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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Είναι γνωστό ότι η παρώθηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 

µάθηση. Συγκεκριµένα η ύπαρξη κινήτρων και ιδιαίτερα εσωτερικών κινήτρων, 

προερχόµενων από το ίδιο το άτοµο, όπως καταδεικνύει η βιβλιογραφία, αυξάνει το 

επίπεδο ενεργοποίησης του µαθητή, συντείνει στον προσανατολισµό του σε 

συγκεκριµένους σκοπούς, βοηθά στην παραµονή του στις µαθησιακές 

δραστηριότητες και την αφοσίωση στο σκοπό της µάθησης, επηρεάζει τις γνωστικές 

και µεταγνωστικές στρατηγικές που χρησιµοποιεί, αυξάνει το ενδιαφέρον του για τα 

γνωστικά αντικείµενα, συντελεί στην ποιοτικότερη και ουσιαστικότερη συµµετοχή 

του στις σχολικές δραστηριότητες και εν τέλει συµβάλλει στη βελτίωση του 

γνωστικού επιπέδου και της επίδοσής του στο σχολείο. Επίσης, από πολλές έρευνες 

φαίνεται ότι υπάρχει σχέση των κινήτρων για µάθηση µε τη διαµόρφωση της γενικής 

αυτοαντίληψης του µαθητή και ειδικότερα µε την αυτοαντίληψη για τη σχολική του 

ικανότητα και ότι  επιπροσθέτως τα κίνητρα του µαθητή συνδέονται µε τις ερµηνείες 

που πραγµατοποιεί (τις επονοµαζόµενες «αποδόσεις αιτιών») για την περίπτωση της 

επιτυχίας ή της αποτυχίας του στο σχολείο. Μάλιστα χαρακτηριστικά υποστηρίζεται 

(Fenzel, στο Ε. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 317) ότι η ύπαρξη κινήτρων 

στο σχολείο και ειδικά κινήτρων προερχόµενων από τους µαθητές είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για να παραµείνουν οι µαθητές σ’ αυτό (Ε. Μακρή-Μπότσαρη-Ε. 

Μέγαρη, 2001, σελ. 317/ Ε. Κασιώλας, 1977, σελ. 23-24, 164/ Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 

14/ J. Ormrod, 1999, σελ. 407-408/ Ν. Sprithall κ.ά., 1994, σελ. 528/ P.Pintrich, D. 

Schunk, 1996, σελ. 5-6/ L. Fyans, 1978, σελ. 133). 

 Το θέµα µε το οποίο ασχοληθήκαµε αφορά στον προσανατολισµό των 

κινήτρων των µαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης και στη σχέση τους µε το φύλο του µαθητή, 

την επίδοσή του, το επίπεδο ακαδηµαϊκής του αυτοαντίληψης και τις αιτιολογικές του 

αποδόσεις στην περίπτωση της σχολικής του επιτυχίας ή αποτυχίας. Συγκεκριµένα 

θελήσαµε να διερευνήσουµε τα εξής ερωτήµατα: 

• Οι µαθητές των µεγάλων τάξεων παρωθούνται περισσότερο από εσωτερικά ή 

εξωτερικά κίνητρα αναφορικά µε τη µάθησή τους; 

• Υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ αγοριών και κοριτσιών όσον αφορά τον 

προσανατολισµό των κινήτρων για µάθηση; 

• Υπάρχει σχέση ανάµεσα στον προσανατολισµό των κινήτρων του µαθητή για 

µάθηση και στη σχολική του επίδοση; 
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• Υπάρχει σχέση µεταξύ των κινήτρων µάθησης και της ακαδηµαϊκής 

αυτοαντίληψης του µαθητή; 

• Υπάρχει σχέση ανάµεσα στα κίνητρα για µάθηση και των αιτιολογικών 

αποδόσεων του µαθητή κατά την επιτυχία ή την αποτυχία του στο σχολείο; 

Οι λόγοι για τους οποίους έγινε η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος 

ποικίλλουν. Πρώτα απ’ όλα, σηµαντικό ρόλο έπαιξε το ενδιαφέρον µας να 

διερευνήσουµε µία από τις σηµαντικότερες πτυχές του πολυσύνθετου φαινοµένου της 

µάθησης, την παρώθηση, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να µάθει ο 

µαθητής, αλλά παράλληλα επηρεάζει όλες τις πτυχές του εαυτού του, το γνωστικό 

τοµέα, το συναισθηµατικό του κόσµο, την κοινωνική του συµπεριφορά. Επίσης, είναι 

γνωστό πως τα κίνητρα µάθησης που δηµιουργούνται στους µαθητές κατά τη φοίτησή 

τους στο σχολείο οδηγούν σε αειφόρο συµπεριφορά και τους βοηθούν να 

αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις στο χώρο εργασία τους και γενικά στη 

µετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 111). Γίνεται 

λοιπόν αντιληπτό ότι η επίδραση των κινήτρων µάθησης δεν περιορίζεται εντός του 

σχολικού χώρου, αλλά η σηµασία τους είναι καθοριστική και για την ζωή  των 

µαθητών γενικότερα, εποµένως, θεωρούµε πως η ενασχόληση µε το θέµα αυτό έχει 

αξία. Επιπροσθέτως, οι έρευνες στον ελληνικό χώρο πάνω στο αντικείµενο αυτό είναι 

λιγοστές, εποµένως η µελέτη αυτή θα µπορούσε να συµβάλει στην βαθύτερη γνώση 

και κατανόηση του θέµατος και να βοηθήσει στο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και τους 

ίδιους τους µαθητές και ειδικά εκείνους που δεν έχουν ενδιαφέρον για τα µαθήµατα 

και θεωρούν τη µάθηση ως µία αναγκαστική και χωρίς νόηµα διαδικασία.  

 Στην εργασία µας περιλαµβάνονται δύο µέρη το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Στο θεωρητικό µέρος γίνεται οριοθέτηση του προβλήµατος της έρευνας, αναφέρονται 

ο σκοπός και οι στόχοι της, διασαφηνίζονται οι βασικοί όροι του και γίνεται 

αναδίφηση σε σχετικές έρευνες. Στο ερευνητικό µέρος διατυπώνονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις, παρουσιάζονται τα όργανα της έρευνας, γίνεται λόγος για το 

χρονοδιάγραµµα εργασιών και τον τρόπο επεξεργασίας των ερευνητικών δεδοµένων. 

Επίσης, παρουσιάζονται µε τη µορφή πινάκων και γραφηµάτων τα αποτελέσµατα, 

γίνεται σχολιασµός τους και εν συνεχεία ερµηνεία τους και τέλος πραγµατοποιείται 

συναγωγή κάποιων συµπερασµάτων.  

 Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους 

ανθρώπους που µε βοήθησαν στην πραγµατοποίηση της εργασίας µου. Πρώτα απ’ 

όλα, ευχαριστώ θερµά τον επόπτη καθηγητή µου κ. Κωνσταντίνο Μπασέτα για την 
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πολύτιµη βοήθειά του, καθώς και τις συνεπόπτριες καθηγήτριες µου κ. Ελένη 

Βασιλάκη και κ. Φιλία Ίσαρη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον καθηγητή 

κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη, που µε συµβούλεψε αναφορικά µε το µεθοδολογικό-

ερευνητικό µέρος της εργασίας, βοηθώντας σηµαντικά, καθώς και την καθηγήτρια κ. 

Σοφία Τριλίβα  για τη συνεργασία που είχαµε. Παράλληλα, ευχαριστώ θερµά την κ. 

Εύη Μακρή-Μπότσαρη από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και την κ. Αναστασία 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, που µου απέστειλαν 

άρθρα και ερωτηµατολόγιά τους, τα οποία βοήθησαν στην πραγµατοποίηση της 

έρευνας. Τέλος, ευχαριστώ πολύ την οικογένειά µου για την σηµαντική στήριξη και 

συµπαράστασή της.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η µάθηση είναι ένα φαινόµενο το οποίο συνδέεται άµεσα µε τη διατήρηση και 

την εξέλιξη της ζωής. Χωρίς τη µάθηση θα ήταν αδύνατη η επιβίωση των ζωντανών 

οργανισµών, καθώς µέσω αυτής έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν εµπειρίες και 

γνώσεις από το περιβάλλον κι έτσι αξιοποιώντας τις να καταφέρνουν να 

αντεπεξέρχονται στις εκάστοτε συνθήκες και να προσαρµόζονται στις οιεσδήποτε 

αλλαγές (Κ. Πόρποδας, 1983,  σελ. 6-7).   

Το βασικό γνώρισµα των ανθρώπων είναι ότι διακατέχονται από µία έµφυτη 

τάση για µάθηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε σχέση µε τους κατώτερους 

οργανισµούς του ζωικού βασιλείου γεννιούνται προικισµένοι µε ελάχιστα εφόδια 

έµφυτης συµπεριφοράς, διαθέτουν ελάχιστους αντανακλαστικούς µηχανισµούς και 

ένστικτα, αλλά ως αντιστάθµισµα αυτής της «ατέλειας» µπορούν να τροποποιήσουν 

τη συµπεριφορά τους µέσω της εµπειρίας και να «µάθουν» άλλους τρόπους 

συµπεριφοράς, παράλληλα µε γνώσεις και δεξιότητες (Το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, 

«Κίνητρα για µάθηση», 1985, σελ. 145/ Π. Ξωχέλλης, 1981, σελ. 32-33). Το γεγονός, 

όµως, ότι βασίζονται λιγότερο στις γενετικά µεταδιδόµενες πληροφορίες και 

περισσότερο στην ικανότητά τους για µάθηση, καθιστά τη µάθηση απαραίτητη για 

την επιβίωσή τους και εξαιρετικά σηµαντική για τη ζωή τους γενικότερα (Κ. 

Πόρποδας, 1983, σελ. 7).   

Η διαδικασία της µάθησης, όπως αναφέρει ο Κ. Πόρποδας, είναι µια 

διαδικασία η οποία τίθεται σε ενέργεια από την επίδραση των ερεθισµάτων του 

περιβάλλοντος και ολοκληρώνεται µε την πρόσληψη, επεξεργασία, αποθήκευση των 

πληροφοριών στη µνήµη και χρησιµοποίησή τους. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή 

λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό του ανθρώπου και ως εκ τούτου δεν είναι άµεσα 

παρατηρήσιµη. Η διενέργεια της µάθησης µπορεί να διαπιστωθεί µέσω της 

παρατήρησης της συµπεριφοράς του ατόµου, η οποία διαφοροποιείται, αλλάζει έπειτα 

από την πρόσληψη και επεξεργασία των διαφόρων πληροφοριών (Κ. Πόρποδας, 

1983, σελ. 7).  

Ωστόσο, ενώ η µάθηση είναι µία έµφυτη τάση του ανθρώπου, όπως 

αναφέραµε στην αρχή, δεν είναι µια καθόλου εύκολη διαδικασία. Μάλιστα 

αναφέρεται ότι «ο άνθρωπος γεννιέται άνθρωπος και όµως πρέπει να µάθει να είναι 

άνθρωπος» (Ευθ. Κασιώλας, 1977, σελ. 7). Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Η.Μ. Elzer, 

«Ό,τι έµφυτο προϋπάρχει στον άνθρωπο, πρέπει να συµπληρωθεί. Ο άνθρωπος δεν 
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είναι ένα “σύστηµα”, το οποίο “είναι δεµένο στο περιβάλλον”. O άνθρωπος είναι µια 

“πλαστική κατάσταση” και έχει πάντα ανάγκη από συµπλήρωση» (H.M. Elzer, 1980, 

σελ. 62). Η µάθηση «κατακτάται» µέσα από συνειδητή προσπάθειά του και είναι 

υπόθεση ατοµική του (Κ. Πόρποδας, 1983, σελ. 8).  

Το περιεχόµενο της µάθησης είναι ευρύ και αδιάκοπο. Ο άνθρωπος, πρώτα 

απ’ όλα, µαθαίνει να ικανοποιεί τις βιολογικές, κοινωνικές και ψυχολογικές του 

ανάγκες. Μαθαίνει να κινείται µέσα στον περιβάλλοντα χώρο και έτσι να αποκτά 

εµπειρίες µέσα απ’ αυτόν, να χρησιµοποιεί τη γλώσσα ώστε να µπορεί να επικοινωνεί 

µε τους συνανθρώπους του, µαθαίνει να γράφει για να εκφράζει τις σκέψεις και τα 

συναισθήµατά του, µαθαίνει να διαβάζει για να κατανοεί τις σκέψεις, εµπειρίες και 

γνώσεις των άλλων ανθρώπων και γενικότερα να αξιοποιεί την πνευµατική 

κληρονοµιά, µαθαίνει να λογαριάζει και να κάνει µαθηµατικούς συλλογισµούς. 

Μαθαίνει τρόπους συµπεριφοράς που του επιτρέπουν να θέτει υπό έλεγχο τις 

παρορµήσεις του, µαθαίνει να πειθαρχεί στις νόρµες του κοινωνικού περιβάλλοντος, 

µαθαίνει να περιορίζει τις απαιτήσεις του χάρην του κοινού συµφέροντος. Επίσης, 

µαθαίνει να σκέπτεται, να χρησιµοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις για τη λύση 

προβληµάτων και µέσα από την εύρεση της λύσης να τις επεκτείνει και σε άλλα 

πεδία, µαθαίνει να αντιµετωπίζει καταστάσεις που πρωτοσυναντά ώστε να µπορεί να 

ανταποκρίνεται σ’ αυτές επιτυχώς. Η καθηµερινότητα, όλη η ζωή του είναι µία 

αδιάκοπη, αέναη διαδικασία µάθησης του εαυτού του και του κόσµου που τον 

περιβάλλει (Ευθ. Κασιώλας, 1977, σελ. 9-11/ Ε. Gagne, 1985, σελ. 4).  

Από την καθιέρωση της εκπαίδευσης ως θεσµού υπάρχει διάχυτη η αντίληψη 

ότι κυριότερος σκοπός της είναι να «µάθουν» οι µαθητές. Αυτό σηµαίνει να 

αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες, αλλά και τις συµπεριφορές που θα 

τους επιτρέψουν να προσαρµοσθούν στην κοινωνία, να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της ζωής, να προοδέψουν (Κ. Πόρποδας, 1983, σελ. 7).  Εποµένως, ο 

ρόλος της οικογένειας, του κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά κυρίως του σχολείου 

είναι να δηµιουργήσουν το κατάλληλο πεδίο όπου το άτοµο θα λαµβάνει τις 

πληροφορίες και µέσα από τη µαθησιακή διαδικασία θα τις µετατρέπει σε γνώσεις και 

δεξιότητες (Κ. Πόρποδας, 1983, σελ. 8).   

 

 

  



 9

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Πρώτο κεφάλαιο 
 
1.1. Οριοθέτηση του προβλήµατος της έρευνας 

 
Η µάθηση γενικά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι µπορεί να 

πηγάζουν από το εσωτερικό του ατόµου ή να προέρχονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι ακόλουθοι:  

1. Η νευροφυσιολογική ωριµότητα του ανθρώπινου οργανισµού, δηλαδή η ωριµότητα 

των µυϊκών και νευρικών δοµών οι οποίες καθιστούν εφικτή τη µάθηση.  

2. Η νοηµοσύνη, η νοητική δηλαδή ικανότητα του ατόµου, η οποία εξαρτάται από τη 

δυναµική και διαρκή αλληλεπίδραση του κληρονοµικού παράγοντα µε τον 

περιβαλλοντικό παράγοντα. Όσο υψηλότερη είναι, τόσο ευκολότερα  προσλαµβάνει 

τα ερεθίσµατα, τα κατανοεί και βρίσκει συσχετισµούς ανάµεσα στην παλαιά και στην 

καινούργια γνώση, επεξεργάζεται και χρησιµοποιεί τις πληροφορίες.   

2. Η σωµατική και ψυχική υγεία του ανθρώπου, δηλαδή η σωστή λειτουργία των 

οργάνων του σώµατος, ιδιαίτερα των αισθήσεων  και η καλή ψυχική του κατάσταση. 

3. Η καλή προσαρµογή του, η οποία έχει στενή σχέση µε την ψυχική του υγεία.  

4. Η ύπαρξη των κατάλληλων εξωτερικών συνθηκών (π.χ. η άµιλλα µεταξύ των 

µαθητών, ο ενθουσιασµός κι η φιλική συµπεριφορά του εκπαιδευτικού, η επάρκεια σε 

εποπτικά µέσα και εκπαιδευτικό υλικό). 

5. Η ύπαρξη κινήτρων για µάθηση, τα οποία  διαδραµατίζουν έναν εξαιρετικά 

σηµαντικό ρόλο στην όλη µαθησιακή διαδικασία και αποτελούν την βασική έννοια 

µελέτης και έρευνάς µας στην παρούσα εργασία (Ευθ. Κασιώλας, 1977, σελ. 12/ Ν. 

Μελανίτης, 1957, σελ. 316-317/ Κ. Μάνος, 1990, σελ. 124-125/ Π. Βαλσαµίδης, 1994, 

σελ. 423/ Μ. Λάσκου-Νασιάκου, 1977, σελ. 65/ A. Crow, 1972, σελ. 136-137). 

 Ειδικότερα, η µελέτη της βιβλιογραφίας υποδεικνύει ότι τα κίνητρα αυξάνουν 

την ενεργητικότητα και το επίπεδο δραστηριότητας του µαθητή, τον κατευθύνουν  σε 

συγκεκριµένους σκοπούς, προωθούν την εισαγωγή συγκεκριµένων δραστηριοτήτων 

και την παραµονή στις δραστηριότητες αυτές, επηρεάζουν τις γνωστικές στρατηγικές 

που υιοθετεί και τις νοητικές διεργασίες που επιτελεί (προσοχή, κατανόηση, 

ανακάλυψη οµοιοτήτων µεταξύ καινούργιας και παλιάς γνώσης κ.λπ.), συντελούν 

στη βελτίωση του γνωστικού του επιπέδου και της επίδοσής του στο σχολείο (J. 

Ormrod, 1999, σελ. 407-408/ Ν. Sprithall κ.ά., 1994, σελ. 528/ Ευθ. Κασιώλας, 1977, 
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σελ. 23-24/ P.Pintrich, D. Schunk, 1996, σελ. 5-6/ L. Fyans, 1978, σελ. 133). 

Επιπροσθέτως, πολλές έρευνες δείχνουν ότι τα κίνητρα σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό 

µε τη διαµόρφωση της γενικής αυτοαντίληψης του µαθητή και ειδικότερα µε την 

αυτοαντίληψη για τη σχολική του ικανότητα και ότι υπάρχει σύνδεσή τους µε τις 

ερµηνείες που πραγµατοποιεί, τις «αποδόσεις αιτιών», για τις επιτυχίες ή αποτυχίες 

του στο σχολείο. 

 Όπως θα δούµε στη συνέχεια της εργασίας µας, υφίστανται δύο βασικοί τύποι 

κινήτρων, τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, τα οποία αποτελούν το πλαίσιο για 

την πρόβλεψη και ερµηνεία της συµπεριφοράς γενικά, αλλά και ειδικότερα 

συντελούν στην ερµηνεία της συµπεριφοράς µέσα στο σχολικό χώρο (M. Makri-

Botsari, 1999, σελ. 158). Τα εσωτερικά κίνητρα έχουν τις ρίζες τους στο ίδιο το 

άτοµο, πηγάζουν από µέσα του, ενώ από την άλλη πλευρά τα εξωτερικά κίνητρα 

προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, παράγοντες που βρίσκονται έξω από το 

άτοµο και δρουν ανεξάρτητα από αυτό.  

 Τα θέµατα τα οποία βρέθηκαν στην κορυφή του ενδιαφέροντος της έρευνάς 

µας, η οποία εστιάσθηκε στα παιδιά των µεγάλων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, 

της Ε΄ και Στ΄ τάξης, ποικίλλουν. Καταρχήν µας απασχόλησε αν τα παιδιά στις τάξεις 

αυτές του δηµοτικού σχολείου εµφανίζουν περισσότερο εσωτερικά ή εξωτερικά 

κίνητρα για µάθηση, αν δηλαδή παρωθούνται να ασχοληθούν µε τα µαθήµατά τους 

και να µάθουν, κυρίως από κίνητρα προερχόµενα από τους εαυτούς τους, από αυτά τα 

ίδια ή αν υπεισέρχονται περισσότερο εξωτερικοί παράγοντες στη διαδικασία της 

µάθησης. Επίσης, θελήσαµε να δούµε τη σχέση µεταξύ φύλου και προσανατολισµού 

των κινήτρων µάθησης και ειδικότερα αν τα αγόρια διαφοροποιούνται από τα 

κορίτσια (και το αντίστροφο) ως προς τον προσανατολισµό των κινήτρων ή αν 

υπάρχει οµοιογένεια µεταξύ τους. Όµως το ενδιαφέρον της έρευνας µας εστιάσθηκε 

και σε άλλα σηµεία. Ερευνήσαµε κατά πόσον υφίσταται σχέση µεταξύ του 

προσανατολισµού του κινήτρων και της επίδοσης στο σχολείο και πιο συγκεκριµένα 

εξετάσαµε αν οι µαθητές µε εσωτερικό προσανατολισµό των κινήτρων µάθησης ή οι 

µαθητές µε εξωτερικό προσανατολισµό εµφανίζουν υψηλότερη επίδοση στο σχολείο. 

Ασχοληθήκαµε, επίσης, και µε την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, δηλαδή την εικόνα 

που έχει ο µαθητής για τις ικανότητές του στο σχολείο και  ειδικότερα µε το κατά 

πόσον αυτή σχετίζεται µε τον προσανατολισµό των κινήτρων µέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Τέλος, αναζητήσαµε την πιθανή σχέση µεταξύ προσανατολισµού των 

κινήτρων και αποδόσεων αιτιών, προσπαθώντας να δούµε κατά πόσο τα παιδιά µε 
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εσωτερικό προσανατολισµό αποδίδουν τις αιτίες των επιτυχιών ή αποτυχιών τους στο 

σχολείο σε παράγοντες που είναι υπό τον έλεγχο τους ή σε παράγοντες 

ευρισκόµενους εκτός της σφαίρας επιρροής τους.  

 

 1.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνάς µας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων µάθησης των 

µαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 

 Στόχοι της έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο προσανατολισµός των κινήτρων 

των µαθητών των τάξεων αυτών και να εξετασθούν οι παρακάτω σχέσεις: 

• Σχέση των κινήτρων µάθησης µε το φύλο του µαθητή. 

• Σχέση των κινήτρων µάθησης µε την επίδοσή του στο σχολείο. 

• Σχέση των κινήτρων µάθησης µε το επίπεδο αυτοαντίληψης της ακαδηµαϊκής 

ικανότητάς του.  

• Σχέση των κινήτρων µάθησης µε τις αιτιολογικές αποδόσεις του στην 

περίπτωση της επιτυχίας ή της αποτυχίας του και συγκεκριµένα µε τη θέση 

των αιτιολογικών του αποδόσεων. 

 Πιστεύουµε ότι τα θέµατα αυτά έχουν θεωρητική αξία για την εκπαιδευτική 

έρευνα, καθώς µας βοηθούν να ρίξουµε περισσότερο φως στο πολύπλοκο αυτό 

φαινόµενο της παρώθησης για µάθηση, αλλά ταυτόχρονα και πρακτική αξία, καθώς η 

διαλεύκανση του τοπίου γύρω από τα κίνητρα µάθησης, µπορεί να βοηθήσει και στη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη µάθηση. Η 

µελέτη της παρώθησης θεωρούµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική, λαµβάνοντας υπόψη 

και την επικρατούσα κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης. Πολλές επιστηµονικές 

µελέτες, αλλά και η ίδια η πραγµατικότητα φανερώνουν ότι στις περισσότερες 

σχολικές τάξεις υπάρχουν αρκετά παιδιά, τα οποία αδρανούν κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος, συµµετέχουν ελάχιστα ή και καθόλου στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, θεωρούν τα µαθήµατα βαρετά και χωρίς ενδιαφέρον. Παράλληλα, 

πολλοί εκπαιδευτικοί στερούµενοι κάποιας ενηµέρωσης γύρω από το θέµα της 

µάθησης και ειδικότερα της παρώθησης, τείνουν να αποδίδουν τέτοιου είδους 

συµπεριφορές συνήθως σε γνωστικές ελλείψεις του παιδιού ή στην 

κοινωνικοοικονοµική και µορφωτική  κατάσταση της οικογένειάς του. Μάλιστα τα 

ίδια τα παιδιά τα οποία επιδεικνύουν αδιαφορία στην τάξη, κατά τη διάρκεια του 

διαλείµµατος ή εκτός σχολείου είναι γεµάτα από ενεργητικότητα, ζωτικότητα και 
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επιθυµία για δράση (Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 11-12). Είναι, λοιπόν, αναγκαία η 

σωστή αντιµετώπιση της κατάστασης και προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να 

συµβάλει και το ερευνητικό έργο αναφορικά µε το θέµα της παρώθησης.     

 Στη συνέχεια της εργασίας µας ακολουθεί προσέγγιση σε κάθε µια από τις 

έννοιες, οι οποίες αποτελούν τα θεµέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε η έρευνά µας 

και έπειτα συντελείται µια βιβλιογραφική αναδίφηση σε προηγούµενες έρευνες οι 

οποίες ασχολήθηκαν µε το θέµα των κινήτρων µάθησης.  
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∆εύτερο κεφάλαιο 
∆ιασαφήνιση βασικών όρων 

 

2.1. Μάθηση 

 

Παρόλο που στον χώρο της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας χρησιµοποιείται 

συχνότατα ο όρος «µάθηση», δεν υπάρχει ένας ευρύτερα αποδεκτός ορισµός, καθώς 

οι επιστήµονες την ορίζουν από την σκοπιά που τη µελετούν (Ευθ. Κασιώλας, 1977, 

σελ. 8). Στη συνέχεια θα παραθέσουµε κάποιους ορισµούς, ώστε να µπορέσουµε να 

διαφωτίσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτήν την τόσο σηµαντική για τον άνθρωπο 

διαδικασία. 

«Μάθηση είναι µια σχετικά µόνιµη µεταβολή, µια αλλαγή της συµπεριφοράς, 

της γνώσης, της πνευµατικής δεξιότητας, του συναισθήµατος που είναι αποτέλεσµα 

άσκησης και εµπειρίας» (Π. Βαλσαµίδης, 1994, σελ. 423).  

 Ένας παρόµοιος ορισµός είναι ότι πρόκειται για «συνεχείς µεταβολές 

(δηλαδή τροποποιήσεις συµπεριφοράς) στη διαγωγή του ατόµου, που είναι 

αποτέλεσµα δράσης, ή παρατήρησης, ή πληροφόρησης, ή άσκησης ειδικής» (Α. 

Ρούντος, 1986, σελ. 291/ Γ. Αντωνίου, 1991, σελ. 169).  

Ένας πιο σύντοµος ορισµός είναι ότι η µάθηση είναι  «η πράξη ή η διαδικασία 

της απόκτησης γνωσης» (Το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, «Κίνητρα για µάθηση», 1985, σελ. 

13).   

Όµως για κάποιους µάθηση σηµαίνει «τη διαδικασία που χρησιµοποιεί 

κάποιος για να µάθει, καθώς επίσης και τα αποτελέσµατα της όλης διαδικασίας» (Ι. 

Γιάννος, 1982, σελ. 216). Θεωρώντας την ως διαδικασία, η µάθηση λαµβάνει χώρα 

καθώς το άτοµο παρατηρεί, µιλά µε τους γύρω του, διαβάζει ή εκτελεί µια 

πνευµατική δραστηριότητα. Θεωρώντας την ως αποτέλεσµα, προϊόν, η µάθηση 

περιλαµβάνει το σύνολο των αλλαγών που συνεπάγονται τις αλληλεπιδράσεις 

ανάµεσα σε ένα άτοµο και σε ένα ή περισσότερα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα (Α. 

Crow, 1972, σελ. 132)  

Ο Ξωχέλλης περιορίζει τη µάθηση στα παιδιά και τους εφήβους ορίζοντας την 

ως την «προσπάθεια παιδιού και εφήβου για απόκτηση εµπειριών ή τύπων 

συµπεριφοράς, για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να αντιµετωπίσουν 

µε αυτοτέλεια της απαιτήσεις του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντός τους» (Π. 

Ξωχέλλης, 1983, σελ. 13)  
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Ένα συναφής ορισµός που δίνει είναι ότι αφορά στη «διαδικασία κατά την 

οποία το παιδί - µε δική του δραστηριότητα - αποκτά εµπειρίες ή τύπους 

συµπεριφοράς, στην προσπάθεια του να αντιµετωπίσει µε τρόπο αυτοτελή και 

αποτελεσµατικό τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του, να αναπτύξει την 

προσωπικότητά του και να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο» (Π. Ξωχέλλης, 1981, σελ. 

12).     

Όσον αφορά ειδικότερα τη σχολική µάθηση, πρόκειται για θεσπισµένη 

µάθηση που ολοκληρώνεται µέσα σ’ ένα ιδιαίτερο οργανωτικό και 

κοινωνικοψυχολογικό πλαίσιο. Είναι κυρίως σκόπιµη µάθηση, κατευθύνεται σε 

κάποιους σκοπούς, είναι συνειδητή και καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την 

προσωπικότητα του µαθητή, αλλά και του δασκάλου (Herder, 1982,  σελ. 188).  

Ορίζεται ως εξής: « Η σχολική µάθηση είναι µια διαδικασία που επιτελείται 

στο σχολικό χώρο προγραµµατισµένα, από την είσοδο του στο σχολείο. Και ο 

µαθητής φυσικά µε τη βοήθεια των άλλων, αλλά ιδιαίτερα µε τη δική του προσπάθεια 

αποκτά γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες, εµπειρίες, µέσω των οποίων 

επέρχεται η αλλαγή της συµπεριφοράς του, διαµορφώνει το χαρακτήρα του, 

αναπτύσσει την προσωπικότητά του και αντιµετωπίζει µε αυτοτέλεια και µε µια 

σχετική επιτυχία τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος» (∆. Χατζηδήµου, 

1999, σελ. 24).  

Συνοψίζοντας κάποια χαρακτηριστικά της µάθησης, πρώτα απ’ όλα θα λέγαµε 

ότι δεν αναφέρεται µόνο στο γνωστικό τοµέα και στην άσκηση ικανοτήτων, αλλά έχει 

ως αποτέλεσµα µία µόνιµη ή σχετικά µόνιµη αλλαγή στη συµπεριφορά του ατόµου 

που είναι έµµεσα κι όχι άµεσα παρατηρήσιµη. Όµως, µάθηση δε θεωρούνται οι 

αλλαγές που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες του ατόµου, όπως είναι για 

παράδειγµα η ωρίµανση. Προσθέτοντας στα παραπάνω, η µάθηση αποτελεί το µέσο 

συνάντησης του ανθρώπου µε τα µορφωτικά αγαθά και είναι αποτέλεσµα άσκησης 

και εµπειρίας. Επιπλέον, δεν είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει την πράξη, 

αλλά υπεισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες ατοµικοί, περιβαλλοντικοί, 

κοινωνικοί κ.ο.κ. (Ευθ. Κασιώλας, 1977, σελ. 8-9/ Ι. Ρούντος, 1986, σελ. 216/ Π. 

Βαλσαµίδης, 1994, σελ. 423/ Π. ∆ιαµαντόπουλος, 2002, σελ. 127/ Ι. Πυργιωτάκης, 

1999, σελ. 60).   

  Αναφορικά µε τη διαδικασία της µάθησης, από χρονολογική άποψη, µπορούν 

να διακριθούν τέσσερα στάδια: 

• Ενεργοποίηση 
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Στο στάδιο αυτό το άτοµο ενεργοποιείται στη µαθησιακή διεργασία υπό την 

επιρροή εσωτερικών ή εξωτερικών κινήτρων. 

• Προσπάθεια για µάθηση 

Στη φάση αυτή το άτοµο γνωρίζει το αντικείµενο της µάθησης και καταβάλλει 

προσπάθειες για να το κατακτήσει 

• Άσκηση 

Στη συγκεκριµένη φάση το άτοµο ασκείται περισσότερο για την βελτίωση των 

αρχικών προσπαθειών. 

• Τελική εκτέλεση 

Με την τελική εκτέλεση ολοκληρώνεται η µαθησιακή διαδικασία, εφόσον 

κατακτήθηκε ο σκοπός της (Herder, 1982, σελ. 189).  

 Σχετικά µε το πώς µαθαίνουµε έχουν διατυπωθεί δεκάδες ψυχολογικές 

θεωρίες. Αυτές ταξινοµούνται σε κάποιες βασικές κατηγορίες-σχολές: α) 

συµπεριφοριστικές ή συνειρµικές  β) γνωστικές γ) κοινωνικογνωστικές. Στη συνέχεια 

θα αναλύσουµε σύντοµα  καθεµιά από αυτές. 

α) Συµπεριφοριστικές ή συνειρµικές θεωρίες. 

Βασική επιστηµονική αφετηρία της συµπεριφοριστικής θεωρίας (ή 

µπιχιεβιορισµού όπως ονοµάζεται διαφορετικά) αποτελεί η επιστήµη της 

«Ψυχοφυσιολογίας» που ανέπτυξαν οι Wundt και Pavlow, η οποία επηρεάστηκε από 

το δόγµα του Θετικού Ρεαλισµού των Άγγλων εµπειριοκρατών (Locke, Hume, 

Hobbes κ.ά.), που υποστήριζε ότι ο άνθρωπος είναι «άγραφο χαρτι» («tabula rasa») κι 

ότι οι γνώσεις του προέρχονται από τις αισθήσεις. Οι συµπεριφοριστές στη θεωρία 

τους υποστήριξαν ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα µάθησης και ότι 

πραγµατοποιείται από τις εξωτερικές συνδέσεις µεταξύ των εξωτερικών ερεθισµάτων 

του περιβάλλοντος και των αντιδράσεων του οργανισµού σ’ αυτά. Βασική αρχή του 

µπιχιεβιορισµού είναι ότι ο οργανισµός αποτελεί µια εξαρτηµένη µεταβλητή των 

περιβαλλοντικών επιδράσεων κι ότι ελέγχεται αποκλειστικά από αυτές. Μέχρι τη 

δεκαετία του ΄50, η µάθηση ερµηνεύεται βάσει των προτύπων της κλασικής 

εξαρτηµένης µάθησης (Pavlow, Thordike, Watson) και της συντελεστικής µάθησης 

(Skinner), ενώ λίγο αργότερα η θεωρία µετεξελίχθηκε (Νεοσυµπεριφορισµός µε 

βασικούς εκπροσώπους τους Hull, Spence, Hebb, Tolman κ.ά.), λαµβάνοντας υπόψη 

για την ερµηνεία της µάθησης και κάποιους ενδογενείς παράγοντες όπως ορµές, 

ένστικτα, ανάγκες (Εµµ. Κολιάδης, 1989, σελ. 41-42/ Ι. Γιάννος, 1982, σελ. 217/ R. 

Bolles, στο Β. Weiner, «Cognitive views of human motivation», 1974, σελ. 14).   
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β)Γνωστικές θεωρίες 

 Οι βάσεις για τις γνωστικές ή νοησιαρχικές θεωρίες µάθησης τέθηκαν από 

τους ψυχολόγους που ανήκαν στην Μορφολογική Ψυχολογία και ειδικότερα τους 

υποστηρικτές της λεγόµενης ενορατικής µάθησης (Koffka, Koehler, Wertheimer, 

Lewin) και τον Tolman που υποστήριζε την εµπρόθετη µάθηση. Οι ανήκοντες στην 

Μορφολογική Ψυχολογία επηρεάστηκαν από τις αντιλήψεις του Kant και γενικά απ’ 

το ρεύµα του Ορθολογισµού, το οποίο πρέσβευε την ιδέα  ότι ο άνθρωπος µαθαίνει 

προσαρµόζοντας τις καινούργιες γνώσεις πάνω στις προϋπάρχουσες γνωστικές 

ικανότητες που διαθέτει. Έτσι, σε αντίθεση προς το συµπεριφορισµό, αναπτύσσεται 

µια άλλη σχολή, η γνωστική, µε βασικούς πρωτεργάτες τους Piaget, Bruner, Ausubel, 

Gagne, η οποία ερευνά τις γνωστικές διεργασίες µε τις οποίες το άτοµο µαθαίνει και 

κατανοεί τον κόσµο και τονίζει τις ενσυνείδητες διαδικασίες που παρεµβάλλονται 

µεταξύ ερεθίσµατος και αντίδρασης (αντίληψη, κριτική ικανότητα, νόηση κ.λπ.). 

Βασικό της αξίωµα είναι ότι «η γνώση δεν αποτελεί απείκασµα της εµπειρίας, αλλά 

αποτέλεσµα της ενεργού αντιπαράθεσης του οργανισµού µε την εµπειρία» (Εµµ. 

Κολιάδης, 1989, σελ. 43-44/ Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 65/ Ι. Γιάννος, 1982, σελ. 217).   

γ)Κοινωνικογνωστικές θεωρίες  

 Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο σηµείο κάποιοι συµπεριφοριστές 

διαφοροποιήθηκαν από την κλασική συµπεριφοριστική θεωρία, δεχόµενοι ότι η 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς δεν οικοδοµείται αποκλειστικά πάνω στις συνδέσεις 

µεταξύ ερεθισµάτων και αντιδράσεων και ότι παράλληλα παίζουν ρόλο οι 

προσδοκίες, οι σκέψεις, οι ανάγκες του ατόµου. Έτσι, δηµιουργήθηκε µια νέα σχολή 

η κοινωνικογνωστική, γνωστή και ως κοινωνικογνωστικός Συµπεριφορισµός, η οποία 

αποτελεί σταυροδρόµι των δύο άλλων σχολών, του συµπεριφορισµού και της 

γνωστικής σχολής, µε κύριους εκπροσώπους τους Bandura, Mahoney, Kanfer, 

Μeichenbaum, Walters, Patterson. Οι έρευνες των ψυχολόγων που εντάσσονται σ’ 

αυτή την κατεύθυνση έχουν ως σκοπό τους να αναπτύξουν κάποιες τεχνικές για την 

τροποποίηση της συµπεριφοράς κυρίως µέσω της παρατήρησης και της µίµησης 

προτύπων, εφαρµόσιµες στην εκπαιδευτική πράξη (Εµµ. Κολιάδης, 1989, σελ. 44-45/ 

Α. ∆ανασσής-Αφεντάκης, 1996, σελ. 201).  

 Γενικά η µπιχιεβιοριστική κατεύθυνση αντιµετωπίζει το µαθητή ως παθητικό 

δέκτη πληροφοριών και γνώσεων, θεωρεί ότι αποτελεί µία µικρογραφία του 

ενηλίκου, γι’ αυτό και µπορεί να µάθει τα ίδια πράγµατα σε µικρότερη ποσότητα, 

αντιµετωπίζει µε τρόπο οµοιογενή την τάξη και χρησιµοποιεί τις αµοιβές και τις 
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ποινές για την παρώθηση. Η γνωστική κατεύθυνση, υποστηρίζει ότι το παιδί µαθαίνει 

µέσω της ενεργητικής του συµµετοχής στην όλη διαδικασία ερευνώντας και 

ανακαλύπτοντας και ότι δεν είναι παθητικός δέκτης εξωτερικών ερεθισµάτων, αλλά 

ότι µπορεί να ασκήσει έλεγχο στα συµβαίνοντα, θεωρεί ότι διαφέρει από τον ενήλικο 

ως προς την ποσότητα και την ποιότητα αυτών που µπορεί να µάθει, δίνει σηµασία 

στη µοναδικότητα κάθε µαθητή και πιστεύει όχι µόνο στα εξωτερικά κίνητρα του 

µαθητή, αλλά και στα εσωτερικά του κίνητρα, δηλαδή στο ενδιαφέρον, στην αγάπη 

για τη µάθηση, στην τάση για ανακάλυψη (∆. Τερζής, 1996, σελ. 74-75/ G. Bower, E. 

Hilgard, 1981, σελ. 467). Τέλος, κοινωνικογνωστική προσέγγιση θεωρεί ότι το παιδί 

µαθαίνει όχι µόνο µέσω της σύνδεσης ερεθισµάτων και αντιδράσεων, αλλά και µέσω 

της παρατήρησης και µίµησης των συµπεριφορών των άλλων, οι οποίοι αποτελούν 

πρότυπα γι’ αυτό, δίνει σηµασία στην ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στην όλη 

διαδικασία, η οποία δεν είναι µηχανική, αλλά υπάρχει γνωστική επεξεργασία των 

δεδοµένων από µέρους του και πιστεύει στη σηµασία των προτύπων, τα οποία 

αποτελούν οδηγό για τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς (Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 69/ 

Α. ∆ανασσής-Αφεντάκης, 1996, σελ. 201-202).  
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2.2.1. Παρώθηση 

 

Η παρώθηση και ειδικότερα τα κίνητρα θεωρούνται από τους βασικότερους 

διαµορφωτές της ανθρώπινης συµπεριφοράς, οπότε αποτελούν και τους 

καθοριστικότερους παράγοντες µάθησης (W. Jun, L. Gruenwald et al., 2002, σελ. 45/ 

Χ. Τανός, 1987, σελ. 66). Όπως αναφέρει o McFarland (η άποψη του οποίου 

συναντάται στο Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 1981, σελ. 128) «η παρώθηση θέτει σε 

κίνηση την ενέργεια που θα καταλήξει σε µάθηση, τη διατηρεί σε δραστηριότητα και 

την κατευθύνει» (Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 1981, σελ. 128). Τα κίνητρα είναι ο 

πυρήνας της µαθησιακής διαδικασίας, την οποία όχι µόνο θέτουν σε κίνηση, αλλά και 

στηρίζουν και κατευθύνουν καθ’ όλη τη διάρκειά της  (Π. Γεωργούσης, χ.χ., σελ. 53). 

Παρώθηση, σύµφωνα µε τον Heckhausen (στο ∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 63) 

είναι όλοι οι επίκαιροι παράγοντες και όλες οι επίκαιρες λειτουργίες, οι οποίες κάτω 

από δεδοµένες συνθήκες υποκίνησης οδηγούν σε πράξεις και τις στηρίζουν µέχρι την 

ολοκλήρωσή τους. Στην παρώθηση αλληλεπιδρούν οι παράγοντες της κατάστασης µε 

τους παράγοντες των κινήτρων. Εποµένως τα κίνητρα αποτελούν ένα επιµέρους 

στοιχείο του φαινοµένου της παρώθησης (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 63).   

Ένας πιο πολύπλοκος ορισµός που δίνουν στην παρώθηση οι Heckhausen, 

Kuhl, Corno και Kanfer είναι ότι πρόκειται για µια δυναµικά µεταβαλλόµενη 

αθροιστική διέγερση στο άτοµο, που εισάγει, κατευθύνει, συντονίζει, ενισχύει, 

ολοκληρώνει και αξιολογεί τις γνωστικές και κινητικές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα 

οι αρχικές προσδοκίες και επιθυµίες επιλέγονται, τίθενται σε προτεραιότητα, 

διαχειρίζονται και (επιτυχώς ή ανεπιτυχώς) ενεργοποιούνται (Z. Dornyei, 2000, σελ. 

524).  

Επίσης, ως παρώθηση ορίζεται: «η υποθετική διαδικασία ή µια σειρά 

υποθετικών διαδικασιών, η οποία θέτει σε κίνηση, κατευθύνει, υποστηρίζει και τέλος 

σταµατά µια ακολουθία συµπεριφοράς που είναι προσανατολισµένη σε κάποιο 

σκοπό» (Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 12/ Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 19).  

Η παρώθηση περιλαµβάνει τρία επιµέρους στοιχεία, τα οποία συγκροτούν µια 

ενότητα: τα ερεθίσµατα του εξωτερικού περιβάλλοντος, τη συµπεριφορά του ατόµου, 

καθώς και τις εσωτερικές καταστάσεις οι οποίες δηµιουργούν σχέσεις µεταξύ των 

εξωτερικών παραγόντων και της συµπεριφοράς (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 5). Μάλιστα 

το άτοµο το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση παρώθησης εµφανίζει τα εξής 
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χαρακτηριστικά: θέληση για την επίτευξη του επιδιωκόµενου, προσπάθεια, θετική 

στάση απέναντι στο σκοπό (P. McIntyre, S. Baker et al., 2002, σελ. 541). 

 

2.2.2. Η διαδικασία της  παρώθησης 

 

Ο Heckhausen (1977) (στο ∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 94-96) διακρίνει πέντε 

διαδοχικές φάσεις σ’ ένα παρωθητικό επεισόδιο. 

  

 

  

 

 

 

Περαιτέρω 
συνέπειες 

Αυτοαξιολό-
γηση 

ΕκτέλεσηΠαρότρυνσηΠρόκληση 

Α) Πρόκληση 

 Πρόκληση είναι οι περιρρέουσες συνθήκες, οι οποίες παροτρύνουν το άτοµο 

να ενεργοποιηθεί για δράση. Σ’ αυτές ανήκουν η φύση του προβλήµατος, το 

ενδιαφέρον για το πρόβληµα, η προσπάθεια που απαιτείται, οι δυνάµενες αµοιβές (∆. 

Ζάχαρης, 1989, σελ. 94).  

Β) Παρότρυνση 

 Στη φάση αυτή το άτοµο ενεργοποιείται για δράση, έχοντας την ελπίδα της 

επιτυχίας. Επιπροσθέτως προβλέπονται οι βραχυπρόθεσµες (αυτοενίσχυση) και 

µακροπρόθεσµες (ετεροενίσχυση) συνέπειες της δράσης. Η αυτοενίσχυση αφορά 

στην αναµενόµενη ικανοποίηση από τα αποτελέσµατα της δράσης, ενώ η 

ετεροενίσχυση σε κάποιες θετικές συνέπειες που θα απολάβει, προερχόµενες από 

τους άλλους, όπως είναι για παράδειγµα οι υψηλή βαθµολογία, ο έπαινος του 

δασκάλου, η αµοιβή από τους γονείς ή η κοινωνική αναγνώριση.   Οι προσδοκώµενες 

συνέπειες χαρακτηρίζονται και ως έλξεις, οι οποίες αναφέρονται στο βραχύ ή 

απώτερο µέλλον. Εποµένως, υπάρχουν δύο παράγοντες παρώθησης: η παροντική 

κατάσταση που αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, πρόκληση και οι έλξεις από τις 

µελλοντικές συνέπειες της πράξης τις οποίες προσδοκά το άτοµο (∆. Ζάχαρης, 1989, 

σελ. 94-95).   

Γ) Εκτέλεση 

 Στο συγκεκριµένο στάδιο το άτοµο και εν προκειµένω ο µαθητής δρα. Η ισχύς 

της δράσης του εξαρτάται από τις προσδοκίες των συνεπειών της καθώς και από την 
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πιθανότητα εµφάνισης του προσδοκώµενου αποτελέσµατος. Η σχέση ανάµεσα στην 

προσδοκία των συνεπειών της δράσης και της πιθανότητας να εµφανισθεί το 

αποτέλεσµα που προσδοκάται είναι πολλαπλασιαστική και αποδίδεται µε την 

εξίσωση: Ισχύς παρώθησης= Προσδοκία x Πιθανότητα εµφάνισης  

 Η εξίσωση αυτή σηµαίνει ότι η προσδοκία µειώνεται ή αυξάνεται ανάλογα µε 

την πιθανότητα εκπλήρωσής της. Για παράδειγµα, αν ένα µάθηµα είναι υψηλού 

βαθµού δυσκολίας για το µαθητή, αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προσδοκά χαµηλό 

βαθµό από το διαγώνισµα στο µάθηµα αυτό  (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 95-96).    

∆) Αξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση εν συνεχεία εξαρτώνται από δύο 

λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία αφορά στη σύγκριση του αποτελέσµατος µε ένα 

βαθµό ποιότητας που τίθεται ως σκοπός (π.χ. γραφή έκθεσης) ή µε ένα γενικό 

ποιοτικό χαρακτηρισµό (όπως «άριστα»). Η δεύτερη λειτουργία αφορά στην εξέταση 

για το αν υπάρχει ευθύνη του µαθητή για το αποτέλεσµα και το αν οφείλεται στην 

έλλειψη προσπάθειας ή ικανότητας (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 96).     

Ε) Περαιτέρω συνέπειες  

Η φάση αυτή αναφέρεται στις περαιτέρω συνέπειες που µπορεί να 

ακολουθήσουν µετά τη δράση, οι οποίες ενδέχεται και να µην έχουν προβλεφθεί. 

Τέτοιες περαιτέρω συνέπειες είναι, για παράδειγµα, ο συνυπολογισµός του βαθµού 

µιας εργασίας στο γενικό βαθµό (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 96).      

 Από την άλλη πλευρά, οι Dornyei, Istvan και Otto (1998) ανέπτυξαν ένα άλλο 

µοντέλο για τη διαδικασία της µάθησης που περιλαµβάνει τις αρχικές προσδοκίες ως 

την ολοκλήρωση της δράσης, καθώς και την αναδροµική αξιολόγησή της. Το 

συγκεκριµένο µοντέλο δεν εισάγει νέους παρωθητικούς παράγοντες ή στοιχεία, αλλά 

συνθέτει πολλαπλές παρωθητικές έννοιες σε ένα συστηµατικό πλαίσιο (Ζ. Dornyei, 

2000, σελ. 524). Η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τρεις φάσεις: τη φάση της προ-

ενεργοποίησης, τη φάση της ενεργοποίησης και τη φάση της µετα-ενεργοποίησης: 

Α)Φάση της προ-ενεργοποίησης 

 Το πρώτο στάδιο της παρωθητικής διαδικασίας περιλαµβάνει τρία υποστάδια, 

του καθορισµού στόχων, της διαµόρφωσης προθέσεων και της αρχικής 

ενεργοποίησης των προθέσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις διαδέχονται το ένα το άλλο 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, σχεδόν αµέσως, και σε άλλες υπάρχει µεγάλο κενό 

χρόνου ανάµεσά τους, ώστε η διαδικασία ενδέχεται να τερµατιστεί πριν καν την 

ενεργοποίηση. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο καθορισµός του στόχου είναι ποικίλα, 
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όπως για παράδειγµα ελπίδα, προσδοκία ή κάποια ευκαιρία (το τελευταίο στοιχείο 

περιλαµβάνεται ως κάποιος εξωτερικός παράγοντας που µπορεί να αποτελέσει το 

έναυσµα για την παρώθηση).  

Παράλληλα µε τον καθορισµό του στόχου, που αποτελεί το «κλειδί» για τη 

διαδικασία, η φάση αυτή περιλαµβάνει και την πρόθεση, η οποία έχει εντελώς 

διαφορετικό περιεχόµενο από τον στόχο. Σ’ αυτήν ενυπάρχει και το στοιχείο της 

υποχρέωσης-δέσµευσης, η οποία µπορεί να είναι µία υπεύθυνη απόφαση, η 

εναπόθεση προσωπικού κύρους ή ακόµα και υλικών αγαθών στο στόχο. Αυτό είναι 

ένα κρίσιµο σηµείο στην όλη διαδικασία, αλλά δεν αρκεί από µόνο του για την 

ενεργοποίηση.   

Τρίτο απαραίτητο βήµα αυτής της φάσης είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου 

δράσης που θα περιλαµβάνει κάποια αναγκαία στοιχεία: σχήµατα δράσης, δηλαδή 

ξεχωριστές οδηγίες για τη στρατηγική ή τα επιµέρους στάδια, χρονοδιάγραµµα που 

αφορά στο  χρονικό προγραµµατισµό των ενεργειών.  Το βήµα αυτό είναι απαραίτητο 

για τη συνειδητοποίηση ότι η δράση δεν έπεται αυτόµατα, αλλά βάσει ενός σχεδίου 

(Ζ. Dornyei, 2000, σελ. 526-527). 

Β) Φάση της ενεργοποίησης  

 Η ενεργοποίηση της δράσης εγκαινιάζει ποιοτικές αλλαγές στην παρώθηση 

του ατόµου. Από την φάση του συλλογισµού και της λήψης αποφάσεων διέρχεται στη 

φάση της δράσης, στην «διεκπεραιωτική» παρώθηση. Κατά τη διάρκεια της φάσης 

αυτής τρεις κυρίως διαδικασίες λαµβάνουν χώρα:  

• Παραγωγή και εφαρµογή των επιµέρους εργασιών, που σηµαίνει ότι 

εφαρµόζονται οι επιµέρους εργασίες που είχαν τεθεί στο σχέδιο δράσης και 

στην περίπτωση που αυτό ήταν ελλιπές και ανολοκλήρωτο, παράγονται νέες 

επιµέρους εργασίες. 

• Ανατροφοδότηση, η οποία έχει την έννοια της αξιολόγησης της ως τώρα 

πορείας και της συσχέτισης των πραγµατικών γεγονότων µε τα προβλεπόµενα. 

• Εφαρµογή µηχανισµών ελέγχου δράσης, οι οποίοι αναφέρονται στη γνώση και 

τις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των γνωστικών και 

µη γνωστικών παραγόντων για την κατάκτηση του στόχου. Οι µηχανισµοί 

αυτοί αποσκοπούν στην παγίωση και προστασία της διαδικασίας.  

Έτσι, η δράση οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσµα: το θετικό ενδεχόµενο είναι η 

επίτευξη του στόχου και η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ υπάρχει και το 

αρνητικό ενδεχόµενο της µη ολοκλήρωσης σε κάποια από τις φάσεις, αν για 

  



 22

παράδειγµα οι αρχικές προσδοκίες ήταν υπερβολικά υψηλές.  Ωστόσο, κι αν ακόµα η 

διαδικασία φτάσει σε αδιέξοδο, υπάρχει η δυνατότητα να ξαναρχίσει από την αρχή ή 

από το σηµείο όπου διακόπηκε (Ζ. Dornyei, 2000, σελ. 527-528).  

Γ)  Φάση της µετα-ενεργοποίησης 

 Το στάδιο αυτό ξεκινά µετά την επίτευξη του στόχου και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (ή ενδεχοµένως και στην περίπτωση της διακοπής της δράσης για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα). Οι βασικές διαδικασίες που περιλαµβάνονται αφορούν 

στην αξιολόγηση του αποτελέσµατος και την εξαγωγή συµπερασµάτων µέσω 

αιτιολογικών αποδόσεων, ενδεχοµένως και προβλέψεων για µελλοντική δράση.  Η 

αξιολόγηση κατόπιν της δράσης, διαφέρει από την αξιολόγηση που διεξάγεται κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας στο ότι γίνεται από ευρύτερη σκοπιά και αφορά όλη τη 

δράση. Αναφορικά µε τις αιτιολογικές αποδόσεις, η συµβολή τους έγκειται στο ότι 

ρίχνεται φως στα αίτια της δράσης και στους αρχικούς σκοπούς και εξάγονται 

ορισµένα συµπεράσµατα. Έτσι προλειένεται το έδαφος για την ανάληψη νέας δράσης 

στο µέλλον, αφού καθοριστούν νέοι στόχοι και διαµορφωθούν νέες προσδοκίες (Ζ. 

Dornyei, 2000, σελ. 528).  
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2.2.3. Κίνητρο 

 

Η έννοια «κίνητρο» αυτή καθεαυτή σηµαίνει οτιδήποτε κινεί, ωθεί ή 

παρασύρει το άτοµο σε δράση, σε ενέργεια. Εποµένως, στα κίνητρα 

συµπεριλαµβάνονται τόσο οι εσωτερικές αιτίες της συµπεριφοράς, όπως είναι τα 

ένστικτα1, οι ορµές2, τα συναισθήµατα, όσο και οι εξωτερικές αιτίες, όπως είναι οι 

αµοιβές, οι ποινές, τα θέλγητρα, τα φόβητρα. Τα κίνητρα είναι τα µέσα παρώθησης 

του ατόµου και η ύπαρξή τους είναι αναγκαία για την παρώθηση του ατόµου σε 

δράση και την ενεργοποίησή του για την ικανοποίηση κάποιων αναγκών3, 

βιολογικών, κοινωνικών ή πνευµατικών4 (Το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, «Κίνητρα για 

µάθηση», 1985, σελ. 13 / Αλ Αλµπέρτι, 1986, σελ. 104/ Ε. Συγκολλίτου, «Τα κίνητρα 

στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 116).  Στην έννοια του κινήτρου υπεισέρχεται και ένα 

στοιχείο τελεολογικού χαρακτήρα το οποίο αφορά στην αναπαράσταση του 

επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, που σηµαίνει ότι το άτοµο που παρωθείται επιδιώκει 

κάποιο σκοπό5( Αλ. Αλµπέρτι., 1986, σελ. 104/ N. Sprinthall et al., 1994, σελ. 529). Οι 

σκοποί µε τους οποίους συνδέονται τα κίνητρα σχετίζονται συχνά µε την 

ικανοποίηση βασικών βιολογικών αναγκών, µε την ύπαρξη κάποιων κοινωνικών 

τάσεων, µε την ανάγκη της αυτοέκφρασης ή και την τάση για εξερεύνηση, 

ανακάλυψη, γνώση (Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 1981, σελ. 128).   

                                                 
1 Ένστικτο κατά τον Burt είναι µία σύνθετη κληρονοµηµένη τάση, κοινή σε όλα τα µέλη του είδους, 
που υποχρεώνει το άτοµο να προσέχει και να αντιλαµβάνεται ορισµένα αντικείµενα και καταστάσεις, 
να νιώθει ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια όταν τα αντιλαµβάνεται και να ενεργεί τοιουτοτρόπως ώστε να 
εξασφαλίζει την επιβίωση του (Κ. Μάνος,1990,  σελ. 120).  
2 Σύµφωνα µε τον Jung, ορµή «σηµαίνει δύναµη, επίθεση, πίεση, παραφορά υπέρµετρο ζήλο».Γενικά 
είναι η δραστηριοποίηση, η δύναµη που κινεί το άτοµο για την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης, για την 
επίτευξη κάποιου σκοπού (Κ. Μάνος, 1990,  σελ. 120/ Ν. Πετρουλάκης, 1984, σελ. 20-21). 
3 Πολλές φορές οι ανάγκες ταυτίζονται µε τις ορµές (π.χ. ο Maslow τις ταυτίζει). Πραγµατικά είναι οι 
δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Η ανάγκη ορίζεται ως µια κατάσταση έλλειψης που οδηγεί στην 
επιθυµία για ικανοποίησή της. Η ορµή, όπως αναφέραµε παραπάνω, είναι η ώθηση ή ροπή που 
προκύπτει από την κατάσταση της έλλειψης και τείνει στην ικανοποίηση της ανάγκης και στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας (Κ. Μάνος, 1990, σελ. 120/  ∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 58/ Ν. Sprinthall et 
al., 1994, σελ. 529/ Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 38, 41).  
4 Σύµφωνα µε τον Maslow, ο άνθρωπος είναι ον που έχει συνεχώς επιθυµίες και ανάγκες και σχεδόν 
ποτέ δεν αισθάνεται ότι τις έχει καλύψει. Χαρακτηριστικό του είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του προσπαθεί προσπαθεί να επιτύχει κάτι, µε τελικό σκοπό του την αυτοπραγµάτωση, δηλαδή να 
φτάσει στο ανώτερο σκαλοπάτι όπου µπορεί να φτάσει, αξιοποιώντας τις δυνατότητες, τις ικανότητες 
και τα ταλέντά του και εκπληρώνοντας  θα λέγαµε εν τέλει την «αποστολή» του (Α. Maslow, 1970, 
σελ. 24, 46/ D. Mook, 1987, σελ. 516).  
5 Μερικοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι οι παρωθητικές καταστάσεις είναι καταστάσεις γενικής 
διέγερσης, χωρίς ιδιαίτερο σκοπό ή κατεύθυνση, αλλά οι περισσότεροι δέχονται ότι οι παρωθητικές 
καταστάσεις αναφέρονται σε συγκεκριµένες ορµές ή ανάγκες και έχουν µια ορισµένη κατεύθυνση και 
συγκεκριµένο σκοπό (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, 1991, σελ. 3771). 
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Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, ο Heckhausen (στο ∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 62) κάνει 

λόγο για διαρκείς προδιαθέσεις γνωστικών λειτουργιών, οι οποίες έχουν τις αιτίες 

τους στον ανθρώπινο τρόπο ύπαρξης, στις αναγκαιότητες διατήρησης της ύπαρξης 

και της πρόνοιας για την ύπαρξη κάτω από δεδοµένες συνθήκες, και  βάσει των 

οποίων τα άτοµα είναι σε θέση να κατανοούν µια κατάσταση και να κάνουν 

αξιολόγηση των συνεπειών διαφόρων ενεργειών (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 62). 

Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των κινήτρων είναι ότι αποτελούν 

αιτίες για τη δραστηριοποίηση του ατόµου, κινητοποιούν προς ορισµένη κατεύθυνση 

για την πραγµατοποίηση κάποιου σκοπού και είναι αυτόµατα. Επιπλέον, ασκούν 

πίεση για την ικανοποίηση κάποιων αναγκών και επηρεάζουν διαρκώς τη 

συµπεριφορά (Ν. Παπαδόπουλος, 1997, σελ. 383-385). 

Επίσης, τα κίνητρα ορίζονται ως «το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων που δραστηριοποιούν τον οργανισµό και τον παρωθούν στο να θέσει 

κάποιο σκοπό και να προσπαθήσει να τον επιτύχει» (Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 

1981, σελ. 128).  

 Ένας συναφής ορισµός είναι ο εξής: «Κίνητρα είναι οι παράγοντες εκείνοι, 

εσωτερικοί και εξωτερικοί, που ανεβάζουν το επίπεδο δραστηριοποίησης του 

ανθρώπινου οργανισµού και τον παρωθούν να πραγµατώσει κάποιο σκοπό που 

έθεσε» (Γ. Τανός, 1987, σελ. 67)  

Υπάρχουν διάφορες ταξινοµίες κινήτρων. Για παράδειγµα, ο Lerch (στο ∆. 

Ζάχαρης, 1989, σελ. 15, 66-67)  διακρίνει τρεις κατηγορίες: 

1. Τα παρορµητικά βιώµατα της ζωντανής ύπαρξης, τα οποία είναι πρωτογενή 

κίνητρα, όπου εντάσσονται οι σωµατικές ανάγκες. Πρόκειται περισσότερο 

για λειτουργίες οµοιοστατικής ή κυκλικής φύσης που ως σκοπό έχουν να 

κατευνάσουν την ένταση του οργανισµού και να µειώσουν τις ορµές του, 

ώστε να φέρουν την εξισορρόπησή του1. Είναι κυκλικής φύσης επειδή η 

µείωση των ορµών είναι πρόσκαιρη και εξασφαλίζεται µόνο προσωρινά.  

2. Τα παρορµητικά βιώµατα της ατοµικής αυτοϋπαρξης, όπου ανήκουν η ορµή 

της αυτοσυντήρησης (πρόσληψη τροφής, άµυνα, φυγή), ο εγωισµός και 

γενικά η τάση εκµετάλλευσης του περιβάλλοντος, η τάση για απόκτηση 

                                                 
1 Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό δε συµβαίνει σε όλες τις καταστάσεις που δηµιουργούνται εξαιτίας των 
αναγκών. Για παράδειγµα στην περίπτωση της µάθησης, που ανήκει σε άλλη κατηγορία κινήτρων, το 
παιδί που έχει τη θέληση και τη δίψα να µάθει δεν εξισορροπεί, δεν εφησυχάζει, γιατί διαρκώς του 
δηµιουργείται µεγαλύτερη επιθυµία για γνώση (Ι. Ιωαννίδης, 1980, σελ. 45). 
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κύρους και αξίας, η τάση για επιβολή και κυριαρχία, καθώς και η τάση της 

επιθετικότητας. 

3. Τα παρορµητικά βιώµατα της υπερατοµικής ύπαρξης, στα οποία 

κατατάσσονται οι τάσεις συνύπαρξης και κοινωνικότητας, οι τάσεις για 

βοήθεια προς τους άλλους, η αγάπη προς τους συνανθρώπους και η τάση για 

δηµιουργία και επίτευξη  (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 15, 66-67/ A. Maslow, 

1970, σελ. 35-36).   

Ο Heckhausen (στο ∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 67, 69) θεωρεί ότι υπάρχουν 

τρεις κατηγορίες κινήτρων: 

1. To κίνητρο της επικράτησης, της δύναµης, της κυριαρχίας, το οποίο σηµαίνει 

την ανάγκη για κατάληψη µιας σηµαντικής θέσης που θα προσδίδει κύρος και 

θα δίνει τη δυνατότητα της επικράτησης απέναντι στους άλλους και της 

κυριαρχίας.  

2. Το κίνητρο της σύνδεσης, που αφορά στην ανάγκη επικοινωνίας και 

συνύπαρξης µε τους συνανθρώπους, στην προσαρµογή, υποχώρηση απέναντι  

στις απαιτήσεις της κυριαρχίας και στην τάση για οµοιοµορφία (δηλαδή το να 

θέλει να είναι κανείς όµοιος µε τα άλλα άτοµα, να µη διαφέρει). 

3. Το κίνητρο επίδοσης, το οποίο αφορά στην ανάγκη να ανταποκριθεί το άτοµο 

στις επιδιώξεις που έθεσε το ίδιο για τον εαυτό του ή η κοινωνία, ώστε να 

κερδίσει τον θαυµασµό, την εκτίµηση, το σεβασµό ή και κάποια αµοιβή. Η 

αξιολόγηση της επίδοσης ως επιτυχία ή αποτυχία γίνεται µέσα από την 

αυτοπαρατήρηση και συνήθως την ετεροπαρατήρηση (δηλαδή την 

παρατήρηση της επίδοσης των άλλων) (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 67, 69).     

O Rohracher χρησιµοποιεί τον όρο «ορµή» αντί του όρου «κίνητρο» και 

θεωρεί ότι υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ορµών:  

1. Οι ορµές της αυτοσυντήρησης όπου εµπεριέχονται οι σωµατικές ανάγκες. 

2. Οι λειτουργικές ορµές που ωθούν στη χρησιµοποίηση της λειτουργίας του 

σώµατος. 

3. Οι ηδονιστικές ορµές που συνδέονται µε την ευχαρίστηση. 

4. Οι πολιτιστικές ορµές, όπου εντάσσονται τα ενδιαφέροντα, η τάση για γνώση 

και για καλλιτεχνική δηµιουργία. 

5. Οι κοινωνικές ορµές στις οποίες περιλαµβάνονται η τάση για κυριαρχία, για 

επιβολή, για την απόκτηση κύρους, η επιθετικότητα, η συµπόνια και η 

αλληλοβοήθεια (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 67).  
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Επιπροσθέτως, είναι ενδιαφέρον ότι πολλές έρευνες διαπιστώνουν τα εξής 

γενικά χαρακτηριστικά στα κίνητρα των παιδιών και των εφήβων. Κατ’ αρχήν τα 

κίνητρα δεν στρέφονται σε όλες τις ηλικίες στα ίδια αντικείµενα και καταστάσεις, 

αφού όπως γνωρίζουµε οι ανάγκες τους διαφοροποιούνται, αλλάζουν µε γοργούς 

ρυθµούς. Για παράδειγµα, το παιδί µέχρι την ηλικία περίπου των δύο ετών ωθείται 

για την ικανοποίηση κυρίως της λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων και των 

σωµατικών του αναγκών, σε αντίθεση µε το παιδί της ηλικίας 3-7 ετών που 

καταλαµβάνεται κατά κύριο λόγο από υποκειµενικά κίνητρα και αποσκοπεί στο 

ικανοποιήσει τις δικές του ατοµικές ανάγκες. Από την άλλη πλευρά τα παιδιά µέχρι 

την ηλικία των 11, 12 περίπου ετών παρωθούνται από αντικειµενικά ως επί το 

πλείστον κίνητρα επιζητώντας τη γνωριµία του περιβάλλοντος και την προσαρµογή 

στις εξωτερικές συνθήκες. Επιπροσθέτως, ένα άλλο χαρακτηριστικό των κινήτρων 

παιδιών και εφήβων είναι ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δεν στρέφονται προς όλα τα 

γνωρίσµατα των αντικειµένων, αλλά επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα σηµεία για τα 

οποία έχουν  κάποιες γνώσεις ή συνδέονται µε προγενέστερά τους βιώµατα και 

εµπειρίες (Κ. Κίτσος, 1971, σελ. 244).    

  Γενικά τα κίνητρα επηρεάζουν καθοριστικά τη συµπεριφορά του ατόµου και 

επιτελούν τρεις βασικούς σκοπούς:  

• Ενεργοποιούν και κινητοποιούν τον ανθρώπινο οργανισµό. 

• Τον κατευθύνουν και τον καθοδηγούν σε συγκεκριµένο σκοπό. 

• Ενισχύουν τη συµπεριφορά του ατόµου για να επιτύχει τους σκοπούς που 

έχουν τεθεί  (K. Μπασέτας, 2002, σελ. 39). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι χωρίς την ύπαρξη των κινήτρων το 

άτοµο δεν παρωθείται σε δράση (K. Μπασέτας, 2002, σελ. 40). Επιπλέον, τα κίνητρα 

µας δίνουν τη δυνατότητα να ερµηνεύσουµε για ποιο λόγο ένα παιδί επιλέγει να 

εµπλακεί σε µία δραστηριότητα και να κάνουµε πρόβλεψη για τις ενδεχόµενες 

µελλοντικές του επιλογές. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουµε τα αίτια της 

συµπεριφοράς του, δηλώνουν τη σηµασία που έχει µια κατάσταση γι’ αυτό, µας 

βοηθούν να καταλάβουµε τις στάσεις του και τις κοσµοθεωρήσεις του.  

Επιπροσθέτως, µας πληροφορούν ότι τα άτοµα διαφέρουν ως προς τις προσδοκίες 

τους για την επιτυχία ή την αποτυχία τους, καθώς και ως προς το βαθµό 

κινητικότητας και εµπλοκής τους σε µία δραστηριότητα (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 62/ 

Χ. Φράγκος, 1984, σελ. 231/ Η.Schiefele, 1986, σελ. 200/ R. Vallerand et al., 1997, 

σελ. 1169).      
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2.2.4. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα 

 

 Τα κίνητρα µπορεί να ωθούν το άτοµο ενεργώντας από µέσα ή να το έλκουν 

δρώντας από έξω. Έτσι, διακρίνονται σε δύο τύπους, σε εσωτερικά  και σε εξωτερικά. 

Τα εσωτερικά κίνητρα αφορούν στην εκτέλεση µιας δραστηριότητας από το άτοµο ως 

προσωπική του επιλογή, επειδή η δραστηριότητα αυτή καθεαυτή παρέχει 

ικανοποίηση και αποτελεί αµοιβή (Ευθ. Κασιώλας, 1977,  σελ. 165/ Μ. Misenandino, 

1996, σελ. 204). Στα εσωτερικά κίνητρα εντάσσονται η έµφυτη τάση για µάθηση, η 

περιέργεια, το ενδιαφέρον, η εσωτερική ικανοποίηση, η τάση για ανακάλυψη, η τάση 

για δράση και αλλαγή στο περιβάλλον (Χ. Τανός, 1987, σελ. 67/ J. West, 2002, σελ. 

206).  

Όσον αφορά τα εσωτερικά κίνητρα ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες. Ο 

McCall για παράδειγµα (στο Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 1981, σελ. 128-132/ Χ. 

Φράγκος, 1984, σελ. 233-235) τα τοποθετεί σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες είναι οι 

ακόλουθες: α)γνωστικά κίνητρα, στα οποία περιλαµβάνονται η περιέργεια και η δίψα 

της µάθησης, η εγγενής τάση για ανακάλυψη νέων γνώσεων και εµπλουτισµό της 

εµπειρίας, η επιθυµία γνώσης του περιβάλλοντος, τα ατοµικά ενδιαφέροντα 

β)κίνητρα αυτοέκφρασης, τα οποία αφορούν στην έµφυτη τάση του ατόµου να 

εξερευνά, να σκέφτεται, να στοχάζεται και να δηµιουργεί  γ)κίνητρα αυτοπεποίθησης 

και αυτοεκτίµησης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η επιτυχία και η αποτυχία, ο 

συναγωνισµός, η υπεροχή σε σύγκριση µε τους άλλους, η γνώση της προόδου 

δ)κίνητρα κοινωνικής συνεργασίας, τα οποία είναι κίνητρα που ανταποκρίνονται στις 

διάφορες κοινωνικές σχέσεις και που αποσκοπούν στη δηµιουργία κλίµατος 

συνεργασίας και αλληλεγγύης µεταξύ των ατόµων, η οποία είναι και υποχρέωση τους 

από τη στιγµή που αποτελούν µέλη µιας οργανωµένης κοινωνίας και ε)κίνητρα 

προερχόµενα από φυσιολογικές ανάγκες, στα οποία κατατάσσονται η πείνα, η δίψα, η 

ανάγκη για ύπνο και η ανάγκη διαιώνισης του είδους ( Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 

1981,σελ. 128-132/ Χ. Φράγκος, 1984, σελ. 233-235). Ωστόσο, παράλληλα µε τη 

συγκεκριµένη ταξινόµηση  υπάρχουν κι άλλες ταξινοµήσεις. Για παράδειγµα, άλλοι 

µελετητές διακρίνουν τα κίνητρα σε τρεις κατηγορίες: α) γνωστικά κίνητρα, β) 

κοινωνικά κίνητρα και γ) φυσιολογικά κίνητρα ( Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 1981, 

σελ. 128-129).  
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Από την άλλη πλευρά, τα εξωτερικά κίνητρα1  υφίστανται όταν η εµπλοκή του 

ατόµου σε µία δραστηριότητα γίνεται για λόγους που δεν πηγάζουν από το ίδιο το 

άτοµο (Ευθ. Κασιώλας, 1977, σελ. 165). Σ’ αυτά εντάσσονται η επιδοκιµασία, η 

ενθάρρυνση, η αµοιβή και η ποινή, η αναγνώριση από τους άλλους (Χ. Τανός, 1987, 

σελ. 67/ Τ. Amabile, K. Hill et al., 1994, σελ. 950).   

Τα εξωτερικά κίνητρα διακρίνονται σε θετικά όταν σκοπός είναι να τεθούν σε 

ενέργεια οι ενδογενείς δυνάµεις του ατόµου, µέσω της χρήσης ενισχύσεων (όπως 

επαίνων, αµοιβών) που προκαλούν ευχάριστα αισθήµατα στο άτοµο (π.χ. χαρά, 

ικανοποίηση, ευχαρίστηση) και σε αρνητικά όταν χρησιµοποιούνται αρνητικές 

ενισχύσεις στο άτοµο (π.χ. τιµωρία, ψόγος) ή εξαναγκασµός, ώστε να αποφύγει τη 

δυσάρεστη κατάσταση την οποία θα βιώσει αν δεν επιτύχει το επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα ( Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 1981, σελ. 129).    

Ένα εύλογο ερώτηµα που ανακύπτει είναι πώς µετρώνται τα εσωτερικά και τα 

εξωτερικά κίνητρα. Από τις έρευνες που έχουν γίνει µέχρι τώρα διαπιστώνεται ότι η 

µέτρηση τους γίνεται κυρίως µε δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά την ατοµική δήλωση 

(µέσω ερωτηµατολογίου, κλίµακας ή συνέντευξης) του υποκειµένου για τα κίνητρα 

του σε σχέση µε κάποιο ή κάποια αντικείµενα ή δραστηριότητες (J. Reeve, G. Nix, 

1997, σελ. 238/ K. Georgouli, 2002, σελ. 812). Υπάρχουν κάποιες γνωστές κλίµακες 

που έχουν κατασκευαστεί για τη µέτρηση του προσανατολισµού των κινήτρων, όπως 

είναι για παράδειγµα της Susan Harter (1981), του Richard deCharms (1968), των 

Deci και Ryan (1985) ( A. Amabile, K. Hill et al., 1994, σελ. 951-952). Ο δεύτερος  

τρόπος αφορά στην εµπλοκή του υποκειµένου µε κάποια δραστηριότητα που του 

υποδεικνύεται. Ο παρατηρητής εξάγει τα συµπεράσµατά του παρατηρώντας τον 

χρόνο για την αρχική ενεργοποίηση του ατόµου, την ύπαρξη παθητικής ή ενεργητικής 

συµπεριφοράς, την ποσότητα της καταβαλλόµενης προσπάθειας, το συνολικό χρόνο 

εµπλοκής στη δραστηριότητα και άλλες πληροφορίες ανάλογου τύπου (J. Reeve, G. 

Nix, 1997, σελ. 238). 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Τα εξωτερικά κίνητρα αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ως ελατήρια (Ι. Ιωαννίδης, 1980, σελ. 41) 
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2.2.5. Κίνητρο µάθησης 

 

Κίνητρο και µάθηση είναι δύο έννοιες στενά συνυφασµένες, που 

χρησιµοποιούνται συχνά µαζί στο χώρο της ψυχολογίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και 

σε πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα κίνητρα µάθησης στο χώρο της 

εκπαίδευσης, καθώς το κύριο έργο του δασκάλου είναι να ενεργοποιήσει τα κίνητρα 

των µαθητών και να κατευθύνει άµεσα ή έµµεσα τη µάθηση (Το Ανοιχτό 

Πανεπιστήµιο, «Κίνητρα για µάθηση», 1985, σελ. 13/ J. Nixon et al., 1996, σελ. 52).  H 

γένεση των κινήτρων αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της αγωγής. Όλοι οι σκοποί της 

αγωγής, όπως για παράδειγµα η καλλιέργεια της ελεύθερης βούλησης, η ανάπτυξη 

της αυτονοµίας, το αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους, η αυτοδιάθεση, 

η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η ετοιµότητα για µάθηση συνδέονται στενά µε τα 

κίνητρα (H. Schiefele, 1986, σελ. 198).  

Γενικά οι µαθητές οι οποίοι διακατέχονται από κίνητρα κατευθύνονται σε 

συγκεκριµένους σκοπούς, αφοσιώνονται σε αυτούς, εργάζονται µε ενεργητικότητα, 

βρίσκουν την µαθησιακή διαδικασία ενδιαφέρουσα και επενδύουν κόπο και χρόνο σ’ 

αυτήν (Ε. Κασιώλας, 1977, σελ. 164/ J. Ormrod, 1999, σελ. 407). O Fenzel (η άποψη 

του οποίου συναντάται στο Ε. Μακρή-Μπότσαρη-Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 317) 

υποστηρίζει ότι η ύπαρξη κινήτρων στο σχολείο και ειδικά κινήτρων προερχόµενων 

από τους µαθητές είναι αναγκαία προϋπόθεση για να παραµείνουν οι µαθητές σ’ αυτό 

(Ε. Μακρή-Μπότσαρη-Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 317). Όπως γνωρίζουµε η  εγκατάλειψη 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι ένα σοβαρό  πρόβληµα που έχει εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις. Αρκετές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ένας 

από τους παράγοντες που οδηγούν σ’ αυτήν είναι η έλλειψη κινήτρων στους µαθητές 

(R. Vallerand et al., 1997, σελ. 1161). Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόκτηση 

κινήτρων γενικότερα για τη ζωή του ατόµου, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξή τους 

αποτελεί προϋπόθεση ώστε ως µελλοντικοί πολίτες να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

της κοινωνίας για δια βίου εκπαίδευση (Ε. Μακρή-Μπότσαρη-Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 

318). 

Τα κίνητρα µάθησης αποτελούν µία ιδιαίτερη κατηγορία των κινήτρων 

επίτευξης, αφού η µάθηση αποτελεί µία επίτευξη. Η έννοια του κινήτρου επίτευξης 

αφορά, σύµφωνα µε τον H. Heckhausen (στο Α. Καψάλης, 2000, σελ. 336),  στην 

ετοιµότητα του ατόµου να καταβάλει προσπάθειες για να επιτύχει µια επίδοση, χωρίς  

ωστόσο να υπάρχει κάποια βεβαιότητα ότι θα επιτύχει ή αποτύχει (Α. Καψάλης, 2000, 
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σελ. 336). Πρόκειται για την ετοιµότητα του ατόµου να διεκπεραιώνει µία εργασία, 

την οποία θεωρεί αξιόλογη, να αντιµετωπίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν, να δρα 

µεθοδικά και αποτελεσµατικά, να επιτυγχάνει υψηλούς στόχους (Κ. Μπασέτας, 2002, 

σελ. 44). Κάποια στοιχεία για το κίνητρο επίτευξης θα αναφέρουµε διεξοδικότερα στη 

συνέχεια (Α. Καψάλης, 2000, σελ.355).   

∆ίνοντας κάποιους ορισµούς για το κίνητρο µάθησης, καταρχήν αναφέρουµε 

ότι το κίνητρο για µάθηση είναι «ένας συνδυασµός εσωτερικής και εξωτερικής 

παρακίνησης» (Ε. Μακρή-Μπότσαρη- Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 318). 

Σύµφωνα µε την McCombs (1991) το κίνητρο για µάθηση είναι µια εγγενώς 

υπάρχουσα τάση των ανθρωπίνων υπάρξεων, που µεγεθύνεται και προάγεται από 

υποστηρικτικές διαπροσωπικές σχέσεις, ευκαιρίες για προσωπική επιλογή και 

υπευθυνότητα, όσον αφορά τη µάθηση (Ε. Μακρή-Μπότσαρη- Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 

318). 

Επίσης, ο Brophy (1983) περιγράφει το κίνητρο µάθησης ως την επικέντρωση 

των παιδιών στο να κατακτήσουν και να καταλάβουν κάποιο αντικείµενο, δείχνοντας 

τη βούληση να εµπλακούν στην µαθησιακή διαδικασία (C. Ames, 1992, σελ. 262). 

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι το κίνητρο µάθησης είναι η «διαρκής ορµή για 

µάθηση», ειδικά όταν το γνωστικό αντικείµενο είναι υψηλού επιπέδου δυσκολίας, 

όπου ο µαθητής χρειάζεται να καταβάλει µεγαλύτερη προσπάθεια και να εµµείνει 

περισσότερο (C. Hynd et al., 2000, σελ. 24).   

Στην παρούσα εργασία το κίνητρο για µάθηση έχει την έννοια του 

προσωπικού ενδιαφέροντος, της τάσης για ανακάλυψη νέας γνώσης, της περιέργειας, 

της ευχαρίστησης από τη µάθηση αυτή καθεαυτή, της εσωτερικής ικανοποίησης. 

Όµως, το κίνητρο για µάθηση, όπως διαπιστώσαµε και από την έρευνά µας, ενδέχεται 

να έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των γονιών ή του δασκάλου, την εξωτερική 

επιβράβευση µε κάποιο υλικό βραβείο, την βαθµολόγηση µε ένα υψηλό βαθµό, την 

ύπαρξη επαίνου από τους συµµαθητές και γενικά από τον κοινωνικό περίγυρο.   

Εποµένως, τα κίνητρα µάθησης µπορεί να προέρχονται από εσωτερικές τάσεις 

του µαθητή, οπότε αναφερόµαστε σε εσωτερικά κίνητρα µάθησης ή να είναι 

αποτέλεσµα της επενέργειας εξωτερικών παραγόντων από το οικογενειακό, σχολικό ή 

κοινωνικό περιβάλλον, οπότε στην περίπτωση αυτή κάνουµε λόγο για εξωτερικά 

κίνητρα µάθησης. (Μ. Κασσωτάκης, Γ. Φλουρής, 1981, σελ. 128/ Ν. Μελανίτης, 1957, 

σελ. 317/ Π. ∆ιαµαντόπουλος, 2002, σελ. 129). Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να 

  



 32

προσδιορίσουµε αυτές τις δύο έννοιες, καθώς αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνάς 

µας.    

Καταρχήν, αναφορικά µε τα εσωτερικά ή ενδογενή, όπως αλλιώς 

ονοµάζονται, κίνητρα για µάθηση, αυτά απορρέουν από τον ίδιο το µαθητή και τον 

ωθούν σε ενέργεια, εν προκειµένω µάθηση, η οποία αποτελεί αυτοσκοπό (Αχ. 

Καψάλης, 2000, σελ. 358/ A. Gottfried, 1985, σελ. 631). Η ίδια η µάθηση έχει νόηµα 

για το µαθητή και καθίσταται αµοιβή γι’ αυτόν και το ενδιαφέρον υπάρχει εντός της 

µαθησιακής δραστηριότητας συνδέοντας το µαθητή µε το γνωστικό αντικείµενο (Π. 

Γεωργούσης, χ.χ., σελ.54/ P. Jacobs, S. Newstead, 2000, σελ. 244/ Θ. Τριλιανός, 2002, 

σελ. 29). Για παράδειγµα, ένας µαθητής που ασχολείται µε το µάθηµα της 

Γεωγραφίας επειδή τον ενδιαφέρει και η ενασχόλησή του µε το συγκεκριµένο 

αντικείµενο του προκαλεί αίσθηµα ευχαρίστησης, υποκινείται από εσωτερικά 

κίνητρα, από κίνητρα που έχουν τις ρίζες τους στην ενασχόληση µε το αντικείµενο 

(Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 358).  Γενικά στα ενδογενή κίνητρα µάθησης εντάσσονται 

το προσωπικό ενδιαφέρον, η πρόκληση για εύρεση και ανακάλυψη, η αξία του προς 

µάθηση υλικού, η περιέργεια, η ευχαρίστηση από τη µάθηση (R. Conti, 2000, σελ. 

190/ E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 158).   

Αναφορικά µε τα εξωτερικά ή εξωγενή κίνητρα µάθησης, η προέλευση τους 

τοποθετείται στο εξωτερικό περιβάλλον του µαθητή. Πρόκειται για θετικές ή 

αρνητικές ενισχύσεις, µη στενά συνδεδεµένες µε τη µαθησιακή διεργασία, που 

ενεργοποιούν το µαθητή ώστε να µπορέσει να επιτύχει κάποιο σκοπό. Για 

παράδειγµα ένας µαθητής ο οποίος διαβάζει το µάθηµα της Γεωγραφίας ώστε να 

πάρει καλό βαθµό από το δάσκαλο ή για να τον επαινέσουν οι γονείς του, ωθείται από 

εξωτερικά κίνητρα κι όχι γιατί του αρέσει το συγκεκριµένο αντικείµενο (Αχ. 

Καψάλης, 2000, σελ. 357-358/ W. Lens, «Τα κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 

59). Μάλιστα θα πρέπει να προσθέσουµε ότι κατά κάποιο τρόπο τα εξωτερικά 

κίνητρα είναι τεχνητά, αφού δεν απορρέουν από τον ίδιο το µαθητή, και για να είναι 

αποτελεσµατικά είναι απαραίτητο να ανταποκρίνονται στις φυσικές του τάσεις και 

γενικότερα στη φύση του (Π. Γεωργούσης, χ.χ., σελ.54). Στα εξωγενή κίνητρα 

κατατάσσουµε τους βαθµούς, την ικανοποίηση των προσδοκιών της οικογένειας ή 

του εκπαιδευτικού, τις επιδοκιµασίες ή τις αποδοκιµασίες τους (R. Conti, 2000, σελ. 

190).    

Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα εσωτερικά κίνητρα είναι 

πιο σηµαντικά, καθώς σχετίζονται µε το ίδιο το αντικείµενο. Μάλιστα αναφέρεται ότι 
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η µάθηση που γίνεται µε βάση τα κίνητρα αυτά διαρκεί περισσότερο, καθώς στην 

περίπτωση της εξωτερικής παρώθησης η µαθευθείσα ύλη λησµονείται µόλις 

ικανοποιηθεί ο εξωτερικός της σκοπός (η απόκτηση δηλαδή αµοιβής). (Αχ. Καψάλης, 

2000, σελ. 358/ Ευθ. Κασιώλας, 1977, σελ. 166/ R. Conti, 2000, σελ. 190). 

Επιπροσθέτως, υποστηρίζεται ότι τα εσωτερικά κίνητρα εξακολουθούν να θέτουν το 

άτοµο σε εγρήγορση και µετά την αποφοίτησή του από το σχολείο κι ότι η 

ενασχόληση µε ένα θέµα που προκαλεί ενδιαφέρον και ικανοποίηση είναι από µόνη 

της θετική ενίσχυση για το άτοµο (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 358/ Ευθ. Κασιώλας, 

1977, σελ. 166). Μάλιστα ο Bruner (στο Χ. Τανός, 1987, σελ. 69/ Ν. Sprinthall et al., 

1994, σελ. 531) εκφράζοντας θετικές απόψεις για την εσωτερική παρώθηση, 

υποστηρίζει ότι η µάθηση εξελίσσεται µε θετικό τρόπο όταν στηρίζεται κυρίως στην 

εσωτερική αµοιβή που πηγάζει από το ίδιο το άτοµο και που παρέχει γνήσια 

ευχαρίστηση αποτελώντας την ισχυρότερη κινητήρια δύναµη, η οποία γεννά και 

συντηρεί την επιµέλεια του µαθητή (Χ. Τανός, 1987, σελ. 69/ Ν. Sprinthall et al., 

1994, σελ. 531).  Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να βρουν οι µαθητές κάποιο νόηµα στα 

αντικείµενα µάθησης και να αποκτήσουν στενές σχέσεις µε αυτά, καθώς µέσα από τη 

µάθηση τους θα µπορέσουν να διαµορφώσουν αντίληψη και εικόνα της ζωής (H. 

Schiefele, 1986, σελ. 221). 

Επιπλέον, οι µαθητές που παρωθούνται εσωτερικά διαπιστώνεται ότι 

εµφανίζουν µεγαλύτερη περιέργεια για ανακάλυψη νέας γνώσης συγκριτικά µε τους 

εξωτερικά παρωθούµενους, παρουσιάζουν µεγαλύτερη δηµιουργικότητα, 

προσπαθούν περισσότερο, παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 

ενεργοποιηµένοι, ακόµα και στην περίπτωση που βιώσουν αποτυχία. Επίσης, 

συγκεντρώνονται περισσότερο, δείχνουν προτίµηση σε δύσκολες δραστηριότητες που 

εµπεριέχουν το στοιχείο της πρόκλησης και αναζητούν νέες ευκαιρίες για εµπλοκή σε 

εργασίες, αυτοαξιολογούν οι ίδιοι την πρόοδό τους, συχνά χρησιµοποιώντας δικά 

τους κριτήρια και δηλώνουν περισσότερο ευχαριστηµένοι από την επίδοσή τους στο 

σχολείο, αλλά και γενικότερα από τη σχολική τους ζωή (R. Conti, 2000, σελ. 190/ R. 

Vallerand, M. Fortier et al., 1997, σελ. 1163/ A. Gottfried, 1990, σελ. 525/ J. Ormrod,  

1999, σελ. 409). Από την άλλη πλευρά, οι εξωγενώς παρωθούµενοι µαθητές φαίνεται 

ότι επενδύουν λιγότερη προσπάθεια, ακριβώς όση χρειάζεται για να εξασφαλίσουν 

την επιτυχία, δεν είναι ιδιαίτερα υποµονετικοί όταν εµπλέκονται σε µία 

δραστηριότητα, δεν προσαρµόζονται εύκολα σ’ αυτήν, δεν τους αρέσουν τα 

πολύπλοκα προβλήµατα και δυσκολεύονται να τα λύσουν, δεν έχουν έντονο το 
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στοιχείο της δηµιουργικότητας και είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από το σχολείο (T. 

Amabile, K. Hill et al., 1994, σελ. 951/ J. Ormrod, 1999, σελ. 409).  

Επιπροσθέτως, η εσωτερική παρώθηση του µαθητή φαίνεται, σύµφωνα µε 

αρκετές µελέτες που έχουν γίνει, ότι επηρεάζει θετικά την επίδοσή του στα 

µαθήµατα, αφού διαπιστώνεται ότι οι µαθητές που παρωθούνται από εσωτερικά 

κίνητρα εµφανίζουν υψηλότερη επίδοση στα µαθήµατα του σχολείου και συντελεί 

στο να αποκτήσει υψηλότερη αυτοαντίληψη για τις ικανότητες του (F. Cury, A. Elliot 

et. al, 2002, σελ. 473/ J. Giota, 2002, σελ. 352/ S. Anders Mazzoni et al., 1999, σελ. 

237-238/ F. Pajares, G. Valiante, 2001, σελ. 367/ R. Roeser et al., 2001, σελ. 114).  

Τα εσωτερικά κίνητρα µάθησης φαίνεται επίσης ότι σχετίζονται µε την απόδοση των 

αιτιών της επιτυχίας και της αποτυχίας του µαθητή σε παράγοντες που µπορούν να 

ελεγχθούν. Αυτό σηµαίνει ότι ο µαθητής παρωθείται εσωτερικά να λαµβάνει µέρος σε 

εργασίες των οποίων το αποτέλεσµα θεωρεί ότι εξαρτάται από τις δικές του 

ικανότητες και προσπάθειες και όχι από εξωτερικές συνιστώσες, όπως είναι η τύχη 

(Α. Wigfield, M. Karpathian, 1991, σελ. 247/ J. Carroll, J. Chall, 1975, σελ. 270 /C. 

Dweck, στο A. Lesgold, R. Glaser, «Foundations for a psychology of education», 

1989, σελ. 100). 

 Θα πρέπει να συµπληρωθεί ότι οι µαθητές που διακατέχονται από εσωτερικά 

κίνητρα κατά τη διαδικασία της γνωστικής επεξεργασίας των πληροφοριών 

χρησιµοποιούν περισσότερες, αλλά και πιο πολύπλοκες γνωστικές στρατηγικές, όπως 

η κριτική σκέψη (critical thinking), η οποία αφορά στην εφαρµογή προηγούµενων 

γνώσεων για την κατανόηση και αξιοποίηση νέων πληροφοριών και προϋποθέτει τον 

επιδέξιο χειρισµό της παλιάς και της νέας γνώσης. Επίσης στις πολύπλοκες 

στρατηγικές υπάγονται και στρατηγικές υποβοήθησης (elaboration), όπως η 

παραγραφοποίηση, η εξαγωγή βασικών νοηµάτων και  συµπερασµάτων και η 

χρησιµοποίηση σηµειώσεων, οι οποίες βοηθούν στη δηµιουργία συνδέσεων µεταξύ 

της νέας πληροφορίας και της προϋπάρχουσας γνώσης. Επίσης, πολύπλοκες 

στρατηγικές χρησιµοποιούνται και κατά τη µεταγνωστική διαδικασία (C. Stefanou, J. 

Salisbury-Glennon, 2002, σελ. 80, 85/ P. Pintrich, στο W. Schnotz et al., «New 

perspectives on conceptual change», 1999, σελ. 35-36).    

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα εσωτερικά κίνητρα του µαθητή 

µπορούν κατά κάποιο τρόπο να «υπονοµευθούν» από εξωτερικές εµφανείς αµοιβές, 

οι οποίες δε συνάδουν προς τη φύση της µάθησης και οι οποίες παρέχονται µολονότι 

υπάρχει ήδη το εσωτερικό ενδιαφέρον του για το γνωστικό αντικείµενο. Οι αµοιβές 
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και γενικότερα οι εξωτερικές θετικές ενισχύσεις προκαλούν µια µετακίνηση του 

τόπου αιτιότητας για την εµπλοκή µε το αντικείµενο από το  εσωτερικό του µαθητή  

στο εξωτερικό του περιβάλλον και σταδιακά το εσωτερικό ενδιαφέρον χάνεται, 

καθώς οι εξωτερικές αµοιβές αρχίζουν να γίνονται λόγοι για µάθηση και επίδοση (W. 

Lens, «Τα κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 73-74/ Κ. Sinclair, στο M. Dunkin, 

«The international encyclopedia of teaching and teacher education», 1988, σελ. 562/ 

W. Grolnick, R. Ryan, 1987, σελ. 891).  

Πραγµατικά θα ήταν ευχής έργον να υποκινούνταν ο µαθητής µόνο από 

εσωτερικά κίνητρα µάθησης.  Ωστόσο, η σχολική πραγµατικότητα είναι διαφορετική. 

Ένα µεγάλο µέρος των σχολικών εργασιών που καλούνται οι µαθητές να κάνουν, τις 

διεκπεραιώνουν ωθούµενοι από εξωτερικά κίνητρα, δηλαδή, όπως αναφέραµε, για να 

επιτύχουν καλή βαθµολογία, για να τους επαινέσει ο δάσκαλος, για να αµειφθούν 

υλικά ή  για να µην τους τιµωρήσουν οι γονείς (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 358-359). 

Αυτή είναι η υπάρχουσα κατάσταση που επιβάλλεται από τις συνθήκες σκληρού 

ανταγωνισµού που επικρατούν στην κοινωνία, στην οποία καλείται αργότερα να γίνει 

µέλος ο µαθητής, αλλά και από τη σύγχρονη ζωή που συνεχώς προβάλλει νέες 

απαιτήσεις, µεταβαλλόµενες µε γοργούς ρυθµούς και όπου θα πρέπει να 

προσαρµοστεί. Εποµένως, αν τα εσωτερικά κίνητρα του µαθητή δεν είναι ισχυρά το 

περιβάλλον του προσφέρει αφορµές και ερεθίσµατα για να τον ωθήσει να καταβάλει 

περισσότερη προσπάθεια, ώστε να εξοπλιστεί µε τις απαραίτητες ικανότητες και 

δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες συνθήκες (Χ. 

Τανός, 1987, σελ. 67/ H. Schiefele, 1986, σελ. 223). 

Παρόλο που η σχέση µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων δεν είναι 

σαφής και ξεκάθαρη στις διάφορες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί γι’ αυτά, η πιο 

κοινή θέση είναι ότι τα µεν λειτουργούν αντίθετα προς τα δε. Για παράδειγµα, οι 

Lepper και Greene (1978) πρότειναν ότι τα εσωτερικά κίνητρα του ατόµου 

µειώνονται όταν δρουν τα εξωτερικά κίνητρα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες 

θεωρητικές θέσεις (π.χ. των Deci και Ryan, 1985) που υποστηρίζουν ότι υπό 

ορισµένες συνθήκες οι δύο τύποι κινήτρων µάθησης µπορούν να δράσουν προσθετικά 

και όχι αντιθετικά (A. Amabile, K. Hill et al., 1994, σελ. 952).  Τα εξωτερικά κίνητρα 

µπορούν να δράσουν ευεργετικά αν δοθούν µε τον κατάλληλο τρόπο από τους γονείς 

και τους δασκάλους, ώστε ταυτόχρονα να αναδεικνύεται η ικανότητα των µαθητών 

στις δραστηριότητες και να τονίζεται η σηµασία και η αξία που έχουν αυτές. Οι 

εξωτερικές αµοιβές µπορούν κάποιες φορές να δράσουν προσθετικά ή και 
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πολλαπλασιαστικά στα εσωτερικά κίνητρα, εφόσον τα άτοµα παραµείνουν «αυτό-

προσδιοριζόµενα ακόµη και όταν τους προσφέρονται εξωτερικά κίνητρα» (W. Lens,  

«Τα κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 74-75). Με άλλα λόγια για να αναπτυχθεί 

µία σχέση µεταξύ του ατόµου και του γνωστικού αντικειµένου, δεν πρέπει το άτοµο 

να υποβάλλεται σε πίεση και εξαναγκασµό, αλλά να έχει το περιθώριο να αυτενεργεί 

ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του (H. Schiefele, 1986, σελ. 222). 

 Επιπροσθέτως, ενώ ένα κίνητρο µπορεί να ξεκινήσει ως εξωτερικό, ενδέχεται 

στην πορεία να µετατραπεί σε εσωτερικό, να εσωτερικευθεί, όπως λέγεται. Ένας 

µαθητής, για παράδειγµα, ο οποίος δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα Μαθηµατικά 

και που ασχολείται µε αυτά µόνο για να λαµβάνει υλικές αµοιβές από την οικογένειά 

του, ενδέχεται στην πορεία της ενασχόλησής του µε το αντικείµενο αυτό να 

διαπιστώσει ότι του αρέσει να ερευνά για να βρίσκει λύσεις κι ότι είναι πραγµατικά 

καλός σ’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή έγινε µετατροπή του αρχικά υπάρχοντος 

εξωτερικού κινήτρου σε εσωτερικό (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 358-9/ W. Lens, «Τα 

κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 75/ A. Bandura, 1977, σελ. 104). Μάλιστα 

ενδέχεται κάποιες φορές η µετατροπή ενός εξωγενούς κινήτρου σε ενδογενές να 

γίνεται αφ’ εαυτή ως φυσιολογική συνέπεια της εξελισσόµενης προσωπικότητας του 

µαθητή. Αυτό περιγράφεται από τον Kerschensteiner µε το γνωστό νόµο της 

«διακλάδωσης των ενδιαφερόντων», σύµφωνα µε τον οποίο το άτοµο ωριµάζοντας 

επιζητά ολοένα και περισσότερο να ασχολείται µε πνευµατικά ζητήµατα από 

προσωπικό ενδιαφέρον και γιατί του προσφέρουν ευχαρίστηση κι όχι για να 

αποκοµίσει κάποιο όφελος (Π. ∆ιαµαντόπουλος, 2002, σελ. 130).   

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι µαθητές, ανάλογα µε τον τύπο κινήτρων που 

εµφανίζουν, µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες: α) στους 

παρωθούµενους από εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα β) στους παρωθούµενους από 

εσωτερικά κίνητρα γ) στους παρωθούµενους από εξωτερικά κίνητρα δ) στους µη 

παρωθούµενους, όπου στην περίπτωση αυτή υπάρχει πλήρης απουσία κινήτρων, δεν 

υφίστανται σκοποί στη δραστηριότητά τους και δε διαφαίνεται κάποια σχέση µεταξύ 

των ενεργειών τους και των αποτελεσµάτων αυτών (A. Amabile, K. Hill et al., 1994, 

σελ. 966/ R. Vallerand, M. Fortier et al., 1997,  σελ. 1162).   

 Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα κίνητρα µάθησης δεν αποτελούν 

σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του µαθητή, αλλά συνεχώς 

µεταβάλλονται, ισχυροποιούνται ή εξασθενούν, ανάλογα µε την ηλικία του µαθητή 

και την τάξη στην οποία βρίσκεται.  
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 Αρκετές έρευνες δείχνουν µια µείωση των εσωτερικών κινήτρων του µαθητή 

µε την αλλαγή βαθµίδας από το δηµοτικό προς το γυµνάσιο (π.χ. Brush, 1980, Eccles, 

Midgley και Adler, 1984, Eccles και Midgley, 1988, 1990, Μακρή-Μπότσαρη, 1999,  

Μακρή-Μπότσαρη και  Μέγαρη, 2001) (E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 159/ Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 322/ S. Harter et al., 1992, σελ. 778/ S. Harter, 

1981, σελ. 309/ Α. Wigfield et al., 1991, σελ. 552).  

 Αυτή η αλλαγή στα κίνητρα του µαθητή  πιθανόν έχει τις ρίζες της στη 

διαφορετική δοµή και οργάνωση του δηµοτικού σχολείο και στις διαφορετικού τύπου 

συναισθηµατικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα σε εκπαιδευτικό και µαθητή 

σε σύγκριση µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ειδικότερα, στο δηµοτικό διδάσκει 

ένας εκπαιδευτικός τα περισσότερα µαθήµατα στην τάξη, γεγονός που επιτρέπει την 

ανάπτυξη πιο ουσιαστικής συναισθηµατικής σχέσης µε το µαθητή, δίδεται 

µεγαλύτερη σηµασία στη µάθηση και όχι τόσο στην επίδοση, όπως συµβαίνει στο 

γυµνάσιο και ακόµα περισσότερο στο λύκειο, επικρατεί λιγότερος ανταγωνισµός, 

αφού δε δίνεται τόσο µεγάλη σηµασία στους βαθµούς. Κατά συνέπεια ευνοείται η 

ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για µάθηση. Από την άλλη πλευρά το γυµνάσιο και 

το λύκειο εµφανίζουν µεγαλύτερη πολυπλοκότητα ως προς τη δοµή και οργάνωσή 

τους, δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην αξιολόγηση, εστιάζουν στην κοινωνική 

σύγκριση, χαρακτηρίζονται από περισσότερο ανταγωνισµό και αυστηρότερη 

βαθµολόγηση και συνήθως οι σχέσεις µαθητή-εκπαιδευτικού χαρακτηρίζονται από 

τυπικότητα, δεν είναι τόσο στενές όσο στο δηµοτικό, µε συνέπεια τα εσωτερικά 

κίνητρα του µαθητή να µειώνονται και να αντικαθίστανται από εξωτερικά κίνητρα 

µάθησης, καθώς προσαρµόζεται στις πρακτικές και το σύστηµα αξιολόγησης της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 159, 166-7/ S. Harter, 

1992, σελ. 86-88,109/ S. Harter et al., 1992, σελ. 779, 801-2/ S. Harter, 1981, σελ. 

309-310/ Α. Wigfield et al., 1991, σελ. 552 /S. Harter, στο J. Juvonen, K. Wentzel, 

«Social motivation.Understanding children’s school adjustment», 1996, σελ. 13-14). 

 Επίσης, οι σχέσεις ανάµεσα στους συµµαθητές αλλάζουν µε την είσοδο στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ο µαθητής εντάσσεται σε ένα καινούργιο περιβάλλον, 

όπου υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός µαθητών, τους οποίους δεν γνώριζε στην 

πλειοψηφία τους πρωτύτερα. Έτσι στο νέο αυτό κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να 

επαναπροσδιορίσει την ικανότητά του έναντι των άλλων συµµαθητών του, µε 

αποτέλεσµα η έµφαση στην κοινωνική σύγκριση, να επηρεάζει τα συναισθήµατά του, 

την αυτοαντίληψη για το επίπεδο των ικανοτήτων του και κατά συνέπεια τον 
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προσανατολισµό των κινήτρων του (S. Harter, στο J. Juvonen, K. Wentzel, «Social 

motivation.Understanding children’s school adjustment», 1996, σελ. 15,17). 

 Από την άλλη πλευρά κάποιοι ερευνητές αποδίδουν αυτή τη µείωση στα 

εσωτερικά κίνητρα των µαθητών του γυµνασίου στις αναπτυξιακές αλλαγές της 

εφηβείας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οφείλεται στην επίδραση της οµάδας των 

συνοµηλίκων, η οποία επηρεάζει σηµαντικά τη συµπεριφορά και τις αντιλήψεις του 

εφήβου καθώς αρχίζει να ανεξαρτητοποιείται από την οικογένεια (Α. Ryan, 2001, σελ. 

1135). 

 Επιπροσθέτως, οι Eccles και Mingley (1988, 1990) (η άποψη των οποίων 

συναντάται στο S. Harter et al., 1992, σελ. 779/ S. Harter, στο J. Juvonen, K. Wentzel, 

«Social motivation.Understanding children’s school adjustment», 1996, σελ. 14) 

κάνουν λόγο για την ύπαρξη χάσµατος ανάµεσα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 

τους σκοπούς που εξυπηρετεί και στο µαθητή που βρίσκεται στο στάδιο της 

εφηβείας, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών που έχει σ’ αυτή την ηλικία. Το 

σχολικό περιβάλλον γίνεται απρόσωπο σε µία κρίσιµη περίοδο όπου το άτοµο έχει 

την ανάγκη της στήριξης από τον περίγυρό του, αλλά και ταυτόχρονα ασκεί 

περισσότερο έλεγχο, ενώ υφίσταται η τάση της αναζήτησης αυτονοµίας. Έτσι η 

διαµόρφωση ενός αρνητικού κλίµατος, η δηµιουργία χάσµατος ανάµεσα σε σχολείο 

και µαθητές, προκαλούν αρνητικές συνέπειες και ανάµεσα σ’ αυτές αρνητικές 

συµπεριφορές απέναντι στη µάθηση (S. Harter et al., 1992, σελ. 779 /S. Harter, στο J. 

Juvonen, K. Wentzel, «Social motivation.Understanding children’s school 

adjustment», 1996,  σελ. 14).   
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2.2.6. Κίνητρο επίτευξης   

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο σηµείο, τα κίνητρα µάθησης αποτελούν 

µια ιδιαίτερη κατηγορία των κινήτρων επίτευξης, αφού η µάθηση αποτελεί µία µορφή 

επίτευξης. Στο σηµείο αυτό θα δούµε διεξοδικότερα κάποια στοιχεία για το κίνητρο 

επίτευξης, ώστε να σχηµατιστεί µια πληρέστερη εικόνα αναφορικά µε το κίνητρο 

µάθησης. 

 Πρώτα απ’ όλα, ο όρος «κίνητρο επίτευξης» ή «επίδοσης» ορίζεται ως η 

«ετοιµότητα   του ατόµου να καταβάλει µεγάλες προσπάθειες για την επίτευξη µιας 

γενικά αποδεκτής επίδοσης, χωρίς να ξέρει εκ των προτέρων αν θα τα καταφέρει ή 

όχι» (Η. Heckhausen, 1971) (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 336).  

 Ένας άλλος ορισµός αναφέρει: «Κίνητρο επίδοσης είναι η τάση, που 

διαµορφώνεται περιστασιακά και συντελεί στην ολοκλήρωση ή στην παράλειψη των 

ενεργειών, που σχετίζονται µε την επίδοση» (Herder, 1982, σελ. 156).  

 Ο Murray (1938), o οποίος εισήγαγε τον όρο «κίνητρο επίδοσης», 

προσδιορίζοντας τον ανέφερε τα εξής χαρακτηριστικά του, που αποτελούν και 

επιµέρους κίνητρα: τάση να κάνεις κάποιος πράξεις όσο το δυνατό πιο γρήγορα και 

πιο σωστά, τάση για κυριαρχία στα αντικείµενα του φυσικού κόσµου, σε ανθρώπους 

και σε ιδέες, τάση για υπερπήδηση των εµποδίων, για επίτευξη υψηλών στόχων, για 

διάκριση, για συναγωνισµό µε τους άλλους και τέλος τάση για αύξηση της 

προσωπικής ωφέλειας µέσω της κατάλληλης χρήσης των υπαρχουσών ικανοτήτων (Ν 

Παπαδόπουλος, 1997, σελ. 423). Με λίγα λόγια, όπως αναφέρει ο ίδιος, πρόκειται για 

«µια έννοια του εγώ που θριαµβεύει» (Μ. Λάσκου-Νασιάκου, 1977, σελ. 47). 

Αρκετές δεκαετίες τώρα υπάρχουν δύο διαδεδοµένες απόψεις, κατευθύνσεις 

για το κίνητρο επίτευξης. Η µία άποψη θεωρεί το κίνητρο ως µία ορµή, µία 

εσωτερική κατάσταση, ανάγκη, η οποία δίνει παρώθηση στο άτοµο για δράση. Εν 

ολίγοις η ανάγκη θεωρείται η αιτία της δράσης και έχει τις ρίζες της µέσα στο ίδιο το 

άτοµο. Επίσης, το κίνητρο επίτευξης αποτελεί µέσο για ένα τέλος (means to an end), 

το οποίο µπορεί να είναι η βελτίωση της επίδοσης ή της κοινωνικής θέσης. Από την 

άλλη πλευρά, η άλλη άποψη θεωρεί ότι το κίνητρο επίτευξης είναι στόχος1, ο οποίος 

                                                 
1 Η έννοια του στόχου έχει µακρά και πλούσια ιστορία στο χώρο της ψυχολογίας και εν ολίγοις αφορά 
στην αναπαράσταση µιας τελικής κατάστασης ή αποτελέσµατος που το άτοµο προσπαθεί να επιτύχει. 
Οι στόχοι υπηρετούν δύο λειτουργίες. Η µία αφορά στο ότι δίνουν κατεύθυνση στα κίνητρα και η άλλη 
στο ότι παρέχουν λόγους για ενεργοποίηση της παρώθησης, οι οποίοι δεν αναφέρονται µόνο στο 
«γιατί»  πρέπει να λάβει χώρα η δράση, αλλά αποτελούν  ψυχολογικό εναρκτήριο σηµείο της (Α. 
Elliot, T. Thrash, 2001, σελ. 143-144). Η σηµασία των στόχων είναι καθοριστική για την ανθρώπινη 
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δεν ωθεί αλλά έλκει το άτοµο σε δράση. Όλες οι δράσεις, κατά την προσέγγιση αυτή, 

νοηµατοδοτούνται, κατευθύνονται και στοχοθετούνται από τους στόχους που τα 

άτοµα επιδιώκουν να επιτύχουν και στην περίπτωση αλλαγής των στόχων, 

διαφοροποιείται και η δράση. Το κίνητρο επίτευξης δεν είναι µέσο για κάποιο 

αποτέλεσµα, αλλά αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα για τον άνθρωπο και γι’ αυτό πρέπει 

να ενισχύεται µέσα στο σχολικό χώρο (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 112-113/ Μ. 

Covington, 1992, σελ. 13-14).  

 Η πιο γνωστή θεωρία για το κίνητρο επίτευξης ως ορµή και πιο συγκεκριµένα 

ορµή που αποτελεί προϊόν µάθησης, µαθηµένη ορµή, είναι η θεωρία των Αtkinson 

και McCleland, σε συνεργασία µε τους Clark και Lowell (1957), σύµφωνα µε την 

οποία το άτοµο τόσο σε µικρή, όσο και σε µεγαλύτερη ηλικία διαθέτει ένα κίνητρο 

επίτευξης, βάσει του οποίου κατορθώνει να επιτυγχάνει τους σκοπούς του, να 

ανταγωνίζεται τους άλλους, να αντιµετωπίζει τα εµπόδια (Αν. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

1995, σελ. 133/ Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 44). Το συγκεκριµένο κίνητρο 

χαρακτηρίζεται από την τάση του ατόµου να προσεγγίζει ένα έργο, ελπίζοντας ότι θα 

επιτύχει ή την τάση να αποφεύγει ένα έργο φοβούµενο την αποτυχία. Στην πρώτη 

περίπτωση κάνουµε λόγο για «κίνητρο επιτυχίας», ενώ στη δεύτερη περίπτωση για το 

«κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας» (Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 44-45/ J. Ormrod, 1999, 

σελ. 417/Ν. Παπαδόπουλος, 1987-8, σελ. 190/ Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 112/ 

Α. Εlliot, J. Harackiewitz, 1996, σελ. 461/ P. Pintrich, D. Schunk, 1996, σελ. 71).  

Καταρχήν, όσον αφορά τα άτοµα µε κίνητρο επιτυχίας, τα προσανατολισµένα 

στην επιτυχία, επιθυµούν να τα πηγαίνουν καλά, θεωρούν ότι είναι ικανά να φέρνουν 

σε πέρας µε επιτυχία ένα έργο και το αντιµετωπίζουν µε σιγουριά, νιώθουν ελπίδα ότι 

θα τα καταφέρουν και γι’ αυτό καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να φτάσουν στο 

στόχο τους. Επιπροσθέτως, επιδιώκουν να κρατήσουν ένα καλό επίπεδο στα 

αποτελέσµατά τους, επιλέγουν έργα µε µέτριο επίπεδο δυσκολίας και επιτεύξιµα, 

αλλά ταυτόχρονα προκλητικά και ενδιαφέροντα, δεν εγκαταλείπουν παρά τις 

δυσκολίες και όταν επιτύχουν το στόχο τους δεν εφησυχάζουν, θέτοντας ακόµα 

υψηλότερους στόχους. Επίσης, εγκαταλείπουν µικρές, άµεσες επιβραβεύσεις 

προκειµένου να λάβουν µακροπρόθεσµα υψηλότερες αµοιβές.. Επιπλέον, επειδή 

έχουν χαµηλό κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας, δεν τους απασχολούν τα λάθη που 

µπορεί να κάνουν, καθώς τα θεωρούν ως ευκαιρίες για αυτοβελτίωσή τους και δε 

                                                                                                                                            
συµπεριφορά, καθώς παίζουν σπουδαίο ρόλο αναφορικά µε την ενεργοποίηση, αλλά και την 
κατανόησή της (Α. Chulef et al., 2001, σελ. 191).  
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φοβούνται την αποτυχία. Επιπροσθέτως, θεωρούν συνήθως ως αιτίες της επιτυχίας 

τους τις προσωπικές τους ικανότητες και την ετοιµότητά τους για επίδοση και 

αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία σε δύσκολες εργασίες αξίζει περισσότερο από την 

επιτυχία σε εύκολες, γι’ αυτό και όταν επιτυγχάνουν βιώνουν συναισθήµατα 

ικανοποίησης και υπερηφάνειας (Αν. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995, σελ. 135/ J. 

Ormrod, 1999, σελ. 417-418/ Α. Woolfolk, 1995, σελ. 394-395/ Ch. Smith et al., 1992, 

σελ. 89-90/ Μ. Covington, 1992, σελ. 15/ H. Schiefele, 1986, σελ. 211) .  

Τα προσανατολισµένα προς την επιτυχία άτοµα  γενικά έχουν ισχυρότερη την 

τάση για επίτευξη της επιτυχίας. Η τάση αυτή καθορίζεται από τη δύναµη του 

κινήτρου του ατόµου που είναι ένα σταθερό στοιχείο της προσωπικότητας και 

σηµαίνει τον γενικότερο προσανατολισµό του στην επιτυχία. Επιπροσθέτως 

επηρεάζεται από την πιθανότητα επιτυχίας σε ένα συγκεκριµένο έργο, η οποία αφορά 

στην προσδοκία για το κατά πόσον η προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου θα έχει 

θετικό αποτέλεσµα. Η προσδοκία αυτή επηρεάζεται όχι µόνο από τις προγενέστερες 

εµπειρίες του, αλλά και από τη σύγκριση της επίδοσής του µε την επίδοση των άλλων 

ατόµων σε ανάλογες συνθήκες. Επίσης, σηµαντικός είναι και ο ρόλος της αξίας της 

επιτυχίας σ’ αυτό το έργο, η οποία πηγάζει από το αίσθηµα υπερηφάνειας που 

επέρχεται µετά την επίτευξη ενός στόχου και είναι ανάλογη του επιπέδου δυσκολίας 

του στόχου. Όσο πιο δύσκολη είναι η επίτευξη του, τόσο πιο µεγάλο είναι το αίσθηµα 

της υπερηφάνειας (Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 47/Αν. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995, σελ. 

136-7/ R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 211). 

Από την άλλη πλευρά τα άτοµα µε κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας, τα 

προσανατολισµένα στην αποτυχία, εµφανίζουν χαµηλή αυτοπεποίθηση, δεν έχουν 

σταθερή άποψη για την αυτοαποτελεσµατικότητά τους, η οποία πάντα διαµορφώνεται 

βάσει του πιο πρόσφατου αποτελέσµατος και κατέχονται από αρνητική αυτοαντίληψη 

αναφορικά µε τις ικανότητές τους. Σε µια προσπάθεια διατήρησης µίας θετικής 

εικόνας του εαυτού τους απέναντι στους άλλους και προσπαθώντας να 

αυτοπροστατευθούν από την αποτυχία,  αποφεύγουν να παίρνουν ρίσκα, µένοντας σε 

µία στασιµότητα, χωρίς να εξελίσσουν τις ικανότητες τους και να διευρύνουν το 

γνωστικό τους πεδίο. Για το λόγο αυτό επιλέγουν εργασίες όπου µπορούν µετά 

βεβαιότητας να επιτύχουν, αποφεύγοντας έτσι την αποτυχία που φοβούνται και τα 

συναισθήµατα ταπείνωσης που θα επακολουθήσουν, παρόλο που η επιτυχία σ’ αυτού 

του τύπου εργασίες δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Όµως, το αξιοσηµείωτο είναι ότι τα 

άτοµα αυτά ορισµένες φορές επιλέγουν πολύ δύσκολες εργασίες, όπου πολύ δύσκολα 
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θα µπορέσουν να επιτύχουν. Έτσι, όταν αποτυγχάνουν εκλογικεύουν την αποτυχία 

τους αποδίδοντας την στη δυσκολία του έργου (Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 46/ J. 

Ormrod, 1999, σελ. 418/ Ch. Smith, 1992, σελ. 89-90, 146/ Μ. Covington, 1992, σελ. 

15).  

Γενικά τα προσανατολισµένα προς την αποτυχία άτοµα έχουν ισχυρότερο 

κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας, το οποίο είναι σταθερό στοιχείο της 

προσωπικότητας και αφορά στον φόβο της αποτυχίας του ατόµου. Επίσης, σηµαντικό 

ρόλο παίζει η πιθανότητα αποτυχίας σ’ ένα συγκεκριµένο έργο που αφορά στις 

αρνητικές προσδοκίες ότι ο στόχος δε θα επιτευχθεί. Επιπροσθέτως, η τάση για 

αποφυγή της αποτυχίας επηρεάζεται από την αξία της αποτυχίας στο έργο, η οποία 

σχετίζεται µε το  αίσθηµα ντροπής που ακολουθεί την αποτυχία και που σίγουρα είναι 

πιο έντονο όταν το έργο θεωρείται εύκολο και η πλειοψηφία των υπολοίπων ατόµων 

επιτυγχάνει σ’ αυτό (Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 47/Αν. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995, 

σελ. 138-139/R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 211). 

 Το άτοµο γενικά διαθέτει και τα δύο κίνητρα επίτευξης. Η υπερίσχυση του 

κινήτρου επιτυχίας, συνεπάγεται την ενασχόληση του ατόµου µε το έργο, ενώ η 

υπερίσχυση του κινήτρου αποφυγής της αποτυχίας, έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή 

της εµπλοκής του µ’ αυτό. Αν οι δύο τάσεις είναι ισοδύναµες, σηµαίνει µη εµπλοκή 

του ατόµου στο έργο, ανεξάρτητα από την πιθανότητα να επιτύχει σ’ αυτό (Αν. 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995, σελ. 140/Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 48). 

