητών αυτών με τη συμπλήρωση δύο ερωτηματολογίων 

και οι ίδιοι οι μαθητές με τη συμπλήρωση πέντε συνολικά ερωτηματολογίων. Το δεύτερο 

στάδιο, το οποίο θα αφορά ένα μικρό μόνο αριθμό μαθητών, θα περιλαμβάνει ατομικές 

συνεντεύξεις στους ίδιους τους μαθητές, στους γονείς, στους δασκάλους και στους 

διευθυντές των σχολείων τους.  

 Καθώς η έρευνα αυτή στοχεύει να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των συμπεριφορών των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς στο δημοτικό σχολείο, η δική 

σας συνεργασία, μέσω της συμμετοχής σας στην έρευνα, αποτελεί ζωτικής σημασίας 

ζήτημα για την επίτευξη του στόχου αυτού.   

Τα ερωτηματολόγιά σας θα κωδικοποιηθούν και η ταυτότητά σας θα παραμείνει 

απόρρητη σε οποιαδήποτε καταγραφή, παρουσίαση ή δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Για τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα είναι αναγκαία η προηγούμενη 

ενημέρωση και γραπτή συγκατάθεση των γονιών. Τα ερωτηματολόγια των μαθητών θα 

κωδικοποιηθούν, οι μαθητές δεν πρόκειται να βιντεοσκοπηθούν ή να μαγνητοφωνηθούν, 

ενώ σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί αυστηρά η ανωνυμία τους, όπως, άλλωστε, επιβάλλει 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

 Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ θερμά.   

Η ερευνήτρια. 

Μαρία Σμυρνάκη 
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Έντυπο Συγκατάθεσης Εκπαιδευτικού  

 

Τίτλος Έρευνας: «Διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά μαθητών 

δημοτικού σχολείου» 

 

Ερευνήτρια: Σμυρνάκη Μαρία, Ψυχολόγος. 

 

 Η ερευνήτρια έχει εξηγήσει πλήρως αυτή την έρευνα σε εμένα. Είχα την ευκαιρία 

να κάνω οποιαδήποτε ερώτηση ήθελα γύρω από την έρευνα και να συζητήσω για τη 

συμμετοχή μου σε αυτήν. Οποιαδήποτε ερώτηση είχα σχετικά με την έρευνα έχει 

απαντηθεί ικανοποιητικά από την ερευνήτρια.  

 Δέχομαι να συμμετάσχω στην έρευνα αυτή, με τη συμπλήρωση δύο 

ερωτηματολογίων, επιμέρους διερευνητικών συνεντεύξεων και μιας συνέντευξης στο 

τέλος, και ξέρω ότι είμαι ελεύθερος/ελεύθερη να μην απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση 

δεν θέλω να απαντήσω ή να αποχωρήσω εντελώς από την έρευνα. Είμαι 

πεπεισμένος/πεπεισμένη ότι δεν θα τιμωρηθώ με κάποιον τρόπο, εάν δεν απαντήσω σε 

κάποια ερώτηση ή αποχωρήσω από την έρευνα.  

 Ακόμη, δίνω την άδειά μου να μαγνητοφωνηθεί η τελική συνέντευξη και τα 

αποτελέσματα από όλη τη συμμετοχή μου στην έρευνα (ερωτηματολόγια, διερευνητικές 

συνεντεύξεις, τελική συνέντευξη) να χρησιμοποιηθούν στην τελική αναφορά της 

διδακτορικής διατριβής, να διατεθούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, να παρουσιαστούν και να 

δημοσιευτούν, με τον όρο ότι η ταυτότητά μου θα κρατηθεί μυστική.   

 

Ημερομηνία: …………………………………………………………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………. 

 

Υπογραφή: ……………………………………………………………………………...                                              

 

Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………... 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρκούτας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σμυρνάκη Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Ρεθύμνου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6958 450389 (Σμυρνάκη Μαρία, Ερευνήτρια) 

 

Ενημέρωση Γονιών για την Έρευνα 

Στα πλαίσια έρευνας, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να γίνει σε δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου, υπό την εποπτεία 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, γύρω 

από τη συμπεριφορά μαθητών Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, έχει επιλεγεί, έπειτα από τυχαία 

κλήρωση, να συμμετάσχει και το δικό σας παιδί με τη συμπλήρωση κάποιων 

ερωτηματολογίων στο χώρο του σχολείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του 

παιδιού σας στην έρευνα είναι η δική σας γραπτή συγκατάθεση ως γονείς. H ανωνυμία των 

μαθητών που θα συμμετάσχουν στην έρευνα θα τηρηθεί αυστηρά.  

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ θερμά. 

