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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στην παρούσα έρευνα, στόχος είναι να εξετάσουµε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της 

ιδιοσυγκρασίας κατά την παιδική ηλικία. Για το σκοπό αυτό χορηγήσαµε τα 

ερωτηµατολόγια CBQ και CBQ-T σε σχολεία πρώτης σχολικής εκπαίδευσης τα οποία 

κλήθηκαν να συµπληρώσουν γονείς και δάσκαλοι αντίστοιχα.  

 Θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε και να κατανοήσουµε τη σηµασία που µπορεί να 

έχει η παιδική ιδιοσυγκρασία για τη µετέπειτα ανάπτυξη καθώς επίσης τις ατοµικές 

διαφορές, τους παράγοντες κινδύνου και µε ποιούς τρόπους θα µπορούσαµε να 

παρέµβουµε στα διάφορα προβλήµατα της συµπεριφοράς που προκύπτουν. Ας 

ξεκινήσουµε όµως απαντώντας στο ερώτηµα τι είναι ιδιοσυγκρασία;. Με τον όρο 

Ιδιοσυγκρασία αναφερόµαστε σε βασικές και βιολογικά προσδιορισµένες ατοµικές 

διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο αντιδρά κάποιος στο περιβάλλον του και οι οποίες 

είναι ορατές από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Ένας ορισµός αναφέρεται στις «ατοµικές 

διαφορές της συναισθηµατικής ικανότητας άµεσης δράσης, στους µηχανισµούς 

προσοχής, στην αντίδραση σε διάφορα ερεθίσµατα και τέλος, στην αυτορρύθµιση της 

συµπεριφοράς και της προσοχής» (Sanson, 2004 παραποµπή Sanson, Smart & Hemphill, 

2002). 

 Η έννοια της Ιδιοσυγκρασίας αναφέρεται σε µια ευρεία σειρά γνωρισµάτων της 

συµπεριφοράς, που θεωρείται ότι έχουν βιολογική βάση και ότι είτε σε µεγάλο είτε σε 

µικρό βαθµό, εµφανίζονται από πολύ νωρίς (Bates, 1998). Αν και οι βάσεις αυτές 

προσδιορίζονται σε µεγάλο βαθµό γενετικά, παρόλα αυτά διαµορφώνονται σε 

σηµαντικό βαθµό από την εµπειρία του κάθε ατόµου. Μια από τις εκβάσεις της είναι 

η ενήλικη προσωπικότητα και αυτό σηµαίνει ότι η κατανόηση της είναι κεντρικής 

σηµασίας για τη µελέτη της προσωπικότητας (Rothbart, 2000).  
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 Έρευνες έχουν δείξει ότι διάφορα γνωρίσµατα της ιδιοσυγκρασίας, έχουν άµεση 

σχέση µε τα προβλήµατα της συµπεριφοράς τα οποία περιλαµβάνουν α) οξυθυµία – 

δυσφορία, όπου συνυπάρχουν ταυτόχρονα η εσωτερίκευση (άγχος) και η 

εξωτερίκευση (επιθετικότητα) προβληµάτων συµπεριφοράς, β) αναστολή – φόβος, 

όπου τυπικά επικρατεί η εσωτερίκευση παρά η εξωτερίκευση προβληµάτων (όχι 

πάντα) και γ) παρορµητικότητα – έλλειψη αυτοελέγχου, όπου χαρακτηριστικά 

επικρατεί η εξωτερίκευση παρά η εσωτερίκευση (Bates, 1998, Guerin, Gottfried & 

Thomas, 1997, Rothbart & Bates, 1998, Sanson, Smart, Prior & Oberklaid, 1993, 

Slotboom,Elphick,VanRiesse,VanMill&Kohnstamm,1996).

 Τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά θεωρείται ότι σχετίζονται µε την προσωπική 

αποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης καταστάσεων επιδεικνύοντας τη σχετική 

σταθερότητα στο χρόνο (Eisenberg, 2000). 