Κατά συνέπεια, η παρώθηση των µαθητών στο σχολείο, εξαρτάται από την 

υπεροχή µιας εκ των δύο τάσεων, της τάσης για επιτυχία ή της τάσης για αποτυχία, 

καθώς και την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και κυρίως της οικογένειας 

και του σχολείου. Τους παράγοντες αυτούς ο Edelmann τους εκφράζει στον 

ακόλουθο τύπο (Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 49): 

 

 

 
 

 
                            =                
                                             =                                                +             
                   

ενίσχυση ή τιµωρία Παρώθηση για επίτευξη     ελπίδα επιτυχίας-   
    φόβος αποτυχίας         

 

    Από την άλλη πλευρά η άποψη που θεωρεί το κίνητρο επίτευξης στόχο, ο 

οποίος έλκει το άτοµο σε δράση, αναπτύχθηκε από τον John Nicholls το 1989.  

∆ιακρίνει τους µαθητές σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που έχουν προσανατολισµό στο 
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έργο της µάθησης και σ΄ αυτούς που έχουν προσανατολισµό στην επίδοση, στο εγώ 

(Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 113/ E. ∆ερµιτζάκη, 2000, σελ. 74/ C. Dweck, 1986, 

σελ. 1040/ P. Jacobs, S. Newstead, 2000, σελ. 244).  

 Οι µαθητές που προσανατολίζονται στο έργο της µάθησης διακατέχονται από 

εσωτερικά κίνητρα µάθησης και δίδουν σηµασία στην µάθηση αυτή καθεαυτή, χωρίς 

να αποβλέπουν σε κάποια εξωτερική ενίσχυση, γιατί η εµπλοκή στη µαθησιακή 

διαδικασία αποτελεί γι΄ αυτούς αµοιβή. Στόχος τους είναι να κατακτήσουν τη 

µάθηση, η οποία από µόνη της έχει αξία και νόηµα και η επίτευξη του στόχου αυτού 

δίδει χαρά, ικανοποίηση, υπερηφάνεια. Η απόκτηση βαθιάς και ουσιαστικής γνώσης 

εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική τους προσπάθεια και θέληση και η επίδοσή τους 

συγκρίνεται µε βάση τις προηγούµενες τους επιδόσεις στο ίδιο αντικείµενο, καθώς η 

ικανότητα θεωρείται από αυτούς ως ένα χαρακτηριστικό που µέσω της ατοµικής 

προσπάθειας και της συνεργασίας µε τους άλλους µπορεί να µεταβληθεί  (Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001, σελ. 113/ Ε. ∆ερµιτζάκη, 2000, σελ. 76/ E. Skaalvik, 1997, σελ. 71/ 

P. Jacobs, S. Newstead, 2000, σελ. 244). Χαρακτηριστικά των ατόµων µε 

προσανατολισµό στο έργο της µάθησης είναι η έντονη δραστηριοποίησή τους, η 

επιλογή µέτριας δυσκολίας, αλλά προκλητικών εργασιών, που µεγιστοποιούν τις 

ευκαιρίες για µάθηση, λαµβάνοντας υπόψη και το ότι οι εύκολες εργασίες τους 

προκαλούν ανία, η επιµονή και η προσπάθεια, η χρήση αποτελεσµατικών 

στρατηγικών για την κατάκτηση της γνώσης που αφορούν στην αυτόνοµη, 

αυτοκαθοριζόµενη µάθηση, η άντληση ικανοποίησης από την εντρύφηση στη 

µαθησιακή διαδικασία, η ευκολία στην προσαρµογή στην περίπτωση της αποτυχίας, η 

οποία αποτελεί ουσιαστικά µέσο πληροφόρησης για την ανάγκη καταβολής 

µεγαλύτερης προσπάθειας και χρησιµοποίησης διαφορετικής στρατηγικής µάθησης 

και η αξιοποίηση των λαθών ως ευκαιρία για γνώση, καθώς και η διατήρηση µιας 

θετικής αυτοαντίληψης (C. Senko, J. Harackiewicz, 2002, σελ. 603, 609/ Α. Elliot, J. 

Harackiewicz, 1996, σελ. 462/ Β. Spinath, J. Stiensmeier-Pelster, 2003, σελ. 405/ Μ. 

Miserandino, 1996, σελ. 204/ C. Dweck, E. Leggett, 1988, σελ. 257/ J. Ormrod, 1999, 

σελ. 437). 

 Από την άλλη πλευρά οι µαθητές που προσανατολίζονται στην επίδοση 

παρωθούνται από εξωτερικά κίνητρα µάθησης και ενδιαφέρονται να σηµειώσουν 

υψηλότερη επίδοση από τους άλλους. Κάποιοι µαθητές έχουν ως απώτερο στόχο  να 

κερδίσουν τα εγκωµιαστικά σχόλια του περίγυρού τους και να γίνουν αποδεκτοί από 

αυτόν, να αποκοµίσουν κάποιες υλικές αµοιβές και να  επιδείξουν υπεροχή έναντι 
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των άλλων. Οι µαθητές αυτοί αντιστοιχούν στους µαθητές µε προσανατολισµό στην 

επιτυχία της θεωρίας του Atkinson. Κάποιοι άλλοι πάλι έχουν ως απώτερο στόχο να 

διατηρήσουν µία θετική εικόνα στους γύρω τους για τις ικανότητές τους, να µη 

φανούν κατώτεροι από τους άλλους και να αποφύγουν την αποτυχία και τις αρνητικές 

επικρίσεις που έπονται αυτής. Πρόκειται ουσιαστικά για µαθητές που 

προσανατολίζονται στην αποτυχία  (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 113/ Α. Elliot, T. 

Thrash, 2001, σελ. 144/ C. Dweck, στο A. Lesgold, R. Glaser, «Foundations for a 

psychology of education», 1989, σελ. 88). Γενικά, σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα, 

τα άτοµα που προσανατολίζονται στην επίδοση χρησιµοποιούν τις γνώσεις ως µέσον 

για την κατοχύρωση της υπεροχής τους, δεν έχουν εσωτερικά κίνητρα για µάθηση και 

καταβάλλουν το λιγότερο της προσπάθειας που χρειάζεται για να επιτύχουν, συνήθως 

εγκαταλείπουν εύκολα την προσπάθεια όταν συναντούν εµπόδια και τείνουν να 

αποφεύγουν δραστηριότητες όπου είχαν αποτύχει στο παρελθόν, δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερη ευχαρίστηση από την εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία και δεν 

ικανοποιούνται παρά µόνο όταν επιτύχουν, βιώνουν συχνότερα άγχος και πίεση 

καθώς εµπλέκονται έντονα σε µία ανταγωνιστική κατάσταση και αποκτούν αρνητική 

αυτοαντίληψη στην περίπτωση της αποτυχίας τους, γιατί την ερµηνεύουν ως ένδειξη 

χαµηλής ικανότητας και ως προάγγελο για επακόλουθες µελλοντικές αποτυχίες (C. 

Senko, J. Harackiewicz, 2002, σελ. 603/ Ε. ∆ερµιτζάκη, 2000, σελ. 75,77/ A. Elliot, J. 

Harackiewitz, 1996, σελ.462/ Β. Spinath, J. Stiensmeier-Pelster, 2003, σελ. 405/ E. 

Skaalvik, 1997, σελ. 71/ J. Ormrod, 1999, σελ. 437). Επίσης, επιλέγουν συνήθως 

εύκολες εργασίες, ώστε να εξασφαλίσουν την επιτυχία ή δύσκολες, ώστε στο 

ενδεχόµενο να αποτύχουν να µη φανεί ότι έχουν λίγες ικανότητες. Συνήθως µάλιστα 

επιλέγουν δραστηριότητες που θα τους ενισχύσουν την θετική εικόνα τους προς τους 

άλλους και όχι δραστηριότητες που θα τους δώσουν την ευκαιρία να διευρύνουν το 

γνωστικό τους πεδίο (C. Dweck, 1986, σελ. 1042). Επιπροσθέτως, για την εκτίµηση 

των αποτελεσµάτων της δράσης τους χρησιµοποιούν ως µέτρο σύγκρισης την 

επίδοση των άλλων, καθώς θεωρούν την ικανότητα ως σταθερό, µη µεταβαλλόµενο 

χαρακτηριστικό και αντιλαµβάνονται ως αποτυχηµένο το αποτέλεσµα που δεν 

ανταποκρίνεται στο κριτήρια που έχει θέσει το κοινωνικό σύνολο (Ε. ∆ερµιτζάκη, 

2000, σελ. 76/ Β. Spinath, J. Stiensmeier-Pelster, 2003, σελ. 406 ).  

Κατά τον Covington (στο Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 114) οι δύο 

απόψεις για το κίνητρο επίτευξης δεν είναι αντικρουόµενες, καθώς µπορεί  το 

κίνητρο είτε να πηγάζει από κάποια ανάγκη, είτε να επιδιώκει κάποιο στόχο. Οι δύο 
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απόψεις,  προσεγγίζοντας το κίνητρο για επίδοση από διαφορετική οπτική γωνία, 

συµπληρώνουν η µία την άλλη και δίνουν τη δυνατότητα να απόκτησης µιας 

πληρέστερης εικόνας για το µηχανισµό της παρώθησης (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, 

σελ. 114).   
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2.2.7. Παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα µάθησης  

 

Α. Ο ρόλος της οικογένειας στην παρώθηση των µαθητών 

 Η οικογένεια είναι για τον άνθρωπο ο πρώτος παράγοντας που θα τον 

βοηθήσει να αναπτυχθεί ολόπλευρα, βιολογικά, πνευµατικά και ψυχικά. Ο ρόλος της 

είναι πολύπλοκος, αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά σηµαντικός, καθώς συντελεί στη 

βιολογική ανάπτυξη, στην ψυχοπνευµατική διαµόρφωση, στην ηθική ανάπτυξη και 

στην κοινωνικοποίησή του και γενικά στη σφυρηλάτηση του χαρακτήρα του. Μέσα 

στο χώρο της οικογένειας το παιδί αποκτά τις πρώτες εµπειρίες, µαθαίνει τις πρώτες 

του γνώσεις για τον κόσµο που το περιβάλλει, αποκτά τις πρώτες συνήθειες, 

αναλαµβάνει τους πρώτους του ρόλους. Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι η 

οικογένεια είναι αναντικατάστατη ως παράγοντας αγωγής, της οποίας η επίδραση 

συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, πολλές φορές και µέχρι την 

ενηλικίωση του ατόµου (Ε. Λάζος, Ε. Λάµπρος, 1978, σελ. 97). Η επίδραση βέβαια 

της οικογένειας γίνεται µέσα σε ένα ιδιαίτερο πλέγµα σχέσεων που αναπτύσσεται 

ανάµεσα στα µέλη της, µέσα σε µια µοναδική ψυχολογική ατµόσφαιρα που 

λειτουργεί ως ένα «θερµοκήπιο» µέσα στο οποίο συγκεντρώνονται οι κατάλληλες 

συνθήκες για να εξελιχθούν οι ικανότητες του παιδιού (Ε. Λάζος, Ε. Λάµπρος, 1978, 

σελ. 98).  

Όπως είναι γνωστό, η οικογένεια διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 

κοινωνικοποίηση του παιδιού και κυρίως αναφορικά µε τη µεταβίβαση προτύπων, 

στάσεων, αντιλήψεων, αξιών, κοσµοθεωριών (∆. Ζάχαρης, 1989, σελ. 8-9). Το παιδί 

µέσα σ’ αυτήν εσωτερικεύει τις προτροπές και καθοδηγείται από τα πρότυπα, τα 

ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες των γονιών του, ταυτιζόµενο µε το επίπεδο φιλοδοξίας 

τους (γιατί µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει την αγάπη και τη στήριξή τους) το οποίο 

επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τα κίνητρα του, αλλά και την επίδοσή του στο 

σχολείο. Μάλιστα το επίπεδο φιλοδοξίας των γονιών αντικατοπτρίζει κατά πολύ τις 

κοινωνικές επιδιώξεις και αξίες του κοινωνικού και ιδεολογικού χώρου όπου 

ανήκουν, αφού η οικογένεια είναι ένα µικροκύτταρο της κοινωνίας (∆. Ζάχαρης, 

1989, σελ. 8-9/ Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 347/ Μ. Λάσκου-Νασιάκου, 1977, σελ. 59).   

 Εκτός όµως από τα πρότυπα των γονέων, ιδιαίτερη σηµασία έχει και η 

ατµόσφαιρα που επικρατεί µέσα στην οικογένεια. Σύµφωνα µε έρευνες (π.χ. Frazer), 

η φιλικότητα και ο αυθορµητισµός µιας δηµοκρατικής ατµόσφαιρας µέσα στο σπίτι 

αποτελούν το καλύτερες προϋποθέσεις αναφορικά µε τα κίνητρα, αλλά και τις 
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επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο. Επίσης, ο Elder (1965) θεωρεί ότι υπάρχει 

σύνδεση µεταξύ των σχέσεων γονιών και παιδιών όσον αφορά τα κίνητρα των 

δεύτερων στο σχολείο, αφού όπως διαπίστωσε τα παιδιά που έχουν κυριαρχικούς και 

αυταρχικούς γονείς εγκαταλείπουν πιο εύκολα το γυµνάσιο (D.W. Swift,  στο  Το 

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, «Κίνητρα για µάθηση», 1985, σελ. 164).  

 Οι περισσότερες έρευνες έχουν εστιασθεί στο ρόλο της µητέρας όσον αφορά 

την ανατροφή και την ανάπτυξη των κινήτρων του παιδιού για µάθηση και επίδοση 

στο σχολείο, γιατί η µητέρα είναι εκείνη που κυρίως εµπλέκεται στην ανατροφή του 

παιδιού και αποτελεί το κύριο πρόσωπο στο οποίο αναζητά υποστήριξη και θαλπωρή. 

Η µητέρα είναι βασικά υπεύθυνη για την ανατροφή του παιδιού και αναλαµβάνει τη 

διαµόρφωση της προσωπικότητάς του µέσω της µετάδοσης γνώσεων, αξιών, ιδεών 

(Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 347/ Μ. Λάσκου-Νασιάκου, 1977, σελ. 73/ Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, 2000α, σελ. 185). ∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που έχουν ισχυρότερα 

κίνητρα στη σχολική τους ζωή µαθαίνουν από πολύ νωρίς µέσα στην οικογένεια και 

κυρίως από τη µητέρα τους να είναι αυτόνοµα και ανεξάρτητα, να έχουν 

αυτοπεποίθηση και να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. Αντίθετα, τα παιδιά που 

εµφανίζουν έλλειψη κινήτρων, δεν αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες µέσα στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον και είναι εξαρτηµένα, από τη µητέρα τους κυρίως. 

Συνοψίζοντας, η στενή συναισθηµατική σχέση µε τη µητέρα που όµως αφήνει 

περιθώρια για ανάληψη πρωτοβουλιών και ανεξαρτησία στο παιδί, το οπλίζει µε όλα 

εκείνα τα αναγκαία εφόδια για την ανάπτυξη των κινήτρων επίδοσης και ειδικότερα 

µάθησης (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 347).    

 Όµως, δεν πρέπει να παραβλέπεται και ο ρόλος του πατέρα στην ανάπτυξη 

των κινήτρων του παιδιού, αφού όπως διαπιστώνεται καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό, 

µέσω του προτύπου που αποτελεί ο ίδιος, την πορεία του παιδιού στο σχολείο, αλλά 

και γενικότερα τη στάση του αργότερα στην εργασία και την προσαρµογή του στις 

απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 351-352). 

 Ωστόσο, ιδιαίτερη σηµασία έχουν και οι απαιτήσεις της οικογένειας, οι οποίες 

δεν είναι σωστό να υπερβαίνουν τα όρια του παιδιού, αλλά ούτε και να είναι 

υποδεέστερες αυτών. Το ιδανικό είναι να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των 

δυνατοτήτων του, ώστε να λειτουργεί ο µηχανισµός της αυτοενίσχυσης, δηλαδή να 

µπορεί να διαπιστώνει από µόνο του ότι τα καταφέρνει και να αντιµετωπίζει µε 

θετική διάθεση  και αυτοπεποίθηση καταστάσεις επίδοσης (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 

348, 351).  Από διάφορες όµως έρευνες διαπιστώνεται ότι δεν έχουν µόνο σηµασία οι 
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απαιτήσεις των γονέων, αλλά και ο τρόπος που ζητείται από τα παιδιά να 

ανταποκριθούν σ’ αυτές. Για παράδειγµα, προκύπτει ότι οι γονείς παιδιών µε 

ισχυρότερα κίνητρα και ιδιαίτερα η µητέρα εκδηλώνουν πιο θερµή συµπεριφορά 

απέναντι σ’ αυτά, συµµετέχοντας πιο άµεσα όταν ενεργοποιείται σε µια 

δραστηριότητα µε εκδηλώσεις χαράς ή λύπης,  σε αντίθεση µε τον πατέρα ιδιαίτερα, 

των παιδιών µε ασθενή κίνητρα, ο οποίος εµφανίζει πιο αυταρχική συµπεριφορά 

προσπαθώντας να κατευθύνει τη συµπεριφορά του παιδιού του προς τη σωστή 

κατεύθυνση (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 348).    

Γενικά, µείζονος σηµασίας  για την παρώθηση των παιδιών φαίνεται ότι είναι 

επίσης, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των κινήτρων τους εκ µέρους των γονέων. Οι 

ενισχύσεις των γονέων καθορίζουν σχεδόν αποκλειστικά στα πρώτα χρόνια της ζωής 

του τη µάθησή του, καθώς η επιθυµητή συµπεριφορά του ενισχύεται µε την 

εκδήλωση αγάπης και ενδιαφέροντος από τους γονείς (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 346). 

Επίσης, ο Douglas (1964) διαπίστωσε επί τούτου ότι τα παιδιά τείνουν να µελετούν 

σε ικανοποιητικό βαθµό και να προσπαθούν περισσότερο όταν οι γονείς τους 

ενδιαφέρονται για την πρόοδό τους. Η έλλειψη ενδιαφέροντος και η ψυχρότητα έχουν 

ως συνέπεια τη χαµηλή βαθµολογία τους στο σχολείο (έρευνα των Wall και Miller) 

(D.W. Swift, στο  Το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, «Κίνητρα για µάθηση», 1985, σελ. 166). 

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά το υπερβολικό ενδιαφέρον από τους γονείς, 

καταδυναστεύει  και καταπιέζει το παιδί µε αποτέλεσµα να προκαλείται ανασταλτική 

αντίδραση (Χ. Τανός, 1987, σελ. 68). Γενικά, καθήκον των γονέων είναι να 

εµπλουτίσουν τις γνώσεις του παιδιού, να του δώσουν ευκαιρίες για µάθηση, να του 

προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτύξει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του µέσα 

από πολλές και ποικίλες δραστηριότητες, να υποβοηθήσουν να ανακαλύψει τα 

ταλέντα του, να του προτείνουν δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στα 

ενδιαφέροντά του (Αλ. Αλµπέρτι, 1986, σελ. 105).  

Αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη µορφωτική ατµόσφαιρα που 

επικρατεί µέσα στην οικογένεια, η οποία αντικατοπτρίζει τη µόρφωση των γονέων, 

τον χαρακτήρα, τα ιδανικά και τις αξίες τους. Από διάφορες έρευνες εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι τα παιδιά που ζουν αποστερηµένα από τις επιδράσεις ενός 

µορφωτικού οικογενειακού περιβάλλοντος, σε ιδρύµατα, αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

στη µάθησή τους, ενώ τα παιδιά που ζουν µέσα σε περιβάλλοντα που διεγείρουν τα 

ενδιαφέροντά τους και τους προσφέρουν ερεθίσµατα, βελτιώνονται ως προς το 

πνευµατικό τους επίπεδο (Ε. Λάζος, Ε. Λάµπρος, 1978, σελ. 111).  Επίσης, 
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διαπιστώνεται ότι οι γονείς ακαδηµαϊκών γνώσεων δίνουν σηµασία στην ανάπτυξη 

γνωστικών ικανοτήτων, ενώ από την άλλη πλευρά οι γονείς που διαθέτουν πρακτικές 

γνώσεις δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων (H. Raty et al., 2002, 

σελ. 141-142).  

Όµως ένας ακόµη παράγοντας που δεν µπορούµε να παραβλέψουµε είναι και 

η κοινωνική θέση της οικογένειας, η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στη µόρφωση των 

παιδιών. Η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας καθορίζει σε µεγάλο 

βαθµό το επίπεδο φιλοδοξιών του παιδιού, την αυτοσυνείδηση της αξίας ή απαξίας 

του, τις πολιτιστικές του επαφές, τις πνευµατικές του ανησυχίες, τη δραστηριοποίηση 

του, την προσαρµοστικότητά του, αλλά και τα κίνητρα του για µάθηση και επίτευξη. 

Μια καλή κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας ανοίγει πιο εύκολα το 

δρόµο της ζωής στο παιδί, καθώς του εξασφαλίζονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις 

που υποβοηθούν τη µόρφωση και την επίδοση του παιδιού (π.χ. πρόσβαση σε 

βιβλιοθήκες, φοίτηση σε σχολεία καλύτερου επιπέδου και σε φροντιστήρια, παροχή 

βιβλίων, ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ). Από την άλλη πλευρά η απουσία µιας καλής 

οικονοµικής κατάστασης συνεπάγεται συνήθως την απουσία του παιδιού από 

πλούσιες µορφωτικές εµπειρίες. Ωστόσο, αυτό δε σηµαίνει ότι η οικονοµική ευχέρεια 

εξασφαλίζει απαραίτητα και την επιτυχία, καθώς αυτή εξαρτάται και από τον 

ανθρώπινο παράγοντα. Υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία παρά τις αντιξοότητες που 

αντιµετωπίζουν κατορθώνουν να υπερνικήσουν τις δυσκολίες, να προοδέψουν και να 

αναδειχθούν. Επίσης, ενδέχεται  σε µερικές περιπτώσεις να µην υπάρχει διαφορά 

στην παροχή µορφωτικών εµπειριών, καθώς πολλές οικογένειες µε χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο προσπαθούν να παρέχουν στα παιδιά τους όσο το 

δυνατόν περισσότερες µορφωτικές ευκαιρίες (Ε. Λάζος, Ε. Λάµπρος, 1978, σελ. 112/ 

Ι. Ιωαννίδης, 1980, σελ. 55/ Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 177/ C. Van Laar, J. Sidanius, 

2001, σελ. 238/ J. Lloyd, L. Barenblatt, 1984, σελ. 648). 

Παράλληλα σηµαντικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραµατίζουν και τα κοινωνικά 

στερεότυπα που ισχύουν για την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει η οικογένεια του 

ατόµου. Σύµφωνα µε έρευνες τα παιδιά που προέρχονται από οικογενειακά 

περιβάλλοντα µε χαµηλό κοινωνικό επίπεδο ενδέχεται να βιώσουν αρνητικές 

στερεότυπες αντιλήψεις, µεταφερόµενες από το σχολικό πλαίσιο, οι οποίες 

συνακόλουθα επηρεάζουν τα κίνητρα και την επίδοσή τους στο σχολείο (C. Van 

Laar, J. Sidanius, 2001, σελ. 236).  
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Β. Ο ρόλος του σχολείου στην παρώθηση των µαθητών 

Το σχολείο αποτελεί τον χώρο όπου συνεχίζεται η διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης του παιδιού, η οποία είχε ξεκινήσει από την οικογένεια, και επιδρά 

στην προσωπικότητά του µέσω των προτύπων που παρέχει, των ιδεών και των αξιών 

που µεταδίδει, των γνώσεων που µεταφέρει, των κοινωνικών κανόνων που θέτει, των 

σχέσεων που αναπτύσσονται ανάµεσα στο παιδί και το δάσκαλο, αλλά και ανάµεσα 

στους µαθητές (Μ. Λάσκου-Νασιάκου, 1977, σελ. 75). Επιπροσθέτως, η συµβολή των 

δασκάλων και των πρακτικών που χρησιµοποιούν είναι καθοριστικής σηµασίας για 

την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη µάθηση στο σχολείο (Ε. Makri-Botsari, 2001, 

σελ. 210).  

Εξαιρετικής σηµασίας για την ανάπτυξη των κινήτρων των παιδιών στο 

σχολείο είναι η ενίσχυση και η αποδοχή του µαθητή από τον εκπαιδευτικό.  Σύµφωνα 

µε τη θεωρία του Carl Rogers (1961) (στο Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 210) οι 

εκπαιδευτικοί µπορούν να αναπτύξουν τα κίνητρα των µαθητών τους, εφόσον 

δείχνουν ενδιαφέρον, τους ενισχύουν στην προσπάθειά τους και τους αποδέχονται. 

Ιδιαίτερα η ανάγκη για αποδοχή από τους άλλους είναι καθοριστικής σηµασίας για τη 

ζωή του παιδιού, αφού από την αρχή της ζωής του αποζητά το ενδιαφέρον και την 

αποδοχή των άλλων. Επίσης, συνδέεται µε µία άλλη βασική ανάγκη του ατόµου, την 

ανάγκη για θετική αυτοεκτίµηση. Μάλιστα οι δύο αυτές ανάγκες συνιστούν 

προϋποθέσεις της αυτοπραγµάτωσης (Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 210). Όµως και οι 

ενισχύσεις, επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τα κίνητρα των µαθητών, γιατί όπως 

υποστηρίζεται καθορίζουν τις πιθανότητες επανάληψης µιας µορφής συµπεριφοράς 

στο µέλλον, εν προκειµένω της µάθησης (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 339).  

Μείζονος σηµασίας για την παρώθηση των µαθητών είναι και η ανάπτυξη 

ενός θετικού  συναισθηµατικού κλίµατος µέσα στο σχολικό περιβάλλον, στο οποίο θα 

κυριαρχεί η ασφάλεια, η εµπιστοσύνη, η ζεστασιά, η αλληλοϋποστήριξη, η 

δηµοκρατία, η συνεργασία, η από κοινού λήψη αποφάσεων (B. McCombs, J. Pope, 

1994, σελ. 99, 103/ Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 108-109/ E. Hilgard, G. Bower, 1966, 

σελ. 564). Η παρώθηση είναι γεγονός ότι δεν µπορεί να ευδοκιµήσει σε µια χαοτική 

τάξη, όπου κυριαρχεί το άγχος, ο φόβος για τα λάθη, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, η 

αγωνία για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει (Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 109). Ο Βurns 

(1982) (στο Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 211) υποστηρίζει πάνω σ’ αυτό το θέµα πως 

οι βασικές προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός καλού κλίµατος µέσα στην τάξη 

είναι η στήριξη, η εµπιστοσύνη, η φροντίδα, η αµεσότητα και η φιλικότητα εκ µέρους 
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του εκπαιδευτικού (Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 211). Επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο, 

η αποδοχή του παιδιού από το δάσκαλο επηρεάζει την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, 

καθώς και τα κίνητρά του στο σχολείο (Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 217). Η Harter 

(1996) (η άποψη της οποίας αναφέρεται στο Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 211), 

επίσης, θεωρεί πως τα κίνητρα των µαθητών που εισέρχονται για πρώτη φορά στο 

γυµνάσιο µειώνονται λόγω του ελάσσονος ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών προς 

τους  µαθητές και τις ανάγκες τους και της µεγαλύτερης έµφασης που δίνουν στους 

βαθµούς, η οποία προκαλεί ανταγωνισµό µεταξύ των µαθητών (Ε. Makri-Botsari, 

2001, σελ. 211). Επιπροσθέτως, ο Glasser (1998) (στο Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 

211) υποστηρίζει ότι η παρώθηση των µαθητών εξαρτάται σηµαντικά από το αν το 

σχολείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών και ιδιαίτερα σ’ αυτές που 

βρίσκονται στη συναισθηµατική σφαίρα (Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 211).  

Κρίνουµε σηµαντικό να κάνουµε µία ιδιαίτερη αναφορά στην ενθάρρυνση 

των µαθητών, καθώς πρόκειται για τη διαδικασία µέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός 

εστιάζει την προσοχή του στις ατοµικές δυνατότητες των µαθητών του µε στόχο όχι 

µόνο την γνωστική ανάπτυξη, αλλά παράλληλα την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, της 

εµπιστοσύνης στον εαυτό, του συναισθήµατος της αυταξίας, της υπευθυνότητας και 

του κοινωνικού ενδιαφέροντος, χαρακτηριστικά που θα τους καταστήσουν χρήσιµους 

στους εαυτούς τους και γενικότερα στην κοινωνία. Ο Dreikurs (1975, σελ. 48), ο 

οποίος έχει πραγµατοποιήσει επισταµένες µελέτες πάνω στο θέµα αυτό, αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι «ένα παιδί χρειάζεται την ενθάρρυνση, όπως ένα φυτό χρειάζεται  

ήλιο και νερό» και τονίζει ότι η ενθάρρυνση αποκαθιστά την εµπιστοσύνη του 

παιδιού στον εαυτό του, στην εργασία του και στην κοινωνική του αξία. Η 

ενθάρρυνση παρέχεται σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την επίδοσή του και ιδιαίτερα 

προς τους αδύνατους µαθητές που σηµειώνουν αποτυχίες, διαφοροποιούµενη από την 

αµοιβή, η οποία δίδεται σε περίπτωση επιτυχίας του µαθητή. Η αµοιβή χρειάζεται 

όταν το άτοµο επιτυγχάνει, ενώ η ενθάρρυνση χρειάζεται κυρίως στην περίπτωση της 

αποτυχίας. Υπάρχουν πολλοί βασικοί τρόποι ενθάρρυνσης των µαθητών που 

αναπτερώνουν το ηθικό τους και ενδυναµώνουν την αυτοπεποίθησή τους. Ιδιαίτερης 

σηµασίας είναι η πίστη στην αξία του µαθητή, η αναγνώριση της ολοκλήρωσης της 

εργασίας του και της προσπάθειας που κατέβαλε, η διευκόλυνση της ένταξης του 

στην οµάδα και της υποβοήθησης της διατήρηρησης της συνοχής της, ώστε να είναι 

σίγουρος για τη θέση που κατέχει µέσα σ’ αυτήν, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και στάσεων που καθιστούν πιο απτή την επιτυχία σε σχέση µε τους 
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στόχους που αναφέρονται σε θεωρητικά µορφωτικά αγαθά, η εστίαση της προσοχής 

στα θετικά στοιχεία του µαθητή και η αναγνώρισή τους, η αξιοποίηση των λαθών ως 

ευκαιρίες για µάθηση και η µη θεώρησή τους ως δείγµα αποτυχίας, η χρησιµοποίηση 

των ενδιαφερόντων των µαθητών (Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 179-183/ R. Dreikurs, 

1975, σελ. 48-50). Μάλιστα σε έρευνα (1991-1993) που πραγµατοποίησε ο Θ. 

Τριλιανός σε δείγµα 622 εκπαιδευτικών διαπίστωσε ότι σε ποσοστό 87% 

αναγνωρίζουν τη σηµασία της ενθάρρυνσης κατά τη µαθησιακή διαδικασία, ενώ 

παράλληλα πολλοί (74%) δηλώνουν ότι διακατέχονται από αίσθηµα ευθύνης και 

προβληµατισµό, δίνουν αξία στην προσπάθεια και όχι µόνο στο αποτέλεσµα και 

ενθαρρύνουν τη συνέχιση της προσπάθειας. Επίσης, µεγάλα ποσοστά δασκάλων 

υποστηρίζουν ότι σηµαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση του µαθητή παίζουν: η πίστη 

στην ικανότητα του µαθητή, η διευκόλυνση της ένταξής του στην οµάδα της τάξης, η 

ανάθεση πρωτοβουλιών σε διστακτικούς µαθητές, η αποφυγή δηµόσιων δηλώσεων 

που εξαίρουν την προσωπικότητα και την επίδοση ενός παιδιού, η δηµιουργία 

δηµοκρατικής ατµόσφαιρας, η γνώση του ίδιου του µαθητή αναφορικά µε την πρόοδό 

του, ο µη λεκτικός τρόπος επιδοκιµασίας. Ωστόσο, το 70% δηλώνει ότι αισθάνεται 

απογοήτευση όταν οι µαθητές δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Επίσης, το 

89% θεωρεί ότι η σχολική επιτυχία των µαθητών δεν είναι προσωπική υπόθεση του 

δασκάλου και ρίχνει το βάρος κυρίως στην οικογένεια, θέση που καθιστά την 

παρέµβαση του εκπαιδευτικού περιττή, ενώ πολλοί συγχέουν τον έπαινο µε την 

ενθάρρυνση (Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 229-230, 246-250).   

Και ο εκπαιδευτικός, όµως, όπως και οι γονείς µπορεί να αποτελέσει πρότυπο 

ταύτισης για τους µαθητές, ιδιαίτερα για τα µικρότερα παιδιά, επηρεάζοντας έτσι την 

ανάπτυξη των κινήτρων τους στο σχολείο. Η ανάγκη ταύτισης µε τον εκπαιδευτικό δε 

σχετίζεται απαραίτητα µε το ρόλο του και την εξουσία που κατέχει µέσα στην τάξη, 

αλλά και µε τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Έτσι, µπορεί µε τα στοιχεία της 

προσωπικότητας και τις γνώσεις του να γοητεύσει το µαθητή και να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον του για κάποιο θέµα ή για τη µάθηση γενικότερα, ώστε αυτό το 

ενδιαφέρον ενδεχοµένως να γίνει µόνιµο, παρωθώντας συνεχώς το µαθητή. Έχει 

διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που έχουν µια σωστή συναισθηµατική σχέση µε τους γονείς 

τους και ταυτίζονται µαζί τους, έχουν µεγαλύτερη ευκολία στο να ταυτισθούν µε τον 

εκπαιδευτικό, σε αντίθεση µε τα παιδιά εκείνα τα οποία αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

στη σχέση µε τους γονείς τους, τα οποία πολύ συχνά εµφανίζουν προβληµατικές 

συµπεριφορές στο σχολείο, µε αποτέλεσµα την αρνητική ενίσχυση του εκπαιδευτικού 
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και εν τέλει τη δηµιουργία ενός φαύλου κύκλου (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 352-

353,361,364/ Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 60).   

 Πέρα από την παροχή του εαυτού του ως προτύπου προς τους µαθητές, ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να επηρεάσει και µε άλλους τρόπους την ανάπτυξη των 

κινήτρων των µαθητών.  Ιδιαίτερη σηµασία έχει το να ρίχνει το βάρος του στο να 

συνηθίσουν να βλέπουν τα παιδιά τον εαυτό τους ως αίτιο της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας τους. Αυτό µπορεί να το επιτύχει βοηθώντας τα να θέτουν ρεαλιστικούς 

και επιτεύξιµους στόχους, να ασκούνται στην αυτογνωσία, να καθορίζουν 

συγκεκριµένες στρατηγικές για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος (που 

µπορεί να είναι η µάθηση κάποιου γνωστικού αντικειµένου) και να δέχονται 

επανατροφοδότηση από τα αποτελέσµατα ή από τον ίδιο σχετικά µε το αν 

επιτεύχθηκε ο στόχος ή όχι  (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 354). 

 Ένας άλλος παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η παρώθηση των µαθητών 

είναι η ποιότητα της διδασκαλίας. Το ενδιαφέρον εντείνεται  και τα κίνητρα τους 

ενεργοποιούνται µέσα από τη σύνδεση των µαθηµάτων µε τη ζωή και τον τονισµό της 

αξίας τους, αλλά και τον κατάλληλο τρόπο προσφοράς της ύλης (Ν. Παπαδόπουλος, 

1981, σελ. 91/ Κ. Μάνος, 1974, σελ. 136/ J. Nixon et al., 1996, σελ. 73). Ιδιαίτερα 

σηµαντικό ρόλο παίζει η  εµπλοκή σε δραστηριότητες που ενέχουν το στοιχείο της 

ποικιλίας, της παραστατικότητας και της αντίθεσης, που εµπεριέχουν το στοιχείο της 

πρόκλησης και της διατήρησης ενός επιπέδου αβεβαιότητας και ελκυστικότητας, 

είναι καινοτόµες και διεγείρουν το ενδιαφέρον του µαθητή, δηµιουργούν ερευνητική 

διάθεση και προκαλούν εγρήγορση, δίνουν τη δυνατότητα επιλογών, που είναι 

αυθεντικές, έχουν κάποια αξία γι’ αυτόν και του προσφέρουν θετικά στοιχεία, που 

του δίνουν την αίσθηση του ελέγχου της διαδικασίας ή του αποτελέσµατός της (C. 

Ames, 1992, σελ. 263-264/ Χ. Φράγκος, 1984, σελ. 235, 243/ R. Ames, C. Ames, 1984, 

σελ. 137/ P. Pintrich, στο W. Schnotz et al., «New perspectives on conceptual 

change», 1999, σελ. 36, 41/ R. Schmidt, 1988, σελ. 378). Υπάρχουν πολλές 

δραστηριότητες, οι οποίες φαίνεται ότι ικανοποιούν εσωτερικά τους περισσότερους 

µαθητές, όπως είναι για παράδειγµα οι εργασίες-µελέτες, τα πειράµατα, οι 

εργαστηριακές ασκήσεις, η υπόδηση ρόλων, τα παιδαγωγικά παιχνίδια, όπως είναι τα 

αινίγµατα και οι σπαζοκεφαλιές, οι προσοµοιώσεις (δηλαδή οι αναπαραστάσεις 

γεγονότος, φαινοµένου κ.λπ., οι οποίες επιτρέπουν την άµεση επαφή µε τα 

περιεχόµενα), οι οµαδικές εργασίες, οι εκτελέσεις συλλογικών παιχνιδιών.  Από την 

άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι οι µαθητές δεν φαίνεται να παρωθούνται από 
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δραστηριότητες που στερούνται νοήµατος και δεν έχουν αξία για το µαθητή, όπως 

είναι: η αποµνηµόνευση όρων χωρίς λόγο, η άσκηση σε δραστηριότητες που έχουν 

ήδη πραγµατοποιηθεί πολλές φορές, η αποστήθιση στοιχείων χωρίς να γίνεται 

αξιοποίησή τους, η ανάγνωση ύλης χωρίς να διενεργείται επεξεργασία της, η µελέτη 

στοιχείων που  παρουσιάζονται µε αφηρηµένο τρόπο, η εµπλοκή σε εργασίες, οι 

οποίες ανατίθενται χωρίς να επιδιώκεται κάποιος στόχος, η ανάθεση καθιστικών 

εργασιών, οι τυπικές ερωταποκρίσεις (Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 109-110, 113,115, 

117). Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων είναι 

απαραίτητο να γίνεται βάσει των αναγκών της τάξης και των καταστάσεων που 

προκύπτουν κι ότι δεν υπάρχει κάποιο µαγικό κλειδί για την επιτυχία. Άλλοτε δηλαδή 

η επανάληψη προωθεί τη µάθηση και άλλοτε όχι. Άλλοτε η µάθηση µε τη µέθοδο της 

ανακάλυψης µπορεί να είναι αποδοτική και άλλοτε χρειάζεται περισσότερη 

καθοδήγηση από το δάσκαλο (Γ. Αντωνίου, 1991, σελ. 172).  

Εκτός όµως από τον εκπαιδευτικό η διαδικασία της παρώθησης επηρεάζεται 

σε µεγάλο βαθµό και  από τον αξιολογικό προσανατολισµό της οµάδας των 

συνοµηλίκων, η οποία καλύπτει σε σηµαντικό βαθµό τις κοινωνικές ανάγκες του 

παιδιού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας όπου αρχίζει να 

ανεξαρτητοποιείται από την οικογένεια και εµφανίζει έντονη την επιθυµία να κόψει 

τον ψυχολογικό «οµφάλιο λώρο». Οι αξίες της οµάδας έχουν ειδική βαρύτητα για τη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς των παιδιών, καθώς στη διάρκεια της εφηβείας 

µπορούν εύκολα να επηρεαστούν από αυτήν (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 354/ Μ. 

Λάσκου-Νασιάκου, 1977, σελ. 77/ Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 99). Εντούτοις, για 

να αποτελέσει το άτοµο µέλος της οµάδας και να γίνει αποδεκτό, είναι απαραίτητο να 

εναρµονιστεί µε τους κανόνες, τις αξίες της, τα πιστεύω της και να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες που θέτει. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν εντάσσεται σ’ αυτήν και 

απορρίπτεται. Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι η οµάδα µπορεί να επηρεάσει 

σηµαντικά τη συµπεριφορά του µαθητή, την επίδοση και τη µάθησή του προς θετική 

ή και προς αρνητική κατεύθυνση, ανάλογα µε το ποιες αξίες, ιδέες αξιολογεί η ίδια 

ως σηµαντικές. Όπως φανερώνουν διάφορες κοινωνιοµετρικές έρευνες, συνήθως η 

τάξη αξιολογεί θετικά την επίδοση και τη µάθηση, γι’ αυτό και οι ικανοί µαθητές 

γίνονται αποδεκτοί και τυγχάνουν προβολής. Ωστόσο στις περιπτώσεις όπου δε 

συµβαίνει αυτό, η οµάδα δεν παρωθεί προς την κατεύθυνση της µάθησης και της 

υψηλής επίδοσης, αλλά αντιθέτως µε τον τρόπο της την παρεµποδίζει. Όµως, όταν 

συµβαίνει αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει µε έµµεσο και διακριτικό τρόπο να αλλάξει 
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προσανατολισµό στην οµάδα, να της δώσει κίνητρα, ώστε να µεταβάλει τη στάση της 

(Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 354-355). 

Επίσης, µείζονος σηµασίας είναι και η κοινωνική σύγκριση που συντελείται 

ανάµεσα στο µαθητή και στην οµάδα τον συνοµηλίκων του αναφορικά µε τις 

ικανότητές του στο σχολείο, η οποία προωθείται σε σηµαντικό βαθµό µέσα στο 

σχολικό περιβάλλον, καθώς ως γνωστόν δίνει εξέχουσα σηµασία στους βαθµούς, στη 

δηµόσια αξιολόγηση και στον ανταγωνισµό. Η έµφαση στην κοινωνική σύγκριση και 

στον ανταγωνισµό, η εξωτερική πίεση και το άγχος που συνεπάγεται, η εστίαση στην 

ικανότητα, φαίνεται ότι έχουν συχνά αρνητικές συνέπειες για το ενδιαφέρον του 

µαθητή και την εµπλοκή του στις σχολικές δραστηριότητες, «απειλούν» την αίσθηση 

του ελέγχου του αναφορικά µε τις δραστηριότητες του σχολείου, δυσκολεύουν την 

προσήλωση στη µάθηση αυτή καθεαυτή, καθώς αποκτά την αντίληψη πως ό,τι δεν 

υπόκειται στην αξιολόγηση δεν αξίζει να γίνει αντικείµενο µάθησης και γενικά 

υποσκάπτουν την παρώθησή του στο σχολείο (C. Ames, 1992, σελ. 264-265, E. 

∆ερµιτζάκη, 2000, σελ. 78).  

Από την άλλη πλευρά, η σωστή χρήση της άµιλλας φαίνεται ότι επιφέρει 

θετικά αποτελέσµατα. Πρώτα απ’ όλα συµβάλλει στην ατοµική επίδοση του µαθητή, 

του δίνει τη δυνατότητα να αυτοαξιολογήσει τα αποτελέσµατά του και του καλλιεργεί 

το αίσθηµα της επάρκειας. Επιπροσθέτως, παρακινεί το µαθητή να αυξήσει τις 

προσπάθειές του, να βελτιώσει τις επιδόσεις του, ενώ παράλληλα αυξάνει το 

ενδιαφέρον του για εργασία, καλλιεργεί το θάρρος, την επιµονή, την πρωτοβουλία, 

την αυτοεξάρτηση. Είναι γεγονός ότι η άµιλλα αυτή καθεαυτή δεν είναι καλή ούτε 

κακή. Τα αποτελέσµατά της, θετικά ή αρνητικά εξαρτώνται από τον τρόπο που 

χρησιµοποιείται. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρµογή 

της, γιατί µία λανθασµένη χρήση της µπορεί να επιφέρει έναν αδυσώπητο 

ανταγωνισµό µεταξύ των µαθητών (Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 137-139).  

 

Γ. Προσωπικοί παράγοντες  των µαθητών που παίζουν ρόλο στην παρώθησή τους   

 Ωστόσο, ανεξάρτητα από το κλίµα που διαµορφώνεται µέσα στο σχολικό 

περιβάλλον, σηµαντικό ρόλο παίζει και το ίδιο το άτοµο, ο τρόπος που εκλαµβάνει  

και που ερµηνεύει τα µηνύµατα που του δίδονται. Για παράδειγµα οι  Weinstein, 

Brattessani κ.ά. (1982), οι Marshal και Weinstein (1986) (στο C. Ames, 1992, σελ. 

267) διαπιστώνουν ότι οι µέθοδοι αξιολόγησης έχουν διαφορετική επίδραση στους 

µαθητές υψηλής και χαµηλής επίδοσης και επίσης o Brophy (1981) (στο C. Ames, 

  



 56

1992,  σελ. 267) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι έπαινοι ερµηνεύονται διαφορετικά 

από κάθε µαθητή βάσει των προγενέστερων εµπειριών του. Οι µαθητές φέρουν 

διαφορετικές εµπειρίες µαζί τους, έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, και ως εκ τούτου 

δίνουν διαφορετικό νόηµα και σηµασία στις νέες τους εµπειρίες, στη νέα γνώση που 

τους προσφέρεται (C. Ames, 1992, σελ. 267). 

 Σύµφωνα µε την Ε. Skinner (στο Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 217), η 

παρώθηση των µαθητών µπορεί να ερµηνευτεί και βάσει των ψυχολογικών τους 

αναγκών, οι οποίες αφορούν στις εµπειρίες που αποκτούν προκειµένου να 

αναπτυχθούν ψυχολογικά µε οµαλό τρόπο. Αυτές οι ανάγκες θεωρούνται εγγενείς και 

συµβάλλουν στην ανεξαρτησία του ατόµου, στην αναζήτηση εµπειριών και 

ευκαιριών για τη βελτίωσή του, στην αποδοχή των ευκαιριών που του παρέχονται, 

στην ανταπόκριση µε θετικό τρόπο σε διάφορες δραστηριότητες που του κινούν το 

ενδιαφέρον (Ε. Makri-Botsari, 2001, σελ. 217). 

 Εκτός από τις ψυχολογικές ανάγκες, σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι σκοποί 

του µαθητή, δηλαδή οι σκέψεις του ατόµου για επιθυµητές (ή µη) µελλοντικές 

καταστάσεις και αποτελέσµατα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ό,τι προσπαθεί να 

επιτύχει (ή να αποφύγει) κατά την αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον. Η σηµασία 

τους έγκειται στο ότι κατευθύνουν το άτοµο ως προς την ψυχολογία και τη 

συµπεριφορά του, ώστε να προσπαθήσει προκειµένου να επιτύχει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην όλη 

παρωθητική διαδικασία, νοηµατοδώντας και κατευθύνοντας την. Επίσης, σύµφωνα 

µε έρευνες, θετικότερα αποτελέσµατα αναφορικά µε την παρώθηση των µαθητών και 

την επίδοση τους, σηµειώνονται όταν οι σκοποί που τίθενται είναι συγκεκριµένοι, σε 

σχέση µε τους «αόριστους» σκοπούς. Αναφορικά µε το αν είναι ωφελιµότερη η 

χρήση βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων σκοπών, υπάρχουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Αφενός, οι βραχυπρόθεσµοι σκοποί φαίνονται πιο «πραγµατικοί» για 

το άτοµο κι έτσι µπορεί να αποφευχθεί µια πρόωρη απογοήτευση, αφετέρου οι 

µακροπρόθεσµοι σκοποί είναι πιο ευέλικτοι και µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν 

στις εκάστοτε συνθήκες και περιστάσεις (Μ. Ford, στο J. Juvonen, K. Wentzel, 

«Social motivation. Understanding children’s school adjustment», 1996, σελ. 130/ Ε. 

Locke, G. Latham, 1992, σελ. 48, 58).  

 Επιπροσθέτως, η παρώθηση των µαθητών επηρεάζεται και από την επίδοσή 

τους, τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες τους. Παρατηρείται το φαινόµενο ότι όσο ο 

µαθητής επιτυγχάνει σηµειώνοντας υψηλές επιδόσεις, οι παρωθητικές δυνάµεις µέσα 
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του παραµένουν ισχυρές, καθώς βιώνει συναισθήµατα ευφορίας και αυτοπεποίθησης. 

Από την άλλη πλευρά, οι αποτυχίες και οι χαµηλές επιδόσεις, προκαλούν αρνητικά 

συναισθήµατα, όπως συναισθήµατα κατωτερότητας, ανικανότητας απάθειας, 

απογοήτευσης, λειτουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανασταλτικά αναφορικά µε την 

παρώθησή του και οδηγώντας σε απραξία (Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 92/ Θ. Τριλιανός, 

2002, 148).   

Επιπλέον, σηµαντικός είναι ο ρόλος και της αυτοαντίληψης των µαθητών, της 

εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους και η οποία διαµορφώνεται βάσει των 

επιτυχιών ή αποτυχιών τους. Η αυτοαντίληψη για τον εαυτό και τις ικανότητες είναι 

παράγοντας-κλειδί που επηρεάζει θετικά την εσωτερική παρώθηση  του µαθητή (Κ. 

Gordon Rouse, 2001, σελ. 468/ F. Cury et al., 2002, σελ. 474/ Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 

92). Αυτό σηµαίνει ότι ο µαθητής  τείνει να έχει ενδογενές ενδιαφέρον προς 

δραστηριότητες,  για τις οποίες θεωρεί ότι έχει τις ικανότητες να διεκπεραιώνει 

επιτυχώς. Αντίθετα για δραστηριότητες, στις οποίες αισθάνεται ότι είναι ανεπαρκής 

ως προς τις ικανότητες του για την διεκπεραίωσή τους, χρήζει εξωτερικής 

παρώθησης, ώστε να ενεργοποιηθεί και να ασχοληθεί µε αυτές (J. Carroll, J. Chall, 

1975, σελ. 270/ A. Bandura, στο V. Hamilton et al., «Cognitive perspectives on 

emotion and motivation», 1988, σελ. 51).  

Επίσης, βαρύνοντα ρόλο στην παρώθηση του µαθητή και µάλιστα στην 

εσωτερική του παρώθηση παίζει και η ενίσχυση του αισθήµατος του ελέγχου του 

µαθητή, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να εστιασθεί στο έργο της µάθησης, να 

χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικές στρατηγικές, να αποκτήσει προσωπικό ενδιαφέρον 

για τη µάθηση αυτή καθεαυτή. Εξαιρετικής σηµασίας για το σκοπό αυτό είναι η 

ανάπτυξη της αυτονοµίας µέσα  στην οικογένεια και στο σχολικό περιβάλλον. Η 

παροχή επιλογών στη διαδικασία και στη µέθοδο της µάθησης που συνεπάγεται τη 

δηµιουργία του αισθήµατος της προσωπικής ευθύνης, η προσφορά ευκαιριών και η 

δυνατότητα της λήψης αποφάσεων, η προώθηση της χρήσης αυτό-καθοριζόµενων και 

αυτό-ρυθµιζόµενων στρατηγικών µάθησης έχουν ως αποτέλεσµα το καθορισµό της 

σκέψης από το ίδιο το άτοµο, τη θέση στόχων και την αυτοένισχυση όταν 

επιτυγχάνονται, την ενεργητική εµπλοκή στη µαθησιακή διαδικασία και την 

ανάπτυξη της αίσθησης του ελέγχου και κατά συνέπεια την αύξηση του 

ενδιαφέροντος του µαθητή και του βαθµού εµπλοκής του στις µαθησιακές 

δραστηριότητες και γενικά την παρώθηση από ενδογενείς παράγοντες (C. Ames, 

1992, σελ. 266/ R. Vallerand et al., 1997, σελ. 1162/R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 138/ 
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W. Grolnick et al., 1991, σελ. 509/ P. Pintrich, E. De Groot, 1990, σελ. 33/ Α. 

Wigfield, M. Karpathian, 1991, σελ. 252). Από την άλλη πλευρά ο υπερβολικός 

έλεγχος και η  αυταρχική επιβολή από τους δασκάλους και το οικογενειακό 

περιβάλλον, η παρεµπόδιση της αυτονοµίας του µαθητή µειώνουν την αίσθηση του 

ελέγχου και παρακωλύουν τη διαδικασία της εσωτερικής παρώθησης (R. Vallerand et 

al., 1997, σελ. 1162). Μάλιστα σύµφωνα µε κάποιες έρευνες (π.χ. Vallerand κ.ά., 

1997) φαίνεται ότι η οικογένεια διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο σε σχέση µε το 

σχολείο αναφορικά µε την παροχή της αυτονοµίας (R. Vallerand et al., 1997, σελ. 

1172). 

 

∆. Οι παράγοντες που ενεργοποιούν τα κίνητρα µάθησης κατά τον Heckhausen  

Ο Heckhausen  (στο Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 362-365) έπειτα από µελέτη της 

σχετικής µε τα κίνητρα µάθησης βιβλιογραφίας, κατέγραψε τους παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν για την ενεργοποίηση των κινήτρων µάθησης και τους περιέλαβε σ’ 

ένα τύπο :  

KM=(KE x ΠΕΣ x ΕΘ) + ΙΕΜ + ΠΘ +(ΑΤΜ + ΑΑ + ΑεξΜ + Αεπ + ΑαπΠ) 

Τα κίνητρα µάθησης (ΚΜ) του µαθητή επηρεάζονται κυρίως από τους τρεις 

πρώτους παράγοντες οι οποίοι παίζουν τον σπουδαιότερο ρόλο: τα κίνητρα επίδοσης 

του µαθητή (ΚΕ), την πιθανότητα επιτυχίας του σκοπού από αυτόν (ΠΕΣ), η οποία 

εξαρτάται από το βαθµό δυσκολίας του θέµατος και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει 

το θέµα (ΕΘ). Επειδή η σχέση µεταξύ των τριών αυτών παραγόντων είναι 

πολλαπλασιαστική, αν η τιµή του ενός είναι µηδέν, τότε µηδενίζονται και οι τιµές των 

άλλων, οπότε δεν υφίσταται επίδραση από κανέναν από αυτούς. Όµως, έτσι 

εξασθενούν τα κίνητρα µάθησης γιατί οι άλλοι παράγοντες είναι κυρίως εξωτερικοί 

(Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 362-364).  

Οι άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του 

µαθητή για το µάθηµα (IEM), η πρωτοτυπία του θέµατος (ΠΘ), η ανάγκη ταύτισης 

του µαθητή µε τους µεγάλους (ΑΤΜ), η ανάγκη του για αναγνώριση από τους άλλους 

(ΑΑ), η ανάγκη εξάρτησης από τους µεγάλους (ΑεξΜ) , η ανάγκη επιβεβαίωσης από 

τον εκπαιδευτικό (Αεπ) και η ανάγκη αποφυγής της ποινής (ΑαπΠ). Οι παράγοντες 

της δεύτερης παρένθεσης, καθώς και ο δεύτερος και τέταρτος παράγοντας αφορούν 

σε προσωπικά χαρακτηριστικά του µαθητή, των οποίων η διαµόρφωση έχει ήδη 

ξεκινήσει από την οικογένεια. Όσον αφορά τους παράγοντες δύο έως πέντε 

(πιθανότητα επιτυχίας σκοπού, ενδιαφέρον για το θέµα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 
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µάθηµα, πρωτοτυπία θέµατος) πρόκειται για εσωτερικά κίνητρα, τα οποία 

επηρεάζουν τη µάθηση και χωρίς την επίδραση του εκπαιδευτικού, εκτός του 

σχολικού πλαισίου. Πάντως όλοι οι παράγοντες έχουν τη δική τους συνεισφορά και 

αλληλεπιδρώντας ενεργοποιούν τα κίνητρα του µαθητή για να µάθει, καθιστώντας τη 

µάθηση µια κοινή συνισταµένη πολλών παραγόντων (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 362-

365). 
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 2.3.1. Η έννοια του εαυτού  

 

 H έννοια του εαυτού και της αυτοαντίληψης ειδικότερα δεν είναι καινούργια, 

καθώς η προσπάθεια του ατόµου να γνωρίσει τον πολυδαίδαλο εαυτό του, είναι τόσο 

παλιά όσο και η ίδια η ανθρώπινη ζωή. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας για 

γνωριµία του εαυτού (και του κόσµου) είναι η δηµιουργία της φιλοσοφίας και του 

φιλοσοφικού στοχασµού. Έτσι, η έννοια του εαυτού απασχόλησε από αρχαιότητας 

τους φιλοσόφους και αποτέλεσε θέµα φιλοσοφικής αναζήτησης και συζήτησης.  Με 

την έννοια του εαυτού ασχολήθηκε συστηµατικά και επισταµένως η ψυχολογία όταν  

αποκόπηκε από την φιλοσοφία και αποτέλεσε ανεξάρτητη επιστήµη (Γ. Φλουρής, 

1983, σελ. 11/ Ε. Συγκολλίτου, «Τα κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 110). Όµως, 

µε την επικράτηση του συµπεριφορισµού υπήρξε µια οπισθοδρόµηση για ένα µεγάλο 

χρονικό διάστηµα στην έρευνα και µελέτη του εαυτού, αφού η ψυχολογική αυτή 

κατεύθυνση θεωρεί ότι η συµπεριφορά καθορίζεται αποκλειστικά από τις εξωτερικές 

επιδράσεις του περιβάλλοντος και παραβλέπει την ύπαρξη εσωτερικών παραγόντων. 

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες µε την εµφάνιση της γνωστικής προσέγγισης στο 

χώρο της ψυχολογίας, η έννοια του εαυτού αποτελεί αντικείµενο για τη διεξαγωγή 

πολλών ερευνών, ώστε να µπορέσει να γίνει όσο το δυνατό πιο κατανοητή η 

πολύπλοκη για µας έννοια (Ε. Συγκολλίτου, «Τα κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 

110). 

 Κατά τον Burns (1982) (η άποψη του οποίου αναφέρεται στο Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001, σελ. 18/ Α. Ευκλείδη, Α. Καντάς, 2000, σελ. 118) η έννοια του 

εαυτού (self-concept) αφορά σε «ένα σύνολο υποκειµενικά αξιολογούµενων 

χαρακτηριστικών και συναισθηµάτων» και αναφέρεται σε «όλες τις πτυχές της 

άποψης του ατόµου για τον εαυτό του»  (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 18/ Α. 

Ευκλείδη, Α. Καντάς, 2000, σελ. 118).   

 Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι η έννοια του εαυτού αφορά «στη στάση, 

στα συναισθήµατα και στη γνώση που έχει το άτοµο για τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες, την εµφάνιση και την κοινωνική του αποδοχή» (Byrne, 1984). Σύµφωνα  

µε αυτό τον ορισµό αυτόν η έννοια του εαυτού περικλείει γνωστικές, 

συναισθηµατικές, προσληπτικές και αξιολογικές διαστάσεις (F. Dixon, 1998, σελ. 80).  

  Γενικά, η έννοια του εαυτού ορίζεται ως «το σύνολο των σκέψεων και των 

συναισθηµάτων του ατόµου που αναφέρονται στον εαυτό του ως αντικείµενο» 

(Rosenberg, 1986). Ένα σχετικό ορισµό δίνει και ο Rogers o οποίος κάνει λόγο για 
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«ένα οργανωµένο σχήµα αντιλήψεων του εαυτού» (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 

18).  
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2.3.2. Οι πτυχές της έννοιας του εαυτού 

  

 Η αυτοαντίληψη  (self-perception) ορίζεται ως η εικόνα που έχει το άτοµο 

συνθέσει για τον εαυτό του όσον αφορά την ικανότητά του σε κάποιο τοµέα της ζωής 

του (Μ. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 2/ Α. Ευκλείδη, Α. Καντάς, 2000, σελ. 118). Η 

εικόνα αυτή µπορεί να αντανακλά την πραγµατικότητα, οπότε τη χαρακτηρίζουµε ως 

ρεαλιστική ή να µην είναι πραγµατική, να είναι δηλαδή µη ρεαλιστική. Ακόµη, µε τον 

όρο αυτοαντίληψη εννοείται και το σύνολο των χαρακτηριστικών που ένα άτοµο 

θεωρεί ότι έχει, οπότε υπ’ αυτή την έννοια σχετίζεται µε την ταυτότητα, που αφορά 

στη συνειδητοποιηµένη εικόνα που έχει σχηµατίσει το άτοµο για τον εαυτό του, του 

οποίου τα χαρακτηριστικά είναι σταθερά (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 236-237). Η αντίληψη 

που έχει το άτοµο για τον εαυτό του είναι αποτέλεσµα της συναναστροφής του µε 

τους άλλους και αποκτάται καθώς οι µεγαλύτεροι από αυτό του µαθαίνουν πώς να 

περιγράφει το σώµα και τη συµπεριφορά του, ξεκινώντας από τις περιγραφές για τα 

άλλα πρόσωπα, καθώς η παρατήρηση κάποιου προτύπου είναι µια πιο εύκολη 

διαδικασία από την αυτοπαρατήρηση (Μ. Ζαφειροπούλου, 2001, σελ. 288). 