Η ερευνήτρια. 

 

 

Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα 

για τη Συμμετοχή του Παιδιού του στην Έρευνα 

Δέχομαι να συμμετάσχει το παιδί μου στην έρευνα με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί 

αυστηρά η ανωνυμία του σε οποιαδήποτε καταγραφή, παρουσίαση ή δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 

Ημερομηνία: …………………………………………………………………………………. 

Ονοματεπώνυμο Γονιού:……………………………………………………………………... 

Ονοματεπώνυμο Παιδιού:.……………………………………………………………............ 

Υπογραφή:...…………………………………………………………………………..............                                            

Τηλέφωνo Επικοινωνίας: ……………………………………………………………………. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουρκούτας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σμυρνάκη Μαρία, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Ρεθύμνου, 

                                            Ερευνήτρια-Ψυχολόγος 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6958 450389 

 

Ενημέρωση Γονιών για τη Δεύτερη Φάση της Έρευνας 

 Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της έρευνας που εγκρίθηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να γίνει σε δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου, υπό 

την εποπτεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Ρεθύμνου, με σκοπό να βοηθήσει γονείς και δασκάλους στην καλύτερη αντιμετώπιση της 

συμπεριφοράς μαθητών Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου, έχει επιλεγεί να 

συμμετάσχει και το δικό σας παιδί. Ειδικότερα, η φάση αυτή της έρευνας περιλαμβάνει μια 

συνέντευξη στη μητέρα του παιδιού, έπειτα μια συνέντευξη στο δάσκαλο/τη δασκάλα του 

παιδιού και τέλος μια συνέντευξη στο ίδιο το παιδί. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή του παιδιού σας στην έρευνα είναι η δική σας γραπτή συγκατάθεση ως γονείς. 

Η ανωνυμία των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην έρευνα θα τηρηθεί αυστηρά.  

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ θερμά. 

Η ερευνήτρια. 

 

Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα 

για τη Συμμετοχή του Παιδιού του στη Δεύτερη Φάση της Έρευνας 

Δέχομαι να συμμετάσχει το παιδί μου στη δεύτερη φάση της έρευνας με την προϋπόθεση 

ότι θα τηρηθεί αυστηρά η ανωνυμία του σε οποιαδήποτε καταγραφή, παρουσίαση ή 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Ημερομηνία: …………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Γονιού: ………………………………………………………………. 

Oνοματεπώνυμο Παιδιού: ……………………………………………………………... 

Υπογραφή: ……………………………………………………………………………...                                              

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ……………………………………………………………… 
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II. Μέσα Συλλογής των Δεδομένων της Έρευνας 

 
1. Ερωτηματολόγιο 32 Ερωτήσεων για Εξωτερικευμένα Προβλήματα Συμπεριφοράς 

(επιθετικότητα και παραβατικότητα) από Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς Παιδιών 6-

18 ετών (Achenbach & Rescorla, 2003) 

 

2. Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής για Μαθητή / Κλίμακα Αυτοαναφοράς (10-12 έτη) 

και Ερωτήσεις Σχολικής Επίδοσης 

 

3. Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής για Δάσκαλο / Κλίμακα Εκπαιδευτικού Παιδιών 

Σχολικής Ηλικίας (7-12 ετών) και Ερωτήσεις Σχολικής Επίδοσης 

 

4. Ερωτηματολόγιο PARQ (Parental Acceptance-Rejection/Short Form)  

 

5. Ερωτηματολόγιο TARQ (Teacher’s Acceptance-Rejection/Short Form)  

 

6. Ερωτηματολόγιο SFI (Self Report Family Inventory, Version II)  

 

7. Το Ερωτηματολόγιο της Τάξης μου (ΤΕΤ) για το Δημοτικό Σχολείο 

 

8. Το Σχέδιο της Συνέντευξης για Δάσκαλο  

 

9. Το Σχέδιο της Συνέντευξης για Γονείς  

 

10. Το Σχέδιο της Συνέντευξης για Μαθητή  
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Στοιχεία Δασκάλου Στοιχεία Παιδιού 

Ονοματεπώνυμο: Α/Α Μαθητή βάσει λίστας σχολείου: 

Σχολείο: Ηλικία:                      Φύλο: 

Τάξη:                         Τμήμα: Επικοινωνεί καλά στα Ελληνικά; 

Ηλικία: Εθνικότητα: 

Έτη προϋπηρεσίας σε σχολείο:  Παρακολουθεί τμήμα ένταξης: 

Χρόνος που γνωρίζω το μαθητή: Ζουν και οι δύο του γονείς;  

Ημερομηνία: Οι γονείς του ζουν μαζί σαν οικογένεια;  