 Τρείς πτυχές της ιδιοσυγκρασίας κερδίζουν την αποδοχή: α) η ικανότητα άµεσης 

δράσης, αρνητική διάθεση και υψηλή ένταση αρνητικών αντιδράσεων.  ∆ιακρίνονται 

- σε κίνδυνο στους περιορισµούς (θυµός, οξυθυµία) και - σε κίνδυνο στην καινοτοµία 

(φόβος), β) η αυτορρύθµιση που διαχωρίζεται στον έλεγχο της προσοχής (επιµονή, 

συγκέντρωση) και στα συναισθήµατα (αυτό-κατευνασµό), γ) η απόσυρση – 

προσέγγιση και η κοινωνική αναστολή οι οποίες περιγράφουν την τάση να 

προσεγγιστούν οι νέες καταστάσεις και οι µη οικείοι άνθρωποι. Μπορεί αντίθετα, να 

περιγράψει την απόσυρση και το άγχος (Sanson, 2004). Ένας αριθµός ερευνητών έχει 

χρησιµοποιήσει το σύστηµα κατηγοριοποίησης «εύκολο – δύσκολο» που 

αναπτύχθηκε από τους Thomas και Chess. Αυτό το σύστηµα οµαδοποιεί τα παιδιά 

βάσει των χαρακτηριστικών της ιδιοσυγκρασίας τους. Τα «δύσκολα» παιδιά 

χαρακτηρίζονται από αρνητική διάθεση, απόσυρση, δυσκολία στην προσαρµογή, 

ένταση και αµφιθυµία, ενώ τα εύκολα παιδιά ακριβώς το αντίθετο (Sanson, 2004). 
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 Στην πρωτοποριακή µελέτη τους, οι Thomas και Chess προσδιόρισαν εννέα 

διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας που έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως στην έρευνα και 

µέσα από τις οποίες τα νήπια και τα µικρά παιδιά φαίνεται να εµφανίζουν διαφορές. 

Οι διαφορές αυτές περιέγραφαν χαρακτηριστικές διαφορές στον τρόπο απόκρισης σε 

εξωτερικές καταστάσεις οι οποίες θεωρείται ότι διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό την 

µελλοντική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη τους (Sanson, 2004). Οι διαστάσεις αυτές είναι 

α) προσέγγιση – απόσυρση (approach - withdrawal), β) προσαρµογή (adaptability), 

γ) ποιότητα διάθεσης (quality of mood), δ) ένταση αποκρίσεων σε εξωτερικά 

ερεθίσµατα (intensity of reaction), ε) διάσπαση προσοχής (distractibility), στ) 

επιµονή / προσοχή (persistence or attention span), ζ) ρυθµικότητα (rhythmicity), η) 

κατώτερο όριο υπευθυνότητας (threshold of responsiveness) και θ) επίπεδο 

δραστηριότητας (activity level). Εντούτοις, ανησυχίες για την εννοιολογική 

επικάλυψη µεταξύ των κλιµάκων και η χαµηλή εσωτερική τους συνοχή ώθησαν τους 

ερευνητές να αναζητήσουν εµπειρικά βασισµένους εννοιολογικούς ορισµούς (Sanson, 

2004, Rothbart & Bates, 1998, Sanson & Rothbart, 1995). 

 Τα επιµέρους χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη 

κατά τη νηπιακή και παιδική ηλικία και διαµορφώνουν τον πυρήνα της 

προσωπικότητας καθώς αυτή αναπτύσσεται. Η µελέτη της ιδιοσυγκρασίας παρέχει 

επίσης τη δυνατότητα ελέγχου µοντέλων για τις σχέσεις µεταξύ γνωρισµάτων της 

συµπεριφοράς βιολογικών και γενετικών παραµέτρων. Η διερεύνηση ατοµικών 

διαφορών στην ιδιοσυγκρασία προσφέρει επίσης τη δυνατότητα εξαγωγής 

συµπερασµάτων για την εξελικτική πορεία του είδους µέσω συγκρίσεων µε άλλα είδη 

(Rοthbart,2000).  

 Η οµοιότητα µεταξύ των ορισµών της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας είναι  

συχνά εντυπωσιακή. Τα γνωρίσµατα θεωρούνται θεµελιώδη στο κατασκεύασµα της 
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προσωπικότητας και αναφέρονται ως οι «επιµέρους διαφορές, στην τάση των 

ανθρώπων να συµπεριφέρονται, να σκέφτονται και να αισθάνονται µε συγκεκριµένο 

τρόπο» (Eisenberg, 2000 παραποµπή Caspi, 1998, p.132 Johnson, 1997). Η σχέση της 

προσωπικότητας µε την ιδιοσυγκρασία και η σχέση της προσωπικότητας µε την 

ψυχοπαθολογία αποτελούν αντικείµενο για πολλές έρευνες. Η ιδιοσυγκρασία 

θεωρείται συνήθως ως ένα βιολογικά βασισµένο σύνολο προδιαθέσεων που 

συµβάλλουν στην προσωπικότητα. Η προσωπικότητα θεωρείται ότι έχει 

ενσωµατώσει σε µεγαλύτερο βαθµό από την ιδιοσυγκρασία τα αποτελέσµατα της 

µάθησης στη διάρκεια της ανάπτυξης (Nigg,2000 παραποµπή Rothbart & Bates,1998). 