 Στο σηµείο αυτό θα παραθέσουµε κάποιους ορισµούς αναφορικά µε την 

έννοια της αυτοαντίληψης: 

Κατ’ αρχήν, ο William James (στο Γ. Φλουρής, 1983, σελ. 11) που είναι από 

τους πρώτους που ασχολήθηκαν από ψυχολογικής απόψεως µε την έννοια αυτή, 

αναφέρει ότι είναι η «σύνθεση των σκέψεων και των αισθηµάτων που αποτελούν τη 

γνώση και την κατανόηση του ατόµου, την αντίληψη δηλαδή του ποιο είναι» (Γ. 

Φλουρής, 1983, σελ. 11). 

Ένας πιο περιεκτικός ορισµός δίδεται από τον Epstein (1973), ο οποίος θεωρεί 

ότι η αυτοαντίληψη είναι η προσωπική θεωρία του ατόµου για τον εαυτό του ως ον 

που βιώνει εµπειρίες και δρα (Α. Wigfield, M. Karpathian, 1991, σελ. 234). 

Ένας άλλος ορισµός της αυτοαντίληψης, ιδιαίτερα κατατοπιστικός, είναι ότι 

περιλαµβάνει «το σύνολο των πεποιθήσεων και των  στάσεων που διαµορφώνει το 

άτοµο για τον εαυτό του και που καθορίζουν ποιο είναι, τι νοµίζει πως είναι, τι 

επαγγέλλεται και τι µπορεί να γίνει στη ζωή του» (Canfield και Wells) (Γ. Φλουρής, 

1983, σελ. 12).  

Παρόµοια είναι και η άποψη του Higgins (στο Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, 

σελ. 21/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 79/ S. Harter, στο B. Bracken, 1996, σελ. 14) που 

θεωρεί ότι η έννοια της αυτοαντίληψης συνδυάζει τρεις όψεις, τον πραγµατικό εαυτό, 
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που αφορά στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που αποδίδει το άτοµο στον εαυτό 

του, τον ιδανικό εαυτό ο οποίος αφορά στα χαρακτηριστικά που το άτοµο θα ήθελε 

να έχει και ελπίζει να τα αποκτήσει και τον δεοντικό εαυτό που αντιπροσωπεύει τα 

χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει και αντικατοπτρίζει τις πολιτιστικές αξίες και 

τις κοινωνικές νόρµες. Εν ολίγοις ο εαυτός κατά τον Higgins περιλαµβάνει αυτό που 

είναι το άτοµο, αυτό που θέλει να είναι και αυτό που πρέπει να είναι (Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001, σελ. 21/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 79/ S. Harter, στο B. Bracken, 

«Handbook of self-concept», 1996, σελ. 14). 

Επίσης, ένας άλλος ορισµός που διατυπώνεται είναι ο εξής: «Aυτοαντίληψη 

είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και των στάσεων που διαµορφώνει ένα άτοµο για 

τον εαυτό του, οι οποίες συνεπάγονται διάφορες αυτοξιολογήσεις και τάσεις της 

συµπεριφοράς» (Burns) (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 5). Ο ίδιος θεωρητικός προσδιορίζει 

τον όρο και µε έναν διαφορετικό ορισµό: «Η αυτοαντίληψη αντιπροσωπεύει µια 

δήλωση ή µια περιγραφή του ατόµου, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η γνώση είναι 

σωστή ή λανθασµένη, βασισµένη σε αντικειµενικά στοιχεία ή σε υποκειµενική 

γνώµη» (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 21). 

Επιπροσθέτως, «Αυτοαντίληψη είναι ένα είδος αξιολόγησης που κάνει και 

συνήθως διατηρεί ένα άτοµο για το πρόσωπό του. Εκφράζει την αυτοεπιδοκιµασία ή 

την αυτοαποδοκιµασία του και φανερώνει το βαθµό στον οποίο το άτοµο πιστεύει τον 

εαυτό του ότι είναι ικανός, σηµαντικός, επιτυχής και αξιόλογος. Είναι ακόµη η 

προσωπική κρίση που ασκεί το άτοµο στο πρόσωπό του» (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 6).  

 Η αυτοαντίληψη δεν είναι µια στατική έννοια, αλλά µία δυναµική διαδικασία, 

που διαµορφώνεται και επηρεάζεται από τις αξιολογήσεις του κοινωνικού συνόλου. 

Ο Cooley (1902) έκανε λόγο για την κοινωνική αλληλεπίδραση στο σχηµατισµό του 

εαυτού, θεωρώντας ότι κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης το άτοµο κάνει 

ερµηνείες λαµβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των άλλων απέναντί του. Αυτές οι 

ερµηνείες είναι ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς δεν ενέχουν το υποκειµενικό στοιχείο, 

αλλά την αντικειµενικότητα των άλλων παρατηρητών, αφού η εικόνα που σχηµατίζει 

το άτοµο για τον εαυτό του είναι ένας κοινωνικός καθρέφτης που συντίθεται από τις 

απόψεις του κοινωνικού περίγυρου για το ίδιο (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 238/ Γ. Φλουρής, 

1989, σελ. 9/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 32/ S. Harter, στο J. Juvonen, K. Wentzel, 

«Social motivation.Understanding children’s school adjustment», 1996, σελ. 24-25/ S. 

Harter, στο B. Bracken, «Handbook of self-concept», 1996, σελ. 3-4). 
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Συναφής µε τις απόψεις αυτές είναι και η άποψη του G.H. Mead (1934), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι η ουσία και η προέλευση του εαυτού µας είναι κοινωνική και 

ότι γίνεται αντιληπτός από τη συµπεριφορά των άλλων προς εµάς και ιδίως των 

προσώπων που βρίσκονται σε συνεχή επαφή µαζί µας, όπως είναι οι γονείς, τα 

αδέρφια, οι δάσκαλοι, οι φίλοι. Μάλιστα ο Mead τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο της 

γλώσσας, θεωρώντας ότι µέσω της γλώσσας το άτοµο µπορεί να έλθει στη θέση του 

άλλου, αλλά και να έλθει στη θέση του άλλου απέναντι στον εαυτό του (Γ. Κουµή, 

1997, σελ. 238/ Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 9/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 33/ Α. Lindesmith et 

al., 1999, σελ. 236/ S. Harter, στο B. Bracken, «Handbook of self-concept», 1996, σελ. 

4). Επιπροσθέτως, ο Sullivan (1953), υιοθετώντας τις παραπάνω απόψεις, θεωρεί ότι 

το άτοµο βρίσκεται διαρκώς σε καταστάσεις αλληλεπίδρασης και δέχεται 

αξιολογήσεις από τον κοινωνικό περίγυρο, ιδιαίτερα από την οικογένειά του, οι 

οποίες συνακόλουθα αφοµοιώνονται από το άτοµο και επηρεάζουν την εικόνα που 

διαµορφώνει για τον εαυτό του. Αυτές είναι οι αποκαλούµενες αντανακλαστικές 

αξιολογήσεις (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 238/ Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 9/ Α. Λεονταρή, 1996, 

σελ. 39). 

 Όµοια είναι και η άποψη των Snygg και Combs (1949) (που αναφέρεται στο 

Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 9/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 53), οι οποίοι θεωρούν ότι 

αυτοαντίληψη καθορίζεται από το συνολικό κόσµο των εµπειριών του ατόµου κυρίως 

µέσω των συναλλαγών µε τους άλλους, αλλά και από το πώς αντιλαµβάνεται η 

συνείδησή του τις εµπειρίες αυτές και τον εαυτό του, κατά τη διάρκεια της δράσης   

(Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 9/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 53). Επίσης, ο Kelley (1952) 

θεωρεί πως για να αποκτήσει ένα άτοµο µία ολοκληρωµένη εικόνα του εαυτού του 

είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε διαδικασία συνεχών ανταλλαγών µε τα άλλα 

πρόσωπα του κοινωνικού του περίγυρου (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 9).  Επιπλέον, o 

Jersild (1968) υποστηρίζει τόσο τη σηµασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όσο και 

της αυτοανακάλυψης στη διαµόρφωση του εαυτού και ο Ziller (1976) δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στους κοινωνικούς παράγοντες και την κοινωνική συµπεριφορά (Γ. 

Φλουρής, 1989, σελ.10).  

 Ιδιαίτερα σηµαντική στην έρευνα και κατανόηση της έννοιας του εαυτού είναι 

η συµβολή του M. Rosenberg, ο οποίος συνδυάζει τις αντιλήψεις των 

φαινοµενολόγων, οι οποίοι δίνουν σηµασία στην υποκειµενική ερµηνεία των 

καταστάσεων και όχι για την πραγµατικότητα αυτή καθεαυτή, µε τις απόψεις των 

υποστηρικτών της συµβολικής αλληλεπίδρασης, που αναφέραµε παραπάνω. Ο 
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Rosenberg δέχεται τέσσερις αρχές οι οποίες παίζουν ρόλο στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης, που είναι οι εξής: οι κοινωνικές συγκρίσεις, οι αντανακλαστικές 

αξιολογήσεις, η ψυχολογική κεντρικότητα και οι αιτιολογικές αποδόσεις του ατόµου 

για την περίπτωση της επιτυχίας ή της αποτυχίας του (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 239/ Α. 

Λεονταρή, 1996, σελ. 49). Οι κοινωνικές συγκρίσεις αφορούν στις διαδικασίες 

αξιολόγησης του εαυτού µε τους άλλους και κυρίως µε τους οµοίους, οι οποίοι 

αποτελούν συχνά την λεγόµενη οµάδα αναφοράς του (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 240).  Η 

έννοια των αντανακλαστικών αξιολογήσεων αναπτύχθηκε παραπάνω και όπως είπαµε 

είναι οι αξιολογήσεις του ατόµου για τον εαυτό του που αντανακλούν την εικόνα που 

έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως σηµαντικοί άλλοι, εφόσον η 

άποψή τους θεωρείται σηµαντική από το άτοµο (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 240). 

Αναφορικά µε την αρχή της ψυχολογικής κεντρικότητας, αυτή έχει την έννοια ότι το 

άτοµο διενεργεί αυτοξιολογήσεις µε βάση το σύστηµα των αξιών της κοινωνίας το 

οποίο θεωρεί σηµαντικό. Έτσι τα περισσότερα άτοµα που αποτελούν µέλη µιας 

κοινωνικής οµάδας θα έχουν κοινές αξίες οι οποίες κατέχουν κεντρική θέση στο 

σύστηµα του εαυτού (ψυχολογική κεντρικότητα) (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 241-242/ M. 

Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 4/ A. Wigfield, M. Karpathian, 1991, σελ. 242). Όσον 

αφορά τις αιτιολογικές αποδόσεις, σηµαίνουν τις ερµηνείες που κάνει το άτοµο σε 

περιπτώσεις επιτυχίας ή αποτυχίας του και  συνδέονται µε την αυτοαντίληψη του 

ατόµου (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 243).    

Η αντίληψη για τον εαυτό µας διακρίνεται σε θετική και αρνητική. Καταρχήν, 

η θετική αυτοαντίληψη κάνει τη ζωή να φαίνεται πιο ευχάριστη, επιτρέπει στο άτοµο 

να είναι ικανοποιηµένο από τις ενέργειές του και κάνει το µέλλον του να φαίνεται 

ευοίωνο και ελπιδοφόρο. Επίσης, οι επιτυχίες του αποτελούν τα κίνητρα και 

στηρίζουν τις ελπίδες  για ακόµα µεγαλύτερα επιτεύγµατα. Αντίθετα, το άτοµο µε 

χαµηλή αντίληψη για τον εαυτό του ασκεί αρνητική αυτοκριτική, έχει δυσάρεστα 

συναισθήµατα που προκαλούνται από τις αυτοπεριγραφικές του σκέψεις, 

αντιµετωπίζει το µέλλον του µε επιφύλαξη ή και φόβο. Η θετική ή η αρνητική εικόνα 

που έχει το άτοµο για τον εαυτό του οφείλονται κυρίως στις θετικές ή αρνητικές 

ενισχύσεις που έχει δεχτεί από τους γύρω του για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες του 

αντίστοιχα, καθώς επίσης και στην κριτική (επιδοκιµασίας ή αποδοκιµασίας) που 

ασκεί το ίδιο στον εαυτό του (Μ. Ζαφειροπούλου, 2001, σελ. 291).  

Αναφορικά µε την αυτοεκτίµηση (self-esteem) αφορά στη σφαιρική αντίληψη 

που έχει ένα άτοµο για την αξία του, πέρα των αυτοπεριγραφών και των 
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αυτοξιολογήσεών του  στους διάφορους τοµείς της ζωής του, και έχει στενή σχέση µε 

την ψυχική του υγεία. Εν ολίγοις αφορά στα συναισθήµατα του ατόµου για την 

επάρκεια ή ανεπάρκειά του, καθώς και στα συναισθήµατά του για την προσωπική του 

αξία. Τα άτοµα που  έχουν θετική αυτοεκτίµηση, αποδέχονται τον εαυτό τους και 

έχουν µία σχεδόν «ιδανική» εικόνα γι’ αυτόν, έχουν µία καλή ψυχική υγεία, 

γνωρίζουν τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία τους. Από την άλλη πλευρά τα άτοµα µε 

µειωµένη αυτοεκτίµηση, απορρίπτουν τον εαυτό τους, έχουν µία αρνητική εικόνα γι’ 

αυτόν µη αναγνωρίζοντας θετικά σηµεία και αντιµετωπίζουν προβλήµατα ως προς 

την προσαρµογή και τη σχέση τους µε τους άλλους (Χ. Χατζηχρήστου, D. Hopf, 1992, 

σελ. 253/ Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 21/ Κ. Sinclair, στο M. Dunkin, «The 

international encyclopedia of teaching and teacher education», 1988, σελ. 559). 

Ο Coopersmith ορίζει την αυτοεκτίµηση ως την αξιολόγηση που κάνει το 

άτοµο και συνήθως διατηρεί σε σχέση µε τον εαυτό του, η οποία εκφράζει µια στάση 

αποδοχής ή αποδοκιµασία και δείχνει το βαθµό στον οποίο το άτοµο πιστεύει ότι 

είναι ικανό, σηµαντικό, επιτυχηµένο, άξιο (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 23).  

 Η διαµόρφωσή της εξαρτάται από το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης σε 

κάποιο τοµέα, καθώς επίσης και από την αξιολόγηση του τοµέα αυτού από το άτοµο, 

την αξία που του αποδίδει (Γ. Κουµή, 1997, σελ. 237). Σύµφωνα µε τον James 

επηρεάζεται από τις προσωπικές επιδιώξεις του ατόµου και τις υποκειµενικές του 

αξιολογήσεις για το αν κατάφερε ή όχι να πετύχει τους επιδιωκόµενους στόχους. 

Μάλιστα για να ορίσει αυτή τη σχέση πρότεινε έναν τύπο, σύµφωνα µε τον οποίο η 

αυτοαντίληψη είναι   το   πηλίκο   των     επιτυχιών    του     ατόµου    προς     τις      

επιδιώξεις    του  

Αυτοεκτίµηση =
ξειςεπιδι

εςεπιτυχ
ώ
ί     (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 21/ Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 

2000 β, σελ. 224). Η αυτοεκτίµηση, δηλαδή, µπορεί να αυξηθεί µε τη µείωση των 

επιδιώξεων του ατόµου ή µε την αύξηση της απόδοσής του (Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 

82).  

Συγκρίνοντας τις δύο έννοιες, αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση, θα λέγαµε ότι 

η αυτοαντίληψη είναι η γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού και αφορά σε µια 

δήλωση και περιγραφή του ατόµου για τον εαυτό του, ενώ η αυτοεκτίµηση αποτελεί 

τη συναισθηµατική πλευρά της έννοιας του εαυτού και αναφέρεται στην  εικόνα που 

έχει κάποιος για την αξία του, δείχνει το βαθµό στον οποίο το άτοµο αποδέχεται και 

επιδοκιµάζει τον εαυτό του. Χαρακτηριστικά οι Wells και Marwell (στο Α. Λεονταρή, 
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1996, σελ. 81) αναφέρουν: «Αν θεωρήσουµε ότι η αυτοαντίληψη απαρτίζεται από ένα 

σύνολο στάσεων προς τον “εαυτό”, η αυτοεκτίµηση θα µπορούσε να οριστεί ως η 

αξιολογική πτυχή καθεµιάς από αυτές τις στάσεις ή το σύνολο αυτών των επιµέρους 

αξιολογήσεων» (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 19/Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2000 β, 

σελ. 223/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 81/ B. Byrne, στο B. Bracken, «Handbook of self-

concept», 1996, σελ. 289/ Α. Χουντουµάδη, Λ. Πατεράκη, 1989, σελ. 307). Εν ολίγοις η 

αυτοαντίληψη είναι η γνώση του ατόµου για τον εαυτό του, ενώ η αυτοεκτίµηση1 

αφορά στα συναισθήµατα του ατόµου για τον εαυτό του (G. Houck, 1999, σελ. 102/ 

Α. Wigfield, M. Karpathian, 1991, σελ. 235). 

Ένας άλλος όρος που χρησιµοποιείται συχνά αντί της έννοιας του εαυτού 

είναι η έννοια της αυτοαποτελεσµατικότητας (self-efficacy), η οποία προέρχεται από 

το χώρο της κοινωνικογνωστικής προσέγγισης περί της µάθησης. Κατά τον Bandura, 

η αυτοαποτελεσµατικότητα είναι «οι εκτιµήσεις του ατόµου αναφορικά µε την 

ικανότητά του να οργανώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη 

προκαθορισµένων επιπέδων επίδοσης». Ένας άλλος ορισµός που δίνει είναι ότι 

αφορά στις «αξιολογήσεις των ατόµων σχετικά µε τις ικανότητές τους ώστε να 

αντιµετωπίσουν διαφορετικές πραγµατικότητες».  Επίσης, υποστηρίζει ότι κεντρικό 

ρόλο στην καθηµερινή ζωή του ατόµου κατέχει η αντίληψη για την 

αυτοαποτελεσµατικότητα, η οποία είναι η πεποίθηση του ατόµου ότι µπορεί να 

επιτύχει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Αυτή η αντίληψη διαµορφώνεται µε βάση τις 

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

συναισθηµατική διέγερση (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 23-24/N. Novick et al., 

στο B. Bracken, «Handbook of self-concept», 1996, σελ. 211/ J. Eccles et al., στο L. 

Balter, C. Tamis-LeMonda, «Child Psychology. A handbook of contemporary issues», 

1999, σελ. 289). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα µηχανισµό µέσω του οποίου το άτοµο 

υιοθετεί και εφαρµόζει τις υπάρχουσες γνωστικές, συµπεριφορικές και κοινωνικές 

του δεξιότητες για την επίτευξη ενός αποτελέσµατος (D. Shell et al., 1989, σελ. 91).  

Σύµφωνα µε την Harter (στο Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 24) η 

αυτοαποτελεσµατικότητα διαφοροποιείται από την αυτοαντίληψη στο εξής: η 

αυτοαντίληψη αφορά σε αυτοαξιολογήσεις που αναφέρονται στο παρελθόν ή στο 

παρόν, ενώ από την άλλη πλευρά η αυτοαποτελεσµατικότητα αφορά στην πεποίθηση 

του ατόµου ότι µπορεί να επιτύχει τα αποτελέσµατα που επιθυµεί  στο µέλλον (Ε. 
                                                 
1 Υπάρχουν κάποιοι ερευνητές (π.χ. H. Marsh), οι οποίοι δε διαφοροποιούν την έννοια της 
αυτοαντίληψης, από την έννοια της αυτοεκτίµησης και θεωρούν τις δύο έννοιες ταυτόσηµες. (H. 
Marsh, στο J. Suls, «Psychological perspectives on the self», 1993, σελ. 67). 
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Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 24). Επίσης, η αυτοαντίληψη αναφέρεται σε κρίσεις για 

την ικανότητα του ατόµου, ενώ από την άλλη πλευρά η αυτοαποτελεσµατικότητα 

αφορά σε κρίσεις για την αποτελεσµατικότητά του να επιτύχει τους στόχους του και 

να φέρει σε πέρας τις εργασίες του (F. Pajares, G. Valiante, 2001, σελ. 367).  
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2.3.3. Η σηµασία της αυτοαντίληψης 

 

Γενικά η αντίληψη για τον εαυτό έχει ρόλο κλειδί για την ολοκλήρωση του 

ατόµου, για τη δηµιουργία κινήτρων συµπεριφοράς και τη διαµόρφωση µιας 

ολοκληρωµένης προσωπικότητας, για τη διατήρηση της εσωτερικής του συνοχής. 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι η αυτοαντίληψη  αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα  για την 

ανάπτυξη ενός ικανού, ώριµου, προσαρµοσµένου, ισορροπηµένου και διανοητικά 

εξελιγµένου ατόµου, σχετίζεται µε τα επιτεύγµατά του, ανάµεσα στα οποία 

συγκαταλέγεται η σχολική επίδοση, επιδρά στις σχέσεις του µε τους γύρω του,  παίζει 

ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύει τις διάφορες εµπειρίες, επηρεάζει τον τρόπο 

ανταπόκρισης και αντίδρασής του στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, τα 

συναισθήµατά του, τις καθηµερινές του πράξεις, καθώς και τους µελλοντικούς του 

στόχους και τις επιθυµίες του, γενικά την όλη κοσµοθεωρία και στάση του προς τη 

ζωή (Γ. Φλουρής, 1983, σελ. 11/ Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 6-7/ Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 

2001, σελ. 26/ D. DeSteno, P. Salovey, 1997, σελ. 352/ A. McConnell et al., 2002, σελ. 

569/ R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 126).  Ειδικότερα, ένα παιδί το οποίο διακατέχεται 

από θετική αυτοαντίληψη, συνήθως µπορεί να προσαρµοστεί ευκολότερα στο 

σχολείο, έχει ισχυρότερη παρώθηση για µάθηση και επίτευξη, απορρέουσα από αυτό 

το ίδιο, συµµετέχει ενεργητικότερα στη µαθησιακή διαδικασία, εµφανίζει µικρό 

βαθµό άγχους, σηµειώνει µεγαλύτερη πρόοδο και αποδίδει καλύτερα στα µαθήµατα 

από ένα παιδί το οποίο έχει αρνητική άποψη για τον εαυτό του (Γ. Φλουρής, 1989, 

σελ. 7/ S. Anders Mazzoni et al., 1999, σελ. 240/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 12). Από την 

άλλη πλευρά, το άτοµο µε αρνητική αυτοαντίληψη συνήθως εµφανίζει άγχος, 

υποτιµά τις πραγµατικές του δυνατότητες και επικεντρώνεται κυρίως στις ελλείψεις 

και αδυναµίες του, φοβάται την αποτυχία, αντιµετωπίζει δυσκολίες στη 

συναναστροφή τους µε τους άλλους και αντιµετωπίζει δυσκολίες µε τα µαθήµατα στο 

σχολείο (Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 12).  

Η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης είναι βαρύνουσας σηµασίας για το άτοµο, 

καθώς, σύµφωνα µε τη θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών του Maslow (1954) 

αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των προσωπικών στόχων του 

ατόµου και εν τέλει για την άνοδο του στο ανώτερο σκαλοπάτι της ιεραρχίας, την  

αυτοπραγµάτωση και ολοκλήρωση του (Γ. Φλουρής,1989, σελ. 10). 
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2.3.4. Μοντέλα της έννοιας του εαυτού 

 

Υπάρχουν διάφορα µοντέλα για την έννοια του εαυτού. Αρχικά η έννοια του 

εαυτού θεωρούνταν ως µία γενική και αδιαφοροποίητη εννοιολογική κατασκευή, της 

οποίας κύριος εκφραστής ήταν ο Coopersmith (1967). O συγκεκριµένος ερευνητής 

κατασκεύασε ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλαµβάνει ερωτήσεις αναφορικά µε 

το σχολείο, τους συνοµηλίκους, την οικογένεια, καθώς και γενικές ερωτήσεις για τον 

εαυτό, των οποίων το άθροισµα αποτελεί ένα δείκτη αυτοεκτίµησης.  Ωστόσο το 

µοντέλο του χαρακτηρίζεται ως µονοδιάστατο, επειδή δε λαµβάνει υπόψη τις 

επιµέρους πτυχές της έννοιας του εαυτού (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 28).  

Ένας από τους πρώτους που αµφισβήτησαν τα µονοδιάστατα αθροιστικά 

µοντέλα του εαυτού ήταν ο Rosenberg (1986), o οποίος έδωσε έµφαση στη σφαιρική 

φύση της αυτοεκτίµησης, εισάγοντας ένα σφαιρικό-µονοδιάστατο µοντέλο. Σύµφωνα 

µε αυτό η αυτοεκτίµηση δεν προκύπτει από το άθροισµα κάποιων ερωτήσεων για τον 

εαυτό, αλλά από µια σύνθετη εξίσωση η οποία συνδυάζει τα επιµέρους στοιχεία του 

εαυτού (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 29). 
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Ένα από τα γνωστότερα µοντέλα τα οποία υιοθέτησαν µία σφαιρική, αλλά και 

πολυδιάστατη άποψη περί εαυτού, είναι το µοντέλο του Shavelson και των 

συνεργατών του, Hubner και Stanton (1976), σύµφωνα µε το οποίο η αυτοαντίληψη 

έχει πολυδιάστατη και ιεραρχική δοµή. Στην κορυφή της δοµής βρίσκεται η γενική 

αυτοαντίληψη που αναφέρεται στις στάσεις και πεποιθήσεις που έχει το άτοµο για 

τον εαυτό του. Η γενική αυτοαντίληψη διαχωρίζεται στη συνέχεια σε ακαδηµαϊκή και 

σε µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. Η ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη στο επόµενο επίπεδο 

διαχωρίζεται σε τοµείς σχετικούς µε τα διάφορα µαθήµατα, τη Γλώσσα, τα 

Μαθηµατικά κλπ., ενώ η µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη διακρίνεται σε ορισµένους 

τοµείς, τον κοινωνικό, τον σωµατικό και τον συναισθηµατικό. Ο σωµατικός τοµέας 

διακρίνεται στη συνέχεια σε σωµατική ικανότητα και εξωτερική εµφάνιση, ο 

κοινωνικός τοµέας στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους και στις σχέσεις µε τους 

σηµαντικούς άλλους, ενώ ο συναισθηµατικός αφορά στις επιµέρους συναισθηµατικές 

καταστάσεις (Χ. Χατζηχρήστου, D. Hopf, 1992, σελ. 254/ Τ. Brinthaupt, R. Lipka, 

1992, σελ. 51/ Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 32/ Η. Μarsh, 1989, σελ.417-418/ Η. 

Marsh, 1990 b, σελ. 623/  Η. Marsh, 1992, σελ. 35/ H. Marsh, στο J. Suls 

«Psychological perspectives on the self», 1993, σελ. 60-61/ Β. Byrne, D. Gavin, 1996, 
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σελ. 216/ E. Skaalvik, R. Rankin, 1990, σελ. 552/ S. Harter, στο B. Bracken, 

«Handbook of self-concept», 1996, σελ. 11/ R. Shavelson, R. Bolus, 1982, σελ. 4).  

Ένα άλλο µοντέλο το οποίο βασίστηκε στο αρχικό µοντέλο αυτό των 

Shavelson Hubner και Stanton (1976), είναι το µοντέλο των Marsh και Shavelson 

(1985), το οποίο περιλαµβάνει δύο ακαδηµαϊκούς παράγοντες, αντί ενός, τον 

Μαθηµατικό και τον Γλωσσικό (Τ. Brinthaupt, R. Lipka, 1992, σελ. 56-57/ Η. Marsh, 

1990 b, σελ. 623, 625).  

Όµως, αργότερα δόθηκε από τους Marsh, Byrne και Shavelson (1988) ένα πιο 

εξελιγµένο, αναλυτικό µοντέλο, όπου η ακαδηµαϊκή διάσταση διακρίνεται σε 

περισσότερες επιµέρους διαστάσεις (H. Marsh, 1990 b, σελ. 624/ Η. Marsh, 1992, 

σελ. 35/ H. Marsh, στο  J. Suls, «Psychological perspectives on the self», 1993, σελ. 

65-66/ Τ. Brinthaupt, R. Lipka, 1992, σελ. 58-59/ B. Byrne, στο B. Bracken, 

«Handbook of self-concept», 1996, σελ. 292-293). Η ακαδηµαϊκή αυτή διάσταση 

παρουσιάζεται παρακάτω.  
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Ανάλογα µοντέλα µε πολυδιάστατη και ιεραρχική  δοµή έχουν αναπτύξει και 

άλλοι ερευνητές όπως οι  Marsh και Ο’ Νeill (1984), Epstein (1973), L’ Ecuyeur 

(1981), των Cheng και Watkins (2000) που περιλαµβάνουν τοµείς, όπως σωµατικές 

ικανότητες, σχέσεις µε συνοµηλίκους, σχέσεις µε γονείς, εµφάνιση, ηθική (J. Moller, 

K. Savyon, 2003, σελ. 96/ Αγγ. Λεονταρή, 1996,  σελ. 92/ C. Cheng, D. Watkins, 2000, 

σελ. 189).  

Επίσης, στα ιεραρχικά, πολυδιάστατα µοντέλα ανήκει και το µοντέλο του Β. 

Bracken(1992). Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο η γενική αυτοαντίληψη 

διακρίνεται σε έξι επιµέρους τοµείς, την ακαδηµαϊκή, την κοινωνική, την  

οικογενειακή, την σωµατική, τη συναισθηµατική και της ικανότητας. Η κάθε 

διάσταση αντιπροσωπεύει ένα κύκλο και όλοι µαζί οι κύκλοι τέµνονται µεταξύ τους, 

δηµιουργώντας µια αλληλεπίδραση, και διαµορφώνουν τη γενική αυτοαντίληψη ως 

ένα κύκλο στο κέντρο.  Η σηµασία του µοντέλου αυτού έγκειται στο ότι δίνει 

βαρύτητα στις αντιλήψεις  του ατόµου και ειδικότερα του παιδιού και του εφήβου, σε 

κάθε τοµέα, όπως επίσης και στην γενική αυτοαντίληψη (Β. Bracken, S. Bunch et al., 

2000, σελ. 483-484).   

 

 
Ένα άλλο πολύ διαδεδοµένο µοντέλο το  οποίο έχει ιδιαίτερη απήχηση είναι 

το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter (1983). Σύµφωνα µε αυτό στους επιµέρους 

τοµείς της αυτοαντίληψης  εντάσσονται η σχολική ικανότητα, η κοινωνική αποδοχή 

και η φυσική εµφάνιση. Οι τοµείς αυτοί σχετίζονται µεταξύ τους και επιδρούν στην 

αυτοεκτίµηση, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα που αποδίδει το άτοµο σε καθέναν από 
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αυτούς τους επιµέρους τοµείς (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 30-31).  

 
Εκτός από το µοντέλα αυτά υπάρχει και το οµοκεντρικό µοντέλο, το οποίο 

υποστηρίζει ότι οι πτυχές της αυτοαντίληψης διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο 

αναφορικά µε τη σηµασία τους γι’ αυτό. Οι πτυχές που βρίσκονται στο κέντρο 

αξιολογούνται από το άτοµο ως πιο σηµαντικές σε σχέση µε τις περιφερειακές. Όµως, 

στην πορεία της ζωής του µπορεί να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις και κάποιες 

περιφερειακές πτυχές της αυτοαντίληψης να µετακινηθούν στο κέντρο (Αγγ. 

Λεονταρή, 1996, σελ. 92-93).   
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2.3.5. Η εξέλιξη της έννοιας του εαυτού ως προς το περιεχόµενό της  

Το περιεχόµενο της έννοιας του εαυτού αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου, 

ικής σκέψης (ηλικία 2-7 

ετών) 

ή

ικών πράξεων (7-11 

τών), 

γ

 

 

ανάλογα µε την ηλικία, καθώς ακολουθεί τη γνωστική ανάπτυξη του ατόµου, έτσι 

ώστε στην πορεία οι αξιολογήσεις γίνονται πιο πολύπλοκες και περισσότερο σε 

αφηρηµένο επίπεδο (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 37). 

Ειδικότερα, κατά την περίοδο της προσυλλογιστ

το παιδί, έχοντας πια κατακτήσει την αίσθηση του εαυτού και έχοντας 

συνειδητοποιήσει ότι  η µητέρα είναι ένα εντελώς ξεχωριστό ον από εκείνο, αρχίζει 

να κάνει περιγραφές του εαυτού του, µπορώντας να περιγράψει ό,τι προσλαµβάνει 

αντιληπτικώς και µάλιστα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εξωτερικά 

παρατηρήσιµα. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται στις φυσικές του ιδιότητες (π.χ. χρώµα 

µαλλιών, ύψος, πάχος), στις σωµατικές του ικανότητες (τρέξιµο, κολύµπι κ.λπ.), στις 

προτιµήσεις που έχει (τι του αρέσει και τι όχι), στα υλικά αγαθά που έχει (παιχνίδια, 

ζωάκια κ.λπ.) και σε πράξεις προσφοράς βοήθειας (π.χ. «βοηθώ τη µαµά µου να 

φτιάξει το φαγητό»). Ωστόσο, τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την 

αυτοαξιολόγηση σ’ αυτ  την ηλικία είναι απόλυτα, καθώς δεν υπάρχει ακόµα η 

ικανότητα σύγκρισης µε τους άλλους και επιπλέον δεν υφίσταται συνοχή και 

οργάνωση στις αυτοπεριγραφές, λόγω του νοητικού του επιπέδου. Επίσης, δεν µπορεί 

να παράγει αυθόρµητα τις κατάλληλες λέξεις για την αυτοπεριγραφή του, οπότε 

γίνεται λόγος για ανεπάρκεια αυθόρµητης παραγωγής (production deficiency).  Αυτό 

είναι πιο έντονο µέχρι και την ηλικία των 5 ετών περίπου (Ι. Παρασκευόπουλος, χ.χ., 

τ.2, σελ. 49, 52/ Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 38/ Α. Λεονταρη, 1996, σελ. 104-105, 

108/ Η. Ματσαγγούρας, 1983, σελ. 43/ F. Dixon, 1998, σελ. 80). 

 Αργότερα, κατά την περίοδο των συγκεκριµένων νοητ

ε της οποίας η έναρξη σηµειώνεται περίπου µε την είσοδο του παιδιού στο 

δηµοτικό σχολείο, το παιδί αποκτά τις γνωστικές ικανότητες για να κάνει 

αυτοαξιολογήσεις, καθώς µπορεί να ταξινοµεί τα χαρακτηριστικά σε κατη ορίες 

(εννοιολογικά σύνολα στην περίπτωση αυτή) και να κατανοεί τις σχέσεις που τις 

συνδέουν µεταξύ τους. Έτσι, για παράδειγµα οι υψηλές επιδόσεις του στα διάφορα 

µαθήµατα ταξινοµούνται σε µία ευρύτερη  εννοιολογική κατηγορία την «εξυπνάδα». 

Επίσης, κατά την ηλικία αυτή µπορεί να διακρίνει τη βουλητική και την πνευµατική 

πτυχή του εαυτού, σώµα και νου και να κατανοήσει για παράδειγµα το γεγονός ότι 

κάποιος µπορεί να διαφέρει από τους άλλους ως προς τα συναισθήµατά του και όχι 
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µόνο λόγω της εξωτερικής του εµφάνισης (Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 110). Συν τοις 

άλλοις βελτιώνεται σηµαντικά στον τοµέα της γλώσσας, οπότε µπορεί να κάνει 

καλύτερες αυτοπεριγραφές σε σχέση µε την προηγούµενη ηλικιακή περίοδο, αφού το 

λεξιλόγιο του είναι πιο πλούσιο και ακριβέστερο και η σύνταξη του πιο σωστή. 

Ωστόσο, δεν είναι ακόµα σε θέση να κάνει αφαιρετικούς νοητικούς συλλογισµούς (Ι. 

Παρασκευόπουλος, χ.χ., τ.3, σελ. 42,67,87/ Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 38/ S. 

Clark, D. Symons, 2000, σελ. 92) . Επιπροσθέτως, µετά την ηλικία των 7 ετών το 

παιδί µπορεί να κάνει χρήση κοινωνικών κριτηρίων για την αξιολόγηση της 

ικανοτήτων του, ενώ στο προηγούµενο στάδιο βασίζεται σε απόλυτα κριτήρια (Αγγ. 

Λεονταρή, 1995, σελ. 108). 

 Όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 11-12 ετών, εισέρχεται στο στάδιο των 

τυπικών λογικών πράξεων ή αφαιρετικής σκέψης (το οποίο αντιστοιχεί στην περίοδο 

της εφηβείας), που σηµαίνει ότι αρχίζει να συνειδητοποιεί την ύπαρξη ενός µη 

φυσικού εαυτού που απαρτίζεται από αφηρηµένα στοιχεία περισσότερο και ως εκ 

τούτου µπορεί να περιγράψει τον εαυτό του χρησιµοποιώντας διάφορες αφηρηµένες 

έννοιες, αναφερόµενο σε εσωτερικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά (όπως ευαίσθητος, 

αλτρουιστής, κοινωνικός κ.λπ.). Επίσης, αποκτά την ικανότητα να οργανώνει τις 

αφηρηµένες έννοιες σε ευρύτερες αφηρηµένες εννοιολογικές κατασκευές (Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001, σελ. 39/ Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 113, 116). Ο Εrikson (1968) θεωρεί 

ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ολοκληρώνεται η διαµόρφωση του εαυτού, 

η οποία όµως συνεχίζει να εξελίσσεται και κατά τα επόµενα στάδια της ενήλικης πια 

ζωής  (Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 114).  
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2.3.6. Η εξέλιξη της έννοιας του εαυτού ως προς τη δοµή της 

Η έννοια του εαυτού δεν παραµένει αδιαφοροποίητη ως προς τη δοµή της  σε 

λη διά

υ

α µε τη Harter (στο Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 39-

41), τα

 

 

 

ό ρκεια της ζωής του ατόµου. Στην πορεία υφίσταται κάποιες διαφοροποιήσεις 

που συνίστανται κυρίως στην προσθήκη περισσότερων κατηγοριών στην 

αυτοπεριγραφή το  ατόµου, αλλά και περισσότερων διαστάσεων (Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001, σελ. 39). 

Ειδικότερα, σύµφων

 παιδιά της ηλικίας 4-7 ετών διακρίνουν τέσσερις τοµείς στην έννοια του 

εαυτού, την σχολική ικανότητα, τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, τη σωµατική 

ικανότητα και τις σχέσεις µε τη µητέρα. Ωστόσο, τα παιδιά άνω των 7 ετών 

διακρίνουν περισσότερους τοµείς αυτοαντίληψης, αλλά και µπορούν µε δηλώσεις να 

αποτυπώσουν µια σφαιρική εκτίµηση του εαυτού τους. Όσον αφορά την εφηβική 

ηλικία, µπορούν να διακρίνουν και άλλους τοµείς της αυτοαντίληψης, όπως  είναι οι 

συναισθηµατικές σχέσεις ανάµεσα στα δύο φύλα, η φιλία και η εργασιακή ικανότητα. 

Κατά την περίοδο της ενηλικίωσης µπορεί να γίνει διάκριση σε ακόµα περισσότερους 

τοµείς, γι ‘αυτό και το ερωτηµατολόγιο των Harter και Messer (1986), που 

απευθύνεται σε ενήλικες ηλικίας 20-55 ετών, περιλαµβάνει τοµείς όπως οργάνωση-

διαχείριση νοικοκυριού, φροντίδα-ανατροφή, επάρκεια αυτοσυντήρησης-συντήρησης 

των άλλων.  Η αύξηση µε την πάροδο του χρόνου του αριθµού των επιµέρους τοµέων 

της αυτοαντίληψης έχει τεκµηριωθεί και µε τις παραγοντικές αναλύσεις των 

ερωτηµατολογίων του Marsh, αλλά και στον ελληνικό χώρο από τις παραγοντικές 

αναλύσεις των ερωτηµατολογίων της Ε. Μακρή-Μπότσαρη («Πώς Αντιλαµβάνοµαι 

Τον Εαυτό Μου» ΠΑΤΕΜ) (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 39-41). 
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2.3.7. H έννοια της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης 

 

Η περίοδος της παιδικής ηλικίας είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη 

διαµόρφωση της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης του παιδιού, καθώς η προσπάθεια για 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του παιδιού το κάνει να νιώθει 

ολοκληρωµένο, επαρκές και του δίνει ικανοποίηση. Από την άλλη πλευρά τα παιδιά 

που συναντούν εµπόδια στην προσπάθεια τους για ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής τους 

αντίληψης για τον εαυτό αισθάνονται ότι δεν µπορούν να ελέγξουν τις καταστάσεις, 

νιώθουν παθητικότητα και αισθήµατα απόγνωσης και κατωτερότητας (Αγγ. Λεονταρή, 

1995, σελ. 103).  

Η ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη (academic self-concept) είναι η αυτοαντίληψη 

που έχει το άτοµο για τις ακαδηµαϊκές του ικανότητες, η εικόνα που έχει για το πώς 

τα πηγαίνει στο σχολείο. Αναφέρεται στη γνώση και την αντίληψη του για τον εαυτό 

του σε καταστάσεις επίδοσης. Κάποιοι µάλιστα ερευνητές (π.χ. Marsh)  περικλείουν 

στην έννοια αυτή και έννοιες που αφορούν σε συναισθηµατικές αντιδράσεις απέναντι 

στη σχολική διαδικασία, όπως ενδιαφέρον, ικανοποίηση, χαρά, πιστεύοντας ότι η 

αξιολόγηση της ακαδηµαϊκής ικανότητας καταδεικνύεται και από εκφράσεις του 

τύπου «Ενδιαφέροµαι για το µάθηµα αυτό» ή «Ανυποµονώ να παρακολουθήσω αυτό 

το µάθηµα». Από την άλλη πλευρά, άλλοι ερευνητές (π.χ. Eccles και Wigfield, 

Εccles, Wigfield και Schiefele) κάνουν σαφή διάκριση ανάµεσα στις αντιλήψεις για 

τον εαυτό και στις αντιλήψεις για την αξία του αντικειµένου ή στις προσδοκίες από 

την δραστηριοποίηση σε κάποια σχολική διαδικασία. Η σηµασία που έχει η 

διαµόρφωση της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την 

ενεργοποίηση του ατόµου στη µαθησιακή διαδικασία και την εσωτερική του 

παρώθηση, για την στοχοθεσία, την επιλογή εργασιών, την επιµονή και την 

προσπάθεια, την χρήση µαθησιακών στρατηγικών, την επίδοση στα µαθήµατα ακόµα 

και την επιλογή του µελλοντικού επαγγέλµατος (M. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 6-

7/Ε. Skaalvik, K. Hagtvet, 1990, σελ. 294).  

Η ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη υποστηρίζεται ότι µπορεί να διακριθεί σε δύο 

διαστάσεις, την περιγραφική/ αξιολογική διάσταση από τη µία πλευρά και την 

συναισθηµατική/ παρωθητική διάσταση από την άλλη (Skaalvik, 1997). Οµοίως, οι 

Βong και Clark (1999) (στο M. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 12) θεωρούν ότι η 

αυτοαντίληψη της ακαδηµαϊκής ικανότητας αποτελείται από τη γνωστική, η οποία 

διακρίνεται σε περιγραφική και αξιολογική διάσταση (αιτιολογικές αποδόσεις), 
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καθώς επίσης και τη συναισθηµατική πλευρά. Μάλιστα η γνωστική διάσταση 

προκαλεί  εσωτερικές συναισθηµατικές-παρωθητικές αντιδράσεις. Για παράδειγµα 

ένας µαθητής ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ικανό σε κάποιο µάθηµα, αισθάνεται 

κατά συνέπεια ικανοποίηση από τον εαυτό του και παρωθείται να ασχοληθεί 

περαιτέρω µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Από την άλλη πλευρά ο µαθητής που 

νιώθει ότι δεν έχει ικανότητες σε κάποιο αντικείµενο, τείνει να αποφεύγει να 

εµπλακεί µε αυτό, ώστε να µη µειωθεί η αυτοεκτίµησή του και να διατηρηθεί µία 

θετική αυτοεικόνα  (M. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 12).  

Μια σχετική έννοια µε αυτή της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης είναι η έννοια 

της ακαδηµαϊκής αυτοαποτελεσµατικότητας, η οποία αναφέρεται στις πεποιθήσεις 

του ατόµου ότι µπορεί επιτυχώς να αντεπεξέλθει στους στόχους ακαδηµαϊκής φύσεως 

που επιδιώκει (M. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 6). Οι δύο έννοιες έχουν πολλές  

οµοιότητες που συνίστανται κυρίως στην επίδραση τους στην ενεργοποίηση του 

ατόµου, στην προσπάθεια που καταβάλλει, στα κίνητρά του, στα συναισθήµατά του, 

στην επίδοσή του, κ.ο.κ., µε αποτέλεσµα κάποιοι ερευνητές να τις θεωρούν 

ταυτόσηµες (π.χ. Pajares, 1996). Ωστόσο, από την άλλη πλευρά εντοπίζονται και 

κάποιες διαφορές, οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: η 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη αναφέρεται περισσότερο στα σχολικά µαθήµατα, ενώ η 

ακαδηµαϊκή αυτοαποτελεσµατικότητα στις σχολικές εργασίες. Επίσης, η 

αυτοαντίληψη της ακαδηµαϊκής ικανότητας είναι ιεραρχικά και πολυδιάστατα 

δοµηµένη, ενώ η ακαδηµαϊκή αυτοαποτελεσµατικότητα έχει πολλές διαστάσεις, αλλά 

χαλαρή ιεράρχηση. Επιπλέον, η πρώτη αφορά κυρίως σε αξιολογήσεις που γίνονται 

για το παρελθόν ή το παρόν, σε σχέση µε τη δεύτερη η οποία αφορά στο κατά πόσον 

το άτοµο είναι ικανό να επιτύχει ένα αποτέλεσµα στο µέλλον (M. Bong, E. Skaalvik, 

2003, σελ. 9-10). 

Αναφορικά µε το που βασίζεται η εκτίµηση για την ακαδηµαϊκή ικανότητα, 

ρόλο σηµαντικό διαδραµατίζουν το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο του παιδιού, η 

σχολική του επίδοση, αλλά και η ηλικία του. Με την πάροδο του χρόνου µάλιστα 

αποκτά την ικανότητα να κρίνει πιο αντικειµενικά τις ικανότητες του στο σχολείο. 

Πριν από την ηλικία των 7-8 ετών το παιδί διαµορφώνει µία µη ρεαλιστική εικόνα για 

τις ικανότητες του, επειδή δε διαθέτει την απαραίτητη διανοητική ικανότητα για µία 

αντικειµενική αξιολόγηση. Ειδικότερα, τα µικρά παιδιά θεωρούν ότι η ικανότητα 

είναι µία γενική έννοια που περιλαµβάνει την κοινωνική συµπεριφορά, την 

καταβαλλόµενη προσπάθεια και τον τρόπο εργασίας. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας 
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που επιδρά είναι το ότι δε βασίζονται στη σύγκριση µε τα άλλα παιδιά για την 

αυτοαξιολόγησή τους. Ένα άλλο σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι 

διαπιστώνεται κάπως πιο ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση εκ µέρους τους όταν τους 

ζητείται να γίνει σε συγκεκριµένες και οικείες ικανότητες. Η διαµόρφωση µιας 

πραγµατικής, αντικειµενικής αυτοαντίληψης για τις ικανότητες ξεκινά από τα 7-8 

χρόνια, κατά την περίοδο των συγκεκριµένων νοητικών πράξεων, οπότε και αρχίζει 

να αποκτά κάποια γνωστική ωριµότητα. Ωστόσο, από την ηλικία των 11-12 ετών 

παρατηρείται µια µείωση στην ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη και γενικότερα στην 

αυτοαντίληψη που πιθανόν οφείλεται στην κρίσιµη για το άτοµο περίοδο της 

εφηβείας, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες ψυχοσωµατικές αλλαγές. 

Επιπροσθέτως, διαπιστώνεται ότι και αρκετά παιδιά µε χαµηλή επίδοση αναπτύσσουν 

µια µη ρεαλιστική εικόνα για τις ακαδηµαϊκές τους  ικανότητες, πιθανότατα ως 

µηχανισµό άµυνας για τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου αυτοεκτίµησης. Κάτι 

ανάλογο φαίνεται ότι συµβαίνει και µε τα παιδιά που προέρχονται από τα χαµηλότερα 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα (Αγγ. Λεονταρή, 1995, σελ. 103-104/ T. Brinthaupt, 

P. Lipka, 1992, σελ. 81,89/ Η. Ματσαγγούρας, 1983, σελ. 43/ A. Wigfield et al., 1991, 

σελ. 552/ E. Μακρή-Μπότσαρη, στο Στ. Παπαστάµου κ.ά., «Η ψυχολογία στο 

σταυροδρόµι των επιστηµών του ανθρώπου και της κοινωνίας», 1999,  σελ. 91-92).  

Όσον αφορά τους τρόπους για τη διαµόρφωση της ακαδηµαϊκής 

αυτοαντίληψης κατά βάση στηρίζεται στην εξωτερική, κοινωνική σύγκριση της 

ικανότητας του ατόµου στο συγκεκριµένο τοµέα µε τις ικανότητες των άλλων 

ατόµων, των συµµαθητών στο σχολείο, στον ίδιο τοµέα (π.χ. «Σε σχέση µε τους 

άλλους συµµαθητές µου τα πηγαίνω καλά στα Μαθηµατικά»). Ωστόσο, µε την 

κοινωνική σύγκριση οι µαθητές που βρίσκονται σε σχολεία υψηλών επιδόσεων 

ενδέχεται να θεωρήσουν ότι δεν είναι ικανοί και έτσι να διαµορφώσουν µία αρνητική 

αυτοαντίληψη. Γενικά οι µαθητές κρίνουν τον εαυτό τους ως λιγότερο ικανό σε 

τάξεις µε πολύ υψηλές επιδόσεις και ως εξαιρετικά ικανό σε τάξεις µε χαµηλές 

επιδόσεις, διαµορφώνοντας έτσι µία µη ρεαλιστική αυτοαντίληψη (M. Bong, E. 

Skaalvik, 2003, σελ. 14-15/ J. Moller, K. Savyon, 2003, σελ. 95/ D. Dunning, 2001, 

σελ. 2/ E. Skaalvik, R. Rankin, 1990, σελ. 546-547/Η. Μarsh, J. Hattie, στο B. 

Bracken, «Handbook of self-concept», 1996, σελ. 65). Όµως, εκτός από αυτή τη 

σύγκριση πολλές φορές γίνεται και σύγκριση των επιδόσεων του ατόµου σε κάποιο 

τοµέα µε την επίδοση του σε άλλους τοµείς, οπότε στην περίπτωση αυτή κάνουµε 

λόγο για εσωτερική σύγκριση των επιµέρους διαστάσεων της ακαδηµαϊκής 
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αυτοαντίληψης (π.χ. «Σε σχέση µε τη Γλώσσα τα πηγαίνω καλά στα Μαθηµατικά») 

Ωστόσο, και αυτού του είδους η αυτοαξιολόγηση πιστεύεται ότι συνεπάγεται 

αρνητικές συνέπειες, καθώς προκαλεί µειωµένη αυτοαντίληψη ακαδηµαϊκής 

ικανότητας σε κάποιους τοµείς. Για παράδειγµα αν ένα παιδί πιστεύει ότι σε σχέση µε 

τα Μαθηµατικά είναι ικανότερο στο µάθηµα της Γλώσσας, είναι πιθανό να αποκτήσει 

χαµηλή αυτοαντίληψη για τα Μαθηµατικά (J. Moller, K. Savyon, 2003, σελ. 95/ M. 

Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ.15/ T. Brinthaupt, R. Lipka, 1992, σελ. 72/ E. Skaalvik, 

R. Rankin, 1990, σελ. 547/ Η. Marsh, 1992, σελ. 36).  Επιπροσθέτως, υπάρχει και η 

αξιολόγηση που γίνεται µε βάση τις προηγούµενες επιδόσεις στον ίδιο ακριβώς τοµέα 

(π.χ. «Πάντα τα πήγαινα καλά στα Μαθηµατικά»). Αυτού του είδους η αξιολόγηση 

έχει θετικές συνέπειες για την ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης, καθώς 

µέτρο σύγκρισης είναι η επίδοση στον ίδιο τοµέα (M. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 7/ 

Κ. Frey, D. Ruble, 1987, σελ. 1066). Επίσης, οι αναφορές των ατόµων για τον εαυτό 

τους πολλές φορές βασίζονται και στην ανατροφοδότηση που λαµβάνουν από το πώς 

τους αξιολογούν οι γύρω τους. Τα άτοµα τείνουν να βλέπουν τους εαυτούς τους όπως 

τους βλέπουν οι άλλοι και ειδικότερα οι µαθητές διαµορφώνουν την ακαδηµαϊκή τους 

αντίληψη ανάλογα µε την εικόνα που έχουν οι γονείς, οι δάσκαλοι, η οµάδα των 

συνοµηλίκων γι’ αυτούς. Έτσι οι εκτιµήσεις των «σηµαντικών άλλων» καθίστανται 

µία σηµαντική πηγή πληροφόρησης για την αυτοαξιολόγηση του ατόµου, που µπορεί 

να έχει είτε θετικά είτε αρνητικά αποτελέσµατα  (M. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ.  

15). 

 Όσον αφορά τους τρόπους εκτίµησης της αυτοαντίληψης του ατόµου από 

τρίτο πρόσωπο, ο πιο συνηθισµένος τρόπος που ακολουθείται είναι η υποβολή 

κάποιων ερωτήσεων σχετικά µε το πώς βλέπει το άτοµο τον εαυτό του, του τύπου 

«Πώς αξιολογείς τη σχολική σου ικανότητα σε σχέση µε τους κοντινούς σου φίλους;» 

ή «Πόσο σηµαντικοί είναι για σένα οι βαθµοί που παίρνεις στο σχολείο;» (Brookover 

Self-Concept of Ability) (B.Bloom, 1976, σελ. 93). Κάποια γνωστά ερωτηµατολόγια 

για την εκτίµηση της αυτοαντίληψης είναι για παράδειγµα των: Rosenberg (1965), 

Coopersmith (1967), Piers-Harris (1969), Soares και Soares (1985), McDaniel (1985) 

(L. Keith, B. Bracken, στο B. Bracken, «Handbook of self-concept», 1996, σελ. 155-

160, 162-165). Μια άλλη διαδικασία για τη µέτρησή της αφορά στην παρουσίαση δύο 

αντίθετων περιγραφών υποθετικών παιδιών, από τις οποίες το παιδί πρέπει να 

επιλέξει ποια του ταιριάζει περισσότερο και εν συνεχεία να αποφασίσει αν του 

ταιριάζει µερικώς ή απόλυτα. Σ’ αυτού του είδους τη µέτρηση βασίζονται τα 

  



 82

ερωτηµατολόγια της Harter. Υπάρχει, επίσης, και η µέθοδος της παρουσίασης 

παρόµοιων προβληµάτων µε αυτά που οι µαθητές συνηθίζουν να λύνουν και η 

εκτίµηση της αυτοαντίληψης µε βάση αυτά (π.χ. Bandura και Schunk, 1981). Με τις 

µεθόδους αυτές επιδιώκεται να αξιολογήσει το άτοµο όσο το δυνατό 

αντικειµενικότερα την ακαδηµαϊκή του ικανότητα και οι αξιολογήσεις να είναι 

αυθεντικές  (M. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 8 ). 

Γενικά η  διαµόρφωση της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης είναι βαρύνουσας 

σηµασίας για το µαθητή. Η υψηλή αυτοαντίληψη της ακαδηµαϊκής ικανότητας 

συνεπάγεται θετικά αποτελέσµατα, όπως τον καθορισµό υψηλών, αλλά επιτεύξιµων 

στόχων, την επιλογή ενδιαφέροντων τοµέων, την ικανοποίηση από την εντρύφηση σε 

κάποιο γνωστικό τοµέα, την καταβολή µεγαλύτερης προσπάθειας, την παραµονή σε 

δύσκολα προβλήµατα, την αύξηση των εσωτερικών κινήτρων, τη διαµόρφωση 

θετικών προσδοκιών για τις µελλοντικές επιδόσεις, την ύπαρξη λιγότερου άγχους για 

τα µαθήµατα, την ευχαρίστηση από τον εαυτό, τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης. 

Έτσι το άτοµο αποκτά αίσθηµα επάρκειας και ολοκλήρωσης, από τη θετική εικόνα 

για τον εαυτό και τις ικανότητές του, καθώς και ψυχική ισορροπία (M. Bong, E. 

Skaalvik, 2003, σελ. 27, 32/ L. Fyans, 1978, σελ. 233, 267). Από την άλλη πλευρά, 

σύµφωνα µε έρευνες, τα άτοµα µε χαµηλή αυτοαντίληψη της σχολικής τους 

ικανότητας αισθάνονται περισσότερο άγχος, δυσαρέσκεια και ραθυµία στο σχολείο 

και προσπαθούν να αποφύγουν και να αγνοήσουν τις σχολικές εργασίες που τους 

ανατίθενται, ακόµα και αντιγράφοντας. Συνήθως δεν αισθάνονται χαρά να 

ασχολούνται µε τα µαθήµατα, δεν έχουν περιέργεια  να µάθουν κάτι καινούργιο, δεν 

καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια και δεν παραµένουν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα σε εργασίες που θεωρούν δύσκολες (Μ. Miserandino, 1996, σελ. 208).  
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2.3.8. Παράµετροι που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης 

 

 Η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης είναι γενικά αποτέλεσµα της επίδρασης 

διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, το κοινωνικό 

περιβάλλον. Όµως η επίδραση αυτή δεν είναι µονόπλευρη, καθώς και το ίδιο το 

άτοµο αντιδρώντας κάθε φορά µε διαφορετικό τρόπο στα διάφορα εξωτερικά 

ερεθίσµατα επηρεάζει τη στάση των άλλων απέναντι του, αλλά και την αντίληψη που 

διαµορφώνουν γι’ αυτό. Έτσι τα συναισθήµατα του ατόµου για τον εαυτό του 

αποτελούν αντανάκλαση του τι πιστεύουν οι άλλοι και ιδιαίτερα οι αποκαλούµενοι 

«σηµαντικοί άλλοι», οι παράγοντες των οποίων η γνώµη έχει µεγαλύτερη σηµασία 

(ιδιαίτερα της οικογένειας και του σχολείου) (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ. 127-129/ G. 

Houck, 1999, σελ. 121).  

  

Α. Ο ρόλος της οικογένειας 

Κατ’ αρχήν, η οικογένεια φαίνεται ότι παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαµόρφωση 

της αυτοαντίληψης  από τα πρώτα στάδια της ζωής του µέχρι περίπου και την αρχή 

της εφηβείας, αφού µέσα στο χώρο της αποκτά την αρχική αίσθηση για τον εαυτό, 

την οποία πλάθει µέσω της αλληλεπίδρασης µε τους γονείς και τα αδέλφια (Ε. 

Μακρή-Μπότσαρη, 2000α, σελ. 163).  

Ειδικότερα, η οικογένεια ανάλογα µε το αν ικανοποιεί ή παραµελεί τις 

ανάγκες του παιδιού, επηρεάζει τη στάση που θα διαµορφώσει απέναντι στη ζωή και 

την προσωπικότητά του και πιο συγκεκριµένα το αίσθηµα ασφάλειας ή ανασφάλειας, 

αυτοπεποίθησης ή ανεπάρκειας που θα αποκτήσει. Ανάλογα µε τη συµπεριφορά των 

γονιών το παιδί µαθαίνει αν ο κόσµος είναι ευχάριστος και ασφαλής ή αν προκαλεί 

απογοήτευση και ανασφάλεια. Επίσης, ο τρόπος που αντιµετωπίζουν οι γονείς το 

παιδί και η γνώµη που έχουν γι’ αυτό επιδρά στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

του, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του, καθώς αποτελούν τον κοινωνικό του 

καθρέφτη. Αν νιώθει ότι το αγαπούν, ότι ενδιαφέρονται, το κατανοούν, αισθάνεται 

ότι το εµπιστεύονται, το σέβονται, το υποστηρίζουν και έχουν θετική άποψη για 

εκείνο, αποκτά θετική εικόνα για τον εαυτό του, ενσωµατώνοντας και 

επιβεβαιώνοντας την αντίληψη των γονέων. Από τη άλλη πλευρά η αρνητική τους 

αντίληψη και η απορριπτική, επικριτική συµπεριφορά, η αδιαφορία, η παραµέληση 

συνεπάγεται τη διαµόρφωση µιας αρνητικής γνώµης για τον εαυτό, επικυρώνοντας 

και  σ’ αυτή την περίπτωση την άποψή τους (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ.130-131/Ε. 
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Μακρή-Μπότσαρη, 2000α, σελ. 164-165/ L. Juang, R. Silbereisen, 2002, σελ. 4/ D. 