 

 

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος με στοιχεία συμπεριφοράς μαθητών. Για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λάβετε υπόψη τη συμπεριφορά του μαθητή στο παρόν 

ή στους τελευταίους 2 μήνες. Εάν το στοιχείο της συμπεριφοράς ταιριάζει στο μαθητή 

πολύ ή πολύ συχνά, βάλτε σε κύκλο το 2. Εάν το στοιχείο της συμπεριφοράς ταιριάζει στο 

μαθητή κάπως ή μερικές φορές, βάλτε σε κύκλο το 1. Εάν το στοιχείο της συμπεριφοράς 

δεν του ταιριάζει καθόλου, βάλτε σε κύκλο το 0. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις 

ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορείτε, ακόμη και αν ορισμένες δεν φαίνονται να έχουν σχέση 

με το μαθητή. Είναι αναγκαίο να δώσετε την απαραίτητη βαρύτητα κατά τη συμπλήρωσή 

του για τον κάθε μαθητή, μια και βάσει των απαντήσεών σας θα επιλεγούν οι μαθητές που 

θα συμμετάσχουν στην έρευνα κι αυτό θα καθορίσει την όλη πορεία της. Γι’ αυτό και θα 

έχετε όλο το χρόνο που χρειάζεστε προκειμένου να το συμπληρώσετε για όλους τους 

μαθητές της τάξης σας.  

 

0=Δεν ταιριάζει,         1=Ταιριάζει κάπως/μερικές φορές,   2=Ταιριάζει πολύ/πολύ συχνά 

 

1 Είναι πνεύμα αντιλογίας……………………………………………….. 0 1 2 

2 Είναι σκληρός, μοχθηρός με τους άλλους, τους κάνει το νταή……….. 0 1 2 

3 Ζητά πολλή προσοχή από τους άλλους………………………………... 0 1 2 

4 Καταστρέφει τα πράγματά του………………………………………… 0 1 2 

5 Καταστρέφει πράγματα που ανήκουν σε άλλους……………………… 0 1 2 

6 Είναι ανυπάκουος στο σχολείο………………………………………... 0 1 2 

7 Μπλέκει σε πολλούς καβγάδες………………………………………... 0 1 2 

8 Επιτίθεται και χτυπά άλλους…………………………………………... 0 1 2 
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9 Φωνάζει πολύ, ουρλιάζει………………………………………………. 0 1 2 

10 Είναι πεισματάρης, δύσθυμος, ευερέθιστος…………………………… 0 1 2 

11 Εμφανίζει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση ή στα συναισθήματά του….. 0 1 2 

12 Είναι πολύ συχνά μουτρωμένος……………………………………….. 0 1 2 

13 Είναι καχύποπτος……………………………………………………… 0 1 2 

14 Πειράζει πολύ τους άλλους, είναι πειραχτήρι…………………………. 0 1 2 

15 Εμφανίζει εκρήξεις οργής, αρπάζεται εύκολα………………………… 0 1 2 

16 Απειλεί τους άλλους…………………………………………………… 0 1 2 

17 Κάνει πολύ περισσότερη φασαρία από άλλα παιδιά…………………... 0 1 2 

18 Είναι αντιδραστικός, αντιμιλά στους δασκάλους του…………………. 0 1 2 

19 Είναι εκρηκτικός με απρόβλεπτη συμπεριφορά………………………. 0 1 2 

20 Θέλει οι απαιτήσεις του να πραγματοποιούνται αμέσως, με το 

παραμικρό αισθάνεται ματαίωση……………………………………… 

 

0 

 

1 

 

2 

21 Δεν φαίνεται να αισθάνεται τύψεις όταν έχει συμπεριφερθεί 

άσχημα………………………………………………………………… 

 

0 

 

1 

 

2 

22 Παραβαίνει σχολικούς κανόνες……………………………………….. 0 1 2 

23 Κάνει παρέα με παιδιά που μπλέκουν σε φασαρίες…………………… 0 1 2 

24 Λέει ψέμματα, κάνει μικροαπάτες…………………………………….. 0 1 2 

25 Προτιμά να κάνει παρέα με μεγαλύτερα παιδιά………………………. 0 1 2 

26 Κλέβει………………………………………………………………….. 0 1 2 

27 Βρίζει, λέει βρομόλογα………………………………………………... 0 1 2 

28 Σκέφτεται υπερβολικά το σεξ…………………………………………. 0 1 2 

29 Καπνίζει………………………………………………………………... 0 1 2 

30 Κάνει σκασιαρχείο ή αδικαιολόγητες απουσίες……………………….. 0 1 2 

31 Κάνει χρήση αλκοόλ ή ουσιών για μη ιατρικούς λόγους (εκτός το 

κάπνισμα) (περιγράψτε):……………………………………………….  

 

0 

 

1 

 

2 

32 Έρχεται αργοπορημένος στο σχολείο ή στην τάξη……………………. 0 1 2 

 

Βεβαιωθείτε ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Η ερευνήτρια. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ:……………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:….………………………………………………………………….. 

 

Ερωτήσεις Σχολικής Επίδοσης για Μαθητές 

 
Παρακαλώ σημείωσε με ένα X το πώς εκτιμάς την τωρινή επίδοση σου στα παρακάτω 

βασικά μαθήματα:  

 

 

 

Μάθημα 

1 

Πολύ πιο 

κάτω από 

το επίπεδο 

της τάξης 

2 

Λίγο πιο 

κάτω από 

το επίπεδο 

της τάξης 

3 

Στο 

επίπεδο 

της τάξης 

4 

Λίγο πιο 

πάνω από 

το επίπεδο 

της τάξης 

5 

Πολύ πιο 

πάνω από 

το επίπεδο 

της τάξης 

Γλώσσα      

Μαθηματικά      

Ιστορία      

Θρησκευτικά      

 

Επιπλέον, απάντησε προσεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:  

 

1. Έχεις παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα σε τμήματα ένταξης;.................................... 

Αν ναι, σε ποιες τάξεις και για ποιο λόγο;....................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

 

2. Έχεις μήπως επαναλάβει ποτέ κάποια τάξη;............................................................... 

Αν ναι, ποια τάξη και για ποιο λόγο;............................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου. 

Η ερευνήτρια. 

 



 

 

570 

 
 



 

 

571 

  



 

 

572 

  



 

 

573 

  



 

 

574 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ:………………………...………………………………….. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ:……………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:….………………………………………………………………….. 

 

Ερωτήσεις Σχολικής Επίδοσης για Δασκάλους 

Παρακαλώ σημειώστε με ένα X το πώς εκτιμάτε την τωρινή επίδοση του συγκεκριμένου 

μαθητή στα παρακάτω βασικά μαθήματα:  

 

 

Μάθημα 

1 

Πολύ πιο 

κάτω από 

το επίπεδο 

της τάξης 

2 

Λίγο πιο 

κάτω από 

το επίπεδο 

της τάξης 

3 

Στο 

επίπεδο 

της τάξης 

4 

Λίγο πιο 

πάνω από 

το επίπεδο 

της τάξης 

5 

Πολύ πιο 

πάνω από 

το επίπεδο 

της τάξης 

Γλώσσα      

Μαθηματικά      

Ιστορία      

Θρησκευτικά      

 

Επιπλέον, απαντήστε προσεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο 

μαθητή (στο βαθμό που φυσικά γνωρίζετε):  

 

1. Έχει παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα σε τμήματα ένταξης;………………………  

Αν ναι, σε ποιες τάξεις και για ποιο λόγο;……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. Έχει επαναλάβει ποτέ τάξεις;………………………………………………………... 

Αν ναι, ποιες τάξεις και για ποιο λόγο;………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου. 

Η ερευνήτρια. 
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Το Ερωτηματολόγιο της Τάξης μου (ΤΕΤ) για το Δημοτικό Σχολείο 
 
Αυτό που κρατάς στα χέρια σου δεν είναι διαγώνισμα, αλλά ένα απλό ερωτηματολόγιο, που έχει 
σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες για την τάξη σου. Με τη λέξη «τάξη» δεν εννοούμε την 
αίθουσα που κάνετε μάθημα, αλλά τους συμμαθητές σου, τα μαθήματα που κάνετε και όλη τη 
σχολική ζωή της φετινής χρονιάς. Στη συνέχεια υπάρχουν 25 προτάσεις. Διάβασε κάθε πρόταση 
προσεκτικά και κύκλωσε το Σ, αν συμφωνείς, ή το Δ, αν διαφωνείς με την πρόταση. Π.χ. «Τα 
περισσότερα παιδιά της τάξης μου είναι φίλοι μεταξύ τους». Σ (ΣΥΜΦΩΝΩ), Δ (ΔΙΑΦΩΝΩ). 
Δεν μπορείς βέβαια να κυκλώσεις και το Σ και το Δ, αλλά μόνο ένα από τα δύο.  
 

 
Βεβαιώσου σε παρακαλώ ότι απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις. 

Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου. 
Η ερευνήτρια. 