Phillips, 1987, σελ. 1318). Χαρακτηριστικά ο Conger (στο Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 

2000α, σελ. 164) αναφέρει ότι αν το αναπτυσσόµενο άτοµο δε λάβει ισχυρές και 

αδιαµφισβήτητες αποδείξεις της αγάπης των γονιών του και δε βιώσει την προστασία 

τους, δυσκολεύεται να αναπτύξει µια υγιή αυτοεκτίµηση, να αισθανθεί µια υψηλή 

αυτοαποδοχή και να οικοδοµήσει εγκάρδιες και σταθερές κοινωνικές σχέσεις µε τον 

περίγυρό του (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2000α σελ. 164).    

Εκτός όµως από τις αντιλήψεις των γονέων σηµαντικός είναι και ο ρόλος των 

προσδοκιών τους στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης του παιδιού. Οι γονείς οι 

οποίοι έχουν θετικές προσδοκίες για την πρόοδο του παιδιού στο σχολείο, 

µεταφέρουν τις προσδοκίες τους αυτές και στο παιδί, µε αποτέλεσµα να γίνονται και 

δικές του προσδοκίες, επηρεάζοντας µε θετικό τρόπο την αυτοαντίληψη, τη µάθηση, 

την επίδοση του και την όλη του πορεία στο σχολείο. Η σύνδεση αυτή µεταξύ 

προσδοκιών των γονέων, αυτοαντίληψης και επιτυχίας στο σχολείο καταδεικνύεται 

από πολλές έρευνες (π.χ. Entwisle και Hayduk, 1982, McGillicuddy-DeLisi, 1985, 

Helme et al., 1991, Bandura et al., 1996, Eccles et al., 1998) (L. Juang, R. Silbereisen, 

2002, σελ. 5/ D. Phillips, 1987, σελ. 1309). 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει και το συναισθηµατικό κλίµα που επικρατεί µέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Οι προϋποθέσεις που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει µια 

θετική αυτοαντίληψη συνίστανται στην αποδοχή του από τους γονείς, στην εκδήλωση 

τρυφερότητας και αγάπης, στην παροχή ασφάλειας και σιγουριάς, στην ικανοποίηση 

των αναγκών του, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, στην παροχή ενός 

ικανοποιητικού προτύπου για µίµηση, στην παροχή αυτονοµίας δράσης, παράλληλα 

µε την επιβολή της εφαρµογής κάποιων κανόνων στη συµπεριφορά (Αγγ. Λεονταρή, 

1996, σελ.131-132/ S. Clark, D. Symons, 2000, σελ. 91-92/ G. Maruyama et al., 1981, 

σελ. 963/ M. Dembo, 1984, σελ. 111). Οι γονείς που βοηθούν το παιδί, συζητώντας 

µαζί του τις εµπειρίες και τις ανησυχίες του, που του προσφέρουν ευκαιρίες για 

ανάληψη πρωτοβουλιών, που ενισχύουν την τάση του για εξερεύνηση, που το 

στηρίζουν συναισθηµατικά, που δείχνουν ενδιαφέρον, συµβάλλουν σηµαντικά στο να 

σχηµατίσει µια θετική άποψη για τις ικανότητές του (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2000α, ελ. 

163-164). Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει κάποιο µέτρο στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, 

καθώς ο υπερβολικός έλεγχος και οι υπερβολικές απαιτήσεις των γονέων συνήθως 

συνεπάγονται την έλλειψη αυτονοµίας και τη διαµόρφωση αρνητικής αυτοαντίληψης, 
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ενώ από την άλλη πλευρά η παροχή απεριόριστης ελευθερίας µπορεί να σηµαίνει 

αδιαφορία και απόρριψη (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ. 132). 

Μία άλλη παράµετρος που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι οι πληροφορίες που 

δίνουν οι γονείς στο παιδί αναφορικά µε τις ικανότητές του και κατά πόσον αυτές 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε τις έρευνες της Phillips (1984, 

1987) και του Eccles (1983) οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά µε τις ικανότητες των 

παιδιών τους συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, είναι µη ρεαλιστικές, 

µε αποτέλεσµα να τους δηµιουργούν λανθασµένες εντυπώσεις. Για την ακρίβεια οι 

γονείς πολλές φορές υπερεκτιµούν τις ικανότητες των παιδιών τους και τείνουν να 

αποδίδουν τις αποτυχίες τους σε έλλειψη προσπάθειας και όχι σε έλλειψη 

ικανοτήτων, µε συνέπεια  εκείνα να σχηµατίζουν µη ρεαλιστική αυτοαντίληψη (Αγγ. 

Λεονταρή, 1995, σελ. 109).    

Γενικά υποστηρίζεται ότι η διαµόρφωση θετικής αντίληψης για τον εαυτό 

εξαρτάται από την εξασφάλιση από τους γονείς ενός περιβάλλοντος που παρέχει 

ποικίλα µορφωτικά ερεθίσµατα και όπου υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση µεταξύ των 

µελών του, από την παροχή της ευκαιρίας να κατανοήσουν τις κοινωνικούς κανόνες 

και τα πρότυπα, από την παροχή της δυνατότητας για αυτοέκφραση των 

συναισθηµάτων και των απόψεων, από τις απαιτήσεις τους για ώριµη συµπεριφορά, 

από το βαθµό ελέγχου, τη σαφήνεια στην επικοινωνία, καθώς και από την προσφορά 

αγάπης και φροντίδας.  Επιπροσθέτως, άλλες παράµετροι που φαίνεται ότι παίζουν 

κάποιο ρόλο είναι η ύπαρξη ή µη άλλων παιδιών στην οικογένεια, καθώς και η σειρά 

γέννησης του παιδιού, αφού διαπιστώνεται ότι τα πρωτότοκα παιδιά τείνουν να έχουν 

θετικότερη αυτοαντίληψη από τα επόµενα, καθώς και η κοινωνικοοικονοµική της 

κατάσταση, όπου συγκεκριµένα υπάρχουν ενδείξεις ότι τα άτοµα µε χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο παρουσιάζουν χαµηλότερη αυτοαντίληψη (π.χ. 

έρευνα Hatzichristou και Hopf, 1995) (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ.134-136/ C. Roebers, 

W. Schneider, 1999, σελ. 127, 142/ G. Maruyama et al., 1981, σελ. 963). Ωστόσο, δεν 

είναι απόλυτο ότι µια ελλειµµατική οικογένεια από υλικής και συναισθηµατικής 

απόψεως, συνεπάγεται απαραίτητα τη διαµόρφωση µιας χαµηλής αυτοαντίληψης στο 

παιδί, καθώς κάποιοι άλλοι παράγοντες ενδέχεται να αντισταθµίσουν την αρνητική 

της επίδραση (L. Juang, R. Silbereisen, 2002, σελ. 16).  
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Β. Ο ρόλος του σχολείου 

Το παιδί µε την είσοδο του στο σχολείο αρχίζει να βιώνει νέες διαπροσωπικές 

σχέσεις, διαφορετικές από τις σχέσεις µέσα στην οικογένεια και όπου είναι αναγκαίο 

να προσαρµοστεί. Οι νέες συνθήκες επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις σχέσεις του 

µε τους άλλους, τον τρόπο που αντιδρά και ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του, αλλά 

και την αυτοαντίληψή του, η οποία είναι ήδη διαµορφωµένη, αλλά µπορεί ανάλογα 

µε τις επιδράσεις του σχολείου να υποστεί αλλαγές. Όµως, η επίδραση του σχολείου 

αφορά και στην ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής του αυτοαντίληψης, η οποία όπως 

αναφέραµε σε προηγούµενο σηµείο αφορά στην αντίληψη του παιδιού για τις 

ικανότητες του στο σχολείο (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ.137/ Γ. Φλουρής, 1983, σελ. 

14/ Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 6/ R. Burry, 1982, σελ. 201). 

∆ύο σηµαντικά στοιχεία κατά τον Erikson στο στάδιο της σχολικής ηλικίας 

είναι η φιλοπονία και η κατωτερότητα. Αν το οικογενειακό και το σχολικό 

περιβάλλον του παιδιού του προσφέρουν ενθάρρυνση, στήριξη στις προσπάθειες του, 

τότε αποκτά το συναίσθηµα της φιλοπονίας, ενώ αν αντιµετωπίζει την αδιαφορία, την 

επίκριση, την απόρριψη, αναπτύσσει το συναίσθηµα της  κατωτερότητας. Ιδιαίτερα 

ευάλωτα είναι τα παιδιά που προέρχονται από ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο 

δεν καλύπτει τις συναισθηµατικές τους ανάγκες και έχουν ήδη διαµορφώσει µία 

αρνητική αυτοαντίληψη. Γι’ αυτά η οποιαδήποτε αποτυχία στα µαθήµατα αποτελεί 

µία επικύρωση των χαµηλών ικανοτήτων που θεωρούν ότι έχουν, µε αποτέλεσµα η 

κατάσταση αυτή διαρκώς να ανακυκλώνεται, δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο (Αγγ. 

Λεονταρή, 1996, σελ.137). 

Επίσης, βαρύνουσας σηµασίας είναι το συναισθηµατικό κλίµα της τάξης. 

Όταν ο εκπαιδευτικός αποδέχεται το µαθητή, κατανοεί τα προβλήµατά του, του 

δείχνει συµπαράσταση, τον ενισχύει, έχει οικειότητα, τον βοηθά να θέτει στόχους και 

να παίρνει αποφάσεις, συµβάλει στη δηµιουργία ενός συναισθηµατικού δεσµού και 

συντελεί στο σχηµατισµό µιας θετικής αυτοαντίληψης. Κατά τον Rogers (1974) (στο 

Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 93-94) τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο 

δάσκαλος για τη δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού κλίµατος είναι η 

γνησιότητα, η ενσυναίσθηση και η άνευ όρων αποδοχή, που σηµαίνει ότι είναι 

αναγκαίο να διαθέτει αυθόρµητη, µη προσποιητή συµπεριφορά, να κατανοεί τις 

ανάγκες του παιδιού και να το δέχεται έτσι όπως είναι (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, 

σελ. 93-94). Γενικά για να κινηθεί προς την κατεύθυνση του σχηµατισµού µιας 

θετικής αυτοαντίληψης των µαθητών του για τις ικανότητές τους, πρέπει να τους 
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επιβραβεύει, να δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης, να αποφεύγει να προκαλεί 

ανταγωνισµό µέσα στην τάξη, να κατανοεί τις ανάγκες των παιδιών, να τα 

αποδέχεται. Επίσης, είναι σηµαντικό να τους παροτρύνει να θέτουν στόχους που να 

ανταποκρίνονται στις δυνάµεις τους, να παρέχει ευκαιρίες, να είναι αντικειµενικός ως 

προς την αξιολόγηση, αλλά και να αποδέχεται ο ίδιος τον εαυτό του, ενεργώντας 

παράλληλα ως  θετικό πρότυπο προς µίµηση (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 95). 

Επιπροσθέτως, ένας ακόµη παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τον σχηµατισµό 

της αυτοαντίληψης των παιδιών για τις ικανότητές τους είναι οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών. Η επίδραση των προσδοκιών του δασκάλου είναι γνωστή ως 

«αποτέλεσµα Πυγµαλίωνα», το οποίο διαπιστώνεται από τα αποτελέσµατα διάφορων 

ερευνών (π.χ.  Rosenthal και Jacobson, 1968, 1976/ Pidgeon, 1970/ Schusser, 1972/ 

Heckhausen, 1975, 1980/ Brookover και Schneider, 1975/ Dweck, 1986/ Blatchford, 

1989). Ειδικότερα οι προσδοκίες εκ µέρους των δασκάλων για τις επιδόσεις και 

ικανότητες των παιδιών στο σχολείο επηρεάζουν τις προσδοκίες των παιδιών για το 

ίδιο θέµα, µέσω της διαδικασίας της οικειοποίησης και εσωτερίκευσης των 

προσδοκιών αυτών, οι οποίες µεταδίδονται ασυναίσθητα και ανεπαίσθητα. Έτσι οι 

προσδοκίες του δασκάλου επηρεάζουν τη σχέση του µε το µαθητή και µέσω της 

αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται µεταξύ τους καθορίζουν την εικόνα για τον εαυτό 

του, τη συµπεριφορά, αλλά και την επιτυχία του. Μάλιστα κάποιες έρευνες  (π.χ. 

Brophy και Good, 1976) διαπιστώνουν ότι οι «καλοί» µαθητές εισπράττουν 

καθηµερινά από τους δάσκαλό τους περισσότερες αµοιβές, απολαµβάνουν 

περισσότερη θέρµη και αναγνώριση, δέχονται λιγότερη κριτική και δέχονται 

περισσότερο την προσοχή του, µε αποτέλεσµα να αντιδρούν σ’ αυτή τη θετική 

συµπεριφορά βελτιώνοντας την επίδοσή τους και επιβεβαιώνοντας έτσι τις 

προσδοκίες του δασκάλου. Από την άλλη πλευρά, οι αποκαλούµενοι «κακοί» 

µαθητές επαινούνται λιγότερο για τις σωστές τους απαντήσεις, δέχονται περισσότερες 

επικρίσεις για τις εσφαλµένες τους απαντήσεις, υποβοηθούνται λιγότερο όταν 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη µάθηση και συχνά  αγνοούνται, µε συνέπεια να 

απογοητεύονται, να χειροτερεύει η επίδοσή τους  κι έτσι να επιβεβαιώνουν τις 

αρνητικές προσδοκίες του εκπαιδευτικού (Κ. Μπασέτας, 1999, σελ. 9, 18-19, 21-24/ 

Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ. 163-166/ H. Schiefele, 1986, σελ. 209/ J. Carroll, J. Chall, 

1975, σελ. 205/ Α. Κουτζαµάνης, 1983, σελ. 65). 

Η αυτοαντίληψη του παιδιού µέσα στο σχολικό περιβάλλον διαµορφώνεται 

κυρίως µέσω της κοινωνικής σύγκρισης της επίδοσης και των ικανοτήτων του µε τα 
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άλλα παιδιά της τάξης ως έγκυρη πηγή πληροφοριών και όχι βάσει κάποιων γενικών 

κριτηρίων επιτυχίας, µε την οποία είναι σε θέση να αντιληφθεί «ποιος είναι», «τι 

αξίζει», αλλά και «τι µπορεί να επιτύχει». Η κοινωνική σύγκριση πραγµατοποιείται 

µέσω της διαρκούς συναλλαγής µε τους συµµαθητές του, οι οποίοι τον πληροφορούν 

και τον πείθουν για τις ικανότητές του µε τη λεκτική και τη µη λεκτική τους 

συµπεριφορά. Έτσι η µη ρεαλιστικά υψηλή αυτοαντίληψη που είχε διαµορφωθεί πριν 

την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων 

µειώνεται (και ιδιαίτερα µε την είσοδο στο γυµνάσιο που είναι διαφορετικά δοµηµένο 

και οργανωµένο) και η εικόνα που σχηµατίζεται για τις ικανότητες είναι πιο 

πραγµατική και αντικειµενικότερη, ενώ µε την πάροδο των χρόνων αρχίζει να 

σταθεροποιείται (µε το τέλος της εφηβείας) (C. Roebers, W. Schneider, 1999, σελ. 

127/Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ.137-138/ Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 15/ Αγγ. Λεονταρή, 

1995, σελ. 107/ S. Guimond, L. Roussel, 2001, σελ. 278/ R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 

150-151/ H. Marsh, 1989, σελ. 426/ A. Wigfield et al., 1991, σελ. 559/ J. Williams, 

1998, σελ. 417). Υποστηρίζεται ότι ιδιαίτερα ευνοείται η διαδικασία της κοινωνικής 

σύγκρισης σε σχολικά περιβάλλοντα που είναι µονοδιάστατα, όπου όλα τα παιδιά 

κάνουν τις ίδιες εργασίες και συνεπώς οι διαφορές στην ικανότητα είναι ευδιάκριτες. 

Αντίθετα όταν το σχολικό περιβάλλον είναι πολυδιάστατο, δηλαδή τα παιδιά της 

τάξης χωρίζονται σε οµάδες από τις οποίες η καθεµιά εκτελεί διαφορετική εργασία, 

δεν είναι έντονο το φαινόµενο της κοινωνικής σύγκρισης (π.χ. έρευνες C. Ames και J. 

Archer, 1987, R. Ames και C. Αmes, 1984) (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ.139/ J. Elliot, 

J. Bempechat, 2002, σελ. 8). 

Επιπροσθέτως, σηµαντική είναι και η επίδραση των συνοµηλίκων, που 

πρόκειται κυρίως για τους συµµαθητές στο σχολείο. Σύµφωνα µε πολλές έρευνες οι 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους είναι πολύ ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης της 

ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Ειδικότερα όταν η οµάδα των συνοµηλίκων 

υποστηρίζει το παιδί, το αποδέχεται, το ενισχύει, συντελεί στο αποκτήσει θετική 

αυτοαντίληψη και καλύτερη ικανότητα προσαρµογής στο σχολικό περιβάλλον. 

Μερικές φορές µάλιστα η ανάπτυξη σχέσης µε την οµάδα των συνοµηλίκων 

αντισταθµίζει τις ανεπαρκείς σχέσεις µε τους γονείς. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι 

παιδιά που µεγάλωσαν σε οικογένειες µε οικονοµικά προβλήµατα, µε γονείς που 

είχαν προβλήµατα τοξικοµανίας ή εκδήλωναν βίαιη συµπεριφορά, µπόρεσαν να 

προχωρήσουν οµαλά, χάρη στη συµβολή  της σχέσης µε τους συνοµηλίκους τους, η 

οποία τους πρόσφερε συναισθηµατική κάλυψη, ασφάλεια, στήριξη (Ε. Μακρή-
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Μπότσαρη, 2001, σελ. 95-97). Υπάρχει, όµως, και η άποψη ότι δεν είναι δυνατή µια 

τέτοια αντιστάθµιση, καθώς οι γονείς και οι συνοµήλικοι αποτελούν δύο τελείως 

διαφορετικούς κοινωνικούς κόσµους και ο ρόλος της οικογένειας δεν είναι εφικτό να 

υποκατασταθεί (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 98). Εξάλλου, σε πολλές 

περιπτώσεις η οµάδα των συνοµηλίκων ευθύνεται και για τα προβλήµατα 

συµπεριφοράς του παιδιού. Όταν οι συνοµήλικοι εκδηλώνουν επιθετική και 

παραβατική συµπεριφορά, που δεν είναι σύµφωνη µε τις νόρµες της κοινωνίας, 

ενδέχεται να το οδηγήσουν σε αντικοινωνική συµπεριφορά. Επιπροσθέτως, στην 

περίπτωση που η οµάδα των συνοµηλίκων απορρίπτει, αποδοκιµάζει και αγνοεί στο 

παιδί, επειδή δε συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις και τους δικούς της εσωτερικούς 

κανόνες, είναι πιθανό να  το οδηγήσει σε µια αρνητική στάση προς τον εαυτό του   

(Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 96).   

Γενικά η σχολική ατµόσφαιρα που είναι φιλική, που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του µαθητή, που του παρέχει το συναίσθηµα της ασφάλειας και του εµπνέει 

εµπιστοσύνη, που παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης των ικανοτήτων του, συνδέεται µε 

τη δηµιουργία µιας θετικής εικόνας για τον εαυτό. Από την άλλη πλευρά το σχολικό 

κλίµα το οποίο είναι ξένο προς το µαθητή, απορριπτικό, επικριτικό, που τον φοβίζει 

και τον κάνει να αισθάνεται ανασφάλεια, που δεν του παρέχει δυνατότητες να 

αξιοποιήσει τις ικανότητες που «κουβαλά» µέσα του, ενδέχεται να τον ωθήσει στη 

διαµόρφωση µιας αρνητικής αντίληψης για τον εαυτό και γενικά να επηρεάσει 

αρνητικά τη συµπεριφορά του, δηµιουργώντας του προβλήµατα στη σχέση του µε 

τους γύρω του (Γ. Φλουρής, 1983, σελ. 14/ Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 7).  

 

Γ. Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος 

 Οι σύγχρονες θεωρητικές απόψεις για τον εαυτό τονίζουν τη σηµασία του 

κοινωνικού περιβάλλοντος και συγκεκριµένα του πολιτισµικού πλαισίου στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης του ατόµου. Η σχέση των ανθρώπων µε τους άλλους 

και ο τρόπος που βλέπουν τον εαυτό τους διαφέρει  ανάλογα µε την κοινωνία στην 

οποία διαβιεί. Πιο συγκεκριµένα γίνεται λόγος για τη «δυτική» εικόνα του αυτόνοµου 

και ανεξάρτητου εαυτού, σε σχέση µε την εικόνα του «συσχετικού» εαυτού που 

επικρατεί σε πολλές µη δυτικές χώρες (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ. 140). 

Στις δυτικές κοινωνίες  (π.χ. της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Β. Αµερικής) 

επικρατεί η πεποίθηση ότι το άτοµο είναι µια ξεχωριστή οντότητα,,  γι’ αυτό του 

παρέχεται αυτονοµία, η δυνατότητα δηµιουργίας, προσωπικής εξέλιξης και η 
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ευκαιρία για καθορισµό ατοµικών στόχων και κάλυψη του προσωπικών του 

αναγκών1. Το άτοµο στις δυτικές κοινωνίες αξιοποιεί το έµφυτο δυναµικό του, 

καλλιεργεί τα χαρίσµατά του, εκφράζει την ατοµικότητά του, απολαµβάνει την 

ανεξαρτησία του, αναπτύσσει τα ατοµικά του χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως, η 

σηµασία της παρουσίας των άλλων έγκειται στην παροχή πληροφόρησης για την 

επιβεβαίωση της εικόνας του εαυτού (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ. 142-143/ Η. Triandis 

et al., 1990, σελ. 1006, 1008/ S. Niles, 1995, σελ. 381/ Α. Fischer, 2000, σελ. 77/ D. 

Watkins et al., 1998, σελ. 18). 

Αντίθετα, στις µη δυτικές κοινωνίες, τις λεγόµενες κολεκτιβιστικές κοινωνίες 

(που συναντώνται σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής), 

επικρατεί η πεποίθηση περί «συσχετικού» εαυτού, η οποία συνδέεται µε τη 

φιλοσοφική αντίληψη ότι το άτοµο αποτελείται από την ίδια ουσία µε την υπόλοιπη 

φύση, ότι είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της2. Στις κοινωνίες αυτές το άτοµο βρίσκεται 

σε άµεση σχέση µε τον περίγυρό του, αναπτύσσοντας δεσµούς αλληλεξάρτησης, 

αµοιβαίου σεβασµού και οικειότητας, και προσδιορίζεται από αυτόν ως προς τις 

ικανότητες και τις αντιλήψεις που αποκτά. Επίσης, εξέχουσας σηµασίας είναι η 

επιτέλεση του καθήκοντος, η ευθυγράµµισή του µε τις επιταγές της κοινωνίας (ώστε 

πολλές φορές φτάνει στο σηµείο της χειραγώγησης), η ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων, ενώ τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητές του θεωρούνται δευτερεύοντα 

στοιχεία, οι προσωπικές φιλοδοξίες παραµερίζονται και οι ατοµικοί στόχοι 

θεωρούνται ταυτόσηµοι µε τους κοινωνικούς στόχους ή, ακόµα κι αν 

διαφοροποιούνται, υποτάσσονται στους στόχους της κοινωνίας. Μάλιστα τα άτοµα µε 

«συσχετική» αντίληψη του εαυτού είναι περισσότερο ευαίσθητα σε πληροφορίες που 

αφορούν τη σχέση τους µε τους άλλους που σηµαίνει ότι οι αντιδράσεις τους 

προσδιορίζονται από το γεγονός ότι λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη των άλλων (Αγγ. 

Λεονταρή, 1996, σελ. 143-145/ H. Triandis, 1989, σελ. 509-510/ Y. Kashima, U. Kim 

et al., 1995, σελ. 925/ S. Niles, 1995, σελ. 381/ Α. Fischer, 2000, σελ. 78/ D. Watkins 

                                                 
1 Για να αποδοθεί το πολιτισµικό πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών χρησιµοποιείται ο όρος «ατοµισµός» 
(individualism), ενώ για το πολιτισµικό πλαίσιο των µη δυτικών κοινωνιών γίνεται χρήση του όρου 
«κολεκτιβισµός» (collectivism) (H. Triandis et al., 1990, σελ. 1006). 
2 Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι κάποιες κοινωνίες βρίσκονται µεταξύ του δυτικού και του µη δυτικού 
τύπου οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων, µεταξύ των οποίων εντάσσεται και η ελληνική κοινωνία. 
Στα αστικά κέντρα υπάρχει η πεποίθηση περί αυτόνοµης ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης του 
εαυτού, ενώ από την άλλη πλευρά στην περιφέρεια, όπου κυριαρχεί το παραδοσιακό στοιχείο, 
συναντάται η πεποίθηση περί συσχετικού εαυτού  (έρευνες των Μ. ∆ουµάνη 1983, Γ. Γεώργα 1989, Κ. 
Κατάκη 1984) (H. Triandis, 1989, σελ. 510). 
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et al., 1998, σελ. 18, 26/ M. Lalljee, στο R. Stevens «Understanding the self», 1996, 

σελ. 133). 

 

∆.Ο ρόλος των προσωπικών παραγόντων 

 Εκτός από τους εξωτερικούς παράγοντες υπάρχουν και κάποιοι εσωτερικοί 

παράγοντες που αποτελούν κλειδιά στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης. 

 Σηµαντικός είναι πρώτα απ’ όλα ο ρόλος των αιτιολογικών αποδόσεων, των 

ερµηνειών που κάνει το άτοµο για τα αποτελέσµατα των ενεργειών του, 

επιτυχηµένων ή αποτυχηµένων. Η σχέση αιτιολογικών αποδόσεων και 

αυτοαντίληψης είναι αµοιβαία. Οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί των ατόµων 

επηρεάζουν την εικόνα τους για τον εαυτό και τις ικανότητές τους και από την άλλη 

πλευρά η αυτοαντίληψη επηρεάζει τους αιτιολογικούς προσδιορισµούς (M. Bong, E. 

Skaalvik, 2003, σελ. 3). Για παράδειγµα, οι µαθητές που αποδίδουν τις αιτίες των 

επιδόσεων τους σε παράγοντες εσωτερικούς και ελεγχόµενους, διαπιστώνεται ότι 

εµφανίζουν υψηλή αυτοαντίληψη αναφορικά µε τις ικανότητές τους στο σχολείο. 

Από την άλλη πλευρά, οι µαθητές οι οποίοι πιστεύουν ότι οι επιδόσεις τους 

οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, που δεν µπορούν οι ίδιοι να ελέγξουν, 

συνήθως εµφανίζουν χαµηλά επίπεδα αυτοαντίληψης της ακαδηµαϊκής τους 

ικανότητας (J. Eccles et al., στο L. Balter, C. Tamis-LeMonda, «Child Psychology. A 

handbook of contemporary issues», 1999, σελ. 298) 

Μία άλλη σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει την αυτοαντίληψη των 

µαθητών είναι η επίδοση τους, η επιτυχία ή αποτυχία τους στο σχολείο. Η επιτυχία 

στο σχολικό χώρο θεωρείται πολύ σηµαντικό επίτευγµα και συνεπάγεται την 

ανάπτυξη µιας υψηλής αυτοαντίληψης για την ικανότητα από το µαθητή. Από την 

άλλη πλευρά η αποτυχία έχει ως αποτέλεσµα την διαµόρφωση µίας χαµηλής 

ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης, που σηµαίνει απογοήτευση, συναίσθηµα 

κατωτερότητας  και ανεπάρκειας, παραίτηση, αρνητική γνώµη για τον εαυτό, έλλειψη 

εµπιστοσύνης στις ικανότητες, αβεβαιότητα. Για την αποτυχία των παιδιών που 

συνεπάγεται και τη διαµόρφωση µιας αρνητικής αυτοαντίληψης ευθύνεται σε µεγάλο 

βαθµό και το σχολείο, λόγω του ότι, εξαιτίας του ανταγωνιστικού του χαρακτήρα, 

πολλές φορές τα λάθη ερµηνεύονται ως  αποτυχίες, ενώ θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

ως ευκαιρίες για µάθηση. Επίσης, η ανταγωνιστική ατµόσφαιρα που επικρατεί θέτει 

πολύ υψηλά κριτήρια για την επιτυχία, µε αποτέλεσµα πολλά παιδιά να µη µπορούν 

να ανταποκριθούν σε αυτά και να αποτυγχάνουν. Επίσης, ένα άλλο πρόβληµα είναι 
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ότι το σχολείο  βάζει τα παιδιά σε µια διαδικασία αναζήτησης εξωτερικών αµοιβών, 

γεγονός που εξασθενεί το συναίσθηµα της επιτυχίας  (Αγγ. Λεονταρή, 1996, σελ.160-

161). 
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2.4. Απόδοση αιτιών 

 

  Όπως είναι γνωστό το άτοµο στην καθηµερινή του ζωή αντιµετωπίζει 

ανθρώπινες ενέργειες και γεγονότα για τα οποία συχνά δεν έχει άµεση και προφανή 

ερµηνεία. Παρ’ όλα  αυτά κατορθώνει  να   τους   δώσει   κάποια   εξήγηση   για   την 

οποία έχει βεβαιότητα ότι είναι ορθή. Για να καταλήξει στην εξήγηση αυτή 

χρησιµοποιεί κάποιους ειδικούς συλλογισµούς, µε τους οποίους προσπαθεί να 

ανακαλύψει αλλά και να νοηµατοδοτήσει τη σταθερή, µόνιµη και ορισµένες φορές 

κρυφή δοµή που διέπει τις ιδιαίτερες, µεταβαλλόµενες ενέργειες και συµπεριφορές, 

καθώς και τα αποτελέσµατά τους, που προέρχονται από το ίδιο ή από τα άτοµα γύρω 

του.  Στους συλλογισµούς αυτούς οι ψυχολόγοι της κοινωνικής ψυχολογίας δίνουν 

τους όρους «αποδόσεις αιτιών» ή «αιτιολογικοί προσδιορισµοί» (Σ. Παπαστάµου, 

1989, σελ. 105/ J. C. Deschamps, 1997, σελ. 7).  

Η απόδοση αιτιών είναι µια γνωστική διεργασία που βρίσκεται στην ενδογενή 

φύση των ανθρώπων και αποτελεί έναν από τους πρώτους τρόπους µε τους οποίους 

τα άτοµα κατανοούν τον κόσµο. Τα γεγονότα, οι αλλαγές στην κατάσταση, τα 

αποτελέσµατα ενεργειών ερµηνεύονται όλα και γίνονται κατανοητά µε τον 

αιτιολογικό προσδιορισµό. Υπ’ αυτή την έννοια, η αντίληψη των  αιτίων  είναι  το  

ίδιο απαραίτητη για την ανθρώπινη κατανόηση όπως η αντίληψη για τα αντικείµενα, 

τον χώρο, τον χρόνο και την ποσότητα (Th. Shultz, 1982, σελ. 1). 

Οι αιτιολογικές αποδόσεις απαντούν σε ερωτήσεις που εµπεριέχουν το 

«γιατί», όπως: «Γιατί απέτυχα στο διαγώνισµα µαθηµατικών;», «Γιατί πήρα χαµηλό 

βαθµό στο µάθηµα της Γλώσσας;». Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι δεν 

πραγµατοποιούνται για όλες τις καταστάσεις, γιατί θα προκαλούσαν µεγάλη 

πνευµατική κόπωση στον οργανισµό, γι’ αυτό γίνονται συνήθως εκεί όπου υπάρχει 

απρόσµενο, ασυνήθιστο αποτέλεσµα (π.χ όταν περιµένουµε επιτυχία και τελικά 

αποτυγχάνουµε), όταν δεν πραγµατοποιείται µια επιθυµία ή όταν υπάρχει το αίσθηµα 

της αποτυχίας. Ειδικότερα υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που δίνουν το έναυσµα 

για την απόδοση αιτιών όπως αγχογόνα γεγονότα (προσωπική τραγωδία, φυσικές 

καταστροφές) ή γεγονότα µεγάλης   προσωπικής   σηµασίας, όπως για παράδειγµα οι 

εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήµιο (R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 19/ Αν. 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995, σελ. 165/ J. Moller, O. Koller, 2000, σελ. 67, 69/ J.C. 

Deschamps, 1997, σελ. 10 ). Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη που υποστηρίζει ότι το 

άτοµο κάνει αιτιολογικές αποδόσεις εξίσου και σε καταστάσεις αποτυχίας και σε 
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καταστάσεις αποτυχίας, καθώς οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί στην επιτυχία 

αποτελούν τη βάση για µελλοντικά θετικά αποτελέσµατα και για αποφυγή της 

αποτυχίας (J. Moller, O. Koller, 2000, σελ. 69). Αναφορικά µε το χώρο της 

εκπαίδευσης, είναι γνωστό ότι η αξιολόγηση αποτελεί σηµαντικό µέρος της. Οι 

µαθητές κάθε φορά που υπόκεινται στη διαδικασία της αξιολόγησης προσπαθούν να 

διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους πέτυχαν ή απέτυχαν και να καταλάβουν 

τις ρίζες των ακαδηµαϊκών τους αποτελεσµάτων, αναλογιζόµενοι όχι µόνο γιατί τα 

κατάφεραν ή δεν τα κατάφεραν, αλλά και γιατί βαθµολογήθηκαν µε  τον 

συγκεκριµένο βαθµό (C. Ames, B. Baden et al., 1986, σελ. 17/ P. Pintrich, D. Schunk, 

1996, σελ. 108). Γενικά η διαδικασία της απόδοσης αιτιών πραγµατοποιείται συχνά 

στο σχολικό χώρο και αφορά όχι µόνο στην επίδοση των µαθητών, αλλά και στη 

συναισθηµατική τους κατάσταση, στη συµπεριφορά, στην παρώθησή τους (Ε. 

Skinner et al., 1998, σελ. 3).  

 Η σηµασία των αιτιολογικών αποδόσεων έγκειται στο ότι κινητοποιούν τα 

άτοµα να κατανοήσουν το περιβάλλον τους για να το καταστήσουν πιο προβλέψιµο 

και ελεγχόµενο. Επίσης, οι αποδόσεις αιτιών επηρεάζουν τους σκοπούς και την όλη 

παρωθητική δράση του ατόµου, καθώς αποτελούν µέρος της όλης παρωθητικής 

διαδικασίας. Έτσι, το φαινόµενο του αιτιολογικού προσδιορισµού επιτελεί µια διπλή 

λειτουργία: από τη µία αποτελεί µέσο ερµηνείας και κατανόησης του κόσµου από το 

άτοµο κι από την άλλη είναι µέσο εσωτερικής παρώθησης για δράση (Κ. Μπασέτας, 

1999, σελ. 27/ P. Pintrich, D. Schunk, 1996, σελ. 108). Αναφορικά µε το χώρο της 

εκπαίδευσης, ειδικότερα, πιστεύεται ότι οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί των  µαθητών 

επηρεάζουν τις µελλοντικές προσδοκίες τους για την επίτευξη µαθησιακών σκοπών, 

προκαλούν συναισθηµατικές αντιδράσεις, όπως θυµό, ενοχή, ντροπή ή απογοήτευση, 

οδηγώντας ακόµα και στην κατάσταση της λεγόµενης «µαθηµένης απελπισίας», 

παίζουν ρόλο στην αυτοαντίληψή τους, σχετίζονται µε τη συµπεριφορά τους στο 

σχολείο, επηρεάζουν την εσωτερική τους παρώθηση, επιδρούν στο ποσό της 

προσπάθειας που καταβάλλουν οι µαθητές και συνδέονται στενά µε την επίδοσή τους  

(El. Gagne, 1985, σελ. 307/ Η. Marsh, 1984, σελ. 1291/ C. Ames, B. Baden et al., 

1986, σελ. 32). 

Ο Weiner, στηριζόµενος στις απόψεις του Heider, ο οποίος είναι ο πρώτος 

που εισήγαγε το θέµα των αιτιολογικών προσδιορισµών, ταξινόµησε τις βασικές 

αιτίες όπου συνήθως αποδίδουν οι άνθρωποι στα επιτυχή ή ανεπιτυχή αποτελέσµατα 

των δικών τους πράξεων ή των πράξεων των άλλων ατόµων σε τέσσερις βασικούς 
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παράγοντες, που συγκεκριµένα είναι η ικανότητα, η προσπάθεια, η δυσκολία της 

εργασίας και η τύχη. Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες αιτίες για την επιτυχία ή την 

αποτυχία των πράξεων ενός ατόµου, όπως είναι η διάθεση, η ωριµότητα, η προσοχή, 

το ενδιαφέρον, το οικογενειακό περιβάλλον, η διάθεση, η σωµατική υγεία κ.λπ. (B. 

Weiner, σελ. 51/ Κ. Μπασέτας, 1999, σελ. 27-28/ Σ. Παπαστάµου, 1989, σελ. 121/ R. 

Burry, 1982, σελ. 220). Για παράδειγµα οι Forsyth και McMillan (1982) ρώτησαν 243 

µαθητές του κολεγίου για το ποια νοµίζουν ότι είναι η αιτία του αποτελέσµατος σε 

ένα τεστ. Οι µαθητές έδωσαν περίπου 600 λόγους. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται 

πολλές αιτίες όπου γίνονται αιτιολογικοί προσδιορισµοί σύµφωνα µε τις απόψεις 

κάποιων ερευνητών (C. Ames, B. Baden et al., 1986, σελ. 17-18). Ωστόσο, η 

ικανότητα και η προσπάθεια, µαζί µε την τύχη και τη δυσκολία του έργου είναι οι πιο 

σηµαντικοί παράγοντες. 

Πίνακας 1: Αιτιολογικοί προσδιορισµοί (C. Ames, B. Baden et al., 1986, σελ. 18). 

Forsyth και McMilan Elig και Frieze Bar-Tal, Goldberg και Knaani 
Καλές/ κακές διδακτικές 
µέθοδοι 
Επαρκής/ ανεπαρκής 
προετοιµασία 
∆ιαγώνισµα 
Υψηλά/ Χαµηλά κίνητρα 
Προσωπικά προβλήµατα 
Γνώση  
Καλές/ κακές συνήθειες µελέτης 
Τύχη 
Βοήθεια από φίλους 
Ατµόσφαιρα της τάξης 
Καλό/ κακό σχολικό βιβλίο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Κίνητρα από άλλους 
Προσπάθεια 
∆υσκολία του έργου 
Εσωτερικά και εξωτερικά 
κίνητρα 
Σταθερή προσπάθεια 
Προσωπικότητα 
Φυσικά όρια 
Κούραση 
Ικανότητα  
Αλληλεπίδραση ικανότητας/ 
έργου 
Τύχη 
Βοήθεια από άλλους 
Προσωπικότητα του δασκάλου 
Αλληλεπίδραση δασκάλου-
µαθητή 

∆ιδακτική ικανότητα δασκάλου 
Προσπάθεια για µελέτη 
Προετοιµασία για το 
διαγώνισµα 
Προσπάθεια κατά τη διάρκεια 
του τεστ 
∆υσκολία του τεστ 
Προσεκτικό διάβασµα των 
ερωτήσεων 
Ενδιαφέρον για το αντικείµενο 
Θέληση για επιτυχία  
Θέληση να αποδείξει στους 
άλλους 
∆ιάθεση 
Αυτοπεποίθηση 
Υγεία, κούραση 
∆ιέγερση κατά τη διάρκεια του 
τεστ 
Ικανότητα 
Μνήµη 
Συγκέντρωση κατά τη µελέτη 
Συνθήκες µάθησης στο σπίτι 
Τύχη 
Βοήθεια στο σπίτι 
Αντιγραφή 
Η σχέση µε τον δάσκαλο 
Η δυσκολία του αντικειµένου 

 

Οι παράγοντες αυτοί διέπονται από ένα ταξινοµικό σχήµα µε το οποίο τα αίτια 

ταξινοµούνται σε συνάρτηση µε τον τόπο ελέγχου τους (ενδογενή ή εξωγενή), τη 

σταθερότητά τους (σταθερά ή ασταθή) και τη δυνατότητα ελέγχου τους (ελεγχόµενα 
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ή ανεξέλεγκτα) (Σ.  Παπαστάµου, 1989, σελ. 122/ R. Ames, C. Ames, 1984,  σελ. 5/ P. 

Hinton, 1993, σελ. 153/ Β. Manning, 1991, σελ. 40-41). 

Κατ’ αρχήν η πρώτη πλευρά, διάσταση των αιτιολογικών προσδιορισµών 

είναι η «θέση ελέγχου» (locus of control), την οποία εισήγαγε πρώτος ο Heider 

(1944), αξιοποίησε ο Rotter (1966) και αποτελεί την θεµέλιο λίθο της όλης θεωρίας 

(R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 277-278 / P. Evans, 1988, σελ. 120). Ένα άτοµο µε 

εσωτερική θέση ελέγχου αποδίδει τις ενέργειες του, την επιτυχία ή την αποτυχία του 

σε εσωτερικούς παράγοντες, σε παράγοντες που προέρχονται από το ίδιο, όπως είναι 

η ικανότητα, η προσπάθεια, η υγεία, η διάθεση, η προσοχή, η προσωπικότητα. Από 

την άλλη πλευρά ένα άτοµο µε εξωτερική θέση ελέγχου κάνει αιτιολογικούς 

προσδιορισµούς σε εξωτερικά αίτια τα οποία έχουν τις ρίζες τους σε εξωτερικούς 

παράγοντες όπως είναι η τύχη, η σύµπτωση, η αµοιβή, η δυσκολία του έργου ή οι 

ενέργειες των άλλων ανθρώπων, των γονέων, του δασκάλου κ.λπ.  (Αχ. Καψάλης, 

2000, σελ. 342/ J. C. Deschamps, 1997, σελ. 10/ Αν. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995, σελ. 

196/ G. Borich, M. Tombari, 1997, σελ. 216/ P. Pintrich, D. Schunk, 1996, σελ. 111/ 

R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 20-21/ P. Evans, 1988, σελ. 120/ E. Skinner et al., 1998, 

σελ. 2). Ο DeCharms µάλιστα χαρακτηρίζει τα άτοµα µε εσωτερική θέση ελέγχου 

«πηγές» (origins) της συµπεριφοράς τους, ενώ τα άτοµα µε εξωτερική θέση ελέγχου 

«πιόνια» (pawns) ετερόνοµων δυνάµεων (R. Ryan, J. Connell, 1989, σελ. 749/ J. 

Withall, στο M. Dunkin, «The international encyclopedia of teaching and teacher 

education», 1988, σελ. 334/ P. Baltes, O. Brim, 1983, σελ. 237/ P. Pintrich, D. 

Schunk, 1996, σελ. 130/ M. Dembo, 1984, σελ. 139). Ωστόσο, υπάρχουν και άτοµα τα 

οποία είναι κάπου ενδιάµεσα στους δύο αυτούς πόλους, θεωρώντας ένα αίτιο µπορεί 

να έχει εσωτερική θέση ελέγχου παράλληλα µε εξωτερική, να είναι κοινή 

συνισταµένη ενδογενών και εξωγενών επιδράσεων (Μ. Findley, H. Cooper, 1983, 

σελ. 419). 

Η σταθερότητα (stability) είναι µια ακόµα διάσταση των αιτιολογικών 

αποδόσεων. Τη σταθερότητα ή µη των αιτιών είχε πρώτος τονίσει o Heider (1958). Οι 

αιτίες µπορεί να είναι σταθερές, να δρουν αδιαλείπτως ή να είναι µεταβλητές, η 

επενέργειά τους δηλαδή να είναι προσωρινή. Στις σταθερές αιτίες ανήκουν 

παράγοντες όπως είναι η οµορφιά και η ικανότητα1, ενώ στις παροδικές, παράγοντες 

                                                 
1 Αναφορικά µε την έννοια της ικανότητας, πρέπει να προστεθεί ότι συνήθως θεωρείται σταθερός 
παράγοντας και µάλιστα η ιδέα αυτή διαφαίνεται κατά την ηλικία των 10 ετών περίπου ή και λίγο 
αργότερα κατά την ηλικία των 11-12 ετών, όταν το παιδί έχει φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο 
γνωστικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή η ικανότητα µπορεί να υπονοµεύσει την 
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όπως η διάθεση και η τύχη. Υπάρχει, όµως, αλληλεπίδραση του τόπου της αιτίας και 

της σταθερότητας. Για παράδειγµα, η τύχη είναι εξωτερική αιτία, ασταθής, ενώ η 

δυσκολία του έργου εξωτερική αιτία, σταθερή (Αν. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1995, σελ 

197/ G. Borich, M. Tombari, 1997, σελ. 216/ R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 22/ 

Pintrich, D. Schunk, 1996, σελ. 111) 

Μία άλλη διάσταση των αιτιολογικών προσδιορισµών είναι και η δυνατότητα 

ελέγχου (controlability). Οι παράγοντες όπου το άτοµο αποδίδει τις αιτίες των 

αποτελεσµάτων του µπορεί να είναι ελεγχόµενοι ή µη ελεγχόµενοι από το ίδιο. Στους 

ελεγχόµενους παράγοντες, τους οποίους το άτοµο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει ή 

και να αλλάξει, ανήκουν η προσπάθεια, η επιµέλεια και οι ικανότητες, ενώ στους µη 

ελεγχόµενους παράγοντες, των οποίων δεν έχει το ίδιο τη δυνατότητα ελέγχου, αλλά 

το περιβάλλον εντάσσονται η δυσκολία του προβλήµατος και η τύχη (J. Ormrod, 

1999, σελ. 444).   

 Όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα στις αµετάβλητες, εσωτερικές αιτίες 

και εξαρτώµενες από το άτοµο ανήκουν η ικανότητα, η ευφυΐα, οι δεξιότητες. Στις 

µεταβλητές, εσωτερικές αιτίες, των οποίων την ευθύνη έχει το άτοµο κατατάσσονται 

η προσπάθεια και η επιµέλεια, ενώ στις αµετάβλητες, εξωτερικές αιτίες, για τις οποίες 

το άτοµο δε φέρει ευθύνη ανήκει η δυσκολία του προβλήµατος. Επιπροσθέτως, 

µεταβλητές εξωτερικές αιτίες, χωρίς ευθύνη του ατόµου θεωρούνται η τύχη και η 

σύµπτωση ( Κ. Μπασέτας, 2002, σελ. 50/A. Woolfolk, 1995, σελ. 388). 

 

 

 

                                                                                                                                            
αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας που καταβάλλει το άτοµο. Αντιθέτως, κατά την προσχολική 
ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, η ικανότητα γίνεται αντιληπτή ως ταυτόσηµη µε την 
προσπάθεια και ως µεταβαλλόµενο χαρακτηριστικό, που µπορεί να αυξηθεί µε την προσπάθεια (Α. 
Λεονταρή, 1995, σελ. 105/ Ε. ∆ερµιτζάκη, 2000m σελ. 76/ E. Skinner et al., 1998, σελ. 24-25). Ωστόσο, 
η θεώρηση της ικανότητας ως σταθερό ή µεταβαλλόµενο χαρακτηριστικό δε σχετίζεται σύµφωνα µε 
άλλες απόψεις (π.χ. Bandura) πάντα µε την ηλικία και το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε 
τις απόψεις αυτές, υπάρχουν δύο θεωρίες περί της φύσης της ικανότητας, , οι οποίες υιοθετούνται από 
το άτοµο, ανάλογα µε την προσωπικότητά του και τον  προσανατολισµό του στο σχολείο. Η 
διαφοροποιηµένη υποστηρίζει ότι η ικανότητα αποτελεί µεταβαλλόµενο χαρακτηριστικό, που 
αποκτάται µέσω της προσπάθειας, που σηµαίνει ότι όσο περισσότερο προσπαθεί κάποιος τόσο 
περισσότερες ικανότητες αποκτά, ενώ η ολική  υποστηρίζει ότι η ικανότητα δε µεταβάλλεται, είναι 
σταθερό χαρακτηριστικό (C. Dweck, E. Leggett, 1988, σελ. 262-263/ A. Bandura, στο V. Hamilton et 
al. «Cognitive perspectives on emotion and motivation», 1988, σελ. 38,53/ C. Dweck, στο A. Lesgold, 
R. Glaser, «Foundations for a psychology of education, 1989, σελ. 102, 122/ P. Pintrich, στο W. 
Schnotz et al., «New perspectives on conceptual change», 1999, σελ. 38).  
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              Τοποθεσία και έλεγχος αιτίας Σταθερότητα αιτίας 
Αιτία εσωτερική 

(ελεγχόµενη από το 
άτοµο) 

Αιτία εξωτερική 
(ελεγχόµενη από το 

περιβάλλον) 
Σταθερή αιτία Ικανότητα, ευφυΐα, 

δεξιότητες 
∆υσκολία του 
προβλήµατος 

Μεταβλητή αιτία Προσπάθεια, επιµέλεια 
 

Τύχη, σύµπτωση 

Πίνακας 2: ∆ιαστάσεις αιτιολογικών προσδιορισµών 

 

Ωστόσο, εκτός από τις παραπάνω διαστάσεις αιτιολογικών αποδόσεων 

υφίστανται κι άλλες, όπως είναι η καθολικότητα (globality), η οποία ως έννοια 

εισήχθη από τους Abramson, Seligman και Teasdale (1978). Οι παράγοντες βάσει 

των οποίων διενεργούνται αιτιολογικοί προσδιορισµοί σύµφωνα  µε τη διάσταση 

αυτή διακρίνονται σε γενικούς, οι οποίοι επηρεάζουν πολλές εκφάνσεις της ζωής, 

όπως είναι για παράδειγµα η ευφυΐα, ή σε συγκεκριµένους, που αφορούν σε κάποια 

συγκεκριµένη κατάσταση, όπου εντάσσεται για παράδειγµα η διάθεση (R. Ames, C. 

Ames, 1984, σελ. 21/ J. Ormrod, 1999, σελ. 444). Μία άλλη διάσταση είναι η 

σκοπιµότητα (intentionality), η οποία προτάθηκε από τον Weiner (1979). Σύµφωνα 

µε αυτήν οι παράγοντες των αιτιολογικών αποδόσεων διακρίνονται σε σκόπιµους και 

σε άσκοπους, ανάλογα µε το αν υπήρχε ή όχι πρόθεση, σκοπός για την πράξη. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση που ο µαθητής σηµειώσει αποτυχία λόγω της ελλιπούς 

προσπάθειάς του θεωρείται ότι υπήρχε σκοπιµότητα, ενώ από την άλλη πλευρά αν η 

αποτυχία προήλθε από τη χρήση αναποτελεσµατικών στρατηγικών µάθησης, δε 

µπορεί να καταλογιστεί σκοπιµότητα (R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 22/ J. Ormrod, 

1999, σελ. 445).   

Στην παρούσα εργασία µας ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στη θέση ελέγχου των 

αιτιολογικών αποδόσεων γιατί επηρεάζει τη συναισθηµατική κατάσταση των παιδιών 

σε µεγάλο βαθµό, την επιλογή των στρατηγικών µάθησης, την παρώθηση, τις 

προσδοκίες τους και γενικά έχει µεγάλη βαρύτητα για την πορεία τους  στο σχολείο. 

Μάλιστα στην περίπτωση που το ο µαθητής δεν κατέχει την αίσθηση του ελέγχου των 

καταστάσεων που βιώνει, θεωρείται ότι διακατέχεται από την αποκαλούµενη 

«µαθηµένη απελπισία» για την οποία θα δούµε κάποια στοιχεία στη συνέχεια (C. 

Ames, B. Baden et al., 1986, σελ. 22). 

Πρώτα απ’ όλα στην περίπτωση της επιτυχίας του µαθητή, όταν αποδίδεται σε 

αιτίες που µπορεί να ελέγξει, αποκτά θετικές προσδοκίες για την επανάληψη του 
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θετικού αποτελέσµατος. Αντιθέτως όταν πιστεύει ότι η επιτυχία οφείλεται σε 

εξωτερικούς παράγοντες, αισθάνεται αβεβαιότητα για το αν έχει τη δυνατότητα 

επίτευξης ενός µελλοντικού θετικού αποτελέσµατος και διατήρησης ενός υψηλού 

επιπέδου επίδοσης. Αναφορικά µε την περίπτωση της αποτυχίας, όταν το άτοµο 

πιστεύει ότι έχει τις ρίζες της σε εσωτερικούς παράγοντες, που έχει υπό τον έλεγχό 

του, αποκτά θετικές προσδοκίες, ότι µπορεί να ανατρέψει την κατάσταση και να 

επιτύχει µελλοντικά, ενώ από την άλλη πλευρά ο αιτιολογικός προσδιορισµός σε µη 

ελεγχόµενους, εξωτερικούς παράγοντες δηµιουργεί αβεβαιότητα και αρνητικές 

προσδοκίες για ενδεχόµενη επανάληψη του αρνητικού αποτελέσµατος (Β. Weiner, 

σελ. 56-57/ C. Ames, B. Baden et al., 1986, σελ. 22).  

Επίσης, οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί του µαθητή επηρεάζουν σε σηµαντικό 

βαθµό και την επιλογή των  γνωστικών στρατηγικών που υιοθετεί  ο µαθητής κατά τη 

µαθησιακή διαδικασία. ∆ιαπιστώνεται ότι οι µαθητές που αποδίδουν τις επιτυχίες 

τους σε προσωπικούς παράγοντες και  γενικά έχουν θετικές προσδοκίες, εφαρµόζουν 

πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές µάθησης και προσεγγίζουν τις δραστηριότητες που 

εµπεριέχουν κάποιο πρόβληµα για επίλυση µε λογική και συστηµατική µέθοδο. Από 

την άλλη πλευρά οι µαθητές που έχουν αρνητικές προσδοκίες και αναµένουν ότι θα 

αποτύχουν, ενώ ταυτόχρονα θεωρούν ότι η επίδοσή τους δεν είναι υπό τον έλεγχό 

τους, χρησιµοποιούν πιο συνηθισµένες µεθόδους για τη µάθησή τους (J. Ormrod, 

1999, σελ. 448).  

Όµως, οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί του µαθητή συνεπάγονται και τη 

δηµιουργία διαφόρων συναισθηµάτων. Ο Weiner διαπίστωσε ότι µία πληθώρα από 

συναισθηµατικές αντιδράσεις ακολουθούν τα αποτελέσµατα, επιτυχηµένα ή 

αποτυχηµένα, και σχετίζονται µε τις αιτιολογικές αποδόσεις του µαθητή και 

ειδικότερα µε τις ερµηνείες του αναφορικά µε τη θέση ελέγχου της αιτίας. 

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση της επιτυχίας οι αιτιολογικές αποδόσεις στην 

ικανότητα δηµιουργούν συναισθήµατα περηφάνιας, εµπιστοσύνης στον εαυτό, ενώ οι 

αιτιολογικές αποδόσεις στην προσπάθεια προκαλούν ανακούφιση και ικανοποίηση. 

Οι αιτίες που αποδίδονται στην τύχη, δηµιουργούν έκπληξη και  αιφνιδιασµό, ενώ 

όσες αποδίδονται στη βοήθεια των άλλων συνήθως προκαλούν ευγνωµοσύνη. Από 

την άλλη πλευρά οι αποτυχίες που αποδίδονται στην έλλειψη ικανότητας, 

δηµιουργούν απογοήτευση και αυτές που αποδίδονται στην έλλειψη προσπάθειας, 

προκαλούν ενοχή. Επιπροσθέτως, τα αποτυχηµένα αποτελέσµατα που πιστεύεται ότι 

οφείλονται στην τύχη προκαλούν και στην περίπτωση αυτή έκπληξη, ενώ όσα 
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αποδίδονται στους άλλους δηµιουργούν θυµό (Β. Weiner, 1974, σελ. 61/ C. Ames, B. 

Baden et al., 1986, σελ. 24, 43). Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν είναι απόλυτα, που 

σηµαίνει ότι δεν έπεται πάντα κάποιο συγκεκριµένο συναίσθηµα µίας αιτιολογικής 

απόδοσης. Για παράδειγµα, κάποιο παιδί µπορεί να µην προσπάθησε αρκετά, αλλά  

παρολ’ αυτά να µην αισθάνεται ενοχή. Άλλος µαθητής ενδέχεται να αποδίδει την 

επιτυχία του στη βοήθεια των άλλων, όµως να µην αισθάνεται ευγνωµοσύνη. 

Αντίθετα, υπάρχει περίπτωση κάποιο παιδί που πέτυχε να βιώνει το συναίσθηµα της 

ενοχής επειδή η επιτυχία του οφείλεται στην τύχη. Όµως, οι σχέσεις αιτιολογικών 

αποδόσεων – επίδρασης που αναφέρθηκαν παραπάνω επικρατούν αρκετά στην 

κουλτούρα µας (R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 30-31). Πάντως ανεξαρτήτως 

αποτελέσµατος, οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί σε ελεγχόµενους παράγοντες 

δηµιουργούν θετικότερα συναισθήµατα από τους προσδιορισµούς  των αιτιών σε µη 

ελεγχόµενους παράγοντες και κατά συνέπεια επηρεάζουν σηµαντικά τη διαµόρφωση 

της αυτοαντίληψής του. Έτσι οι µαθητές που θεωρούν ότι έχουν υπό τον έλεγχο τους 

τα αποτελέσµατά τους, αποκτούν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και ειδικότερα για 

τις ικανότητές τους στο σχολείο (C. Ames, B. Baden et al., 1986, σελ. 25/ Ν. Novick et 

al., στο B. Bracken, «Handbook of self-concept», 1996, σελ. 3-4). 

Έτσι οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί του µαθητή, καθώς και τα συναισθήµατα 

σε συνάρτηση µε τις προσδοκίες που συνεπάγονται, επηρεάζουν σηµαντικά την 

επίδοσή του. Σύµφωνα µε µελέτες (π.χ. Uguroglu και Walberg, 1979/ Stipek και 

Weisz, 1981/ M. Findley, H. Cooper, 1983), οι µαθητές που αποδίδουν τις αιτίες της 

επιτυχίας ή της αποτυχίας τους σε εσωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι υπό τον 

έλεγχό τους εµφανίζουν καλύτερες επιδόσεις, καθώς θεωρούν ότι µπορούν µε αύξηση 

της προσπάθειας τους να βελτιωθούν. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά οι µαθητές που 

αποδίδουν την επιτυχία ή την αποτυχία τους σε εξωτερικές αιτίες δεν καταβάλλουν 

ιδιαίτερη προσπάθεια, καθώς δεν µπορούν τους εξωτερικούς παράγοντες να τους 

ελέγξουν, είναι εκτός της σφαίρας επιρροής τους, µε συνέπεια να εµφανίζουν 

χαµηλές επιδόσεις (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 343/ Β. Schmitz, E. Skinner, 1993, σελ. 

1010/ S. Marsh, 1984, σελ. 1295/ W. Grolnick et al., 1991, σελ. 509/ M. Findley, H. 

Cooper, 1983, σελ. 419, 424, 426/ B. Manning, 1991, σελ. 40).  

Όµως, η σχέση µεταξύ αιτιολογικών αποδόσεων-επίδοσης δεν είναι 

µονόπλευρη, αφού φαίνεται πως και η επίδοση  επηρεάζει τις αποδόσεις αιτιών των  

µαθητών. Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι µαθητές που έχουν υψηλές επιδόσεις στο 

σχολείο αποδίδουν τις αιτίες των επιτυχιών τους κυρίως σε εσωτερικούς παράγοντες, 
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στην ικανότητα και την προσπάθειά τους, καθώς θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι 

για τα επιτυχηµένα αποτελέσµατα που κατάφεραν. Αντίθετα, οι µαθητές χαµηλών 

επιδόσεων θέλοντας να αποποιηθούν των ευθυνών για τις αποτυχίες τους, τις 

αποδίδουν σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η δυσκολία των µαθηµάτων και ο 

δάσκαλος (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 343).  

Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι δεν υφίσταται αιτιώδης σχέση µεταξύ 

αιτιολογικών αποδόσεων και επίδοσης. Στην πραγµατικότητα η σχέση είναι 

αµφίδροµη, δηλαδή αιτιολογικές αποδόσεις και επίδοση αλληλεξαρτώνται και 

αλληλεπιδρούν σε µία δυναµική σχέση. Οι αιτιολογικές αποδόσεις επηρεάζουν την 

επίδοση του µαθητή, αλλά και η επίδοσή του παίζει ρόλο στις αιτιολογικές αποδόσεις 

που πραγµατοποιεί  (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 343). 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε διεξοδικότερα πώς συντελείται η όλη διαδικασία 

της αλληλεπίδρασης αιτιολογικών αποδόσεων και επίδοσης. Κατ’ αρχήν σε πρώτη 

φάση διαµορφώνονται κάποιες αντιλήψεις για τη δυνατότητα ελέγχου του 

αποτελέσµατος, που στην ουσία πρόκειται για προσδοκίες περί της δυνατότητας 

επίτευξης του επιδιωκόµενου σκοπού και αποφυγής ανεπιθύµητων συµβάντων, οι 

οποίες επηρεάζουν την προσπάθεια που επενδύεται στο όλο έργο. Στο  σηµείο αυτό 

για τη σύνδεση µεταξύ αντιλήψεων αναφορικά µε τον έλεγχο και προσπάθειας 

µεσολαβούν κάποιες παράµετροι στις οποίες ανήκουν η αξία του επιδιωκόµενου 

αποτελέσµατος και η δυσκολία του έργου. Αν για παράδειγµα η αξία του στόχου είναι 

υψηλή, αυξάνεται η προσπάθεια, καθώς και όταν το έργο είναι µεγάλου βαθµού 

δυσκολίας. Εν συνεχεία λαµβάνει χώρα η δράση, της οποίας το αποτέλεσµα είναι είτε 

επιτυχές είτε αποτυχηµένο. Για τη σύνδεση µεταξύ προσπάθειας-επίδοσης 

µεσολαβούν κάποιοι παράγοντες, όπως είναι το άγχος, η ανταπόκριση του ατόµου, η 

διάθεση και τα κίνητρα, οι οποίοι επηρεάζουν το αποτέλεσµα. Ακολουθεί η ερµηνεία 

του αποτελέσµατος από το άτοµο, οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί, οι οποίοι 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις του για το κατά πόσον έχει τις ικανότητες και την 

αποτελεσµατικότητα να επιτυγχάνει τους επιδιωκόµενους στόχους και να θέτει υπό 

τον έλεγχο του την όλη διαδικασία για την επίτευξη τους (Β. Schmitz, E. Skinner, 

1993, σελ. 1011, 1012). Παρακάτω µπορούµε να δούµε την όλη διαδικασία και 

σχηµατικά. 
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2.4.1. Παράµετροι που επηρεάζουν τις αιτιολογικές αποδόσεις 

 

Ο Weiner (1977) θεωρεί ότι οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί των µαθητών 

απορρέουν από τρεις κυρίως πήγες πληροφόρησης: (1) τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (2) τις προηγούµενες αντιλήψεις ή αιτιολογικά σχήµατα και (3) την 

αυτοαντίληψη (G. Borich, M. Τombari, 1997, σελ. 219) 

(1) Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Σε κάθε διδακτική εργασία ένα πλήθος από περιβαλλοντικά στοιχεία βοηθούν 

τους µαθητές να αποφασίσουν γιατί τα πήγαν καλά ή άσχηµα. Ένα τέτοιο στοιχείο 

είναι η προηγούµενη εµπειρία από το έργο. Αν τα προγενέστερα αποτελέσµατα του 

ατόµου είναι  διαρκώς επιτυχή,  το πιθανότερο είναι να προβεί σε µία απόδοση της 

αιτίας σε σταθερό και ενδογενή παράγοντα όπως είναι η ικανότητα. Το ίδιο ενδέχεται 

να συµβεί και στην περίπτωση της συνεχώς επαναλαµβανόµενης αποτυχίας. 

Επιπροσθέτως, ο µαθητής που δοκιµάζει επιτυχίες παράλληλα µε αποτυχίες και δε 

φέρνει σταθερά κάποιο αποτέλεσµα, είναι πιθανό να σκεφτεί ότι η τύχη ή η 

προσπάθεια, παρά η ικανότητα ή η δυσκολία του έργου, κρύβονται πίσω από τα 

αποτελέσµατά του  (G. Borich, M. Τombari, 1997, σελ. 219/ G. Barker, S. Graham, 

1987, σελ. 62/ J. Ormrod, 1999, σελ. 449-450/ Β. Manning, 1991, σελ. 40). 

Επιπροσθέτως, ένα άλλο µέσο πληροφόρησης του µαθητή για τα 

αποτελέσµατα των αποτελεσµάτων του είναι η σύγκριση της επίδοσής του µε την 

επίδοση των συµµαθητών του, στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο. Για παράδειγµα ένας 

µαθητής ο οποίος επιτυγχάνει συνεχώς θετικά αποτελέσµατα θα αποδώσει την 

επιτυχία του σε κάποιο διαγώνισµα στην ικανότητά του, αφού αυτή αποδεικνύεται 

από τις επιδόσεις του. Σε περίπτωση πάλι κάποιας µεµονωµένης αποτυχίας του και 

ενώ απέτυχε όλη η τάξη, το πιθανότερο είναι ότι θα την αποδώσει στη δυσκολία του 

διαγωνίσµατος, που είναι σταθερός, εξωγενής και µεταβαλλόµενος παράγοντας ( G. 

Borich, M. Τombari, 1997, σελ. 219/ Σ. Παπαστάµου, 1989, σελ. 122/ R. Ames, C. 

Ames, 1984, σελ. 23/ J. Ormrod, 1999, σελ. 450/ Α. Wigfield, M. Karpathian, 1991, 

σελ. 250).  

Ένα τρίτο στοιχείο που χρησιµοποιούν οι µαθητές για να εξηγήσουν τα 

αποτελέσµατά τους είναι ο χρόνος που καταβλήθηκε για τη διεκπεραίωση  του έργου. 

Για παράδειγµα αν ο καταβαλλόµενος χρόνος είναι επαρκής και το αποτέλεσµα 

θετικό, πιθανόν να αποδοθεί το επιτυχές αποτέλεσµα στην προσπάθειά του, που είναι 

µεταβαλλόµενος, ενδογενής και ελεγχόµενος παράγοντας. Από την άλλη πλευρά αν ο 
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συνολικός χρόνος που αφιερώθηκε στο έργο ήταν περιορισµένος, αλλά παρά ταύτα το 

αποτέλεσµα θετικό, ενδέχεται η επιτυχία να αποδοθεί στην ευκολία του έργου, που 

εντάσσεται στους σταθερούς, εξωγενείς και µη ελεγχόµενους παράγοντες (G. Borich, 

M. Τombari, 1997, σελ. 219). 

Μία άλλη παράµετρος που επηρεάζει τους αιτιολογικούς προσδιορισµούς 

είναι το ποσό της λαµβανόµενης βοήθειας από άλλα άτοµα κατά τη διάρκεια του 

έργου. Επί παραδείγµατι ένας µαθητής που στήριξε το επιτυχές αποτέλεσµα µιας 

εργασίας του αποκλειστικά στη βοήθεια των γονιών του πιθανόν δε θα θεωρήσει ότι 

οφείλεται στην ικανότητά του. Από την άλλη πλευρά ο µαθητής που δεν λαµβάνει 

βοήθεια ή δέχεται περιορισµένη βοήθεια, αποκτά την αντίληψη ότι έχει τη 

δυνατότητα να επιτύχει βασιζόµενο στις δικές του δυνάµεις (G. Borich, M. Τombari, 

1997, σελ. 219/ J. Ormrod, 1999, σελ. 451) 

Επιπροσθέτως, σηµαντικό ρόλο παίζουν, αλλά δρώντας µε έµµεσο τρόπο, και 

οι έπαινοι του δασκάλου στην περίπτωση της επιτυχίας. Οι δηλώσεις επιδοκιµασίας 

του δασκάλου προς το µαθητή όταν φέρνει σε πέρας µε επιτυχία τις σχολικές 

δραστηριότητες και τους σκοπούς του σχολείου,  µπορούν έµµεσα να επηρεάσουν τις 

αιτιολογικές του αποδόσεις. Ανάλογα επηρεάζουν και οι αποδοκιµασίες του σε 

περίπτωση αποτυχίας (G. Barker, S. Graham, 1987, σελ. 62/ J. Ormrod, 1999, σελ. 

450).   

Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί και ο ρόλος των προσδοκιών του δασκάλου 

αναφορικά µε τις ικανότητες του µαθητή, των οποίων η διαµόρφωση προσδιορίζεται 

σε σηµαντικό βαθµό ανάλογα µε τις προηγούµενες επιδόσεις του και επηρεάζουν  µε 

ασυνείδητο τρόπο τη συµπεριφορά του προς το µαθητή. Κατά συνέπεια ασκούν 

επίδραση στη συµπεριφορά του µαθητή µέσα στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και εκτός 

αυτού, στην επίδοσή του, αλλά και στις αιτιολογικές αποδόσεις που διενεργεί στην 

περίπτωση της επιτυχίας ή της αποτυχίας του στα µαθήµατα (J. Ormrod, 1999, σελ. 

450-451). 

(2) Αιτιολογικά σχήµατα  

Ο Weiner (1979) υποστηρίζει ότι οι αποδόσεις αιτιών για την επιτυχία και την 

αποτυχία εξαρτώνται όχι µόνο από περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά και από τις 

διαρκείς αντιλήψεις που έχουν οι µαθητές για το τι κρύβεται πίσω από τα 

αποτελέσµατά τους βασισµένες σε προγενέστερες εµπειρίες, οι οποίες αποδίδονται µε 

τον όρο «αιτιολογικά σχήµατα», έναν όρο που εισήχθη από τον Kelley (1972). Για 

παράδειγµα ο µαθητής που δεν καταβάλλει προσπάθεια, αλλά επιτυγχάνει στο 
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σχολείο αποδίδει την επίδοσή του στην έµφυτη ικανότητά του. Ενώ από την άλλη 

πλευρά ο µαθητής που προσπαθεί, αλλά παρολ’ αυτά δε σηµειώνει επιτυχίες θεωρεί 

ότι στερείται ικανοτήτων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες a priori 

αντιλήψεις του µαθητή βάσει των οποίων ερµηνεύει τα αποτελέσµατά του έργου του 

και οι οποίες δε µεταβάλλονται εύκολα (G. Borich, M. Τombari, 1997, σελ. 220/ J.C. 

Deschamps, 1997, σελ. 11/ D. Mook, 1987, σελ. 382).  

(3) Αυτοαντίληψη 

Επιπροσθέτως, οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί των µαθητών εµπεριέχουν 

στοιχεία της αυτοαντίληψής τους. Υπάρχουν άτοµα µε θετική αυτοαντίληψη για τις 

ικανότητές τους, προσανατολισµένα στην επιτυχία και από την άλλη πλευρά άτοµα 

που έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους και προσανατολίζονται στην αποτυχία  

(Κ. Μπασέτας, 1999, σελ. 29). 

Σύµφωνα µε έρευνες του Heckhausen, τα παιδιά που είναι προσανατολισµένα 

στην επιτυχία αποδίδουν τα αποτελέσµατα των επιτυχών πράξεων τους σε ενδογενείς, 

εσωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η ευφυΐα και οι ικανότητες, ενώ θεωρούν ότι οι 

αποτυχίες τους έχουν τις ρίζες τους σε εσωτερικούς, ελεγχόµενους όµως παράγοντες, 

όπως είναι η προσπάθεια ή σε εξωτερικούς παράγοντες όπως η τύχη. Από την άλλη 

πλευρά τα παιδιά που είναι προσανατολισµένα στην αποτυχία ανάγουν τις  επιτυχίες 

τους σε εξωτερικούς µη ελεγχόµενους παράγοντες όπως είναι η τύχη και η δυσκολία 

του έργου. Για την αποτυχία τους συνήθως έχουν την άποψη ότι οφείλεται στην 

έλλειψη ικανοτήτων, που είναι ενδογενής αιτία, αλλά κατά την άποψη τους δε 

µεταβάλλεται εύκολα  (Κ. Μπασέτας, 1999, σελ. 29/ R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 93/ 

J. Moller, O. Koller, 2000, σελ. 70/ R. Haugen, T. Lynd, 2000, σελ. 430/ R. Burry, 

1982, σελ. 221). Ωστόσο, η θέση αυτή δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Για 

παράδειγµα ο Weiner (1986) (στο J. Moller, O. Koller, 2000, σελ. 70) υποστηρίζει ότι 

ενδέχεται τα παιδιά µε χαµηλή αυτοαντίληψη να αποδίδουν τις αιτίες της επιτυχίας 

τους και σε εσωτερικούς παράγοντες, ενώ της αποτυχίας τους σε εξωτερικούς, ούτως 

ώστε να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης. Υπάρχει όµως και µία τρίτη 

άποψη η οποία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αξιοσηµείωτες διαφορές ανάλογα µε το 

επίπεδο αυτοαντίληψης (π.χ. Helmke, 1992) (J. Moller, O. Koller, 2000, σελ. 70).  

 Πάντως, ανεξαρτήτως αυτοεκτίµησης υποστηρίζεται η άποψη ότι η επιτυχία 

γενικώς αποδίδεται από τους µαθητές σε εσωτερικούς παράγοντες, ενώ η αποτυχία σε 

εξωτερικούς. Οι λόγοι µπορεί να είναι ποικίλοι. Καταρχήν, στην περίπτωση της 

επιτυχίας τους οι µαθητές κάνουν εσωτερικούς αιτιολογικούς προσδιορισµούς για να 
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διατηρήσουν την αυτοπεποίθησή τους και ένα υψηλό επίπεδο θετικής αυτοαντίληψης. 

Από την άλλη πλευρά όταν αποτυγχάνουν, αποφεύγουν τις αρνητικές συνέπειες και 

διατηρούν την υψηλή τους αυτοεκτίµηση, αποποιούµενοι των ευθυνών τους και 

επιρρίπτοντας τις σε εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι ο δάσκαλος, η δυσκολία του 

µαθήµατος ή η έλλειψη βοήθειας από την οικογένειά τους (C. Ames, B. Baden, 1986, 

σελ. 20). Επιπροσθέτως, µία άλλη λογική εξήγηση είναι ότι επειδή τα αποτελέσµατά 

τους γίνονται γνωστά στο περίγυρό τους, στην τάξη, στην οικογένειά τους, στο φιλικό 

τους περιβάλλον, οι µαθητές έχουν την τάση να αποδίδουν τις αποτυχίες τους σε 

εξωτερικά αίτια, ώστε να µη βιώσουν ντροπή και κατωτερότητα, ενώ τις επιτυχίες 

τους τις αποδίδουν σε εσωτερικούς παράγοντες για να δηµιουργήσουν µία θετική 

δηµόσια εικόνα γύρω από το πρόσωπό τους (ή για να διατηρήσουν τη θετική τους 

εικόνα) και να λάβουν τα επαινετικά σχόλια των γύρω τους (C. Ames, B. Baden et al., 

1986, σελ. 21).  
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2.4.2. Το φαινόµενο της «µαθηµένης απελπισίας»  

 

Το φαινόµενο της µαθηµένης απελπισίας (learned helplessness) µελετήθηκε 

αρχικά από τους Seligman και Maier (1967), οι οποίοι διενεργούσαν πειράµατα σε 

ζώα και αργότερα από την Dweck και τους συνεργάτες της που πραγµατοποίησαν 

παρατηρήσεις σε σχολικούς χώρους, διαπιστώνοντας ότι οι µαθητές που εµφάνιζαν το 

φαινόµενο αυτό βίωναν την αποτυχία, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις τους και 

αδυνατούσαν να την ελέγξουν (L. Fyans, 1978, σελ. 312-313/ M. Lalljee, στο R. 

Stevens, «Understanding the self», 1996, σελ. 122-123).  Η θεωρία που αναπτύχθηκε 

αναφορικά µε τη µαθηµένη απελπισία είναι ουσιαστικά µία γνωστική θεωρία, καθώς 

σχετίζεται τόσο µε τη µάθηση όσο και µε την παρώθηση (G. Bower, E. Hilgard, 

1981, σελ. 287).  

Ο όρος µαθηµένη απελπισία αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία το 

άτοµο αντιµετωπίζει ένα γεγονός το οποίο δε µπορεί ή νοµίζει ότι δε µπορεί να 

ελέγξει, όταν βιώνει καταστάσεις για τις οποίες αδυνατεί να προβλέψει ένα θετικό 

αποτέλεσµα και δε είναι εφικτό να το οδηγήσουν στον επιθυµητό στόχο. Αφορά στις 

αρνητικές συνέπειες ενός γεγονότος που βιώνει το άτοµο µην έχοντας τη δυνατότητα 

του ελέγχου του περιβάλλοντος ή του γεγονότος, οι οποίες εντοπίζονται στην 

παρωθητική διαδικασία, αφού υφίσταται υπονόµευση των κινήτρων που ωθούν σε 

αντιδράσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου των γεγονότων, στο γνωστικό 

επίπεδο, αφού δεν µπορεί να συνδέσει τις ενέργειες του µε τα αποτελέσµατά της, 

ακόµα και στην περίπτωση της επιτυχίας, και στο συναισθηµατικό επίπεδο, καθώς 

νιώθει απόγνωση, αδυναµία και απελπισία (J.C. Deschamps, 1997, σελ. 13/ H. Valas 

Ι, 2001, σελ. 72/ Μ. Seligman, 1975, σελ. 9, 17, 37/ Α. Miller, H. Hom, 1990, σελ. 539/ 

Κ. Μπασέτας, 2000, σελ. 394/ Ε. Skinner et al., 1998, σελ. 4/ D. Mook, 1987, σελ. 505/ 

S. Klein, 1996, σελ. 331).  

Η µαθηµένη απελπισία δηµιουργείται όταν το άτοµο θεωρήσει ότι δεν µπορεί 

να ελέγξει τις καταστάσεις, ότι δεν έχει τη δυνατότητα της επέµβασης στα γεγονότα, 

ότι δεν είναι εφικτό να επηρεάσει ή να αλλάξει τα συµβάντα της ζωής, τα οποία 

πιστεύει ότι είναι σηµαντικά (H. Valas I, 2001, σελ. 73). Η «µάθηση της απελπισίας» 

στην περίπτωση του µαθητή ξεκινά όταν βιώνει συνεχείς αποτυχίες, ενώ προσπαθεί 

για ένα θετικό αποτέλεσµα, µε συνέπεια να του δηµιουργείται η εντύπωση ότι δεν 

έχει τη δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσµάτων των πράξεών του και εν συνεχεία να 
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παραιτείται από κάθε προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασής του (Κ. Μπασέτας, 

2000, σελ. 395). 

Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:  

α. Αρχικά ο µαθητής πληροφορείται για τις σχολικές του αποτυχίες, τις καταγράφει 

και κάνει αιτιολογικούς προσδιορισµούς αναφορικά µε τις αιτίες που τις προκάλεσαν.  

β.  Εν συνεχεία βιώνει τα αρνητικά αποτελέσµατα των πράξεων του και µε βάση τις 

αρνητικές αποδόσεις αιτιών σχηµατίζει ανάλογες (αρνητικές) προσδοκίες για τις 

µελλοντικές πράξεις του.  

γ.  Οι αρνητικές προσδοκίες ενισχύονται και σταθεροποιείται η απόδοση  αρνητικών 

αιτιών εξαιτίας της συµπεριφοράς του δασκάλου ή νέων αρνητικών 

αυτοαξιολογήσεων του.    

δ. Το συναίσθηµα της αναποτελεσµατικότητας, της έλλειψης ικανότητας και των 

αρνητικών προσδοκιών του σταθεροποιείται και παγιώνεται είτε λόγω νέων 

αρνητικών αξιολογήσεων του δασκάλου, είτε λόγω αυτοαξιολόγησης.  

ε. Ο µαθητής επιβεβαιώνει την αναποτελεσµατικότητά του αναφορικά µε την 

ικανότητα χειρισµού των καταστάσεων και παράλληλα αποκτά χαµηλή εικόνα για τις 

ικανότητές του (Κ. Μπασέτας, 2000, σελ. 396 /Κ. Μπασέτας, 1999, σελ. 43-44).   

 Τα άτοµα που βιώνουν την κατάσταση της µαθηµένης απελπισίας θεωρούν ότι 

τα αποτελέσµατά τους δε συνδέονται µε τις ενέργειες τους,  τείνουν να υποτιµούν τις 

επιτυχίες τους, παράλληλα µε το να αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στις αποτυχίες 

τους, οι οποίες θεωρούν ότι οφείλονται σε έλλειψη ικανοτήτων, δεν έχουν ισχυρά 

κίνητρα, οι προσδοκίες τους για την µελλοντική τους επίδοση είναι αρνητικές, 

βιώνουν συναισθήµατα απόγνωσης, έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση και κατηγορούν 

τους εαυτούς τους για ό,τι αρνητικό, ενώ παράλληλα δεν αποδίδουν σε εσωτερικές 

αιτίες τις επιτυχίες τους, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες (C. Ames, B. Baden et al., 

1986, σελ. 32/ C. Dweck, E. Leggett, 1988, σελ. 257/ J. Ormrod, 1999, σελ. 455/ P. 

Baltes, O. Brim, 1983, σελ. 241). Επιπροσθέτως, αποφεύγουν τις δύσκολες εργασίες 

που έχουν το στοιχείο της πρόκλησης, αντιθέτως επιλέγουν τις εύκολες 

δραστηριότητες, όπου εξασφαλίζεται µε µεγαλύτερη σιγουριά η επιτυχία ή 

δραστηριότητες στις οποίες είχαν σηµειώσει προγενέστερες επιτυχίες, 

απογοητεύονται εύκολα και εγκαταλείπουν την προσπάθεια όταν αντιµετωπίζουν 

εµπόδια, γιατί πιστεύουν ότι είναι µάταια, εµφανίζουν άγχος και σε κατάσταση 

πίεσης αδυνατούν να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικές στρατηγικές µάθησης  (C. 

Dweck, E. Leggett, 1988, σελ. 257-258/ J. Ormrod, 1999, σελ. 455).   
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Αναφορικά µε την περίπτωση του µαθητή που  βρίσκεται στην κατάσταση της 

µαθηµένης απελπισίας, διακατέχεται από αρνητικές αντιλήψεις για τον εαυτό και τις 

ικανότητές του, βιώνει αρνητικά συναισθήµατα, συναισθήµατα απόγνωσης, 

κατωτερότητας, απελπισίας, ηττοπάθειας και ανασφάλειας, παρουσιάζει 

παθητικότητα και στερείται κινήτρων και ως συνέπεια όλων αυτών δεν αναπτύσσει 

τις γνωστικές του ικανότητες και εµφανίζει χαµηλή επίδοση  (C. Dweck, E. Leggett, 

1988, σελ. 258/ Κ. Μπασέτας, 2000, σελ. 395, 397-398). Επίσης, αντιµετωπίζει την 

αποτυχία µε τον πλέον αρνητικό τρόπο, αισθανόµενος ανήµπορος να αντιδράσει και 

να αλλάξει την άσχηµη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Μάλιστα οι Dweck και 

Reppucci  διαπιστώνουν µε έρευνά τους (1973) ότι τα παιδιά που βιώνουν την 

µαθηµένη απελπισία όταν σηµειώνουν αποτυχίες νιώθουν ανίκανα να λύσουν 

προβλήµατα που έλυναν µε ευκολία, πριν την αποτυχία. Από την άλλη πλευρά, τα 

παιδιά που δε βιώνουν την κατάσταση αυτή, δείχνουν επιµονή κατά την αντιµετώπιση 

αποτυχών αποτελεσµάτων (L. Fyans, 1978, σελ. 313).  

 Γενικά τα παιδιά τα οποία έχουν χαµηλό έλεγχο των καταστάσεων και 

ιδιαίτερα όσα βιώνουν την κατάσταση της µαθηµένης απελπισίας αντιµετωπίζουν 

πολλά εµπόδια στη µάθησή τους και κατ’ επέκταση στη σχολική τους ζωή και 

συνηθίζουν να θεωρούν ότι οι αποτυχίες τους οφείλονται στην έλλειψη ικανότητας, η 

οποία κατά την άποψή τους είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

και δεν αλλάζει, ακόµα και µε την αύξηση της προσπάθειας. Επίσης, συνηθίζουν να 

επιλέγουν ευκολότερες εργασίες σε σχέση µε το επίπεδό τους, θέτουν χαµηλών 

απαιτήσεων σκοπούς, δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τα εµπόδια 

που συναντούν χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικές στρατηγικές. Αντίθετα, οι άλλοι 

µαθητές ενδιαφέρονται για τη µάθηση αυτή καθεαυτή, αντιµετωπίζουν τα 

οποιαδήποτε εµπόδια µε τη χρήση ορθών στρατηγικών, έχοντας µάλιστα καλύτερη 

πρόσβαση στο όλο γνωστικό τους υπόβαθρο, προσπαθούν να προλάβουν ένα 

αρνητικό αποτέλεσµα µε τη µάθηση και την προσπάθεια, παραµένουν προσηλωµένοι 

στην εργασία τους, δείχνουν υποµονή και επιµονή και υιοθετούν µια 

διαφοροποιηµένη άποψη περί της ικανότητας, θεωρώντας ότι µεταβάλλεται ανάλογα 

µε την προσπάθεια που καταβάλλει το άτοµο (J. Eccles et al., στο L. Balter, C. Tamis-

LeMonda, «Child Psychology. A handbook of contemporary issues», 1999, σελ. 307/ 

Ε. Skinner et al., 1998, σελ. 10-11).  
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Τρίτο κεφάλαιο  
Τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών 

 

 Στο προηγούµενο κεφάλαιο προσδιορίσαµε τις βασικές έννοιες που 

πραγµατεύεται η εργασία µας και συγκεκριµένα αναφερθήκαµε στα κίνητρα και 

ειδικότερα στα κίνητρα µάθησης, στην έννοια της αυτοαντίληψης, στην ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη που αποτελεί επιµέρους τοµέα της και σε άλλες έννοιες που 

σχετίζονται µε την έννοια του εαυτού (αυτοεκτίµηση, αυτοαποτελεσµατικότητα), 

αναλύσαµε την έννοια της απόδοσης αιτιών και τονίσαµε τη σηµασία τους στο χώρο 

της εκπαίδευσης. Στο παρόν κεφάλαιο θα δούµε διεξοδικότερα τις σχέσεις µεταξύ 

κάποιων από τις έννοιες αυτές, εστιάζοντας σε προηγούµενες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αναδίφηση αυτή σε 

προηγούµενες έρευνες είναι µείζονος σηµασίας, καθώς κάποιες σχέσεις µεταξύ των 

εννοιών που αναλύσαµε απασχόλησαν και τη δική µας έρευνα. 

 

3.1. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα µάθησης των µαθητών του δηµοτικού 

σχολείου   

 

 Οι περισσότερες έρευνες διαπιστώνουν ότι τα κίνητρα µάθησης 

µεταβάλλονται ανάλογα µε την ηλικία του µαθητή.  

Ειδικότερα φαίνεται από τις έρευνες µια µείωση των εσωτερικών κινήτρων 

του µαθητή µε την αλλαγή βαθµίδας από το δηµοτικό προς το γυµνάσιο. Αναφέρουµε 

σχετικά τις έρευνες των Simmons, Rosenberg και Rosenberg (1973), του Brush 

(1980), της Gottfried (1981), της Harter (1981), των Simmons, Blyth και Carleton-

Ford (1982), των Eccles, Midgley και Adler (1984), των Simmons και Blyth (1987), 

των Eccles και Midgley (1988, 1990) (E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 159/ S. Harter, 

1981, σελ. 309/ S. Harter, στο J. Juvonen, K. Wentzel, «Social 

motivation.Understanding children’s school adjustment», 1996, σελ. 13). 

 Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξε και η έρευνα της Ε. Μακρή-Μπότσαρη 

(1999) που διεξήχθη σε 410 µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου από σχολεία 

της πρωτεύουσας (E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 162). 

 Οµοίως και η έρευνα των Ε. Μακρή-Μπότσαρη και Ε. Μέγαρη (2001) 

διαπίστωσε πτώση των εσωτερικών κινήτρων των µαθητών κατά τη µετάβαση τους 
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από την Πρωτοβάθµια στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. 

Μέγαρη, 2001, σελ. 322).  

  Η µείωση αυτή που συµβαίνει στα εσωτερικά κίνητρα του µαθητή, όπως 

αναφέραµε και σε προηγούµενο σηµείο, πιθανόν οφείλεται στη διαφορετική 

οργάνωση και στο διαφορετικό συναισθηµατικό κλίµα που επικρατεί στο δηµοτικό σε 

σχέση µε το γυµνάσιο και το λύκειο. Επίσης, ενδέχεται να σχετίζεται µε τις 

αναπτυξιακές αλλαγές που συµβαίνουν κατά την περίοδο της εφηβείας ή να 

συνδέεται µε την επίδραση της οµάδας των συνοµηλίκων (E. Makri-Botsari, 1999, 

σελ. 159, /Α. Ryan, 2001, σελ. 1135/ S. Harter, 1992, σελ. 86-88,109/ S. Harter et al., 

1992, σελ. 801-2/ S. Harter, 1981, σελ. 309-310 S. Harter, στο J. Juvonen, K. Wentzel, 

«Social motivation.Understanding children’s school adjustment», 1996, σελ. 13-14). 
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3.2. Κίνητρα µάθησης και φύλο του µαθητή 

 

 Αναφορικά µε τη σχέση κινήτρων µάθησης και φύλου οι έρευνες µας δίνουν 

τα ακόλουθα στοιχεία. 

 Η έρευνα του Dweck (1990) διαπιστώνει ότι τα κορίτσια έχουν περισσότερα 

εξωτερικά κίνητρα σε σχέση µε τα αγόρια και προσανατολίζονται στην επίδοση (J. 

Giota, 2002, σελ. 352). 

 Επίσης, αρκετές έρευνες (π.χ. Dweck και Licht, 1980· Parsons και 

Ruble,1977· Ruble και Martin,1998· Spencer και Steele, 1995) έχουν δείξει ότι τα 

κορίτσια γενικά επιλέγουν ευκολότερες εργασίες στο σχολείο, αποφεύγουν τις 

συνθήκες που έχουν κάποιο βαθµό πρόκλησης και ανταγωνισµού, έχουν χαµηλότερες 

προσδοκίες, υποτιµούν τις ικανότητές τους και την µελλοντική τους απόδοση, ενώ τα 

αγόρια τις υπερεκτιµούν. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα κοινωνικά στερεότυπα 

που ευνοούν τα αγόρια, σύµφωνα µε τα οποία τα αγόρια πρέπει να είναι πιο 

αυτόνοµα, περισσότερο ανεξάρτητα, πιο δηµιουργικά, δυναµικότερα από τα κορίτσια 

και µε ισχυρότερη τάση για κυριαρχία και επιβολή (W. Damon, 1998, σελ. 1046-7) 

 Αντίθετα, οι Meece και Holt (1993) βρήκαν ότι τα κορίτσια εµφανίζουν µία 

τάση προς τα εσωτερικά κίνητρα και θεωρούν τη µάθηση ως πρωταρχικό τους στόχο, 

σε σχέση µε τα αγόρια που στοχεύουν στην επίδοση πρωτίστως (J. Giota, 2002, σελ. 

352). 

 Επίσης, ο Γ. Φλουρής µε έρευνα που πραγµατοποίησε το 1987 σε µαθητές της 

Ε΄ και Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου διαπίστωσε ότι τα αγόρια λαµβάνουν 

περισσότερη εξωτερική βοήθεια και παρώθηση από τους γονείς τους στα µαθήµατα, 

περισσότερη πίεση για επιτυχία στο σχολείο, µεγαλύτερη προώθηση για διανοητική 

ανάπτυξη, περισσότερες αµοιβές για τις επιτυχίες τους και περισσότερη επίβλεψη 

αναφορικά µε την πορεία τους στο σχολείο, σε σχέση µε τα κορίτσια, καθώς υπάρχει 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους γονείς για την επαγγελµατική τους εξέλιξη, αφού 

σύµφωνα µε τις παραδοσιακές αντιλήψεις τα αγόρια προορίζονται να αναλάβουν το 

βάρος της κάλυψης των οικονοµικών εξόδων της µελλοντικής τους οικογένειας (Γ. 

Φλουρής, 1989, σελ. 53-57/ Ν. Sprinthall et al., 1994, σελ. 537). Κυρίως τα αγόρια 

επιφορτίζονται από την κοινωνία µε το έργο της ικανοποίησης των υλικών αναγκών 

της οικογένειας που θα δηµιουργήσουν, θεωρούνται οι στυλοβάτες της, γι’ αυτό  η 

οικογένεια φροντίζει να τους προετοιµάσει από τα σχολικά ήδη χρόνια για την 

ανάληψη αυτού του δύσκολου και απαιτητικού ρόλου (Ν. Sprinthall et al., 1994, σελ. 
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537).  Ωστόσο, γενικά διαπιστώνεται ότι στις δυτικές κοινωνίες (για παράδειγµα 

Η.Π.Α., Αυστραλία), οι διαφορές στους ρόλους ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες είναι 

µικρές, καθώς και οι γυναίκες πλέον έχουν αναλάβει σηµαντικές θέσεις στον 

επαγγελµατικό τοµέα και συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγή, όπως και στην 

οικονοµική και κοινωνική ζωή (Α. Fischer, 2000, σελ. 75).  

Επίσης, η έρευνα των Χατζηχρήστου και Hopf (1992) καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι τα κορίτσια εκφράζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα µαθήµατα και 

στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο σε σχέση µε τα αγόρια (X. Χατζηχρήστου, D. Hopf, 

1992, σελ. 259-260, 263).  

Ακόµη, σε έρευνα τoυ Vallerand κ.ά. (1997) διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια 

κατά τη φοίτηση τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση εµφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα 

εσωτερικής παρώθησης και περισσότερη αυτονοµία στο σχολείο, συγκριτικά µε τα 

αγόρια (R. Vallerand et al., 1997, σελ. 1165). Κατά τη γνώµη των ερευνητών η 

διαφορά αυτή στα κίνητρα των µαθητών οφείλεται στο ότι τα αγόρια λαµβάνουν 

περισσότερη κριτική σε σχέση µε κορίτσια από τους δασκάλους τους, δέχονται 

περισσότερο έλεγχο και επικρίσεις, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται αρνητικά τα 

κίνητρα τους από τέτοιου είδους πρακτικές (R. Vallerand et al., 1997, σελ. 1172).   

Σε ανάλογη διαπίστωση προβαίνει και µία προγενέστερη έρευνα, η έρευνα 

των Lloyd και Bareblatt (1984), από την οποία φαίνεται ότι τα κορίτσια εµφανίζουν 

ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα στο λύκειο σε σχέση µε τα αγόρια. Σύµφωνα µε τους 

ερευνητές η διαφορά αυτή υφίσταται λόγω του προσανατολισµού των αγοριών προς 

το επάγγελµα καθώς και της κοινωνικοποίησης των κοριτσιών που προωθεί την 

διανοητική περιέργεια και τάση για ανακάλυψη καθιστώντας τα «µεταφορείς, 

µεταλαµπαδευτές της κουλτούρας» (J. Lloyd, L. Barenblatt, 1984, σελ. 650, 653). 

Από την άλλη πλευρά, η έρευνα της Ε. Μακρή-Μπότσαρη (1999) σε µαθητές 

δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου διαπιστώνει ότι  ενώ τα κορίτσια στο δηµοτικό 

σχολείο εµφανίζουν ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα από τα αγόρια, µε την είσοδο 

τους στο γυµνάσιο και µέχρι και την τρίτη γυµνασίου τα κίνητρα αυτά σταδιακά 

µειώνονται. Από την άλλη πλευρά τα αγόρια έχουν και αυτά  αρκετά  ισχυρά 

εσωτερικά κίνητρα, τα οποία παραµένουν σταθερά (E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 162-

163). Η ερευνήτρια αποδίδει τα αποτελέσµατα αυτά στις παραδοσιακές  στερεότυπες 

αντιλήψεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα αγόρια πρέπει να διαθέτουν περισσότερη 

αυτονοµία, ανεξαρτησία, δηµιουργικότητα, ακόµα και επιθετικότητα από τα κορίτσια  

(E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 167-168). 

  



 113

 Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες (π.χ. Ε. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. Μέγαρη, 2001) 

οι οποίες δε διαπιστώνουν διαφοροποίηση µεταξύ των δύο φύλων αναφορικά µε τον 

προσανατολισµό των κινήτρων µάθησης1 (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. Μέγαρη, 2001, 

σελ. 322).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Εξάλλου πολλές έρευνες αναφορικά µε τη θέση ελέγχου των αιτιών κατά τη διαδικασία των 
αιτιολογικών αποδόσεων δε διαπιστώνουν διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών (π.χ. Crandall κ.ά., 
1965, Pallak κ.ά, 1967, MacMillan και Keogh, 1971, Walls και Cox, 1971, Βuck και Austrin, 1971, 
Zutkoskee κ.ά., 1971, Crandall και Lacey, 1972, Levy κ.ά., 1972,  Dweck και Reppucci, 1973),   
γεγονός που δικαιολογεί και τη µη διαφοροποίησή τους σχετικά µε τα κίνητρα µάθησης, αφού όπως 
φαίνεται υπάρχει συσχέτιση κινήτρων µάθησης και αιτιολογικών αποδόσεων (Ε. Μαccoby, C. Jacklin, 
1978, σελ. 156-157).   
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3.3. Σχέση κινήτρων  µάθησης του µαθητή µε την επίδοση του στο σχολείο 

 

 Πολλές έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι οι µαθητές µε εσωτερικά κίνητρα 

µάθησης εµφανίζουν υψηλότερη επίδοση στο σχολείο, σε σχέση µε τους µαθητές που 

ωθούνται από εξωτερικά κίνητρα για µάθηση. Η Fontaine (1994) σε µία προσπάθεια 

ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η συνάφεια 

µεταξύ εσωτερικών κινήτρων µάθησης και επίδοσης κυµαίνεται σε επίπεδο r=0.20 

µέχρι r=0.40 (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 114). 

 Ακόµη η Harter και οι συνεργάτες της µε έρευνες που πραγµατοποίησαν 

(1982, 1984, 1992) διαπίστωσαν την ύπαρξη συνάφεια µεταξύ των δύο αυτών 

µεταβλητών που τείνει από 0.31 έως 0.34 (S. Harter et al., 1992, σελ. 781/ Ε. Makri-

Botsari, 1999, σελ. 168). 

 Επίσης, ο Helmke (1987) µε µία έρευνα που πραγµατοποίησε σε παιδιά 

πέµπτης και έκτης τάξης δηµοτικού από σχολεία της Γερµανίας διαπίστωσε ότι τα 

κίνητρα που προέρχονται από τον µαθητή επηρεάζουν τη γνωστική του ανάπτυξη, 

καθώς και την προσπάθεια που καταβάλλει, συντελώντας έτσι στη βελτίωση της 

επίδοσής του1 (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 20-21).  

 Eπιπροσθέτως, θετική συνάφεια ανάµεσα στα εσωτερικά κίνητρα και την 

επίδοση διαπίστωσε και η Gottfried (1985) σε επίπεδο r=0.24 µέχρι 0.44 (A. 

Gottfried, 1985, σελ. 644).  

Με µια άλλη έρευνά της (1990) βρήκε συνάφεια µεταξύ των δύο µεταβλητών 

σε επίπεδο r=0.17 έως r=0.32 (Α. Gottfried, 1990, σελ. 530,536 /Ε. Makri-Botsari, 

1999, σελ. 168). 

Η σχέση µεταξύ βαθµών και  εσωτερικών κινήτρων διαπιστώθηκε και από τις 

έρευνες  των Lloyd και Barenblatt (1984) και της Hynd κ.ά. (2000) σε µαθητές 

Λυκείου (J. Lloyd, L. Barenblatt, 1984, σελ. 652/ C. Hynd et al., 2000, σελ. 42-44).   

 Επίσης, η Εύη Μακρή-Μπότσαρη πραγµατοποιώντας το 1999 µία έρευνα σε 

δείγµα 410 µαθητών δηµοτικού σχολείου, γυµνασίου και λυκείου διαπίστωσε ότι 

υπάρχει συνάφεια µεταξύ εσωτερικής παρώθησης και επίδοσης σε επίπεδο r=0.34 (Ε. 

Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 114/ Ε. Makri-Botsari, 1999, σελ. 164). Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα κατέληξε µε έρευνά της σε συνεργασία µε την Ε. Μέγαρη (2001) η 

οποία πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. Μέγαρη, 2001,  σελ. 323).  
                                                 
1 Η έρευνα αυτή αφορά το µάθηµα των Μαθηµατικών (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 20).  
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Ανάλογες έρευνες έχουν πραγµατοποιήσει οι Haywood και Burke (1977), ο 

Ryan κ.ά. (1985) oι Deci και Ryan (1985), οι Ryan, Connell και Deci (1985), η 

Fontaine (1994), οι Drew και Watkins (1998), διαπιστώνοντας τη σχέση µεταξύ των 

δύο αυτών µεταβλητών (Ε. Μakri-Botsari, 1999, σελ. 158/ Α. Gottfried, 1990, σελ. 

525).   

Η εσωτερική παρώθηση γενικά συµβάλλει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος 

για τα µαθήµατα, στην επιλογή εργασιών που συντελούν στον εµπλουτισµό της 

γνώσης, στην καταβολή µεγαλύτερης προσπάθειας, στην επίδειξη υποµονής και 

επιµονής στην αντιµετώπιση τυχόν δυσκολιών και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα τη 

βελτίωση της επίδοσης και την επιτυχία στο σχολείο. Έτσι η υψηλή επίδοση 

δηµιουργεί θετικά συναισθήµατα, συντελεί στο σχηµατισµό υψηλής αυτοαντίληψης 

για τις ικανότητες και θετικών προσδοκιών για το µέλλον, συµβάλλει στον καθορισµό 

µελλοντικών στόχων, µε συνέπεια την περαιτέρω  εσωτερική παρώθηση του µαθητή 

και τη δηµιουργία ενός κύκλου αµοιβαίων αλληλεπιδράσεων (E. Μακρή-Μπότσαρη, 

Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 324).  
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3.4. Σχέση κινήτρων µάθησης του µαθητή µε την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψή του 

 

 Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί έχουν εξετάσει την 

αυτοαντίληψη, την αυτοεκτίµηση και την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη του µαθητή σε 

σχέση µε την επίδοσή του. Φαίνεται ότι η θετική εικόνα για τον εαυτό επηρεάζει 

θετικά τις σχέσεις του µαθητή µε το σχολικό του περιβάλλον, αυξάνοντας έτσι τα 

εσωτερικά του κίνητρα για τη µάθηση και ενεργοποιώντας τον να προσεγγίσει τις 

σχολικές εργασίες µε θετικές προσδοκίες, αυτοπεποίθηση, προσπάθεια και επιµονή, 

µε συνέπεια την βελτίωση της επίδοσής του (R. Burry, 1982, σελ. 215/ M. Bong, E. 

Skaalvik, 2003, σελ. 27/ P. Pokay, P. Blumenfeld, 1990, σελ. 41).  

  Αναφορικά µε τη σχέση αυτοαντίληψης και επίδοσης, ο Coleman και οι 

συνεργάτες του (1966) µε µελέτη τους στις Η.Π.Α. αποκάλυψαν ότι η αυτοαντίληψη 

των µαθητών συσχετίζεται περισσότερο µε την επίδοσή τους στο σχολείο απ’ ό,τι µε 

την οικογενειακή τους προέλευση (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 17). Επίσης, οι Hansford 

και Hattie (1982) µέσω της ανασκόπησης που πραγµατοποίησαν στη διεθνή 

βιβλιογραφία διαπίστωσαν ότι η συσχέτιση της επίδοσης µε την αυτοεκτίµηση είναι 

περίπου r=0.20, ενώ η συσχέτιση επίδοσης και ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης είναι σε 

επίπεδο r=0.40 (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 115). Σε ανάλογα συµπεράσµατα 

είχε καταλήξει και ο Campbell (1967), µελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία των 

δεκαετιών του ΄50 και του ΄60 (Γ. Φλουρής, 1989,σελ. 17). Θετική συσχέτιση µεταξύ 

αυτοαντίληψης και επίδοσης διαπίστωσαν και οι Steinkamp και Maehr (1983), η 

Byrne (1984) και ο Marsh (1993) µε βιβλιογραφική τους αναδίφηση σε αρκετές 

έρευνες (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 19-20/ Η. Marsh, A. Yeung, 1997, σελ. 41).  

 Οι Piers και Harris (1964) βρήκαν τη συνάφεια µεταξύ σχολικής επίδοσης και 

αυτοεκτίµησης σε επίπεδο r=0.19 και 0.32 και σε µεταγενέστερη έρευνα τους (1969) 

βρήκαν r=0.32 έως 0.43, οι Williams και Cole (1968) βρήκαν r=0.33, οι Gill και      

D’ Oyley(1970) r=0.35 και 0.42, οι Μοrrison, Thomas και Weaver (1973) r=0.34, οι 

Simon και Simon (1975) βρήκαν r=0.33,  οι Lewis και Adank (1975) r=0.30 και 0.42, 

ο Coopersmith (1976) r=0.30, (R. Burry, 1982, σελ. 207-208). 

Οι Skaalvik και Hagtvet (1990) µε έρευνα που διενήργησαν βρήκαν συνάφεια 

µεταξύ σχολικής επίδοσης και αυτοεκτίµησης µεταξύ 0.20 και 0.30 και µεταξύ 

σχολικής επίδοσης και αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας 0.40 µέχρι 0.60 (Ε. 

Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 115).  
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 Ανάλογες έρευνες που διαπίστωσαν τη σχέση σχολικής επίδοσης και 

αυτοαντίληψης είναι του Jersild (1952), των Βrookover, Paterson και Thomas (1962), 

του Combs (1965), των Labenne και Greene (1969), του Caplin (1969), των Soares 

και Soares (1969). επίσης, του Purkey (1970), του Trowbridge (1972), των Canfield 

και Wells (1976), του Chang (1976), των Mintz και Muller (1977), των Ο΄Malley και 

Bachman (1977, 1979),  του Ellerman (1980), των Ledingham και Schwartzman 

(1984), του Valas (2001) (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 7,17-18/ Η. Valas I, 2001, σελ. 83/ 

Η. Valas II, 2001, σελ. 102/ R. Burry, 1982, σελ. 207-208).  

Επιπροσθέτως, αρκετές έρευνες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση ανάµεσα στην επίδοση και στην αυτοαντίληψη της ακαδηµαϊκής 

ικανότητας. Αναφέρουµε τις έρευνες του Torshen (1969), των Anderson και Johnson 

(1971), των Mintz και Muller (1977), των Larned και Μuller (1979), των Marx και 

Winne (1980), του West κ.ά. (1980), των Maruyama, Rubin και Kingsbury (1981), 

των Shavelson και Bolus (1982), της Byrne (1982), των Marsh, Smith κ.ά. (1983) (Γ. 

Φλουρής, 1989, σελ. 18-19/ E. Συγκολλίτου, «Τα κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 

114/ R. Burry, 1982, σελ. 210-211/ B. Bloom, 1976, σελ. 155/ B. Byrne, στο B. 

Bracken, «Handbook of self-concept», 1996, σελ. 299). 

Ακόµη, θετική συνάφεια µεταξύ των δύο µεταβλητών διαπιστώθηκε και από 

τις έρευνες των Brookover, Patterson και Thomas (1962), Jones και Grieneeks (1970),  

Brookover και Passalacqua (1981), Skaalvik (1982, 1986), Hansford και Hattie 

(1982), Marsh (1984, 1992), Skaalvik και Lauvdal (1984) σε επίπεδο 0.40-0.60 (E. 

Skaalvik, K. Hagtvet, 1990, σελ. 292/ Η. Marsh, 1992, σελ. 41/ B. Byrne, στο B. 

Bracken, «Handbook of self-concept», 1996, σελ. 299).  

Επιπροσθέτως, θετική σχέση µεταξύ των µεταβλητών αυτών βρήκε και η 

έρευνα των Brookover, Le Pere κ.ά. (1965) που κυµάνθηκε από 0.56 έως 0.65 (R. 

Burry, 1982, σελ. 210).  

Μια άλλη έρευνα, του Kifer (1973) διαπίστωσε ότι η συνάφεια  µεταξύ 

επίδοσης και σχολικής αυτοαντίληψης ήταν 0.23 για τα παιδιά της Ε΄ δηµοτικού και 

0.50 για τα παιδιά της Α΄ γυµνασίου  (R. Burry, 1982, σελ. 212/ B. Bloom, 1976, σελ. 

155). 

Θετική συνάφεια βρήκε και η έρευνα των Byrne και Gavin (1996) σε παιδιά 

δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου από τον Καναδά και µάλιστα σε αρκετά υψηλό 

επίπεδο r=0.78  (B. Byrne, D. Gavin, 1996, σελ. 226).  

  



 118

 Στον ελληνικό χώρο, µία από τις πρώτες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν 

σχετικά µε την αυτοαντίληψη των µαθητών στο δηµοτικό σχολείο ήταν των Φλουρή 

και Μαντζάνα (1978). Από τη συγκεκριµένη έρευνα προέκυψε µία ελαφριά 

συσχέτιση µεταξύ αυτοαντίληψης και επίδοσης των µαθητών (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 

21-22).  

Ακόµη, ο Φλουρής (1982-3) µε έρευνα που πραγµατοποίησε σε µαθητές 

λυκείου στην Κρήτη διαπίστωσε την ύπαρξη θετικής συνάφειας µεταξύ επίδοσης και 

αυτοαντίληψης. Όσο πιο θετική ήταν η αυτοαντίληψη των µαθητών, τόσο καλύτερη 

ήταν η επίδοσή τους στα µαθήµατα και το αντίστροφο (Γ. Φλουρής, 1983, σελ. 28-

29).  

Επίσης, µια άλλη έρευνα του Φλουρή (1987) σε µαθητές των τελευταίων 

τάξεων του δηµοτικού σχολείου βρήκε συνάφεια ανάµεσα σε επίδοση και 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη σε επίπεδο r=0.22 µέχρι r=0.28 (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 

σελ. 84 / Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 115). 

 Συµπληρώνοντας, θετική συνάφεια διαπίστωσε και η ∆ραγώνα στη διατριβή 

της (1983) πραγµατοποιώντας πανελλήνια έρευνα στην Αθήνα και στην περιφέρεια 

σε παιδιά ηλικίας 12 ετών (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 115/ Γ. Φλουρής, 1983, 

σελ. 27/ Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 22-23). 

 Ακόµη, η Λεονταρή (1992) βρήκε µε έρευνά της που διενήργησε σε µεγάλες 

τάξεις του δηµοτικού σχολείου ότι η συσχέτιση µεταξύ επίδοσης και αυτοαντίληψης 

της ικανότητας στο σχολείο είναι 0.26 έως 0.32 (Α. Λεονταρή, 1996, σελ. 169/ Ε. 

Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 115). 

 Θετική συνάφεια διαπίστωσε και η έρευνα των Χατζηχρήστου και Hopf 

(1992) που διεξήχθη σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου από περιοχές της 

Μακεδονίας (X. Χατζηχρήστου, D. Hopf, 1992, σελ. 261, 265).  

 Σηµαντικές έρευνες έχει πραγµατοποιήσει σχετικά και η Ε. Μακρή-

Μπότσαρη. Με έρευνες που διεξήγαγε σε µαθητές από την Στ΄ τάξη του δηµοτικού 

µέχρι και την Γ΄ Λυκείου (1999) βρήκε συνάφεια ανάµεσα στην επίδοση και 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 0.50. Επίσης µε µια άλλη έρευνά της που έγινε σε Ελλάδα 

και Πορτογαλία σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου διαπίστωσε ότι η συνάφεια 

µεταξύ επίδοσης και αυτοαντίληψης της ικανότητας ήταν της τάξης του r=0.52-0.59 

για τους Έλληνες µαθητές και r=0.40-0.44 για τους Πορτογάλους. Η συνάφεια µεταξύ 

επίδοσης και αυτοεκτίµησης βρέθηκε r=0.24 για τους µαθητές από την Ελλάδα και 
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r=0.28 για τους µαθητές από την Πορτογαλία (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 116/ 

Ε. Makri-Botsari, 1999, σελ. 164).   

 Γενικά διαπιστώνεται ότι τα παιδιά µε θετική αυτοαντίληψη και ειδικότερα 

θετική αυτοαντίληψη για τις ικανότητές τους στα µαθήµατα µπορούν να θέτουν 

δικούς τους σκοπούς µάθησης, να υπολογίζουν την προσπάθεια που χρειάζεται να 

καταβάλουν για την επίτευξη τους και δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια ακόµα και 

όταν συναντούν εµπόδια, συνεπώς µπορούν να διευθετούν µε αποτελεσµατικότητα τη 

συµπεριφορά τους που σχετίζεται µε τις µαθησιακές δραστηριότητες κι έτσι 

σηµειώνουν επιτυχίες και υψηλές επιδόσεις (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 13).    

 Ωστόσο οι έρευνες που συσχετίζουν την αυτοαντίληψη και την ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη µε τα κίνητρα του µαθητή είναι σαφώς λιγότερες.  

Η Harter και οι συνεργάτες της µε έρευνες που πραγµατοποίησαν σε αρκετά 

δείγµατα µαθητών από τις H.Π.Α. (1981, 1984, 1992) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

η συνάφεια µεταξύ εσωτερικών κινήτρων µάθησης και ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης 

είναι σε επίπεδο r=0.52-0.64. (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 114). 

Επίσης, η Gottfried  (1990) σε έρευνα που έκανε µε παιδιά του δηµοτικού 

σχολείο διαπίστωσε συνάφεια ανάµεσα στα εσωτερικά κίνητρα µάθησης και στην 

αυτοαντίληψη της ακαδηµαϊκής ικανότητας της τάξης του r=0.35 έως r=0.40. (Ε. 

Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 114). 

Άλλες έρευνες που διαπίστωσαν ότι τα εσωτερικά κίνητρα µάθησης 

σχετίζονται µε υψηλότερη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη είναι οι έρευνες των Vallerand 

και Reid (1982), των Meece, Blumenfeld και Hoyle (1988), των Watkins και Hattie 

(1990), των Mac Iver et al. (1991), των Harter και Jackson (1992), των Skaalvik και 

Rankin (1996), του Skaalvik (1997, 1998) (Ε. Makri-Botsari, 1999, σελ. 158/ D. Mac 

Iver et al., 1991, σελ. 202, 207/ M. Bong, E. Skaalvik, 2003, σελ. 27/ S. Harter, στο J. 

Juvonen, K. Wentzel, «Social motivation.Understanding children’s school 

adjustment», 1996, σελ. 15). 

 Στον ελληνικό χώρο η Εύη Μακρή-Μπότσαρη (1999), µε έρευνα που 

πραγµατοποίησε σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου, βρήκε ότι η 

συνάφεια αυτή είναι σε επίπεδο r=0.46 (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 114/ Ε. 

Makri-Botsari, 1999, σελ. 164). Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα 

των Ε. Μακρή-Μπότσαρη και Ε. Μέγαρη (2001), η οποία βρήκε ότι η θετική 

αυτοεκτίµηση επηρεάζει θετικά τον προσανατολισµό των κινήτρων µάθησης (Ε. 

Μακρή-Μπότσαρη, Ε. Μέγαρη, 2001,  σελ. 323). 
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3.5. Αιτιακή διασύνδεση µεταξύ έννοιας του εαυτού, κινήτρων µάθησης και 

σχολικής επίδοσης 

 

 Ένα θέµα το οποίο απασχόλησε αρκετά τις έρευνες που διεξήχθησαν αφορά 

στο αν η έννοια του εαυτού και/ή τα κίνητρα µάθησης προηγούνται αιτιωδώς της 

σχολικής επίδοσης ή αν συµβαίνει το αντίστροφο, αν η σχολική επίδοση προηγείται 

ως αιτία της έννοιας του εαυτού και των κινήτρων µάθησης. Πάνω στο θέµα αυτό 

έχουν προταθεί από τους µελετητές τρία µοντέλα, το µοντέλο αυτοενίσχυσης, το 

µοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων και το µοντέλο των αµοιβαίων σχέσεων (Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001, σελ. 116). 

 Καταρχήν το µοντέλο αυτοενίσχυσης (self-enhancement model) υποστηρίζει 

ότι η έννοια του εαυτού και/ή τα κίνητρα προηγούνται ως αιτίες της σχολικής 

επίδοσης, ότι συµβάλλουν κατά θετικό ή αρνητικό τρόπο στην επίδοσή τους (Ε. 

Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 116/ Η. Marsh, A.  Yeung, 1997, σελ. 42/ Η. Marsh, 

1990 a, σελ.646).  

Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στο µοντέλο της αυταξίας του Covington (self-

worth model) σύµφωνα µε το οποίο οι στόχοι επίδοσης των µαθητών, ανεξάρτητα 

από το αν προσανατολίζονται στη µάθηση ή στην επίδοση, αποσκοπούν στη 

δηµιουργία και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου αυτοεκτίµησης και της αίσθησης 

ότι διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας. Ο  πιο διαδεδοµένος τρόπος βάσει του οποίου κρίνονται οι 

ικανότητες των µαθητών στο σχολείο είναι οι σχολικοί βαθµοί, οι οποίοι 

προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την εικόνα που σχηµατίζει το άτοµο για τον εαυτό 

και την αξία του, καθώς και τη διαµόρφωση της εικόνας για το άτοµο από τον 

κοινωνικό περίγυρο (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 116). 

 Όµως εκτός από τους σχολικούς βαθµούς εξαιρετικής σηµασίας είναι και ο 

προσανατολισµός του ατόµου απέναντι στην επιτυχία. Κάποιοι µαθητές ορίζουν την 

επιτυχία σε σχέση µε τις προηγούµενες τους επιδόσεις και επιδιώκουν να 

βελτιώνονται διαρκώς µέσω της προσπάθειάς τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 

και µαθητές, οι οποίοι ως κριτήριο για την επιτυχία τους χρησιµοποιούν τη σύγκριση 

της επίδοσής τους µε την επίδοση των άλλων στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο και 

επιδιώκουν να έχουν καλύτερη επίδοση από αυτούς. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις  

εµφανίζουν τάσεις για αποφυγή της αποτυχίας, οι οποίες σχετίζονται µε το φόβο τους 

µήπως δείξουν έλλειψη ικανότητας. Για τον λόγο αυτό προσπαθούν να 
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προστατεύσουν την αυτοαξία τους, υιοθετώντας στρατηγικές αποφυγής της 

προσπάθειας, δηλαδή δείχνοντας συγκράτηση στην προσπάθεια που καταβάλλουν και 

αναβλητικότητα στην εµπλοκή τους µε τη µαθησιακή δραστηριότητα, ώστε αν 

αποτύχουν να αποδοθεί το αρνητικό αποτέλεσµα στην έλλειψη προσπάθειας και όχι 

ικανότητας και να µη δοθεί η εικόνα του µη ικανού, καθώς επίσης και 

αναλαµβάνοντας υπερβολικά υψηλούς στόχους, ώστε ένα ενδεχόµενο αρνητικό 

αποτέλεσµα να αποδοθεί στην δυσκολία του έργου (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 

116-117/ Α. Helmke, M. VanAken, 1995, σελ. 624/ D. Mac Iver et al., 1991, σελ. 201). 

Επιπλέον, δείχνουν απαισιοδοξία ως στρατηγική άµυνας που σηµαίνει ότι διατηρούν 

χαµηλές προσδοκίες για την επίτευξη του στόχου ή υποβαθµίζουν την αξία της 

µάθησης κάποιου συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. Συνεπώς, η προσπάθεια 

αυτή για προστασία της αυτοαξίας µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίδοσή τους 

(Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 116-117). Η ύπαρξη του µοντέλου αυτού δεν έχει 

µόνο θεωρητική σηµασία. Έχει και πρακτική αξία υπό την έννοια ότι η βελτίωση της 

ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης των παιδιών µέσω µηχανισµών ενίσχυσης µπορεί να 

οδηγήσει στην καλυτέρευση της επίδοσής τους στο σχολείο (A. Helmke, M. vanAken, 

1995, σελ. 624/ R. Burry, 1982, σελ. 225).  

Υπάρχουν αρκετές έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν το µοντέλο της 

αυτοενίσχυσης. Αναφέρουµε τις έρευνες των Jones και Grieneeks (1970), του 

Bachman κ.ά. (1978), των Shavelson και Bolus (1982) σε µικρό δείγµα από µαθητές 

της Α΄ γυµνασίου, του Μarsh (1990) σε µαθητές λυκείου, µε τις οποίες διαπιστώθηκε 

ότι η αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας επηρεάζει την επίδοση στο σχολείο (Ε. 

Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ.120/ Η. Marsh, A. Yeung, 1997, σελ. 42/ R. Burry, 1982, 

σελ. 210).  

Εκτός από το µοντέλο αυτοενίσχυσης υπάρχει και το µοντέλο ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων (skill-development model) το οποίο υποστηρίζει ότι η επίδοση προηγείται 

ως αιτία της έννοιας του εαυτού και των κινήτρων µάθησης. Πρόκειται  για µία 

αντίληψη, η οποία ήταν διαδεδοµένη µέχρι τη δεκαετία του ΄60. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο αυτό η επίδοση επηρεάζει σηµαντικά  προς θετική ή αρνητική κατεύθυνση 

τη διαµόρφωση της έννοιας του εαυτού και την ανάπτυξη των κινήτρων µάθησης. Η 

επίδραση αυτή συντελείται µέσω της κοινωνικής σύγκρισης µε τους αποκαλούµενους 

«σηµαντικούς άλλους», βάσει της οποίας εκτιµάται αν ένα αποτέλεσµα είναι επιτυχές 

ή αποτυχηµένο. Τα ευρήµατα των διαφόρων ερευνών δείχνουν ότι οι µαθητές που 

επιτυγχάνουν αναπτύσσουν  θετική εικόνα για τον εαυτό τους και παρωθούνται από 
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εσωτερικά κίνητρα µάθησης, σε αντίθεση µε τους µαθητές χαµηλής επίδοσης, οι 

οποίοι σχηµατίζουν µία αρνητική αυτοαντίληψη για τον εαυτό και τις ικανότητές τους 

και στερούνται εσωτερικής παρώθησης για µάθηση (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 

117-118/ E. Skaalvik, K. Hagtvet, 1990, σελ. 292/ X. Χατζηχρήστου, D. Hopf, 1992, 

σελ. 259/ Η. Marsh, 1990 a, σελ.647). H πρακτική αξία του µοντέλου αυτού έγκειται 

στο ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ατόµου στο σχολείο 

µπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της ακαδηµαϊκής του αυτοαντίληψης, αφού η 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επίδοσή του (H. 

Marsh, A. Yeung, 1997, σελ. 42/ H. Marsh, στο  J. Suls, «Psychological perspectives 

on the self», 1993, σελ.76). 

Την επίδραση της επίδοσης ως αιτίας στην έννοια του εαυτού και στα κίνητρα 

µάθησης επιβεβαίωσαν και αρκετές έρευνες. Αναφέρουµε τις έρευνες των Calsyn και 

Kenny (1977) που πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου, την 

πολυετή έρευνα των Juang και Silbereisen (1985), τη διαχρονική έρευνα των 

Bachman και Ο΄Μalley (1986), την έρευνα των Rosenberg, Schooler και Schoenbach  

(1989), την έρευνα του Hoge κ.ά. (1995) που διενεργήθηκε σε µαθητές Στ΄ δηµοτικού 

και Α΄ γυµνασίου. Επίσης, οι έρευνες των Connell και Harter (Connell, 1981, Harter, 

1992, Harter και Connell, 1984) σε µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου διαπιστώνουν 

ότι η επίδοση επηρεάζει την αυτοαντίληψη του µαθητή και η αυτοαντίληψη ασκεί 

επίδραση στα κίνητρά του για µάθηση (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 118-119, 

121/ L. Juang, R. Silbereisen, 2002, σελ. 14/ G. Maruyama et al., 1981, σελ. 964). 

 Επίσης υπάρχει και το µοντέλο των αµοιβαίων σχέσεων (reciprocal effects 

model),  που προτάθηκε από τον Marsh, το οποίο υποστηρίζει ότι µεταξύ έννοιας του 

εαυτού, κινήτρων µάθησης και επίδοσης υπάρχει αµοιβαιότητα και αλληλεπίδραση. 

Η επίδοση επηρεάζει την έννοια του εαυτού και τα κίνητρα για µάθηση, αλλά και η 

έννοια του εαυτού και τα κίνητρα επηρεάζουν την επίδοση του µαθητή, 

δηµιουργώντας έτσι µία κυκλική πορεία (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 118/ E. 

Skaalvik, K. Hagtvet, 1990, σελ. 293). Πιο συγκεκριµένα η υψηλή επίδοση, η επιτυχία 

στο σχολείο δηµιουργεί θετικά συναισθήµατα στο µαθητή και συντελεί στη 

διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης για τις ικανότητές του, συµβάλλοντας έτσι 

στη δηµιουργία κινήτρων για µάθηση και συµµετοχής σε µαθησιακές 

δραστηριότητες. Με τη σειρά τους τα κίνητρα µάθησης επιδρούν στην επίδοση και 

επιτυχία του µαθητή στο σχολείο (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 124/ Α. Wigfield, 

M. Karpathian, 1991, σελ. 247). 
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 Το µοντέλο αυτό έχει τύχει τεκµηρίωσης από αρκετές έρευνες. Αναφέρουµε 

την έρευνα του Helmke (1987), η οποία πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές Ε΄ τάξης του 

δηµοτικού από σχολεία της Γερµανίας, συνεχίστηκε όταν πήγαν στη Στ΄ τάξη και 

βρήκε ότι υπήρχε αµοιβαία σχέση µεταξύ της αυτοαντίληψης των µαθητών και της 

επίδοσης τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών, κατά τη φοίτησή τους στη Στ΄ τάξη.  

Επίσης υπάρχει η έρευνα των Skaalvik και Hagtvet (1990), η οποία διαπίστωσε την 

ύπαρξη αµοιβαίων σχέσεων σε µαθητές Στ΄ δηµοτικού1 και της Fontaine (1994) σε 

µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου από την Πορτογαλία που διαπίστωσε την ύπαρξη 

αµοιβαίων σχέσεων µεταξύ σχολικής αυτοαντίληψης και επίδοσης, καθώς και µεταξύ 

επίδοσης και κινήτρων µάθησης, όπου όµως µόνο η επίδραση της επίδοσης στα 

κίνητρα ήταν στατιστικά σηµαντική (Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 20 /Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001, σελ. 119, 121,123-124). Επιπροσθέτως, ο Marsh (1988, 1990) 

διενήργησε έρευνες διαπιστώνοντας την αµοιβαία επίδραση αυτοαντίληψης και 

επίδοσης (H. Marsh, A. Yeung, 1997, σελ. 42-43). Άλλη έρευνα που συνηγορεί υπέρ 

του µοντέλου αυτού είναι η έρευνα  του Jerusalem (1983), του Pekrun (1987), του 

Helmke (1992), των Helmke και vanAken (1995), όπου όµως η επίδραση της 

επίδοσης στην αυτοαντίληψη ήταν ισχυρότερη σε σχέση µε την επίδραση της 

αυτοαντίληψης στην επίδοση, καθώς και η έρευνα των Marsh και Seeshing Yeung σε 

µαθητές από την Αυστραλία (H. Marsh, A. Yeung, 1997, σελ. 43, 49/ Α. Helmke, M. 

vanAken, 1995, σελ. 625, 635). Στον ελληνικό χώρο την ύπαρξη του µοντέλου της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ αυτοαντίληψης, κινήτρων και επίδοσης επιβεβαίωσε η 

έρευνα των Μακρη-Μπότσαρη και Μέγαρη (2001) σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου 

και λυκείου (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 122-124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Στη Γ΄ δηµοτικού διαπιστώθηκε ότι η σχολική επίδοση προηγείται αιτιωδώς της έννοιας του εαυτού 
και των κινήτρων µάθησης (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ.119).  
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3.6. Σχέση κινήτρων µάθησης του µαθητή µε τις αιτιολογικές του αποδόσεις 

στην περίπτωση της επιτυχίας ή αποτυχίας του στο σχολείο 

 

Μολονότι οι περισσότερες έρευνες που µελετούν τα κίνητρα µάθησης 

εστιάζονται στη σχέση τους µε τη σχολική επίδοση του µαθητή, υπάρχουν και 

κάποιες έρευνες οι οποίες προσπαθούν να διερευνήσουν τη σχέση τους µε τις 

αιτιολογικές του αποδόσεις.  

Αναφέρουµε την έρευνα των Harter και Connell (1984), µε την οποία 

διαπιστώθηκε ότι οι αιτιολογικές αποδόσεις του µαθητή και ειδικότερα η ερµηνεία 

του για τη θέση ελέγχου της αιτίας παίζει σηµαντικό ρόλο στα κίνητρα του. 

Ειδικότερα η έρευνα έδειξε ότι οι µαθητές που παρωθούνται από εσωτερικά κίνητρα 

θεωρούν ότι οι ίδιοι έχουν τον έλεγχο των επιτυχηµένων ή αποτυχηµένων 

αποτελεσµάτων τους. Από την άλλη πλευρά οι µαθητές µε εξωτερικά κίνητρα 

µάθησης θεωρούν ότι οι αιτίες της επιτυχίας ή της αποτυχίας τους έχουν εξωτερική 

θέση ελέγχου. Έτσι ο δείκτης r για τη συνάφεια εσωτερικών κινήτρων µάθησης και  

εξωτερικής θέσης ελέγχου των αιτιών βρέθηκε ίσος µε –0.23 για τους µαθητές του 

δηµοτικού και –32 για τους µαθητές του γυµνασίου. Ανάλογα αποτελέσµατα εξήγαγε 

και η έρευνα των Drew και Watkins (1998) (E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 158-

159,168-169). 

Επίσης στον ελληνικό χώρο η έρευνα της Ε. Μακρή-Μπότσαρη κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι όσο πιο εξωτερικά είναι τα κίνητρα µάθησης του µαθητή, τόσο 

λιγότερο υπεύθυνο θεωρεί τον εαυτό του   για   τις   επιτυχίες   ή   τις   αποτυχίες   του  

(r= -0.21) (E. Makri-Botsari, 1999, σελ. 164).  

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι οι µαθητές που παρωθούνται 

από εσωτερικά κίνητρα και προσανατολίζονται στη µάθηση, αποδίδουν τις επιτυχίες 

ή τις αποτυχίες τους σε εσωτερικούς παράγοντες που δύνανται να ελέγξουν, δηλαδή 

στην προσπάθεια και στην ικανότητά τους, καθώς πιστεύουν ότι η προσπάθεια είναι 

αλληλένδετη µε το αποτέλεσµα, είτε θετικό είτε αρνητικό. Από την άλλη πλευρά οι 

µαθητές µε εξωτερικά κίνητρα, προσανατολισµένοι στην επίδοση, δε θεωρούν ότι 

προσπάθεια και αποτέλεσµα συνδέονται ιδιαίτερα, µε αποτέλεσµα να αποδίδουν τις 

επιτυχίες τους σε εξωτερικούς παράγοντες έξω από τη σφαίρα επιρροής τους, όπως 

είναι η βοήθεια των άλλων, η τύχη ή η ευκολία του έργου και τις αποτυχίες τους στην 

έλλειψη βοήθειας, στην ατυχία και τη δυσκολία του έργου (E. Makri-Botsari, 1999, 

σελ. 168/ E. ∆ερµιτζάκη, 2000, σελ. 82). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Πρώτο κεφάλαιο 
Η µεθοδολογία της έρευνας 

 

1.1. Οι υποθέσεις της έρευνας 

 

 Με βάση τη βιβλιογραφική µας αναδίφηση, τη µελέτη δηλαδή της σχετικής µε 

το πρόβληµα της έρευνάς µας βιβλιογραφίας, διατυπώνουµε τις ακόλουθες υποθέσεις 

για την έρευνά µας: 

1. Οι µαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου έχουν ισχυρότερα 

εσωτερικά κίνητρα µάθησης. 

2. Τα κορίτσια της Ε΄ και Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου έχουν ισχυρότερα 

εσωτερικά κίνητρα µάθησης, σε σχέση µε τα αγόρια.  

3. Οι µαθητές µε ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα µάθησης έχουν υψηλότερα 

επίπεδα ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης.  

4. Οι µαθητές µε ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα µάθησης εµφανίζουν 

υψηλότερη επίδοση στα µαθήµατα του σχολείου. 

5. Οι µαθητές όσο ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα µάθησης έχουν, τόσο λιγότερο 

αποδίδουν τις αιτίες της επιτυχίας ή αποτυχίας τους σε εξωτερικούς 

παράγοντες.  

 

1.2. Όργανα της έρευνας 

 

Για την πραγµατοποίηση της έρευνας έγινε χρήση τριών κλιµάκων1 οι οποίες 

εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο ερωτηµατολόγιο. Οι κλίµακες αυτές είναι οι εξής: 

1.Κλίµακα για την αξιολόγηση του προσανατολισµού των κινήτρων µάθησης 

Για την αξιολόγηση του προσανατολισµού των κινήτρων µάθησης  

χρησιµοποιήθηκε η σταθµισµένη «Κλίµακα Εσωτερικού-Εξωτερικού 

Προσανατολισµού στο Σχολείο» («Scale of Intrinsic versus Extrinsic Orientation in 

the Classroom») της S.Harter (1981), η οποία έχει µεταφραστεί και προσαρµοσθεί 
                                                 
1 Η κλίµακα ορίζεται ως «ένα σύστηµα αναφοράς, αφηρηµένο ή συγκεκριµένο, στο οποίο τοποθετείται 
ή ανάγεται ένα ποιοτικό αντικείµενο κι έτσι πετυχαίνεται η ποσοτικοποίηση και µέτρησή του» (Μ. 
Βάµβουκας, 1998, σελ. 306).  Οι συγκεκριµένες κλίµακες τις οποίες χρησιµοποιήσαµε για την έρευνά 
µας ανήκουν στις κλίµακες διαθέσεων/στάσεων που αποτελούν παραλλαγές των τεστ κι αντανακλούν 
προσπάθεια ποσοτικοποίησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (που στην προκειµένη περίπτωση είναι για 
παράδειγµα τα κίνητρα µάθησης) (Ε. ∆ηµητρόπουλος, 1994, σελ. 107).  
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στα ελληνικά από την ερευνήτρια Εύη Μακρή-Μπότσαρη. Από την κλίµακα αυτή 

χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες έρευνάς µας οι δύο υποκλίµακες, οι οποίες 

αφορούν στον προσανατολισµό των κινήτρων: η µία αναφέρεται στην προτίµηση της 

πρόκλησης των δύσκολων και πολύπλοκων σχολικών θεµάτων και προβληµάτων 

έναντι της προτίµησης των εύκολων σχολικών εργασιών και η δεύτερη στο 

εσωτερικό ενδιαφέρον των µαθητών για τα διδασκόµενα µαθήµατα έναντι του 

ενδιαφέροντος των µαθητών να πάρουν υψηλούς βαθµούς και να ευχαριστήσουν τους 

δασκάλους ή/και τους γονείς τους. Καθεµιά από τις δύο αυτές υποκλίµακες 

περιλαµβάνει πέντε ερωτήσεις/δηλώσεις κι έτσι εξάγεται ένα σύνολο δέκα 

ερωτήσεων/δηλώσεων.  Στις δέκα αυτές ερωτήσεις προστέθηκαν και δέκα  δικές µας 

ερωτήσεις/δηλώσεις, οι οποίες σχετίζονται κι αυτές µε τον προσανατολισµό των 

κινήτρων για µάθηση1. Επιπροσθέτως, έγιναν κάποιες µικρές γλωσσικές 

αναπροσαρµογές, έπειτα από σχετική προέρευνα που διενεργήσαµε σε µικρό δείγµα 

µαθητών.  

Για τη συµπλήρωση της κλίµακας, ζητείται αρχικά από το παιδί να 

αποφασίσει ποιος τύπος µαθητή, από τους δύο που περιγράφονται στο κάθε σκέλος 

της δήλωσης, του ταιριάζει περισσότερο και εν συνεχεία να αποφασίσει πόσο του 

ταιριάζει η περιγραφή του τύπου µαθητή που επέλεξε, αρκετά ή απόλυτα. Οι 

ερωτήσεις βαθµολογούνται από 1 έως 4, µε τις υψηλότερες τιµές να εκφράζουν πιο 

εσωτερικά κίνητρα. Ο µέσος όρος των τιµών των ερωτήσεων αποτελεί, κατά την 

Harter, ένα δείκτη του προσανατολισµού των κινήτρων για µάθηση.  

  2. Κλίµακα για την αξιολόγηση του επιπέδου ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης  

Για την αξιολόγηση του επιπέδου ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης έγινε χρήση 

της κλίµακας που αφορά στην αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας από το 

σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο «Πως Αντιλαµβάνοµαι τον Εαυτό µου ΙΙ» (ΠΑΤΕΜ ΙΙ) 

της Εύης Μακρή-Μπότσαρη, το οποίο απευθύνεται σε µαθητές ∆΄, Ε΄ και Στ΄ 

∆ηµοτικού (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, ΠΑΤΕΜ ΙΙ, 2001). Το συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου «Self-

Perception Profile for Children» της S. Harter. Η κλίµακα που σχετίζεται µε την 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη περιλαµβάνει πέντε ερωτήσεις/δηλώσεις στις οποίες 

προστέθηκαν από εµάς άλλες πέντε, για µια πιο πλήρη εικόνα2. Και η συγκεκριµένη 

                                                 
1 Ειδικότερα οι ερωτήσεις 1 – 10 προέρχονται από την κλίµακα της Εύης Μακρή- Μπότσαρη και οι 
ερωτήσεις 11 – 20 είναι δικές µας.   
2 Οι ερωτήσεις 1 – 5 προέρχονται από την κλίµακα της Εύης Μακρή- Μπότσαρη και οι ερωτήσεις 6 – 
10 είναι δικές µας.   
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κλίµακα χορηγήθηκε σε µικρό δείγµα µαθητών ως προέρευνα κι συντελέσθηκαν 

κάποιες βελτιώσεις. Ο τρόπος συµπλήρωσης της συγκεκριµένης κλίµακας, είναι ο 

ίδιος µε τον τρόπο συµπλήρωσης της κλίµακας  που αφορά στα κίνητρα.. Οι 

ερωτήσεις βαθµολογούνται από 1 έως 4, µε τις υψηλότερες τιµές να εκφράζουν 

υψηλότερα επίπεδα ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης.. 

3. Κλίµακα για την αξιολόγηση της τοποθεσίας της αιτίας όπου αποδίδεται η 

επιτυχία  ή η αποτυχία 

 Για την αξιολόγηση της τοποθεσίας της αιτίας όπου αποδίδεται η επιτυχία ή η 

αποτυχία κατασκευάσαµε µία δική µας κλίµακα, στο πρότυπο των δύο άλλων ώστε 

να είναι οικεία στα παιδιά και να µην υπάρξει δυσκολία κατά τη συµπλήρωσή της, η 

οποία περιλαµβάνει συνολικά δέκα ερωτήσεις/δηλώσεις. Η κλίµακα αυτή βασίζεται 

στο µοντέλο του Weiner για τις αιτιολογικές αποδόσεις, ο οποίος, θεωρεί ότι 

υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες, όπου τα άτοµα αποδίδουν συνήθως τα 

επιτυχή ή ανεπιτυχή αποτελέσµατα των πράξεών τους, που είναι η ικανότητα, η 

προσπάθεια, η δυσκολία της εργασίας και η τύχη. Εκτός από τους τέσσερις αυτούς 

παράγοντες υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη,  όπως για παράδειγµα,  

η έλλειψη προσοχής του µαθητή, η αναστάτωση στην τάξη. Και γι’ αυτήν την 

κλίµακα διεξήχθη προέρευνα για την επισήµανση σηµείων που έχρηζαν βελτίωσης. 

Επίσης, ο τρόπος συµπλήρωσης είναι ο ίδιος µε τις δύο άλλες κλίµακες. Οι ερωτήσεις 

βαθµολογούνται από 1 έως 4, µε τις υψηλότερες τιµές να αφορούν σε αιτιολογικές 

αποδόσεις σε εξωτερικά αίτια.. 

Όσον αφορά την αποτίµηση της επίδοσης, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 

µία ερώτηση µε τέσσερα υποερωτήµατα, όπου ζητούνται οι βαθµοί του 

προηγούµενου (δεύτερου) τριµήνου στα τέσσερα βασικά µαθήµατα: Γλώσσα, 

Μαθηµατικά, Φυσική, Ιστορία.  Από τους βαθµούς αυτούς υπολογίσθηκε ο Μέσος 

Όρος της βαθµολογίας για κάθε µαθητή.  

Επιλέχθηκε να δοθεί από τα παιδιά η βαθµολογία του δευτέρου τριµήνου, 

επειδή κατά το πρώτο τρίµηνο η βαθµολογία δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής, καθώς ο 

χρόνος βαθµολόγησης απέχει λίγο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εξάλλου 

και τα παιδιά µπορούσαν να θυµηθούν µε ευκολία τους βαθµούς του δευτέρου 

τριµήνου, καθώς ήταν πιο πρόσφατοι. Επιπροσθέτως, ο µέσος όρος εξήχθη από τα 

µαθήµατα των Μαθηµατικών, της Γλώσσας, της Φυσικής και της Ιστορίας, επειδή 

θεωρούνται τα βασικά µαθήµατα για τις τάξεις αυτές, αλλά και γιατί η βαθµολογία σε 

κάποια άλλα µαθήµατα είναι εξαιρετικά ελαστική και έτσι θα «αλλοιώνονταν» ο 
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Μ.Ο., οπότε δε θα µπορούσαµε έτσι να έχουµε µία σαφή εικόνα για την επίδοση 

καθενός.  

Επιπροσθέτως, ζητήθηκαν και κάποια άλλα πληροφορικά στοιχεία και 

συγκεκριµένα το σχολείο και η τάξη φοίτησης, καθώς και το φύλο µαθητή.  

 

1.3. ∆ειγµατοληψία  

 

Η δειγµατοληψία που χρησιµοποιήθηκε ήταν εµπειρική και το δείγµα µας 

δείγµα περιστασιακό ή ευκολίας, όπως ονοµάζεται, καθώς δεν πάρθηκε µε τη 

διαδικασία της τυχαίας δειγµατοληψίας (βλ. Μ. Βάµβουκα, 1998, σελ. 165/ Ε. 

∆ηµητρόπουλου, 1994, σελ. 57-8). Συγκεκριµένα επιλέχθηκαν σχολεία που ήταν 

διαθέσιµα και όπου µπορούσαµε να έχουµε πρόσβαση. Εποµένως, λόγω του ότι το 

δείγµα µας δε συστάθηκε µε τυχαία δειγµατοληψία και δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

του συνολικού πληθυσµού, δεν υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσµάτων σε ολόκληρο τον πληθυσµό.  Τα αποτελέσµατα ισχύουν για το 

συγκεκριµένο δείγµα που συµµετείχε στην έρευνα.   

Ειδικότερα, το δείγµα µας αποτέλεσαν 563 µαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης 

δηµοτικού από σχολεία της πόλης του Ηρακλείου και του Ρεθύµνου, 296 αγόρια και 

255 κορίτσια (υπήρχαν 12 παιδιά που δε δήλωσαν το φύλο τους). Προτιµήσαµε 

µαθητές µεγάλων τάξεων, γιατί στη συγκεκριµένη την ηλικία έχει οριστικοποιηθεί η 

διαµόρφωση της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης των µαθητών, που αποτελεί µία από τις 

βασικές µεταβλητές της έρευνάς µας. Επιπλέον, τα παιδιά των µεγάλων τάξεων, λόγω 

του ότι έχουν αρκετή εµπειρία από το σχολείο, µπορούν τα περισσότερα να 

προσδιορίσουν σε σηµαντικό βαθµό ποιοι είναι οι παράγοντες που τα παρωθούν να 

διαβάσουν, να ασχοληθούν µε τα µαθήµατα τους, να µάθουν.  

 

1.4. Χρονοδιάγραµµα εργασιών της έρευνας 

 

 Αρχικά, όπως αναφέραµε, πραγµατοποιήθηκε προέρευνα σε µικρό δείγµα 

µαθητών, ώστε να γίνουν κάποιες αλλαγές και βελτιώσεις στο ερωτηµατολόγιο. Η 

βασική έρευνα διενεργήθηκε το Μάιο του 2003. 
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1.5. Επεξεργασία των  ερευνητικών δεδοµένων  

 

 Μετά τη συλλογή τους, τα δεδοµένα θα εισήχθησαν στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και στη συνέχεια έγινε ανάλυσή τους µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences). Επίσης, για την παρουσίαση των 

στατιστικών αποτελεσµάτων έγινε χρήση και του λογισµικού Microsoft Excel.   

  Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής δίνονται πίνακες κατανοµής 

συχνοτήτων όπου εµφανίζονται οι απόλυτες και εκατοστιαίες συχνότητες, µε τις 

αντίστοιχες µάλιστα γραφικές παραστάσεις (ραβδογράµµατα). Σε επίπεδο επαγωγικής 

στατιστικής, για τη διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών κίνητρα 

µάθησης και επίδοση, κίνητρα µάθησης και ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, κίνητρα 

µάθησης και αποδόσεις αιτιών εφαρµόσαµε τον συντελεστή συσχέτισης Pearson r. 

Επιπροσθέτως, στην εργασία µας παραθέτουµε και τα αντίστοιχα διαγράµµατα 

σκέδασης, τα οποία µας επιτρέπουν να δούµε γραφηµατικά την ένταση της σχέσης 

ανάµεσα στις µεταβλητές που ερευνάµε (L. Cohen, L. Manion, 1989, σελ. 158-159/ L. 

Hjelle, D. Ziegler, 1992, σελ. 44). Συµπληρωµατικά εφαρµόσαµε το Tukey που είναι 

τεστ δυαδικών συγκρίσεων του  κριτηρίου One Way Anova για να διαπιστώσουµε 

µεταξύ ποιών κατηγοριών υφίστανται στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Επίσης, για 

να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή µη διαφοροποίησης ανάµεσα στα δύο φύλα αναφορικά µε 

τον προσανατολισµό των κινήτρων τους εφαρµόστηκε το t-test για ανεξάρτητα 

δείγµατα. 1. 

  
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Για την οργάνωση των µεθοδολογικών βηµάτων της έρευνας έγινε βιβλιογραφική αναδίφηση σε 
κάποιες πηγές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής: Βαµβουκα Μ., Εισαγωγή στην 
Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία. Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 1998/ ∆ηµητρόπουλου Ε., 
Εισαγωγή στη µεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας, Εκδ. Έλλην, Αθήνα, 1994/ Θεοφιλίδη Χ., Η 
συγγραφή επιστηµονικής εργασίας. Από τη θεωρία στην πράξη, Εκδ. ∆άρδανος, Αθήνα, 1995/ 
Κατσίλλη Ι., Περιγραφική στατιστική εφαρµοσµένη στις κοινωνικές επιστήµες και την εκπαίδευση, 
Gutenberg, Αθήνα, 1997/  Berdie D. et al., Questionnaires: Design and use, Scarecrow Press, U.S.A., 
1986/ Cohen L., Manion L., Research methods in education, Routledge, London and New York, 1989/ 
Grimm L., Statistical Applications for the Behavioral Sciences, John Wiley and Sons, Canada, 1993 
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∆εύτερο κεφάλαιο  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

 
2.1. Πίνακας συχνοτήτων µε τους Μέσους Όρους Βαθµολογίας των µαθητών 
 
Μ.Ο. Βαθµών Συχνότητα Συχνότητα% 
4.25-7.00 38 6.7 
7.25-8.00 70 12.4 
8.25-9.00 123 21.8 
9.25-9.75 168 29.8 
10.00 154 27.4 
Missing Values 10 1.8 
Σύνολο 563 100 
 

Σχολιασµός: O συγκεκριµένος πίνακας παρουσιάζει τους µέσους όρους της 

βαθµολογίας των µαθητών  κατά το δεύτερο τρίµηνο φοίτησης τους στην τάξη.  

Αναφορικά µε τα αποτελέσµατά του πίνακα, παρατηρούµε ότι  6.7% έχει 

Μ.Ο. 4.25 µε 7.00, το 12.4% έχει Μ.Ο. 7.25 έως 8.00, το 21.8% 8.25 έως 9.00, το 

29.8% 9.25 µέχρι 9.75 και το 27.4% είναι µε Μ.Ο. 10. 
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2.2. Πίνακας µε τις κατηγορίες µαθητών ανάλογα µε τον προσανατολισµό των 
κινήτρων µάθησης 
 
Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Συχνότητα% 
Μαθητές µε εξωτερικά 
κίνητρα  
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

15 2.7 

Μαθητές µε µέτρια 
εσωτερικά κίνητρα 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

152 27 

Μαθητές µε εσωτερικά 
κίνητρα 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

393 69.8 

Missing Values  
 

3 0.5 

Σύνολο 
 

563 100 

 
Σχολιασµός: Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε τον προσανατολισµό των 

κινήτρων στους µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου. Είναι 

φανερό ότι µεγάλο ποσοστό των µαθητών στις τάξεις αυτές προσανατολίζεται κυρίως 

προς τα εσωτερικά κίνητρα µάθησης. Το 69.8% των µαθητών συγκεκριµένα έχει 

Μέσο Όρο στην κλίµακα 3.00-4.00. Επίσης ένα σηµαντικό  µέρος των µαθητών 

(27%) έχει µέτριο προσανατολισµό στα εσωτερικά κίνητρα µάθησης, ενώ παράλληλα 

παρωθείται και από εξωτερικούς παράγοντες. Οι µαθητές, τέλος, που παρωθούνται 

από εξωτερικά κυρίως κίνητρα είναι πολύ λίγοι, µόλις 2.7%.  
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2.3. Πίνακας µε τις κατηγορίες µαθητών ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή τους 
αυτοαντίληψη 
 
Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Συχνότητα% 
Μαθητές µε χαµηλή 
ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

40 7.1 

Μαθητές µε µέτρια 
ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

280 50 

Μαθητές µε υψηλή 
ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

240 42.9 

Missing Values 
 

3 0.5 

Σύνολο 
 

563 100 

 

Σχολιασµός: Παραπάνω µπορούµε να δούµε τις κατηγορίες µαθητών, ανάλογα µε το 

επίπεδο της σχολικής τους αυτοαντίληψης. Οι µαθητές µε χαµηλή ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη αντιπροσωπεύουν το 7.1%, οι µαθητές µε µέτρια ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη το 50% και εκείνοι µε υψηλή σχολική αυτοαντίληψη το 42.9%.  
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2.4. Πίνακας µε τις κατηγορίες µαθητών ανάλογα µε τη θέση ελέγχου των 
αιτιολογικών αποδόσεων 
 
Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Συχνότητα% 
Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

404 71.8 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
και εξωτερικές αιτίες 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

148 26.3 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εξωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

5 0.9 

Missing Values 
 

6 1.1 

Σύνολο 
 

563 100 

 
Σχολιασµός: Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τις κατηγορίες µαθητών ανάλογα µε 

τη θέση ελέγχου των αιτιολογικών τους αποδόσεων. Οι µαθητές που αποδίδουν τις 

αιτίες των αποτελεσµάτων τους σε εσωτερικές αιτίες είναι το 71.8% του συνόλου, οι 

µαθητές µε αιτιολογικές αποδόσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές αιτίες είναι το 

26.3% και οι µαθητές µε αιτιολογικές αποδόσεις σε εξωτερικές αιτίες είναι µόλις το 

0.9%.   
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2.5. Πίνακας µε τις κατηγορίες µαθητών ανάλογα µε τη θέση ελέγχου των 
αιτιολογικών αποδόσεων στην περίπτωση της επιτυχίας τους  
 
Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Συχνότητα% 
Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

367 65.2 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
και εξωτερικές αιτίες 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

185 32.9 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εξωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

7 1.2 

Missing Values 
 

4 0.7 

Σύνολο 
 

563 100 

 
Σχολιασµός: Ο συγκεκριµένος πίνακας παρουσιάζει τις κατηγορίες µαθητών ανάλογα 

µε τη θέση αιτιών των αιτιολογικών τους προσδιορισµών στην περίπτωση της 

επιτυχίας τους στο σχολείο. Παρατηρούµε ότι οι µαθητές που αποδίδουν τις αιτίες της 

επιτυχίας τους σε εσωτερικούς ελεγχόµενους παράγοντες αντιπροσωπεύουν το 65.2% 

του συνόλου, ενώ οι µαθητές που τις αποδίδουν και σε εσωτερικούς και σε 

εξωτερικούς παράγοντες αποτελούν το 32.9%. Τέλος, οι µαθητές που προσδιορίζουν 

την επιτυχία τους µε βάση εξωτερικούς παράγοντες είναι µόλις το 0.7% του συνόλου.  
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2.6. Πίνακας µε τις κατηγορίες µαθητών ανάλογα µε τη θέση ελέγχου των 
αιτιολογικών αποδόσεων στην περίπτωση της αποτυχίας τους 
 
Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Συχνότητα% 
Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

452 80.3 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
και εξωτερικές αιτίες 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

94 16.7 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εξωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

11 2.0 

Missing Values 
 

6 1.1 

Σύνολο 
 

563 100 

 

Σχολιασµός: Με βάση των παραπάνω πίνακα καταλήγουµε στη διαπίστωση ότι οι 

µαθητές που αποδίδουν τις αιτίες της αποτυχίας τους σε εσωτερικούς, ελεγχόµενους 

παράγοντες είναι το 80.3% του συνόλου, οι µαθητές που κάνουν αιτιολογικούς 

προσδιορισµούς σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς παράγοντες είναι το 16.7% και 

οι µαθητές µε αιτιολογικές αποδόσεις σε εξωτερικούς κυρίως παράγοντες είναι το 

2%.  
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2.7. Συσχέτιση κινήτρων µάθησης µε το φύλο του µαθητή 
 

293 3,1805 ,53813
255 3,3428 ,45873

Φύλο
Αγόρια
Κορίτσια

Μ.Ο.
Κινήτρων

N Μ.Ο.
Τυπική

Απόκλιση

 
 
Σχολιασµός: Σύµφωνα  µε τον συγκεκριµένο πίνακα υπάρχει διαφορά στον Μ.Ο. των 

κινήτρων µάθησης µεταξύ των δύο φύλων. Ειδικότερα παρατηρούµε ότι ο Μ.Ο. των 

κινήτρων µάθησης των κοριτσιών είναι λίγο υψηλότερος από το Μ.Ο. των αγοριών, 

που σηµαίνει ότι τα κορίτσια έχουν κάπως ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα για 

µάθηση συγκριτικά µε τα αγόρια. Παρακάτω θα εφαρµόσουµε το t-test για 

ανεξάρτητα δείγµατα για να διαπιστώσουµε αν η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σηµαντική.  

 
 

Τεστ για ανεξάρτητα δείγµατα

7,056 ,008 -3,770 546 ,000

-3,812 545,773 ,000

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Μ.Ο.
Κινή 
τρων

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

t-test for Equality of Means

 
 
 
Σχολιασµός: To t-test είναι παραµετρικό κριτήριο και για να εφαρµοστεί είναι 

αναγκαίο να έχει γίνει έλεγχος της οµοιογένειας των διασπορών µέσω του Levene’s 

Test. To Levene’s Test στην περίπτωση αυτή έχει τιµή .008<.05, που σηµαίνει ότι 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των διασπορών, δηλαδή 

ανοµοιογένεια µεταξύ τους. Συνεπώς αποδεχόµαστε τη δεύτερη τιµή t. Η τιµή t είναι 

–3.812 µε βαθµούς ελευθερίας df=545.773. Η κρίσιµη τιµή που βρήκαµε από τον 

πίνακα µε τις κρίσιµες τιµές (L. Grimm, 1993, σελ. 506) είναι µικρότερη, 1.645, οπότε 

συµπεραίνουµε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων ως 

προς τα κίνητρα τους για µάθηση, δηλαδή τα κορίτσια έχουν κάπως ισχυρότερα 

εσωτερικά κίνητρα σε σχέση µε τα αγόρια (το αρνητικό πρόσηµο στο t δεν παίζει 

κανένα ρόλο, αφού σχετίζεται µε τη σειρά εισαγωγής των µεταβλητών στο SPSS). Η 
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στατιστικά σηµαντική διαφορά αποδεικνύεται και από το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας που είναι p=.000< p=.05.    
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2.8.  Συσχέτιση κινήτρων µάθησης και σχολικής επίδοσης  

1 ,313**
, ,000

560 551
,313** 1
,000 ,
551 553

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Μ.Ο.
Κινήτρων

M.O.
Βαθµών

Μ.Ο.
Κινήτρων

Μ.Ο.
Βαθµών

Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 0.01**. 
 

 

Σχολιασµός: Προτού υπολογίσουµε τον συντελεστή συσχέτισης Pearson r, 

εφαρµόσαµε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, ώστε να ελέγξουµε αν η κατανοµή 

είναι κανονική, αφού η κανονικότητα της κατανοµής αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την εφαρµογή του Pearson.  Έτσι, πήραµε τις τιµές 1.691 και 4.510 για τις 

µεταβλητές Μ.Ο. Κινήτρων και Μ.Ο. Βαθµών αντίστοιχα, που σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχει απόκλιση από την κανονική κατανοµή, καθώς ο δείκτης υπερβαίνει το .05.  

Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης Pearson r σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% 

είναι +0.3131. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µία µέτρια, θετική συσχέτιση µεταξύ των 

δύο µεταβλητών, κινήτρων µάθησης και σχολικής επίδοσης, δηλαδή τα εσωτερικά 

κίνητρα µάθησης συνδέονται µε υψηλότερα επίπεδα επίδοσης του µαθητή. Η 

στατιστική σηµαντικότητα του συντελεστή είναι p=.000<.05, που σηµαίνει ότι 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ κινήτρων µάθησης και επίδοσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι οι σχέσεις µε συντελεστές από 0 µέχρι 0.30 θεωρούνται 
αδύνατες, από 0.31 µέχρι 0.60 µέτριες και από 0.61 µέχρι 1 ισχυρές (Ι. Κατσίλλης, 1997, σελ. 127).   
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Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Μ.Ο.  Κινήτρων Τυπική 
Απόκλιση 

Μαθητές µε χαµηλή 
επίδοση (Μ.Ο.: 4.25-7.00) 

37 2.8314 0.50201 

Μαθητές µε µέτρια 
επίδοση (Μ.Ο.: 7.25-8.00) 

70 3.1253 0.45224 

Μαθητές µε υψηλή 
επίδοση (Μ.Ο. 8.25-9.00) 

123 3.1582 0.50981 

Μαθητές µε πολύ υψηλή 
επίδοση (Μ.Ο.: 9.25-9.75) 

167 3.3383 0.49000 

Μαθητές µε άριστη 
επίδοση (Μ.Ο.: 10) 

154 3.4232 0.45026 

Σύνολο 
 

551 3.2607 0.50495 

 

Σχολιασµός: Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι Μ.Ο των κινήτρων µάθησης 

των µαθητών σε σχέση µε την επίδοση τους. Ειδικότερα, οι αδύνατοι µαθητές έχουν 

Μ.Ο. κινήτρων 2.8314, οι µαθητές µε µέτρια επίδοση εµφανίζουν Μ.Ο. 3.1253, οι 

µαθητές µε υψηλή επίδοση έχουν Μ.Ο. 3.1582. εκείνοι µε πολύ υψηλή επίδοση 

3.3383 και οι άριστοι 3.4232.  
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    Πολλαπλές συγκρίσεις 
     Μεταβλητή: M.O. Κινήτρων 

 
Σχολιασµός: Εν συνεχεία εφαρµόσαµε το Tukey που είναι τεστ δυαδικών συγκρίσεων 

της One Way Anova για να δούµε µεταξύ ποιων κατηγοριών µαθητών αναφορικά µε 

την επίδοσή τους υφίστανται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα κίνητρά τους για 

µάθηση. Ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας λήφθηκε το p=.05. Από 

τον πίνακα φαίνεται ότι στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπάρχουν µεταξύ των 

µαθητών χαµηλής και µέτριας επίδοσης, των µαθητών χαµηλής και υψηλής επίδοσης, 

των µαθητών χαµηλής και πολύ υψηλής επίδοσης και των µαθητών χαµηλής και 

άριστης επίδοσης. Επίσης, στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπάρχουν ανάµεσα στους 

µαθητές µέτριας και πολύ υψηλής επίδοσης, µέτριας και άριστης επίδοσης, υψηλής 

και πολύ υψηλής επίδοσης, υψηλής και άριστης επίδοσης.  
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2.9. Συσχέτιση κινήτρων µάθησης και ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης 

 
Σχολιασµός: Για να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε τον συντελεστή Pearson r, 

πρωτύτερα υπολογίσαµε τον δείκτη Kolmogorov-Smirnov, ο οποίος µας δείχνει αν η 

κατανοµή είναι κανονική. Ο δείκτης αυτός µας έδωσε την τιµή 1.691 για τη 

µεταβλητή Μ.Ο. Κινήτρων και την τιµή 1.396 για τη µεταβλητή Μ.Ο Ακαδηµαϊκής 

Αυτοαντίληψης. Τα αποτελέσµατα αυτά κατέδειξαν ότι δεν υφίσταται απόκλιση από 

την κανονική κατανοµή, καθώς ο δείκτης ήταν υψηλότερος του .05. 

 Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης Pearson r σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% 

είναι +0.475. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µία µέτρια, θετική συσχέτιση ανάµεσα στα 

κίνητρα µάθησης και την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη των µαθητών. Η στατιστική 

σηµαντικότητα του συντελεστή είναι p=.000<.05, που σηµαίνει ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ κινήτρων µάθησης και ακαδηµαϊκής 

αυτοαντίληψης. 

 

 
Μ.Ο. Κινήτρων

4,54,03,53,02,52,01,51,0

Μ
.Ο

. Α
κα
δ.

 Α
υτ
οα
ντ
ίλ
ηψ

ης

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142

Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Μ.Ο.  Κινήτρων Τυπική 
Απόκλιση 

Μαθητές µε χαµηλή 
ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

40 2.9147 0.56345 

Μαθητές µε µέτρια 
ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

277 3.0785 0.48637 

Μαθητές µε υψηλή 
ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

240 3.5133 0.39049 

Σύνολο 
 

557 3.2541 0.50783 

 
Σχολιασµός: O παραπάνω περιγραφικός πίνακας παρουσιάζει τους Μ.Ο. των 

κινήτρων µάθησης σε σχέση µε την αυτοαντίληψη των µαθητών. Συγκεκριµένα οι 

µαθητές µε χαµηλή ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη έχουν Μ.Ο. κινήτρων µάθησης 

2.9147, οι µαθητές µε µέτρια ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη έχουν Μ.Ο. κινήτρων 

µάθησης 3.0785 και οι µαθητές µε υψηλή αυτοαντίληψη της σχολικής τους 

ικανότητας έχουν Μ.Ο. 3.5133.  

 

 
     Πολλαπλές συγκρίσεις 
     Μεταβλητή: M.O. Κινήτρων 

  
 

Σχολιασµός: Εν συνεχεία εφαρµόσαµε το Tukey που είναι τεστ δυαδικών συγκρίσεων 

για να δούµε µεταξύ ποιων κατηγοριών µαθητών αναφορικά µε την ακαδηµαϊκή τους 

αυτοαντίληψη υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα κίνητρά τους για 

µάθηση. Ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας λήφθηκε το p=.05. 

Παρατηρούµε ότι στατιστικά σηµαντικές διαφορές εντοπίζονται ανάµεσα στους 

µαθητές χαµηλή και υψηλή  ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, ανάµεσα στους µαθητές µε 

µέτρια και υψηλή ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη και ανάµεσα στους µαθητές µε χαµηλή 

και υψηλή ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. Μεταξύ των µαθητών χαµηλής και µέτριας 
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αυτοαντίληψης της σχολικής τους ικανότητας δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές όσον αφορά τα κίνητρά τους.  
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2.10. Συσχέτιση κινήτρων µάθησης και αποδόσεων αιτιών 

 

1 -,586**

, ,000
560 555

-,586** 1

,000 ,

555 557

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Μ.Ο.
Κινήτρων

Μ.Ο.
Αποδό
σεων
Αιτιών

Μ.Ο.
Κινήτρων

Μ.Ο.
Αποδό
σεων
Αιτιών

Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 0.01**. 
 

  
Σχολιασµός: Για να γίνει η εφαρµογή του συντελεστή Pearson r, προηγουµένως 

υπολογίσαµε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, για τον έλεγχο της κανονικότητας 

της κατανοµής. Το συγκεκριµένο κριτήριο µας έδωσε την τιµή 1.691 για τη 

µεταβλητή Μ.Ο. Κινήτρων και την τιµή 2.066 για τη µεταβλητή Μ.Ο. Αποδόσεων 

Αιτιών. Τα αποτελέσµατα αυτά φανέρωσαν ότι δεν υπάρχει απόκλιση από την 

κανονική κατανοµή, καθώς η τιµή του δείκτη και στις δύο περιπτώσεις υπερέβαινε  

το .05. 

Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης Pearson r σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% 

είναι -0.586. To αποτέλεσµα αυτό µας δείχνει ότι υπάρχει µία µέτρια, αρνητική1 

συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών, εσωτερικών κινήτρων µάθησης και 

αιτιολογικών αποδόσεων σε αιτίες µε εξωτερική θέση ελέγχου. Η στατιστική 

σηµαντικότητα του συντελεστή είναι p=.000<.05, που σηµαίνει ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ κινήτρων µάθησης και αποδόσεων αιτιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Η αρνητική συσχέτιση σηµαίνει ότι όσο αυξάνονται οι τιµές τις µίας µεταβλητής, τόσο µειώνονται οι 
τιµές της άλλης µεταβλητής και το αντίστροφο (L. Hjelle, D. Ziegler,1992,  σελ. 43-44/ Ι. Κατσίλλης, 
1997, σελ. 115-116).  
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Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Μ.Ο.  Κινήτρων Τυπική 

Απόκλιση 
Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

403 3.3991 0.43268 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
και εξωτερικές αιτίες 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

147 2.8825 0.48955 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εξωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

5 2.6020 0.70984 

Σύνολο 
 

555 3.2551 0.50834 

 
Σχολιασµός: O παραπάνω περιγραφικός πίνακας παρουσιάζει τους Μ.Ο. των 

κινήτρων µάθησης σε σχέση µε τη θέση ελέγχου της αιτίας κατά τις αιτιολογικές 

αποδόσεις των µαθητών. Παρατηρούµε ότι οι µαθητές µε αιτιολογικές αποδόσεις σε 

εσωτερικές αιτίες έχουν Μ.Ο. κινήτρων  µάθησης 3.3991, οι µαθητές µε αιτιολογικές 

αποδόσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές αιτίες εµφανίζουν Μ.Ο. κινήτρων 2.8825 

και οι µαθητές µε αιτιολογικές αποδόσεις σε εξωτερικές αιτίες έχουν Μ.Ο. κινήτρων 

2.6020.  
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     Πολλαπλές συγκρίσεις 
     Μεταβλητή: M.O. Κινήτρων 

 
 
Σχολιασµός: Έπειτα εφαρµόστηκε το Tukey που είναι τεστ δυαδικών συγκρίσεων για 

να διαπιστωθεί µεταξύ ποιων κατηγοριών µαθητών αναφορικά µε τη θέση των 

αιτιολογικών τους αποδόσεων υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στα κίνητρα 

µάθησης. Παρατηρούµε ότι στατιστικά σηµαντική διαφορά υπάρχει µεταξύ των 

µαθητών που κάνουν αιτιολογικές αποδόσεις σε εσωτερικές αιτίες και αυτών που 

κάνουν αποδόσεις και σε εσωτερικές και σε εξωτερικές αιτίες. Επίσης, υφίσταται 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µαθητών που κάνουν αιτιολογικές 

αποδόσεις σε εσωτερικές αιτίες και εκείνων που κάνουν αποδόσεις σε εξωτερικές 

αιτίες.  
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2.11. Συσχέτιση κινήτρων µάθησης και αποδόσεων αιτιών στην περίπτωση 
επιτυχίας  
 

1 -,469**
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Sig. (2-tailed)

N

Μ.Ο.
Κινήτρων

Μ.Ο.
Αποδό 
σεων
Αιτιών

Μ.Ο.
Κινήτρων
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Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 0.01**. 
 

Σχολιασµός: Προϋπόθεση εφαρµογής του συντελεστή Pearson r είναι η ύπαρξη 

κανονικής κατανοµής, της οποίας έλεγχος έγινε µέσω του δείκτη Kolmogorov-

Smirnov. Η τιµή του δείκτη ήταν 1.691 για τη µεταβλητή Μ.Ο. Κινήτρων και 2.219 

για τη µεταβλητή Μ.Ο. Αποδόσεων Αιτιών για την επιτυχία του µαθητή. Εποµένως 

διαπιστώθηκε µη απόκλιση από την κανονική κατανοµή, αφού ο δείκτης ήταν άνω 

του .05.  

Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης Pearson r σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% 

είναι -0.469.  Από το αποτέλεσµα φαίνεται ότι υφίσταται µία µέτρια, αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών, εσωτερικών κινήτρων µάθησης και 

αιτιολογικών αποδόσεων σε αιτίες µε εξωτερική θέση ελέγχου στην περίπτωση 

επιτυχίας του µαθητή. Η στατιστική σηµαντικότητα του συντελεστή είναι 

p=.000<.05, που σηµαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ κινήτρων 

µάθησης και αποδόσεων αιτιών στην περίπτωση επιτυχίας. 
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Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Μ.Ο.  Κινήτρων Τυπική 

Απόκλιση 
Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

366 3.3950 0.43987 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
και εξωτερικές αιτίες 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

184 2.9868 0.51589 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εξωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

7 2.8243 0.74630 

Σύνολο 
 

557 3.2530 0.50958 

 

Σχολιασµός: Στον συγκεκριµένο περιγραφικό πίνακα παρουσιάζονται οι Μ.Ο. των 

κινήτρων µάθησης των µαθητών σε συνάρτηση µε τη θέση ελέγχου της αιτίας κατά 

τις αιτιολογικές τους αποδόσεις στην περίπτωση της σχολικής τους επιτυχίας. 

Παρατηρείται ότι οι µαθητές που πραγµατοποιούν αιτιολογικές αποδόσεις της 

επιτυχίας τους σε εσωτερικές αιτίες έχουν Μ.Ο. κινήτρων µάθησης 3.3950, εκείνοι 

που αποδίδουν την επιτυχία τους και σε εσωτερικές και σε εξωτερικές αιτίες έχουν 

Μ.Ο. κινήτρων 2.9868, ενώ όσοι κάνουν αιτιολογικές αποδόσεις σε εξωτερικές αιτίες 

εµφανίζουν Μ.Ο. κινήτρων 2.8243.  
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    Πολλαπλές συγκρίσεις 
    Μεταβλητή: M.O. Κινήτρων 

 
 
Σχολιασµός: O συγκεκριµένος πίνακας περιέχει τις συγκρίσεις των διαφόρων 

κατηγοριών µαθητών ανάλογα µε τις αιτιολογικές τους αποδόσεις στην περίπτωση 

επιτυχίας όσον αφορά των προσανατολισµό στα κίνητρα. Ως ελάχιστο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας θεωρήθηκε το p=.05. Ειδικότερα παρατηρείται 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των παιδιών που αποδίδουν την επιτυχία  τους 

σε εσωτερικές αιτίες και εκείνων που αποδίδουν και σε εσωτερικές και σε εξωτερικές 

αιτίες όσον αφορά τον προσανατολισµό τους στα κίνητρα. Επίσης, στατιστικά 

σηµαντική διαφορά υπάρχει και ανάµεσα στους µαθητές που κάνουν αιτιολογικούς 

προσδιορισµούς µε βάση εσωτερικές αιτίες και σε αυτούς που βασίζονται σε 

εξωτερικές αιτίες.  
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2.12. Συσχέτιση κινήτρων µάθησης και αποδόσεων αιτιών στην περίπτωση 

αποτυχίας 
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Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 0.01**. 
 

 
Σχολιασµός:  

Προκειµένου να εφαρµοστεί ο συντελεστής Pearson r, υπολογίσαµε τον 

δείκτη Kolmogorov-Smirnov, του οποίου η τιµή ήταν 1.691 για τη µεταβλητή Μ.Ο. 

Κινήτρων και 2.529 για τη µεταβλητή Μ.Ο. Αποδόσεων Αιτιών για την αποτυχία του 

µαθητή. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν µη απόκλιση από την κανονική κατανοµή, 

αφού ο δείκτης ήταν άνω του .05. 

Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης Pearson r σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% 

είναι -0.495.  Το αποτέλεσµα µας δείχνει την ύπαρξη µίας µέτριας, αρνητικής 

συσχέτισης ανάµεσα στις δύο µεταβλητές, στα εσωτερικά κίνητρα µάθησης και στις 

αιτιολογικές αποδόσεις σε αιτίες µε εξωτερική θέση ελέγχου στην περίπτωση 

αποτυχίας του µαθητή. Η στατιστική σηµαντικότητα του συντελεστή είναι 

p=.000<.05, που σηµαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ κινήτρων 

µάθησης και αποδόσεων αιτιών όταν το αποτέλεσµα είναι αποτυχηµένο.  
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Κατηγορίες µαθητών Συχνότητα Μ.Ο.  Κινήτρων Τυπική 
Απόκλιση 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 1.00-2.00) 

450 3.3340 0.47277 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εσωτερικές 
και εξωτερικές αιτίες 
(Μ.Ο. 2.00-3.00) 

94 2.9546 0.48545 

Μαθητές µε αιτιολογικές 
αποδόσεις σε εξωτερικές 
αιτίες 
(Μ.Ο. 3.00-4.00) 

11 2.6318 0.71533 

Σύνολο 
 

555 3.2558 0.50797 

 
Σχολιασµός: Με βάση τον παραπάνω πίνακα που παρουσιάζει τους M.Ο. των 

κινήτρων για µάθηση σε σχέση µε τη θέση ελέγχου της αιτίας κατά τη διαδικασία 

αιτιολογικών προσδιορισµών στην περίπτωση της αποτυχίας τους στο σχολείο,  

παρατηρείται ότι ότι οι µαθητές που πραγµατοποιούν αιτιολογικές αποδόσεις της 

αποτυχίας τους σε εσωτερικούς παράγοντες έχουν Μ.Ο. κινήτρων µάθησης 3.3340, 

εκείνοι που αποδίδουν την αποτυχία τους και σε εσωτερικές και σε εξωτερικές αιτίες 

έχουν Μ.Ο. κινήτρων 2.9546, ενώ όσοι κάνουν αιτιολογικές αποδόσεις σε εξωτερικές 

αιτίες εµφανίζουν Μ.Ο. κινήτρων 2.6348. 
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    Πολλαπλές συγκρίσεις 
    Μεταβλητή: M.O. Κινήτρων 

 
Σχολιασµός: Στον συγκεκριµένο πίνακα γίνεται σύγκριση των διαφόρων κατηγοριών 

µαθητών ανάλογα µε τους αιτιολογικούς τους προσδιορισµούς κατά την αποτυχία 

τους όσον αφορά των προσανατολισµό στα κίνητρα. Ως ελάχιστο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας λάβαµε υπόψη το p=.05. Παρατηρούµε ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά  µεταξύ των µαθητών που κάνουν αιτιολογικές 

αποδόσεις σε εσωτερικές αιτίες και αυτών που κάνουν αποδόσεις σε εσωτερικές και 

εξωτερικές αιτίες. Επίσης, διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στους µαθητές που προσδιορίζουν τις αποτυχίες τους µε βάση εσωτερικές αιτίες και 

σε εκείνους που τις προσδιορίζουν βάσει εξωτερικών αιτιών.  

 

2.13. Σύγκριση συσχέτισης κινήτρων µάθησης και αποδόσεων αιτιών για τη 

σχολική επιτυχία µε την συσχέτιση κινήτρων µάθησης και αποδόσεων αιτιών για 

τη σχολική αποτυχία. 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία η συσχέτιση κινήτρων µάθησης και αποδόσεων 

αιτιών στην περίπτωση της αποτυχίας είναι ισχυρότερη από τη συσχέτιση κινήτρων 

µάθησης και αποδόσεων αιτιών στην περίπτωση της επιτυχίας. Η συσχέτιση 

κινήτρων µάθησης και αιτιολογικών αποδόσεων για την αποτυχία είναι r= -0.495, 

ενώ η συσχέτιση κινήτρων µάθησης και αιτιολογικών αποδόσεων για την αποτυχία 

έχει την τιµή r= -0.469.  
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Τρίτο κεφάλαιο  
Ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνας 

 

 Σκοπός της ερευνητικής µας εργασίας ήταν να διερευνήσει τον 

προσανατολισµό των κινήτρων µάθησης των µαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του 

δηµοτικού σχολείου, εστιάζοντας στη σχέση των κινήτρων µάθησης: µε το φύλο του 

µαθητή, µε την επίδοσή του στο σχολείο, µε το επίπεδο αυτοαντίληψης της 

ακαδηµαϊκής ικανότητάς του και µε τις αιτιολογικές αποδόσεις του στην περίπτωση 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας του. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µελέτη µας 

επικεντρώθηκε στο γενικό προσανατολισµό των κινήτρων του µαθητή προς τη 

µάθηση και όχι στον προσανατολισµό των κινήτρων αναφορικά µε κάποιο 

συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.  

 Καταρχήν, αναφορικά µε τον προσανατολισµό των κινήτρων µάθησης, η 

έρευνα φανερώνει ότι το αρκετά µεγάλο ποσοστό των µαθητών του δείγµατός 

µας1(69.8%) εµφανίζει µία τάση παρώθησης από εσωτερικά κίνητρα για µάθηση. 

Αυτό σηµαίνει ότι για τα παιδιά που έλαβαν µέρος στην έρευνά µας η µάθηση είναι 

αυτή καθεαυτή µια ευχάριστη δηµιουργική διαδικασία κι ότι η ενασχόληση µε αυτή 

αποτελεί από µόνη της αµοιβή για εκείνα. Αυτό που τα παρωθεί να ασχοληθούν µε τα 

µαθήµατά τους, να διαβάσουν, να θέλουν να µάθουν δεν είναι κάποιος εξωγενής 

παράγοντας, κάποια ενδεχόµενη υλική αµοιβή, αλλά παράγοντες που πηγάζουν από 

αυτά τα ίδια, όπως η περιέργεια και η δίψα της µάθησης, η τάση για ανακάλυψη, το 

ενδιαφέρον, η εσωτερική ικανοποίηση.   

Από την άλλη πλευρά, η έρευνά µας έδειξε ότι ένα σηµαντικό µέρος των 

µαθητών  του δείγµατός µας (27%) εµφανίζεται να έχει µέτριο προσανατολισµό στα 

εσωτερικά κίνητρα µάθησης, ενώ ταυτόχρονα παρωθείται και από εξωτερικούς 

παράγοντες. Τα αποτελέσµατα αυτά φανερώνουν ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές, 

παρωθούνται για την ενασχόλησή τους µε τα µαθήµατα και από παράγοντες που 

βρίσκονται έξω απ’ αυτούς, όπως είναι οι βαθµοί, οι έπαινοι του δασκάλου ή των 

γονιών, οι υλικές αµοιβές, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει και 

εσωτερικό ενδιαφέρον για τη µάθηση και ότι δε νιώθουν ικανοποίηση από την 

εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία.  

                                                 
1 Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, τα αποτελέσµατα αφορούν στο συγκεκριµένο δείγµα 
όπου διεξήχθη η έρευνα και όχι στο συνολικό πληθυσµό των µαθητών στην Ελλάδα.   
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Επίσης, στην έρευνα το ποσοστό των µαθητών  του δείγµατος που 

παρωθούνται κατά κύριο λόγο από εξωτερικά κίνητρα εµφανίζεται να είναι πολύ 

µικρό-µόλις 2.7%. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές, παρωθούνται ως 

επί το πλείστον από παράγοντες που δε σχετίζονται µε τη µάθηση αυτή καθεαυτή, 

ούτε απορρέουν από αυτούς τους ίδιους. Πρόκειται, δηλαδή, για παράγοντες 

εξωγενείς.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας  επιβεβαίωσαν την αρχική µας υπόθεση και 

είναι συνεπή µε τα ευρήµατα άλλων µελετών, σχετικά µε τον προσανατολισµό των 

κινήτρων για µάθηση στους µαθητές του δηµοτικού σχολείου (αλλά και σε άλλες 

βαθµίδες). Ο εσωτερικός αυτός προσανατολισµός  των κινήτρων των περισσότερων 

µαθητών στο δηµοτικό, όπως αναφέρθηκε στη θεωρητική µας ανάλυση, πιθανόν 

οφείλεται στη δοµή και οργάνωση του δηµοτικού σχολείου και στις σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα σε δάσκαλο και µαθητή. Όπως είναι γνωστό, το δηµοτικό 

σχολείο δε δίνει τόση έµφαση στους βαθµούς, ευνοεί την ανάπτυξη περισσότερο 

άµιλλας και όχι τόσο ανταγωνισµού ανάµεσα στους µαθητές, καθώς δεν υπάρχουν 

επίσηµες εξετάσεις, δεν έχει αυστηρό σύστηµα βαθµολόγησης και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα σε δάσκαλο και µαθητή χαρακτηρίζονται συνήθως από 

φιλικότητα και οικειότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία ευνοούν την ανάπτυξη εσωτερικών 

κινήτρων στους µαθητές για µάθηση.  