 

1. Το μάθημα  περνάει ευχάριστα Σ  Δ  

2. Τα παιδιά τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους Σ  Δ  

3. Στα διαλείμματα οι μαθητές παίζουν ανταγωνιστικά παιχνίδια και όχι συνεργατικά Σ  Δ  

4. Τα μαθήματα και οι ασκήσεις που κάνουμε είναι εύκολες Σ  Δ  

5. Οι περισσότεροι συμμαθητές μου είναι φίλοι μου Σ  Δ  

6. Οι περισσότεροι δεν είναι ευχαριστημένοι με την τάξη μας Σ  Δ  

7. Μερικοί συμμαθητές μου είναι «παλιόπαιδα» Σ  Δ  

8. Οι περισσότεροι μαθητές προσπαθούν να ξεπεράσουν στα μαθήματα τους άλλους Σ  Δ  

9. Οι ασκήσεις, που κάνουμε, είναι δύσκολες και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του δασκάλου Σ  Δ  

10. Μερικά παιδιά δεν είναι φίλοι μου Σ  Δ  

11. Η φετινή τάξη μάς αρέσει Σ  Δ  

12. Στους περισσότερους συμμαθητές μου αρέσουν οι τσακωμοί Σ  Δ  

13. Στους περισσότερους κακοφαίνεται, όταν δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά όσο οι άλλοι Σ  Δ  

14. Οι περισσότερες ασκήσεις μας δυσκολεύουν Σ  Δ  

15. Τα περισσότερα παιδιά είμαστε καλοί φίλοι μεταξύ μας Σ  Δ  

16. Στους περισσότερους δεν αρέσει η τάξη μας Σ  Δ  

17. Οι περισσότεροι θυμώνουν, όταν δεν γίνεται πάντα το «δικό» τους Σ  Δ  

18. Οι περισσότεροι  προσπαθούν πάντα να ξεπεράσουν τους άλλους Σ  Δ  

19. Τα μαθήματα και οι ασκήσεις, που κάνουμε, είναι πολύ εύκολες Σ  Δ  

20. Οι συμμαθητές μου συμπαθιούνται μεταξύ τους Σ  Δ  

21. Η τάξη μας είναι ευχάριστη Σ  Δ  

22. Οι συμμαθητές μου τσακώνονται συχνά Σ  Δ  

23. Οι περισσότεροι θέλουν πάντα να πρωτεύουν Σ  Δ  

24. Οι ασκήσεις, που κάνουμε, είναι εύκολες και δεν χρειάζεται να μας βοηθάει ο δάσκαλος Σ  Δ  

25. Οι μαθητές της τάξης μου αισθάνονται μεταξύ τους σαν καλοί φίλοι Σ  Δ  
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Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά Δασκάλου/ας: 
 
Ονοματεπώνυμο Δασκάλου/ας:……………………………………………………...… 
 
Ονοματεπώνυμο Μαθητή:……………………………………………………………… 
 
Ηλικία Δασκάλας/ου:………..…………….…………………………………………… 
 
Έτη προϋπηρεσίας:……………………………………………………………………... 
 
Τόπος Καταγωγής:……………………………………………………………………... 
 
Τόπος Διαμονής:……………………………………………………………………….. 
 
Τμήμα και Σχολείο που διδάσκει:……………………………………………………… 
 
Πόσα χρόνια είναι δάσκαλος/α του συγκεκριμένου μαθητή:………………………….. 
 
Εκπαίδευση που έχει:…………………………………………………………..………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Αν πάει ο μαθητής σε τμήμα ένταξης φέτος και τα προηγούμενα χρόνια και για ποιο  
 
λόγο:…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Αν έχει μείνει στην ίδια τάξη, πότε και για ποιο λόγο:………………………………… 
 
Αν έχει παραπεμφθεί σε ειδικό για αξιολόγηση:………………………………………. 
 
Αν έχει λάβει κάποια διάγνωση από επαγγελματία ειδικό π.χ. ΚΕΔΔΥ κτλ., ποια:…… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Αν παρακολουθείται από κάποιον ειδικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχίατρο,  
 
λογοπαιδικό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή):……………….………………………. 
 
Ποιον έχει πρότυπο το παιδί στο σχολείο και γιατί;…………………………………… 
 
Ποιος ο καλύτερος φίλος του παιδιού στο σχολείο (μέσα από την τάξη του):….…….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ: 
 

1. Ποιες συμπεριφορές του παιδιού σας προβληματίζουν, σας δυσκολεύουν στη 

διαχείρισή τους, ενώ ανησυχείτε ότι δεν θα βοηθήσουν το παιδί στη ζωή του και στις 

σχέσεις του με τους άλλους;  

2. Υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στην τάξη ή στο σχολείο που να συμπεριφέρεται με τον 

ίδιο ή παρόμοιο τρόπο, τον οποίο μπορεί να μιμείται το παιδί;  

3. Από πότε έχετε παρατηρήσει να τις εκδηλώνει το παιδί; 

4. Θυμάστε αν συνέβη κάτι τότε στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον του παιδιού; 

5. Γιατί πιστεύετε ότι το παιδί συμπεριφέρεται έτσι; Ποια ανάγκη μπορεί να έχει;  

6. Γνωρίζετε αν έχει ζήσει κάτι δυσάρεστο το παιδί στην οικογένειά του ή στο σχολείο 

(διαζύγιο, θάνατος, ασθένεια, φυλάκιση, μετανάστευση, κακομεταχείριση, καυγάδες 

γονιών, απόρριψη από συμμαθητές κ.α.) που μπορεί να έχει σχέση με τη 

συμπεριφορά που εκδηλώνει;  

7. Με ποιους τρόπους προσπαθείτε εσείς να τις αντιμετωπίσετε;  

8. Πώς αντιδράει σε αυτές τις προσπάθειές σας το παιδί; 

9. Με ποιο τρόπο συνήθως τελειώνουν αυτές οι αντιπαραθέσεις; 

10. Τι κερδίζει ή αποφεύγει το παιδί με αυτή τη συμπεριφορά του;   

11. Πώς επηρεάζουν οι συμπεριφορές αυτές την επίδοση του παιδιού στο σχολείο;  

12. Πώς αντιδρούν σε αυτές τις συμπεριφορές του παιδιού οι συμμαθητές του και πώς οι 

συμπεριφορές αυτές επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση;  

13. Τι αποτελέσματα βλέπετε να φέρνουν οι τακτικές που ακολουθείτε στη συμπεριφορά 

του παιδιού; 

14. Ποιοι τρόποι έχετε καταλάβει ότι βοηθούν στην αντιμετώπισή της;   

15. Ποιοι τρόποι έχετε καταλάβει ότι κάνουν πιο έντονη τη συμπεριφορά αυτή; 

16. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο (αντί για τους τρόπους που 

δεν βοηθούν) για την αποδυνάμωση της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού; 

Αν ναι, τι;  

17. Αν συγκρίνετε την τωρινή συμπεριφορά του παιδιού με αυτή που είχε στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς, θεωρείτε τώρα ότι είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη; 

18. Πού κατά τη γνώμη σας οφείλετε ή όποια διαφορά ή η στασιμότητά της; 

19. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε στο να έχει το παιδί μια καλύτερη συμπεριφορά, πιο 

βοηθητική για τη ζωή του και τη σχέση του με τους άλλους;   
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20. Πώς θα θέλατε να σας βοηθήσει η οικογένεια από την πλευρά της για τη βελτίωση 

της συμπεριφοράς του παιδιού;    

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. 
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Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά Οικογένειας: 
 
Ονοματεπώνυμο Μητέρας:…………………………………………………………..… 
 
Ονοματεπώνυμο Πατέρα:………………………………………………………………. 
 
Ηλικία Μητέρας:……………………………………………………………………….. 
 
Ηλικία Πατέρα:………………………………………………………………………… 
 
Εργασία Μητέρας:……………………………………………………………………… 
 
Εργασία Πατέρα:……………………………………………………………………….. 
 
Μορφωτικό Επίπεδο Μητέρας (βαθμίδα εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει):………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Μορφωτικό Επίπεδο Πατέρα (βαθμίδα εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει):………... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Παρούσα Οικονομική Κατάσταση Οικογένειας:…..καθόλου καλή, λίγο καλή, μέτρια 
 
καλή, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή……………………………………………………. 
 
Τόπος Καταγωγής Μητέρας:…………………………………………………………… 
 
Τόπος Καταγωγής Πατέρα:…………………………………………………………….. 
 
Εθνικότητα Πατέρα:…………………….……………………………………………… 
 
Εθνικότητα Μητέρας:…………………………………………………………………... 
 
Εθνικότητα Παιδιού:…………………………………………………………………… 
 
Τόπος Διαμονής Παιδιού:……………………………………………………………… 
 
Παντρεμένοι ………………Χωρισμένοι……………….Διαζευγμένοι……………….. 
 
Πόσα χρόνια παντρεμένοι:……………………………………………………………... 
 
Αν χωρισμένοι, πόσα χρόνια:…………………………………………………………... 
 
Αν διαζευγμένοι, πόσα χρόνια:………………………………………………………… 
 
Με ποιον-ποιούς ζει το παιδί:……………………………………...…………………… 
 
Πόσα παιδιά έχει η οικογένεια, φύλο και ηλικίες τους:………...……………………… 
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………………………………………………………………………………………….. 
 