  Το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνά 

µας  δείχνει να προσανατολίζεται κυρίως προς τα εσωτερικά κίνητρα  µάθησης είναι 

ιδιαιτέρα θετικό και ενθαρρυντικό, καθώς, όπως αναφέραµε, η µάθηση που 

στηρίζεται στα κίνητρα αυτά έχει µεγαλύτερη διάρκεια και  η τάση για ενασχόληση 

µε ένα θέµα που ενδιαφέρει και προσφέρει εσωτερική ικανοποίηση µπορεί να 

συνεχιστεί σε βάθος χρόνου, πολλές φορές µάλιστα και µετά την αποφοίτησή  τους 

από το σχολείο (Αχ. Καψάλης, 2000, σελ. 358/ Ευθ. Κασιώλας, 1977, σελ. 166/ R. 

Conti, 2000, σελ. 190). Επίσης, οι µαθητές που παρωθούνται εσωτερικά σύµφωνα µε 

άλλες έρευνες, παρουσιάζουν θετικότερα χαρακτηριστικά από τους εξωτερικά 

υποκινούµενους αναφορικά µε τη µάθησή τους, όπως µεγαλύτερη δηµιουργικότητα, 

καταβολή περισσότερης προσπάθειας, µεγαλύτερη χρονική διάρκεια ενεργοποίησης, 

καλύτερη συγκέντρωση, χρήση αποτελεσµατικότερων και πιο πολύπλοκων 

στρατηγικών µάθησης, αναζήτηση ευκαιριών για εµπλοκή µε νέες δραστηριότητες, 

προτίµηση σε εργασίες µε υψηλό επίπεδο δυσκολίας, περισσότερη ικανοποίηση από 

τα µαθήµατα και το σχολείο  (R. Conti, 2000, σελ. 190/ R. Vallerand, M. Fortier et 
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al., 1997, σελ. 1163/ A. Gottfried, 1990, σελ. 525/ J. Ormrod, 1999, σελ. 409/ C. 

Stefanou, J. Salisbury-Glennon, 2002, σελ. 80, 85).  

Από την άλλη πλευρά οι µαθητές που παρωθούνται από εξωτερικά κίνητρα 

µπορεί να υπολείπονται σε κάποια θετικά χαρακτηριστικά, έναντι των εσωτερικά 

παρωθούµενων, αφού όπως φαίνεται από έρευνες επενδύουν λιγότερη προσπάθεια, δε 

δείχνουν ιδιαίτερη υποµονή κατά την εµπλοκή τους σε µια δραστηριότητα, δεν 

εµφανίζουν έντονο το στοιχείο της δηµιουργικότητας και δε δηλώνουν τόσο 

ικανοποιηµένοι από το σχολείο, αλλά παρολ’ αυτά η παροχή εξωτερικών κινήτρων 

από παράγοντες του περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία στην περίπτωση που 

απουσιάζουν τα εσωτερικά κίνητρα, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις που επιτάσσει η σύγχρονη ζωή (T. Amabile, K. Hill et al., 1994, σελ. 951/ 

J. Ormrod, 1999, σελ. 409/ Χ. Τανός, 1987, σελ. 67/ H. Schiefele, 1986, σελ. 223). 

Εξάλλου ενώ τα κίνητρα µπορεί αρχικά να είναι εξωτερικά, ενδέχεται στην πορεία το 

παιδί να ανακαλύψει την χαρά της µάθησης, την ικανοποίηση που κρύβει η απόκτηση 

νέων γνώσεων κι έτσι τα εξωτερικά του κίνητρα να µετατραπούν σε εσωτερικά (Αχ. 

Καψάλης, 2000, σελ. 358-9/ W. Lens, «Τα κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 75). 

Όσον αφορά τον προσανατολισµό των κινήτρων µάθησης σε σχέση µε το 

φύλο του µαθητή, από την έρευνά µας προκύπτει ότι και τα αγόρια της έρευνας, όπως 

και τα κορίτσια έχουν την τάση να παρωθούνται κυρίως από εσωτερικά κίνητρα για 

µάθηση, κίνητρα που πηγάζουν από τον εαυτό τους κι όχι από εξωτερικούς 

παράγοντες. Ωστόσο, τα κορίτσια εµφανίζονται να έχουν κάποια µικρή, αλλά 

στατιστικά σηµαντική διαφορά από τα αγόρια αναφορικά µε τον Μ.Ο. του 

προσανατολισµού των κινήτρων τους. Συγκεκριµένα, τα κορίτσια έχουν Μ.Ο. 3.34, 

ενώ τα αγόρια 3.18, που σηµαίνει ότι τα κορίτσια  φαίνεται να έχουν κάπως 

ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα για µάθηση.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας έρχονται να επιβεβαιώσουν την αρχική µας 

υπόθεση, καθώς και κάποιες από τις προηγούµενες έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι τα 

κορίτσια στο δηµοτικό σχολείο έχουν ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα για µάθηση σε 

σχέση µε τα αγόρια. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών πιθανόν αποδίδονται στον 

έντονο προσανατολισµό των αγοριών προς την επαγγελµατική τους αποκατάσταση, ο 

οποίος επιβάλλεται από την οικογένεια και την κοινωνία γενικότερα, αφού 

προορίζονται να αναλάβουν τα ηνία της µελλοντικής τους οικογένειας, επιτελώντας 

το δύσκολο ρόλο της κάλυψης των αναγκών της. Έτσι η οικογένεια και το σχολείο 

φροντίζει να παρέχει εξωτερικά κίνητρα στα αγόρια, παρέχοντας περισσότερες 
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αµοιβές για τις επιτυχίες τους,  επιβλέποντας τα  περισσότερο σε σχέση µε την πορεία 

τους στο σχολείο, ασκώντας τους πίεση ώστε να καταβάλλουν προσπάθεια, µε σκοπό 

να εξοπλιστούν µε όλα τα αναγκαία εφόδια που θα τους επιτρέψουν να καταστούν 

υπεύθυνα άτοµα και να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της µελλοντικής 

τους οικογένειας και στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Από την άλλη πλευρά, 

πιστεύεται ότι τα κορίτσια εµφανίζουν ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα, γιατί η 

κοινωνικοποίησή τους προωθεί κυρίως τη διανοητική ανάπτυξη, αφού καλούνται να 

γίνουν µεταφορείς της κουλτούρας (J. Lloyd, L. Barenblatt, 1984, σελ. 650, 653/ R. 

Vallerand et al., 1997, σελ. 1172/ Γ. Φλουρής, 1989, σελ. 53-57/ Ν. Sprinthall et al., 

1994, σελ. 537). 

Ωστόσο, στην έρευνά µας ενώ τα κορίτσια εµφανίζουν µια υπεροχή ως προς 

τον εσωτερικό προσανατολισµό τον κινήτρων, η διαφορά αυτή δεν είναι µεγάλη. Και 

τα αγόρια παρουσιάζονται να έχουν αρκετά ισχυρά εσωτερικά κίνητρα, παρωθούνται 

από ενδογενείς παράγοντες για να µάθουν, όπως είναι το εσωτερικό ενδιαφέρον, η 

αγάπη για τη µάθηση, η τάση για ανακάλυψη, η περιέργεια. Ο προσανατολισµός των 

αγοριών προς τα εσωτερικά κίνητρα πιθανόν οφείλεται στον τρόπο οργάνωσης και 

στη δοµή του δηµοτικού σχολείου, όπου το κλίµα είναι οικείο και φιλικό και δίνεται 

έµφαση κυρίως στην απόκτηση ικανοτήτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι 

τόσο στον ανταγωνισµό.  

Επιπροσθέτως, η ερευνητική µας εργασία δείχνει την ύπαρξη µιας µέτριας, 

θετικής συσχέτισης1 ανάµεσα στον προσανατολισµό των κινήτρων και στην επίδοση 

των µαθητών. Ειδικότερα ο εσωτερικός προσανατολισµός των κινήτρων  φαίνεται να 

έχει σχέση µε υψηλότερα επίπεδα επίδοσης του µαθητή. Τα στοιχεία αυτά 

επιβεβαιώνουν την ερευνητική µας υπόθεση και έρχονται σε συµφωνία µε 

προγενέστερες έρευνες, οι οποίες διαπιστώνουν την ύπαρξη θετικής σχέσης ανάµεσα 

σε κίνητρα για µάθηση και επίδοση και µάλιστα σε παρόµοιες τιµές µε τη δική µας.  

Η σχέση ανάµεσα στα κίνητρα για µάθηση και στην επίδοση υποστηρίζεται 

µάλιστα από σύγχρονες έρευνες ότι είναι αµοιβαία. Αυτό σηµαίνει ότι από τη µία 

πλευρά τα κίνητρα για µάθηση ασκούν επίδραση στην επίδοση. Οι µαθητές µε 

εσωτερικά κίνητρα για µάθηση, σύµφωνα µε έρευνες, εµφανίζουν ένα πλήθος 

θετικών χαρακτηριστικών αναφορικά µε τη µάθηση τους. καταβάλλουν µεγαλύτερη 

προσπάθεια, είναι δηµιουργικοί, ενεργοποιούνται περισσότερο και αισθάνονται 
                                                 
1 Επισηµαίνουµε ότι ο συντελεστής Pearson r που χρησιµοποιήσαµε µας δείχνει τη σχέση, τη 
συσχέτιση ανάµεσα σε δύο µεταβλητές και όχι ποια από αυτές είναι η αιτία ή ποια το αποτέλεσµα (L. 
Cohen, L. Manion, 1989, σελ. 160-161, 165).   
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ευχαρίστηση όταν εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία και κατά συνέπεια, λόγω 

αυτών των θετικών χαρακτηριστικών, επιτυγχάνουν περισσότερο στα µαθήµατα 

εµφανίζοντας υψηλότερη επίδοση. Όµως, από την άλλη πλευρά και η επίδοση  

φαίνεται να επηρεάζει τα κίνητρα για µάθηση. Πιο συγκεκριµένα η υψηλή επίδοση, η 

επιτυχία στο σχολείο δηµιουργεί θετικά συναισθήµατα στο µαθητή, συµβάλλοντας 

έτσι στη δηµιουργία κινήτρων για µάθηση και συµµετοχής σε µαθησιακές 

δραστηριότητες. 

Ωστόσο, η τιµή του συντελεστή συσχέτισης, η οποία είναι σε µέτρια επίπεδα 

σηµαίνει την πιθανή εµπλοκή και άλλων παραγόντων στη σχέση κινήτρων για 

µάθηση και επίδοσης, όπως είναι για παράδειγµα το επίπεδο της νοηµοσύνης του 

µαθητή, το κλίµα στην τάξη, οι σχέσεις µε τον εκπαιδευτικό, η κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση της οικογένειας του µαθητή κ.λπ. Η επίδοση δεν εξαρτάται αποκλειστικά 

από τα κίνητρα για µάθηση, αλλά ούτε και τα κίνητρα µόνο από την επίδοση. 

Υπεισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τις διαδικασίες 

στην τάξη (R. Roeser et al., 2001, σελ. 113). Εξάλλου στις κοινωνικές επιστήµες, οι 

συσχετίσεις συνήθως είναι σε επίπεδο 0.50 ή λιγότερο και δεν συναντάµε τέλειες 

συσχετίσεις (+1.00 ή –1.00), αφού τα χαρακτηριστικά που συσχετίζονται είναι στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία ποιοτικά (L. Cohen, L. Manion, 1989, σελ. 158).  

Η ύπαρξη θετικής σχέσης ανάµεσα στα  εσωτερικά κίνητρα µάθησης και την 

επίδοση έχει εξαιρετική σηµασία. Από τη µία πλευρά σηµαίνει ότι η προώθηση των 

εσωτερικών κινήτρων στο σχολείο συνεπάγεται την αύξηση της επίδοσης των 

µαθητών, εποµένως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να συµβάλλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, οι µαθητές που επιτυγχάνουν στο 

σχολείο  συνήθως έχουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα, ενώ παράλληλα οι µαθητές που 

σηµειώνουν αποτυχίες δεν παρωθούνται εσωτερικά για να ασχοληθούν µε τα 

µαθήµατά τους, αλλά χρειάζονται εξωτερικά κίνητρα. Το ρόλο της παροχής 

εξωτερικών κινήτρων στους µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις καλείται να αναλάβει 

κυρίως το σχολείο, σε συνεργασία µε το οικογενειακό περιβάλλον. Ωστόσο, 

παράλληλα µε την παροχή ενισχύσεων οφείλουν να τονίσουν την σηµασία της 

εµπλοκής στη µαθησιακή δραστηριότητα, την αξία της µάθησης. Επίσης, για να 

αναπτυχθεί µία σχέση ανάµεσα στο µαθητή και το γνωστικό αντικείµενο, δεν πρέπει 

το άτοµο να υποβάλλεται σε πίεση και εξαναγκασµό, αλλά να έχει το περιθώριο να 

αυτενεργεί ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του (H. Schiefele, 1986, σελ. 

222/ W. Lens, «Τα κίνητρα στην εκπαίδευση», 1998, σελ. 74-75). 
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Επιπροσθέτως, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν την ύπαρξη µιας 

µέτριας, θετικής σχέσης ανάµεσα στα κίνητρα µάθησης και στην αυτοαντίληψη του 

µαθητή για την ακαδηµαϊκή του ικανότητα. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η ύπαρξη 

εσωτερικών κινήτρων για µάθηση συνδέεται µε υψηλότερα επίπεδα ακαδηµαϊκής 

αυτοαντίληψης.  

Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν την ερευνητική µας υπόθεση και 

συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα ανάλογων ερευνών που έχουν διενεργηθεί στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Οι σύγχρονες απόψεις υποστηρίζουν την ύπαρξη µιας αµοιβαίας σχέσης 

ανάµεσα στα κίνητρα και την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. Από τη µία πλευρά η 

αυτοαντίληψη της ικανότητας στο σχολείο  δείχνει να επηρεάζει τη διαµόρφωση των 

συναισθηµάτων και ως εκ τούτου ασκεί άµεση επίδραση στον προσανατολισµό των 

κινήτρων, καθώς  διαπιστώνεται ότι το άτοµο παρωθείται εσωτερικά όταν αισθάνεται 

τον εαυτό του ικανό να εκτελέσει µια πράξη µε επιτυχία. Ο Bruner (στο M. Cohn, R. 

Kottkamp, 1993, σελ. 231) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ενδιαφερόµαστε γι’ αυτά 

στα οποία είµαστε καλοί». Οι Korman (1970) και Gecas (1982) (στο Ε. Μακρή-

Μπότσαρη, Ε. Μέγαρη, 2001, σελ. 325) υποστηρίζουν σχετικά ότι η αυτοαντίληψη 

αποτελεί αιτία για την παρώθηση του ατόµου, καθώς τα άτοµα παρακινούνται για τη 

διατήρηση µιας θετικής εικόνας για τον εαυτό τους (Ε. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. Μέγαρη, 

2001, σελ. 325/ S. Harter, 1992, σελ. 83/ Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 30/ M. Cohn, R. 

Kottkamp, 1993, σελ. 231). Αλλά και τα κίνητρα για µάθηση δείχνουν να επηρεάζουν 

από την άλλη πλευρά την αυτοαντίληψη του µαθητή για τις ικανότητές του. Τα παιδιά 

µε εσωτερικά κίνητρα, όπως έχει διαπιστωθεί, συχνά επιτυγχάνουν περισσότερο στο 

σχολείο, σηµειώνοντας καλύτερες επιδόσεις και ως εκ τούτου αναπτύσσουν καλύτερη 

εικόνα για τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους διαµορφώνοντας υψηλότερα 

επίπεδα αυτοαντίληψης και ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης. Αντιθέτως, η ύπαρξη 

εξωτερικής παρώθησης για τη µάθηση, συχνά συνεπάγεται χαµηλότερη επίδοση των 

µαθητών αυτών (σε σχέση µε τους εσωτερικά παρωθούµενους) και αρκετές φορές 

έχει ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση αρνητικής αυτοαντίληψης για τις ικανότητές 

τους.  

Η πρακτική αξία της ύπαρξης σχέσης ανάµεσα στα κίνητρα µάθησης και στην 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη του µαθητή έγκειται αφενός στο ότι η προώθηση των 

εσωτερικών του κινήτρων, µπορεί να βοηθήσει στη διαµόρφωση µιας θετικής 

αυτοαντίληψης και ειδικότερα µιας θετικής αυτοαντίληψης της ακαδηµαϊκής 
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ικανότητας και αφετέρου στο ότι η βελτίωση της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης του 

παιδιού µέσω µηχανισµών ενίσχυσης µπορεί να οδηγήσει στην εσωτερική παρώθηση 

του ατόµου για µάθηση.  

Ένα άλλο στοιχείο που διαπιστώνεται από την έρευνά µας είναι η ύπαρξη µιας 

µέτριας, αρνητικής σχέσης ανάµεσα στα εσωτερικά κίνητρα µάθησης και στις 

αιτιολογικές αποδόσεις σε αιτίες µε εξωτερική θέση ελέγχου, η οποία επιβεβαιώνει 

την αρχική µας υπόθεση και συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών. Από την 

έρευνά µας φαίνεται συγκεκριµένα ότι ο εσωτερικός προσανατολισµός των κινήτρων 

µάθησης έχει σχέση µε την εσωτερική  θέση ελέγχου των αιτιών στην περίπτωση των 

αιτιολογικών αποδόσεων.  

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών  του 

δείγµατος (71.8%) αποδίδει τις αιτίες των αποτελεσµάτων του, επιτυχηµένων ή 

αποτυχηµένων σε εσωτερικές κυρίως αιτίες, ενώ υπάρχει κι ένα µέρος των µαθητών 

του δείγµατος (26.3%) που κάνει αιτιολογικούς προσδιορισµούς εξίσου σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι µαθητές  της 

έρευνας που επιτελούν αιτιολογικές αποδόσεις σε εξωτερικούς κατά κύριο λόγο 

παράγοντες είναι ελάχιστοι (µόλις 0.9%). Το αποτέλεσµα αυτό πιστεύουµε ότι 

συνδέεται µε τον προσανατολισµό των κινήτρων των µαθητών που αφορά κυρίως σε 

ενδογενείς παράγοντες και ο οποίος όπως φαίνεται επηρεάζει και τις αιτιολογικές 

τους αποδόσεις.  

Γενικά, οι µαθητές µε ισχυρότερα εσωτερικά κίνητρα υποστηρίζεται πως είναι 

της άποψης ότι η καταβολή προσπάθειας συνεπάγεται και τα ανάλογα αποτελέσµατα, 

δηλαδή ότι η προσπάθεια και το αποτέλεσµα είναι αλληλένδετα και ως εκ τούτου 

αποδίδουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους σε παράγοντες εσωτερικούς, που 

πηγάζουν από τον εαυτό τους. Από την άλλη πλευρά οι µαθητές µε ασθενή εσωτερικά 

κίνητρα δεν µπορούν να συνδέσουν την προσπάθεια µε το αποτέλεσµα, τα βλέπουν 

ως ανεξάρτητα και κατά συνέπεια κάνουν αιτιολογικές αποδόσεις σε εξωτερικούς 

παράγοντες, έξω από τη σφαίρα επιρροής τους, όπως είναι για παράδειγµα η 

δυσκολία της εργασίας ή η ατυχία (Ε. Makri-Botsari, 1999, σελ.168).  

Όµως, η σχέση κινήτρων για µάθηση και αιτιολογικών αποδόσεων 

υποστηρίζεται από έρευνες ότι δεν είναι µονόδροµη, δηλαδή δεν επηρεάζουν µόνο τα 

κίνητρα µάθησης τους αιτιολογικούς προσδιορισµούς. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν 

ότι συµβαίνει και το αντίστροφο, ότι οι αιτιολογικές αποδόσεις αποτελούν µέσο 

εσωτερικής παρώθησης για δράση (Κ. Μπασέτας, 1999, σελ. 27/ P. Pintrich, D. 
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Schunk, 1996, σελ. 108).  Φαίνεται συγκεκριµένα ότι οι αιτιολογικοί προσδιορισµοί 

επιδρούν στο ποσό της προσπάθειας που καταβάλλουν οι µαθητές, επηρεάζουν την 

συναισθηµατική τους κατάσταση και τις προσδοκίες τους, κατά συνέπεια παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην εσωτερική τους παρώθηση για µάθηση (El. Gagne, 1985, σελ. 

309/ Η. Marsh, 1984, σελ. 1291/ C. Ames, B. Baden et al. , 1986, σελ. 32/ P. Pintrich, 

D. Schunk, 1996, σελ. 266). 

Επίσης, ένα πρόσθετο στοιχείο που λάβαµε µέσω της έρευνας είναι ότι στα 

συγκεκριµένα παιδιά η συσχέτιση κινήτρων µάθησης και αποδόσεων αιτιών είναι 

ισχυρότερη στην περίπτωση της αποτυχίας από τη συσχέτιση κινήτρων µάθησης και 

αποδόσεων αιτιών στην περίπτωση της επιτυχίας. Αυτό σηµαίνει ότι η περίπτωση της 

αποτυχίας ενδεχοµένως δρα καταλυτικότερα και επηρεάζει περισσότερο και τα 

κίνητρα του µαθητή, αλλά και τις αιτιολογικές του αποδόσεις, λαµβανοµένων υπόψη 

των εντονότερων συναισθηµατικών αντιδράσεων που συνοδεύουν ένα αποτυχηµένο 

αποτέλεσµα.   

Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα της µελέτης έχουν και πρακτική αξία, καθώς 

από τη µία πλευρά οι µαθητές µε τη βοήθεια του δασκάλου πρέπει να µάθουν να 

συνδέουν την προσπάθεια µε τα αποτελέσµατά της και να κατανοήσουν τη 

χρησιµότητα και τη σηµασία της καταβολής προσπάθειας, ούτως ώστε να µάθουν να 

αποδίδουν τα αποτελέσµατά τους και σε παράγοντες που σχετίζονται µε τον εαυτό 

τους, όπως η προσπάθεια και να µη θεωρούν ότι τις περισσότερες φορές ευθύνονται 

εξωγενείς παράγοντες. Ιδιαίτερη σηµασία έχει αυτό για την περίπτωση της αποτυχίας 

τους, όπως φαίνεται από την έρευνά µας.  Από την άλλη πλευρά είναι σηµαντικό οι 

µαθητές να  βιώσουν τη µάθηση ως µια ευχάριστη και δηµιουργική διαδικασία και να 

συνειδητοποιήσουν την αξία της γνώσης, ώστε πηγή παρώθησης τους για µάθηση να 

αποτελέσουν ενδογενείς παράγοντες, παράγοντες που προέρχονται από τους εαυτούς 

τους και όχι τόσο εξωτερικοί παράγοντες, όπως είναι για παράδειγµα οι υλικές 

αµοιβές (C. Ames, B. Baden et al., 1986, σελ. 34).   
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Τέταρτο κεφάλαιο  
Συµπεράσµατα 

 

 Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά µας αποτελέσµατα, αλλά και από άλλες 

έρευνες, τα κίνητρα για µάθηση αποτελούν την αφετηρία της µαθησιακής διαδικασίας 

και διαδραµατίζουν έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο για την σχολική πορεία του 

παιδιού και γενικά για τη ζωή του, αφού συνδέονται τόσο µε την επίδοσή του, όσο 

και µε την αυτοαντίληψη για τις ικανότητές του και τις αιτιολογικές αποδόσεις που 

πραγµατοποιεί στην περίπτωση της επιτυχίας και της αποτυχίας του. Ειδικότερα οι 

µαθητές που έχουν εσωτερικό προσανατολισµό των κινήτρων µάθησης φαίνεται ότι 

επιτυγχάνουν περισσότερο στο σχολείο, αφού εµφανίζουν καλύτερη επίδοση, έχουν 

υψηλότερα επίπεδα ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης και αποδίδουν τις αιτίες των 

αποτελεσµάτων τους σε εσωτερικούς ελεγχόµενους παράγοντες. Κατά συνέπεια, το 

σχολείο είναι απαραίτητο να προωθήσει τη διαµόρφωση εσωτερικών κινήτρων στους 

µαθητές, αφού η πλειοψηφία των ερευνών καταδεικνύει ότι συνδέονται µε θετικότερα 

αποτελέσµατα. Εξάλλου η έφεση για µάθηση δεν κληρονοµείται στους µαθητές, αλλά 

καλλιεργείται και διατηρείται µέσω µιας σωστής µεταχείρησης και 

δραστηριοποίσησης. Ειδικότερα ο εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται ως το «κλειδί» της 

παρώθησης στη σχολική τάξη (Τριλιανός, 1988), ο οποίος καλείται να παίξει ένα 

σηµαντικό ρόλο στο ζήτηµα αυτό και ιδίως όταν πρόκειται για µαθητές, οι οποίοι 

προέρχονται από ένα  οικογενειακό περιβάλλον το οποίο δεν τoυς βοηθά να 

αναπτύξουν καµία παρώθηση για τη σχολική µάθηση (Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 123/ 

Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 15).  

Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προωθήσει την προτίµηση των 

µαθητών προς τις εργασίες που είναι κάποιου επιπέδου δυσκολίας, που προκαλούν 

ενδιαφέρον και περιέργεια, διεγείρουν τη φαντασία και δηµιουργούν ερευνητική 

διάθεση, είναι καινοτόµες, διατηρούν ένα επίπεδο ελκυστικότητας, συντελούν στην 

εγρήγορσή του. Παράλληλα, όµως, οι εργασίες πρέπει να δίνουν στο µαθητή την 

αίσθηση του ελέγχου της όλης µαθησιακής διαδικασίας ή του αποτελέσµατός της. Για 

τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να του επιτρέπεται να έχει επιλογές, να λαµβάνει  

πρωτοβουλίες, να µπορεί να καθορίζει κάποιες παραµέτρους της όλης διαδικασίας, 

αλλά και να επιλέγει τα αντικείµενα που επιθυµεί να µελετήσει. Σε αντίθετη 

περίπτωση, που δεν του παρέχονται τέτοιου είδους δυνατότητες, αδυνατεί να 

συνδέσει τις ενέργειές του µε τα αποτελέσµατά τους, δεν έχει την αίσθηση του 
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ελέγχου των συµβάντων και κατά συνέπεια µπορεί να οδηγηθεί στην κατάσταση της 

«µαθηµένης απελπισίας» (C. Ames, 1992, σελ. 263-264/ Χ. Φράγκος, 1984, σελ. 235, 

243/ R. Ames, C. Ames, 1984, σελ. 137/ P. Pintrich, στο W. Schnotz et al., «New 

perspectives on conceptual change», 1999, σελ. 36, 41/ P. Pintrich, D. Schunk, 1996, 

σελ. 264-265, 277/ J. Guthrie, K. Cox, 2001, σελ. 290/ M. Covington, 1992, σελ. 21-

22).   

Παράλληλα, είναι αναγκαίο το σχολείο να αλληλοσυνδέεται µε τη ζωή, την 

πραγµατικότητα και η νέα γνώση να συνδέεται µε τις προϋπάρχουσες εµπειρίες του 

µαθητή, να απορρέει από τα ενδιαφέροντά του, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί 

καλύτερα σ’ αυτήν, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του 

καθενός διαφέρουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να γνωρίσει 

καλά ο εκπαιδευτικός το παρελθόν, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τους σκοπούς των 

µαθητών του, αλλά και το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό τους πλαίσιο. 

Ωστόσο, σε µία τάξη θα ήταν ουτοπικό να ενδιαφέρουν εκ των προτέρων όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα όλα τα παιδιά, καθώς καθένα έχει βιώσει διαφορετικές 

εµπειρίες και έχει ανατραφεί σε διαφορετικό περιβάλλον. Στην περίπτωση που οι 

µαθητές δεν έχουν εσωτερικό ενδιαφέρον για κάποιο αντικείµενο ο εκπαιδευτικός 

καλό είναι να τους πληροφορεί για την αξία της ενασχόλησης µε αυτό. Οι µαθητές 

που γνωρίζουν πόσο σηµαντικό είναι να µάθουν κάτι, τι αξία έχει η µάθηση του, ποια 

είναι τα θετικά αποτελέσµατα που θα επιφέρει, φαίνεται, σύµφωνα µε έρευνες (π.χ. 

Crandall et al., 1962, Battle, 1965, Wigfield και Eccles, 1992) ότι αποκτούν 

ενδιαφέρον, κατά συνέπεια ενεργοποιούνται περισσότερο, αλλά και παραµένουν για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στη µαθησιακή διαδικασία. Εξάλλου δεν προάγουν 

µόνο τα ενδιαφέροντα τη µάθηση, αλλά και η ίδια η µάθηση βοηθά στην απόκτηση 

ενδιαφερόντων, αφού και τα ενδιαφέροντα µαθαίνονται. (P. Pintrich, D. Schunk, 

1996, σελ. 291, 302-303, 320-321/ Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 64-65, 74-75/ M. Cohn, R. 

Kottkamp, 1993, σελ. 230/ J. Guthrie, K. Cox, 2001, σελ. 291/ R. Roeser et al., 2001, 

σελ. 135/ J. Brophy, στο H. Clarizio et al., «Contemporary issues in educational 

psychology», 1986, σελ. 306).  Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η δηµιουργία νέων 

ενδιαφερόντων στους µαθητές δεν είναι εύκολη διαδικασία, δεδοµένου ότι µεγάλος 

αριθµός παιδιών έχει αποκτήσει µια αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο, λόγω της 

µαταίωσης των επιθυµιών του µέσα σ’ αυτό, αλλά και ότι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες που συνεχώς προσφέρονται από διάφορες πηγές (Η/Υ, τηλεόραση) µε 

ιδιαίτερα ελκυστικό, αλλά και πρωτότυπο τρόπο καθιστούν πολλούς µαθητές 
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αδιάφορους προς το σχολείο (Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 123-124). Για τον λόγο αυτό το 

σχολείο οφείλει να καταβάλλει προσπάθεια ώστε να προωθήσει τη χρήση νέων 

τεχνολογιών µε σκοπό να καταστήσει τη µάθηση πιο ελκυστική για τους µαθητές, 

αποκτώντας έτσι ένα πιο σύγχρονο πρόσωπο 1(για την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά µε προγράµµατα αναφέρονται στο Jun W. 

et al., 2002, σελ. 44-55/ M. Lepper, στο Μ. Hetherington, R. Parke, «Contemporary 

readings in child psychology», 1988, σελ. 512-582). 

Μείζονος σηµασίας για την εσωτερική παρώθηση του µαθητή είναι και η 

χρήση των αµοιβών στο σχολείο. Σύµφωνα µε ερευνητικά στοιχεία η χρήση αµοιβών 

και ιδιαίτερα υλικών αµοιβών στην περίπτωση που ενυπάρχουν εσωτερικά κίνητρα 

στο µαθητή, που αισθάνεται δηλαδή ότι η ίδια η δραστηριότητα είναι ενδιαφέρουσα 

κι ότι η µάθηση έχει αφ’ εαυτή αξία, ενδέχεται να επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα 

και να οδηγήσει στη µείωση των κινήτρων που πηγάζουν από τον εαυτό του, µετά την 

απόσυρση της αµοιβής. Από την άλλη πλευρά, οι αµοιβές που έχουν ως σκοπό να 

πληροφορήσουν για την επίδοση, που συνδέονται µε πραγµατικά επιτυχή 

αποτελέσµατα και είναι φυσικές συνέπειες της εργατικότητας και της φιλοτιµίας του 

µαθητή, µπορεί να έχουν θετικές συνέπειες και ιδιαίτερα για τα παιδιά που 

στερούνται εσωτερικών κινήτρων, να συµβάλλουν στην αύξηση της αίσθησης του 

αυτό-καθορισµού τους, στην άνοδο του επιπέδου αυτοαντίληψης για τις ικανότητές 

τους και της αυτοαποτελεσµατικότητάς τους, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σ’ αυτά 

εσωτερικών κινήτρων  (P. Pintrich, D. Schunk, 1996, σελ. 276-277, 285/ Θ. 

Τριλιανός, 1988, σελ. 85/ Θ. Τριλιανός, 2002, σελ. 33/ Α. Bandura, 1977, σελ. 107).   

Επιπροσθέτως, εκτός από τις αµοιβές εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο για την 

παρώθηση των µαθητών παίζει και η ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού, η οποία, όπως 

αναφέραµε στην εργασία µας, συνίσταται στην εµπιστοσύνη για την αξία και τις 

ικανότητες του µαθητή, στην αναγνώριση του κόπου που κατέβαλε και της 

προσπάθειας που επένδυσε, στη διευκόλυνση της ένταξης του στην οµάδα της τάξης, 

στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του, στην αξιοποίηση των ενδιαφερόντων των 

µαθητών για να καταστεί η µάθηση µια ευχάριστη διαδικασία, στην προσήλωση στα 

θετικά στοιχεία του µαθητή. Η ενθάρρυνση συντελεί στην ανάπτυξη της 

αυτοεκτίµησης, της εµπιστοσύνης στον εαυτό, του συναισθήµατος της αυταξίας, της 

υπευθυνότητας και του κοινωνικού ενδιαφέροντος, µε σκοπό να γίνουν οι µαθητές 
                                                 
1 Αναφορικά µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενδιαφέροντα στοιχεία 
αναφέρονται στο Jun W. et al., 2002, σελ. 44-55/ M. Lepper, στο Μ. Hetherington, R. Parke, 
«Contemporary readings in child psychology», 1988, σελ. 512-582. 
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χρήσιµοι στους εαυτούς τους και γενικότερα στην κοινωνία και είναι απαραίτητη για 

το παιδί όπως το νερό και ο ήλιος για τους φυτικούς οργανισµούς (Θ. Τριλιανός, 

2002, σελ. 179-183/ R. Dreikurs, 1975,  σελ. 48). 

Ιδιαίτερη σηµασία όµως όπως τονίσαµε στην εργασία µας, έχει και η 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης των µαθητών για τις ικανότητές τους. Προς την 

κατεύθυνση αυτή οφείλει να συµβάλλει και ο εκπαιδευτικός, µε τη δηµιουργία του 

κατάλληλου συναισθηµατικού κλίµατος µέσα στην τάξη. Η στήριξη, η εµπιστοσύνη, 

η φιλικότητα, η φροντίδα,  η ηθική συµπαράσταση, η αποδοχή του παιδιού, η θετική 

ενίσχυση για τις επιδόσεις του, η ανταπόκριση στις συναισθηµατικές ανάγκες του, εκ 

µέρους του εκπαιδευτικού, επηρεάζουν τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης του 

µαθητή για τις ικανότητές του και ως εκ τούτου τα κίνητρά του στο σχολείο. 

Ιδιαίτερα σηµαντική µάλιστα είναι η συµβολή του συναισθηµατικού κλίµατος της 

τάξης για τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν βιώσει αρνητικές εµπειρίες από το σχολείο 

και έχουν απογοητευτεί από αυτό, καθώς επίσης και για τα παιδιά τα οποία δε 

βρίσκουν ενδιαφέρον στα µαθήµατα και διακατέχονται από ανία  (Ε. Makri-Botsari, 

2001, σελ. 211, 217/P. Pintrich, D. Schunk, 1996, σελ. 338/ Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 

123).  

Ωστόσο, εκτός από το συναισθηµατικό κλίµα στην τάξη εξαιρετικά σπουδαίος 

είναι και ο ρόλος των προσδοκιών του εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη της 

αυτοαντίληψης. Όπως αναφέραµε σε κάποιο σηµείο της εργασίας µας, οι προσδοκίες 

αναφορικά µε τις επιδόσεις και ικανότητες του παιδιού στο σχολείο επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό τις προσδοκίες του, µέσω της διαδικασίας της εσωτερίκευσης των 

προσδοκιών αυτών, οι οποίες µεταδίδονται συνήθως µε τρόπο ασυναίσθητο. Κατά 

συνέπεια, οι προσδοκίες του δασκάλου επιδρούν στη σχέση του µε το µαθητή και 

µέσω της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάµεσά τους επηρεάζουν την εικόνα  

που σχηµατίζει για τον εαυτό του, τη συµπεριφορά, αλλά και τις επιδόσεις του (P. 

Pintrich, D. Schunk, 1996, σελ. 348/ Κ. Μπασέτας, 1999, σελ. 9). 

Ένας άλλος παράγοντας που όπως έχουµε αναφέρει επηρεάζει σηµαντικά την 

παρώθηση των µαθητών είναι ο συναγωνισµός που αναπτύσσεται µέσα στην τάξη, 

ιδιαίτερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού η επιτυχία της εισαγωγής στα 

ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα 

των µαθητών. ∆ιαπιστώνεται συγκεκριµένα ότι δίδεται υπερβολική σηµασία από την 

κοινωνία στην επίδοση και αποτελεσµατικότητα του ατόµου, κατά συνέπεια το 

σχολείο, ως καθρέπτης της κοινωνίας, µεταβάλλεται σε στίβο ανταγωνισµού µε 
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πολλές αρνητικές συνέπειες για τους µαθητές και ειδικότερα για τη µάθησή τους, η 

οποία καθίσταται µια διεκπεραιωτική διαδικασία, άνευ νοήµατος, αξίας και ουσίας, 

αφού αυτό που έχει σηµασία είναι η υψηλή επίδοση σε σχέση µε τους άλλους 

συµµαθητές.  Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, αν όχι να αντιστρέψει αυτή την 

κατάσταση, τουλάχιστον να τη βελτιώσει. ∆εν πρέπει να ενδιαφέρεται λοιπόν µόνο 

για την ποσότητα των προσφερόµενων γνώσεων, αλλά και την ποιότητά τους, ούτε  

να  προωθεί τη στείρα αποµνηµόνευσή τους. Είναι απαραίτητο, επίσης, να αποφεύγει 

την έµφαση σε εξωτερικές, τεχνητές αµοιβές, αλλά να θέτει ρεαλιστικούς σκοπούς, 

να δίνει την δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να βιώσουν τη χαρά της επιτυχίας, να 

αποφεύγει να τα εµπλέκει σε ανταγωνιστικές καταστάσεις, να δίνει σηµασία στη 

συνεργασία θέτοντας σε εφαρµογή οµαδοσυνεργατικές µεθόδους διδασκαλίας-

µάθησης και να προωθεί την υγιή άµιλλα υπό ευνοϊκές συνθήκες, η οποία συντελεί 

στην καλλιέργεια του θάρρους και της επιµονής, καθώς και στην ανάπτυξη της 

ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών  (Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 76, 80-81/ / J. 

Guthrie, K. Cox, 2001, σελ. 293). 

Συµπερασµατικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως υποκινητή των κινήτρων του 

µαθητή είναι εξαιρετικά σηµαντικός. Αποτελεί το «κλείδί» της παρώθησης µέσα στη 

σχολική τάξη, καθώς σε αυτόν οφείλεται κατά κύριο λόγο η δηµιουργία µιας 

ευχάριστης ατµόσφαιρας, ενός κατάλληλου µορφωτικού κλίµατος που δηµιουργεί 

στους µαθητές ενδιαφέρον, ζήλο και ενθουσιασµό για τη µάθηση, αλλά και 

γενικότερα για το σχολείο. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αναλαµβάνει την ευθύνη της 

παρώθησης των µαθητών του, χωρίς να αντιµετωπίζει τους µαθητές που στερούνται 

κινήτρων ως µείζον κοινωνικό πρόβληµα, στο οποίο δεν µπορεί να βοηθήσει, 

υιοθετώντας µια παθητική στάση, στάση παραίτησης. Ο δάσκαλος οφείλει να κάνει 

ό,τι µπορεί για να αποκτήσουν οι µαθητές του ενδιαφέρον για το σχολείο. Από την 

άλλη πλευρά, στην περίπτωση που οι µαθητές ήδη έχουν κάποιο εσωτερικό 

ενδιαφέρον για τα µαθήµατα, λόγω του ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις 

επιθυµίες και τους σκοπούς τους, ο ρόλος του έγκειται στο να τους δώσει έµµεσες 

κατευθύνσεις ώστε να διατηρήσουν αµείωτο το ήδη υπάρχον ενδιαφέρον τους και να 

το επεκτείνουν και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα, να αγαπήσουν γενικότερα τη 

µάθηση (Θ. Τριλιανός, 1988, σελ. 128/ M. Cohn, R. Kottkamp, 1993, σελ. 166-167).  

  Μέσα από την πραγµατοποιήση της συγκεκριµένης εργασίας αυτό που 

αποµίσαµε ως ουσιαστικότερο στοιχείο είναι ότι τα κίνητρα µάθησης έχουν ιδιαίτερη 
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σηµασία για το µαθητή τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο σχολείο, όσο και 

στη µετέπειτα ζωή του. Χωρίς κίνητρα µάθηση δεν υφίσταται. 

Τα κίνητρα µάθησης είναι ο άνεµος που φουσκώνει τα πανιά για να ξεκινήσει 

το ταξίδι της µάθησης. Ένα ταξίδι στη γνώση, στην εµπειρία, στην αλήθεια του 

κόσµου που µας περιβάλλει. Η πορεία αυτή, το ταξίδι για τη γνώση είναι δύσκολο, 

αλλά όταν τα κίνητρα που το ωθούν είναι ισχυρά, τα εµπόδια υπερβαίνονται και η 

µάθηση καθίσταται µια διαδικασία ευχάριστη, γιατί η χαρά της ανακάλυψης του 

καινούργιου είναι ασύγκριτη. Και το ταξίδι συνεχίζεται, γιατί η µάθηση δε σταµατά, 

είναι µια αέναη διαδικασία, που διαρκεί σε όλη την πορεία της ζωής µας.  
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Ερωτηµατολόγιο  

 

 
 Το φυλλάδιο αυτό δεν είναι διαγώνισµα γνώσεων, αλλά ένα συνηθισµένο 

ερωτηµατολόγιο, οπότε δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις. Ο καθένας 

από σας θα δώσει τις δικές του απαντήσεις. 

 Ας δούµε ένα παράδειγµα για το πώς θα απαντήσεις στις ερωτήσεις. 

 

 
Απόλυτα 

µου  
ταιριάζει 

Αρκετά 
µου  

ταιριάζει 

   Αρκετά 
µου  

ταιριάζει

Απόλυτα
µου  

ταιριάζει
       Μερικοί µαθητές διαβάζουν τα 

µαθήµατά τους πιο πολύ για να 

πάρουν καλούς βαθµούς. 
 
Άλλοι µαθητές διαβάζουν τα
µαθήµατά τους πιο πολύ γιατ

ΌΜΩΣ 

 
ί 

τους αρέσει να µαθαίνουν. 
 

  

 

Στο παράδειγµα υπάρχουν δύο τύποι µαθητών. Ποιος σου ταιριάζει εσένα και πόσο; 

Για να απαντήσεις στην ερώτηση: 

1) Πρέπει να αποφασίσεις σε ποιο τύπο ταιριάζεις, σ’ αυτόν που περιγράφεται στο 

αριστερό µέρος ή στο δεξί µέρος.  

2) Μετά πρέπει να διαλέξεις πόσο σου ταιριάζει ο τύπος µαθητή που επέλεξες. Σου 

ταιριάζει απόλυτα ή αρκετά ; 

• Αν απόλυτα σου ταιριάζει, βάλε  x στο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από 

εκεί που γράφει «Απόλυτα µου ταιριάζει». 

• Αν αρκετά σου ταιριάζει, βάλε  x στο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από 

εκεί που γράφει «Αρκετά µου ταιριάζει». 

Προσοχή: Σε κάθε ερώτηση πρέπει να βάλεις x σε ένα µόνο από τα τέσσερα 

τετράγωνα.  

Ευχαριστούµε πολύ! 
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1. Σχολείο: ..................................................................... 

 

2. Τάξη : ……………………………………………… 

 

3. Φύλο: 

□ Αγόρι 

□ Κορίτσι 
 

4. Προσπάθησε να θυµηθείς τους βαθµούς σου στο προηγούµενο τρίµηνο.  

• Τι βαθµό πήρες στα Μαθηµατικά;             □                

• Τι βαθµό πήρες στη Γλώσσα;                      □                 

• Τι βαθµό πήρες στη Φυσική;                       □                             

• Τι βαθµό πήρες στην Ιστορία;           □ 

 

Α΄ Μερος 
Στο Α΄ Μέρος του ερωτηµατολογίου σου ζητάµε να µας πεις τους λόγους που σε 

κάνουν να διαβάζεις τα µαθήµατά σου. 

 
Απόλυτα 

µου  
ταιριάζει 

Αρκετά 
µου  

ταιριάζει 

   Αρκετά 
µου  

ταιριάζει

Απόλυτα
µου  

ταιριάζει
1       Σε µερικούς µαθητές αρέσουν 

οι δύσκολες εργασίες στο 

σχολείο γιατί έτσι βλέπουν

πόσο καλά τα καταφέρνουν.  

 ΌΜΩΣ 

 
Σε άλλους µαθητές αρέσουν οι 
εύκολες εργασίες γιατί έτσι 
είναι σίγουροι ότι µπορούν να 
βρουν την απάντηση χωρίς να 
προσπαθήσουν πολύ.  
 

  

2   Μερικοί µαθητές ασχολούνται 
µε τις ασκήσεις των µαθηµάτων 
τους γιατί τους αρέσει να 
ά β ύ

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές ασχολούνται µε 
τις ασκήσεις τους επειδή 
πρέπει να το κάνουν. 
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ψάχνουν να βρουν καινούργιες 
γνώσεις.   
 

3   Σε µερικούς µαθητές αρέσουν 
τα δύσκολα προβλήµατα, γιατί 
τους ευχαριστεί η προσπάθεια 
που κάνουν για να βρουν τη 
λύση. 
 
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Σε άλλους µαθητές δεν
αρέσουν τα δύσκολα 
προβλήµατα γιατί κουράζονται 
να προσπαθούν να βρουν τη 
λύση.  
 

  

4       Μερικοί µαθητές διαβάζουν τα 
µαθήµατά τους γιατί τους το 
ζητάει το σχολείο.  
 
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές διαβάζουν τα
µαθήµατά τους για να µάθουν 
καινούργια πράγµατα.  

   

Απόλυτα 
µου  

ταιριάζει 

Αρκετά 
µου  

ταιριάζει 

   Αρκετά 
µου  

ταιριάζει

Απόλυτα
µου  

ταιριάζει
5    Μερικοί µαθητές θέλουν να 

µαθαίνουν µόνο τα µαθήµατα 
του σχολείου.  

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές θέλουν να
µαθαίνουν και άλλα πράγµατα 
εκτός από τα µαθήµατα του 
σχολείου. 

  

 

 

6    Μερικοί µαθητές θέλουν να 
κάνουν παραπάνω εργασίες στο 
σχολείο γιατί έτσι µαθαίνουν 
περισσότερα πράγµατα.  
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές θέλουν να
κάνουν παραπάνω εργασίες για 
να παίρνουν καλούς βαθµούς. 

   

7  Σε µερικούς µαθητές αρέσει να 
δυσκολεύουν σιγά σιγά τα 
µαθήµατα για να µαθαίνουν 
περισσότερα πράγµατα.   
 
 

Ό

ΜΩΣ 

Σε άλλους µαθητές αρέσει τα 
µαθήµατα να είναι εύκολα για 
να παίρνουν καλούς βαθµούς 
χωρίς να προσπαθούν πολύ.  
 

  

8   Μερικοί µαθητές κάνουν 
ερωτήσεις στην τάξη επειδή 
θέλουν να µάθουν καινούρια 
πράγµατα. 
  

 
Ό

ΜΩΣ

Άλλοι µαθητές κάνουν
ερωτήσεις για να τους προσέξε

 
ι 

ο δάσκαλός τους.  

  

9   Σε µερικούς µαθητές δεν
αρέσουν οι δύσκολες σχολικές 
εργασίες γιατί δεν θέλουν να 
προσπαθήσουν πολύ. 
 

 
ΌΜΩΣ 

Σε άλλους µαθητές αρέσουν οι  
δύσκολες σχολικές εργασίες, 
ακόµα και αν πρέπει να 
προσπαθήσουν πολύ. 
 
 

 

10       Μερικοί µαθητές διαβάζουν τα 
µαθήµατά τους πιο πολύ για να 
πάρουν καλούς βαθµούς. 
 

 
Ό

ΜΩΣ

Άλλοι µαθητές διαβάζουν τα 
µαθήµατά τους πιο πολύ γιατί 
τους αρέσει να µαθαίνουν.  
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11       Μερικοί µαθητές ευχαριστιού-
νται όταν διαβάζουν τα 
µαθήµατά τους και θέλουν να 
µαθαίνουν περισσότερα.  
 

Ό

ΜΩΣ

Άλλοι µαθητές βαριούνται όταν 
διαβάζουν τα µαθήµατά τους 
και θέλουν να τελειώνουν.  
 

  

12       Μερικοί µαθητές διαβάζουν τα 

µαθήµατά τους για να τους 

αγοράζουν οι γονείς τους δώρα.

 

Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές διαβάζουν τα
µαθήµατά τους γιατί τους 
αρέσει το διάβασµα.  

   

13    Μερικοί µαθητές συµµετέχουν
στο µάθηµα για να µαθαίνουν
καινούργια και περισσότερα 
πράγµατα.  

  
  ΌΜΩΣ 

 

Άλλοι µαθητές συµµετέχουν
στο µάθηµα για να µην πουν ο

 
ι 

συµµαθητές τους ότι δεν 
καταλαβαίνουν το µάθηµα.  

  

14   Μερικοί µαθητές διαβάζουν τα 
µαθήµατά τους για να 
ξεπεράσουν τους συµµαθητές 
τους στους βαθµούς.  
 

 
Ό

ΜΩΣ

Άλλοι µαθητές διαβάζουν τα
µαθήµατά τους για να µαθαί-
νουν περισσότερα πράγµατα.  

   

Απόλυτα 
µου  
ταιριάζει 

Αρκετά 
µου  
ταιριάζει 

   Αρκετά 
µου  
ταιριάζει

Απόλυτα 
µου 
ταιριάζει

15   Μερικοί µαθητές όταν 
δυσκολεύονται σε κάποια 
άσκηση προσπαθούν να τη 
λύσουν γιατί τους αρέσει να 
ψάχνουν να βρουν τη λύση.  
 
 

 

Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές όταν 
δυσκολεύονται σε κάποια 
άσκηση δεν προσπαθούν να τη 
λύσουν και ζητούν από κάποιον 
άλλο να τους πει τη λύση.  

  

16    Μερικοί µαθητές διαβάζουν 
γιατί σκέφτονται τι θα πει ο 
δάσκαλός τους.  
 
 

 
Ό

ΜΩΣ

Άλλοι µαθητές διαβάζουν γιατί  
τους αρέσει το διάβασµα.  
 

 

17  Μερικούς µαθητές τους 
πειράζει όταν κάνουν λάθη στα 
διαγωνίσµατα γιατί σκέφτονται 
τι θα πουν οι συµµαθητές τους. 
 
 

 
Ό

ΜΩΣ

Άλλους µαθητές δεν τους
πειράζει όταν κάνουν λάθη στα 
διαγωνίσµατα γιατί έτσ

 

ι 
µαθαίνουν από τα λάθη τους.  

  

18  Μερικοί µαθητές διαβάζουν τα
µαθήµατά τους για να τους λένε
«µπράβο» οι γονείς τους. 

  
 ΌΜΩΣ

 
 

Άλλοι µαθητές διαβάζουν τα
µαθήµατά τους γιατί τους 
αρέσει το διάβασµα.  

  

 

 

19  Μερικοί µαθητές γράφουν τις 
ασκήσεις τους για να µην τους 
µαλώσει ο δάσκαλός τους.  
 

 
Ό

ΜΩΣ

Άλλοι µαθητές γράφουν τις 
ασκήσεις τους για να 
εξασκήσουν τις γνώσεις τους.  
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 ΜΩΣ
20  Μερικοί µαθητές διαβάζουν τα 

µαθήµατά τους γιατί θέλουν να 
µαθαίνουν χρήσιµα πράγµατα 
για τη ζωή τους.  
 
 
 

 
Ό

ΜΩΣ

Άλλοι µαθητές διαβάζουν τα
µαθήµατά τους γιατί θέλουν να 
παίρνουν καλούς βαθµούς στο 
σχολείο.  
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Β΄ Μερος 
Στο Β΄ Μέρος του ερωτηµατολογίου σου ζητάµε να µας πεις όταν τα πηγαίνεις καλά 

ή όχι τόσο καλά σ’ ένα διαγώνισµα, σε µια άσκηση κ.τ.λ. πού νοµίζεις ότι οφείλεται 

αυτό.  

 
 Απόλυτα 

µου  
ταιριάζει 

Αρκετά 
µου  

ταιριάζει 

   Αρκετά
µου  

ταιριάζει

Απόλυτα
µου  

ταιριάζει
1        Μερικοί µαθητές όταν τα 

πηγαίνουν καλά σ’ ένα 
διαγώνισµα πιστεύουν ότι αυτό 
οφείλεται στην τύχη.  

 

ΌΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές όταν τα
πηγαίνουν καλά σ’ ένα 
διαγώνισµα πιστεύουν ότι αυτό 
οφείλεται στις ικανότητές τους. 

  

 
 

 

2    Μερικοί µαθητές όταν δεν τα 
πηγαίνουν καλά στο σχολείο 
πιστεύουν ότι φταίνε οι ίδιοι 
που δεν προσπαθούν πολύ.  
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές  όταν δεν τα 
πηγαίνουν καλά στο σχολείο 
πιστεύουν ότι φταίνε τα 
µαθήµατα που είναι δύσκολα.  
  
 

  

3    Μερικοί µαθητές όταν δεν 
λύσουν σωστά µια άσκηση λένε 
ότι ήταν άτυχοι. 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές όταν δεν λύσουν
σωστά µια άσκηση λένε ότι ο

 
ι 

ίδιοι δεν προσπάθησαν αρκετά.  
  
 

  

4        Μερικοί µαθητές όταν
καταλάβουν καλά το µάθηµα 
πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται 
στην εξυπνάδα τους. 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές όταν
καταλάβουν καλά το µάθηµα 
πιστεύουν ότι αυτό οφείλετα

 

ι 
στην ευκολία του µαθήµατος.  
 
  

  

5     Μερικοί µαθητές πιστεύουν ότι 
θα πάρουν καλούς βαθµούς στο 
σχολείο όταν διαβάζουν τα 
µαθήµατά τους.  

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές πιστεύουν ότι 
θα πάρουν καλούς βαθµούς στο 
σχολείο αν τα µαθήµατα είναι 
εύκολα.  
 

  

6        Μερικοί µαθητές όταν δεν 
καταλαβαίνουν µερικές φορές τι 
λέει ο δάσκαλος στο µάθηµα, 
λένε ότι φταίει το µάθηµα που
είναι δύσκολο. 

 
 

ΌΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές όταν δεν
καταλαβαίνουν µερικές φορές 
τι λέει ο δάσκαλος στο µάθηµα, 
λένε ότι φταίνε οι ίδιοι που δεν 
προσέχουν εκείνη την ώρα. 

  

 

 

7    Μερικοί µαθητές όταν 
απαγγείλουν σωστά ένα ποίηµα 
που έπρεπε να µάθουν απέξω 
λένε ότι το διάβασαν καλά στο 
σπίτι.  
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές  όταν 
απαγγείλουν σωστά ένα ποίηµα 
που έπρεπε να µάθουν απέξω 
λένε ότι το ποίηµα ήταν 
εύκολο.  
 

  

8    Μερικοί µαθητές όταν δεν  Άλλοι µαθητές όταν δεν   
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απαντήσουν σε µια ερώτηση 
του δασκάλου πιστεύουν ότι 
φταίει η ίδια η ερώτηση που 
είναι δύσκολη.  

Ό

ΜΩΣ 
απαντήσουν σε µια ερώτηση 
του δασκάλου πιστεύουν ότι 
φταίνε οι ίδιοι που δεν 
διάβασαν αρκετά. 
  
 

 Απόλυτα 
µου  

ταιριάζει 

Αρκετά 
µου  

ταιριάζει 

   Αρκετά
µου  

ταιριάζει

Απόλυτα
µου  

ταιριάζει
9        Μερικοί µαθητές όταν αργούν 

να τελειώσουν µια εργασία στο 
σχολείο λένε ότι φταίει η 
φασαρία που γίνεται στην τάξη. 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές όταν αργούν να
τελειώσουν µια εργασία στο 
σχολείο λένε ότι φταίνε οι ίδιο

 

ι 
που δεν διάβασαν αρκετά.  
 
  

  

10     Μερικοί µαθητές, όταν πάρουν 
καλύτερο βαθµό σ’ ένα 
διαγώνισµα από τους 
συµµαθητές τους, λένε ότι οι 
συµµαθητές τους δεν είχαν 
διαβάσει καλά.  

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές, όταν πάρουν
καλύτερο βαθµό σ’ ένα 
διαγώνισµα από τους 
συµµαθητές τους, λένε ότι o

 

ι 
ίδιοι προσπάθησαν να τα πάνε 
καλύτερα από αυτούς.  
 

  

 
Γ΄ Μερος 
Στο Γ΄ Μέρος του ερωτηµατολογίου σου ζητάµε να µας πεις πώς βλέπεις την επίδοσή 
σου στο σχολείο και την ικανότητά σου στα µαθήµατα . 
 

 Απόλυτα 
µου  

ταιριάζει 

Αρκετά 
µου  

ταιριάζει 

   Αρκετά 
µου  

ταιριάζει

Απόλυτα
µου  

ταιριάζει
1        Mερικοί µαθητές πιστεύουν ότι 

τα πηγαίνουν πολύ καλά στο 
σχολείο. 
 

 

ΌΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές πιστεύουν ότι 
δεν τα πηγαίνουν και τόσο 
καλά στο σχολείο.  
 
  

  

2    Μερικοί µαθητές πιστεύουν ότι 
είναι τόσο καλοί στα µαθήµατα 
του σχολείου όσο και τα άλλα 
παιδιά της ηλικίας τους.  
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές δεν είναι τόσο
σίγουροι και αναρωτιούνται αν 
είναι το ίδιο καλοί στα 
µαθήµατα του σχολείου όπως ο

 

ι 
συνοµήλικοί τους.  
 
 

  

3    Μερικοί µαθητές αργούν πολύ 
να τελειώσουν τις σχολικές τους 
εργασίες.  
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές τελειώνουν 
γρήγορα τις σχολικές τους 
εργασίες.  
 
 

  

4        Μερικοί µαθητές τα 
καταφέρνουν πολύ καλά στα 
µαθήµατά τους.  
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές δεν τα 
καταφέρνουν και τόσο καλά 
στα µαθήµατά τους.  
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5     Μερικοί µαθητές δυσκο-

λεύονται να βρουν τις σωστές 
απαντήσεις στο σχολείο.  
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές σχεδόν πάντα
βρίσκουν τις σωστές 
απαντήσεις στο σχολείο.  

   

 
 

 Απόλυτα 
µου  

ταιριάζει 

Αρκετά 
µου  

ταιριάζει 

   Αρκετά 
µου  

ταιριάζει

Απόλυτα
µου  

ταιριάζει
6        Mερικοί µαθητές θυµούνται 

πολύ καλά αυτά που 
διδάσκονται στο σχολείο.  
 

 

ΌΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές δεν θυµούνται  
και τόσο καλά αυτά που 
διδάσκονται στο σχολείο.  
 
  

 

7    Μερικοί µαθητές όταν είναι να 
γράψουν ένα διαγώνισµα 
πιστεύουν ότι δεν θα τα πάνε 
και τόσο καλά.   
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές όταν είναι να 
γράψουν ένα διαγώνισµα 
πιστεύουν ότι θα τα πάνε πολύ 
καλά.   
 
 

  

8    Μερικοί µαθητές είναι πολύ 
ευχαριστηµένοι από τους 
βαθµούς τους στο σχολείο.   
 
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές δεν είναι  και  
τόσο ευχαριστηµένοι από τους 
βαθµούς τους στο σχολείο.   
 

 

9        Μερικοί µαθητές δυσκο-
λεύονται να καταλάβουν το 
µάθηµα.  
 
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές καταλαβαίνουν
σχεδόν πάντα το µάθηµα.  

  

 
 

 

10     Μερικοί µαθητές είναι σίγουροι 
ότι θα πάρουν καλό βαθµό 
φέτος στο ενδεικτικό 
 

 
Ό

ΜΩΣ 

Άλλοι µαθητές δεν είναι και  
τόσο σίγουροι ότι θα πάρουν 
καλό βαθµό φέτος στο 
ενδεικτικό. 

 

 
 
 

  