Ποια η σειρά γέννησης του συγκεκριμένου παιδιού:…………………………………... 
 
Ποιον έχει πρότυπο το παιδί μέσα από την οικογένεια και γιατί:……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Αν πάει ο μαθητής σε τμήμα ένταξης φέτος και τα προηγούμενα χρόνια και για ποιο  
 
λόγο:…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Αν έχει μείνει στην ίδια τάξη, πότε και για ποιο λόγο:………………………………… 
 
Αν έχει παραπεμφθεί σε ειδικό για αξιολόγηση:………………………………………. 
 
Αν έχει λάβει κάποια διάγνωση από επαγγελματία ειδικό π.χ. ΚΕΔΔΥ κτλ, ποια: …… 
 
………………………………………………………………………………………...... 
 
Αν παρακολουθείται από κάποιον ειδικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχίατρο,  
 
λογοπαιδικό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή):……………….………………………. 
 
Ποιος ο καλύτερος φίλος του παιδιού στο σχολείο (μέσα από την τάξη του):………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΟΝΙΟΥ: 

1. Υπάρχουν συμπεριφορές του παιδιού σας που σας προβληματίζουν και ανησυχείτε 

μήπως δεν το βοηθήσουν στη ζωή του και στις σχέσεις του με τους άλλους;  Ποιες 

είναι αυτές;  

2. Υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στην οικογένεια που να συμπεριφέρεται με τον ίδιο ή 

παρόμοιο τρόπο, τον οποίο μπορεί το παιδί να μιμείται;  

3. Υπάρχει διαφορά στο ποιες συμπεριφορές του παιδιού ανησυχούν εσάς και το σύζυγό 

σας; 

4. Υπάρχει διαφορά στο πώς αντιμετωπίζετε τις ίδιες συμπεριφορές εσείς και ο σύζυγός 

σας; 

5. Πώς αντιδράει σε αυτές τις προσπάθειές σας το παιδί; 

6. Τι κάνετε μετά εσείς και ο σύζυγός σας; 

7. Με ποιο τρόπο συνήθως τελειώνουν αυτές οι αντιπαραθέσεις;  

8. Πώς αντιδρούν σε αυτές τις συμπεριφορές του παιδιού τα αδέλφια του και πώς οι 

συμπεριφορές αυτές επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση; 

9. Τι κερδίζει ή αποφεύγει το παιδί με αυτή τη συμπεριφορά του;  

10. Έχετε μήπως παρατηρήσει από πότε έχουν ξεκινήσει να εκδηλώνονται οι 

συμπεριφορές αυτές του παιδιού;   

11. Θυμάστε αν συνέβη κάτι τότε στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον του παιδιού; 

12. Γιατί πιστεύετε ότι το παιδί συμπεριφέρεται έτσι; Ποια ανάγκη μπορεί να έχει; 

13. Γενικά, έχει συμβεί ή συμβαίνει κάτι δυσάρεστο στην οικογένειά σας που μπορεί να 

έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά του παιδιού (διαζύγιο, θάνατος, ασθένεια, φυλάκιση, 

μετανάστευση, καυγάδες, γέννηση άλλου παιδιού κ.α.);  

14. Τι αποτελέσματα βλέπετε να φέρνουν οι τακτικές που ακολουθείτε εσείς και ο 

σύζυγός σας στη συμπεριφορά του παιδιού; 

15. Ποιοι τρόποι, από τους δικούς σας και του συζύγου σας, έχετε καταλάβει ότι βοηθούν 

στην αντιμετώπισή της;   

16. Ποιοι τρόποι, από τους δικούς σας και του συζύγου σας, έχετε καταλάβει ότι κάνουν 

πιο έντονη τη συμπεριφορά αυτή; 

17. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο (αντί για τους τρόπους που 

δεν βοηθούν) για την αποδυνάμωση της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού, 

εσείς και ο σύζυγός σας; Αν ναι, τι;  

18. Αν συγκρίνετε την τωρινή συμπεριφορά του παιδιού με αυτή που είχε στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς, θεωρείτε τώρα ότι είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη; 
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19. Πού κατά τη γνώμη σας οφείλετε ή όποια διαφορά ή η στασιμότητά της; 

20. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε στο να έχει το παιδί σας μια καλύτερη συμπεριφορά, 

πιο βοηθητική για τη ζωή του και τη σχέση του με τους άλλους;  

21. Πώς θα θέλατε να σας βοηθήσει το σχολείο από την πλευρά του για την βελτίωση της 

συμπεριφοράς του παιδιού;  

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. 
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Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά Παιδιού: 
 

 
Ονοματεπώνυμο Παιδιού:……………………………………………………………… 
 
 
Ηλικία Παιδιού:……………………………………… Φύλο Παιδιού:………………... 
 
 
Τάξη:…………………………………… Σχολείο:……………………………………. 
 
 
Δάσκαλος/α Παιδιού:…………………………………………………………………... 
 
 
Πόσα χρόνια έχει το δάσκαλο/τη δασκάλα αυτή:……………………………………… 
 
 
Ποιον έχεις πρότυπο μέσα από την οικογένεια και θέλεις να του μοιάσεις και γιατί:… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Ποιον έχεις πρότυπο στο σχολείο και θέλεις να του μοιάσεις και γιατί:………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Ποιος ο καλύτερος σου φίλος στο σχολείο (μέσα από την τάξη σου):…………...……. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: 
 

1. Ποιες δικές σου συμπεριφορές ενοχλούν το μπαμπά, ποιες τη μαμά και ποιες το 

δάσκαλο/τη δασκάλα σου;   

2. Υπάρχει κάποιος που να συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο στο σπίτι ή στο σχολείο;  

3. Όταν συμπεριφέρεσαι με τους παραπάνω τρόπους πώς αντιδράει ο πατέρας σου, πώς η 

μητέρα σου και πώς ο δάσκαλος/η δασκάλα σου;  

4. Εσύ πώς αισθάνεσαι μετά από τη στάση του καθενός απέναντί σου;  

5. Πώς αντιδράς στη συνέχεια στον καθένα ξεχωριστά; 

6. Ποιος ενοχλείται περισσότερο από τη συμπεριφορά σου, ο πατέρας σου, η      μητέρα 

σου ή ο δάσκαλος/η δασκάλα σου;  

7. Τα αδέλφια σου και οι συμμαθητές σου τι κάνουν όταν συμπεριφέρεσαι έτσι;  

8. Από τους τρόπους που αντιδράει ο πατέρας σου απέναντί σου, ποιοι είναι εκείνοι που 

σου αρέσουν και ποιοι είναι εκείνοι που δεν σου αρέσουν;  

9. Από τους τρόπους που αντιδράει η μητέρα σου απέναντί σου, ποιοι είναι εκείνοι που 

σου αρέσουν και ποιοι είναι εκείνοι που δεν σου αρέσουν;  

10. Από τους τρόπους που αντιδράει ο δάσκαλος / η δασκάλα σου απέναντί σου, ποιοι είναι 

εκείνοι που σου αρέσουν και ποιοι είναι εκείνοι που δεν σου αρέσουν;  

11. Υπάρχει κάτι διαφορετικό που θα ήθελες να κάνει απέναντί σου ο καθένας από αυτούς 

όταν εσύ συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο που δεν τους αρέσει; 

12. Έχεις κάποια εξήγηση για ποιους λόγους μπορεί να συμπεριφέρεσαι με τους τρόπους 

αυτούς και να συνεχίζεις ενώ ξέρεις ότι έτσι θυμώνεις και στενοχωρείς το μπαμπά, τη 

μαμά και το δάσκαλο/τη δασκάλα;   

13. Τελικά τι σου αρέσει, όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, από την κατάσταση που 

δημιουργείται;  

14. Υπάρχει κάτι που έχεις ζήσει ή σου συμβαίνει στο σπίτι ή στο σχολείο το οποίο σου 

δημιουργεί στενοχώρια, σε κάνει να αισθάνεσαι διαφορετικός/η από τα άλλα παιδιά και 

δεν το χεις πει σε κανένα ή δεν θέλεις συνήθως να το συζητάς; 

15. Από τη ζωή σου στο σπίτι, ποια πράγματα σου αρέσουν και ποια δεν σου αρέσουν; 

16. Από τη ζωή σου στο σχολείο, ποια πράγματα σου αρέσουν και ποια δεν σου αρέσουν;  

17. Αν συγκρίνεις την τωρινή συμπεριφορά σου στο σπίτι και στο σχολείο με αυτή που 

είχες στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πιστεύεις ότι τώρα είναι καλύτερη, ίδια ή 

χειρότερη; 

18. Γιατί νομίζεις ότι έγινε καλύτερη, χειρότερη ή έμεινε η ίδια; 
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19. Τι πιστεύεις ότι θα σε βοηθούσε να έχεις μια καλύτερη συμπεριφορά και να τα 

πηγαίνεις καλύτερα με τον πατέρα, τη μητέρα, το δάσκαλο/τη δασκάλα σου; Τι θα 

ήθελες να κάνει γι’ αυτό η οικογένειά σου και τι ο δάσκαλος/η δασκάλα σου;  

 

Σ’ ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στην έρευνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