Τόσο η προσωπικότητα όσο και η ιδιοσυγκρασία όµως αντιπροσωπεύουν ένα 

γενικότερο επίπεδο ανάλυσης δίνοντας έµφαση σε ατοµικές διαφορές οι οποίες όµως 

εµφανίζουν σχετική σταθερότητα στο χρόνο (Eisenberg,2000) παρά σε οµοιόµορφα 

κατανεµηµένα χαρακτηριστικά που αφορούν όλους τους ανθρώπους. Η έµφαση σε 

ιδιαιτερότητες βοηθά στην κατανόηση ψυχοπαθολογικών διεργασιών (Nigg,2000).. 

Από αυτούς τους τοµείς, η συναισθηµατική αυτορρύθµιση θεωρείται από πολλούς 

ερευνητές ως ιδιαίτερα κρίσιµη (Dennis,2006 παραποµπή Denham,1998, Kopp,1982, 

Saarni,1999, Shoda, Mischel & Peake,1990). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 

 Με τον όρο αυτορρύθµιση, αναφερόµαστε στην ικανότητα χειρισµού  

συµπεριφοριστικών και συναισθηµατικών αλλαγών κατά τη διάρκεια 

συναισθηµατικά φορτισµένων καταστάσεων προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
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και να προβλεφθούν οι τρέχουσες και επόµενες καταστάσεις (Dennis,2006 παραποµπή 

Denham, 1998 Kopp,1982 Saarni,1999 Shoda, Mischel & Peake,1990).  

  ∆ιάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας προτείνουν ότι η 

συναισθηµατική αυτορρύθµιση προκύπτει από την αλληλεπίδραση µεταξύ δύο 

ισχυρών επιρροών α) την ικανότητα άµεσης αντίδρασης ή διέγερσης των φυσικών, 

συναισθηµατικών και συµπεριφοριστικών συστηµάτων και β) τις διαδικασίες ελέγχου 

ή διαµόρφωσης της ικανότητας άµεσης δράσης για επίτευξη των στόχων (Dennis,2006 

παραποµπή Carver, Sutton & Scheier, 2000, Derryberry & Rothbart, 1997,  Davidson & 

Fox, 1989, Davidson, 2002, Fox,1994, Posner & Rothbart, 2000). Ανάµεσα στις πιο 

θεµελιώδεις διαστάσεις της ικανότητας άµεσης δράσης είναι αυτή της προσέγγισης 

και της αποφυγής προς τις νέες, άγνωστες και προκλητικές καταστάσεις.H 

προσέγγιση απεικονίζει την ευαισθησία στις ανταµοιβές, στην αναµονή 

δραστηριοτήτων που αφήνουν ευχάριστα συναισθήµατα και τη συµπεριφοριστική 

προσέγγιση νέων καταστάσεων και προκλήσεων. Αντίθετα, η αποφυγή απεικονίζει 

την ευαισθησία στις πιθανές απειλές, το φόβο, τη συστολή, την ανασταλτική 

συµπεριφορά και την απόσυρση από τις νέες καταστάσεις και προκλήσεις (Dennis, 

2006 παραποµπή Carver, 2004, Derryberry & Rothbart, 1997, Kagan, 1999, Panksepg, 

1998). Η προσέγγιση και η αποφυγή στην πρώιµη παιδική ηλικία υπήρξε το 

αντικείµενο µελέτης για πολλούς ερευνητές της παιδικής ιδιοσυγκρασίας. Η µελέτη 

τους έχει εστιάσει εκτενώς στη συµπεριφοριστική αποφυγή, την αναστολή και την 

αποµάκρυνση και καταδεικνύει ότι τα παιδιά που εκδηλώνουν φόβο σε καινούργιες 

καταστάσεις παρουσιάζουν µια σειρά ρυθµιστικών συµπεριφορών για αντιµετώπιση 

της απογοήτευσης και της ενσυναίσθησης (Dennis, 2006 παραποµπή Fox, 1995, 

Kagan,1999). Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο η ικανότητα άµεσης δράσης 

είναι διαµορφωµένη και ελεγχόµενη τόσο από εξωτερικούς, όσο και από εσωτερικούς 
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παράγοντες (Dennis, 2006 παραποµπή Calkins, Fox & Marshall, 1996, Fox & Calkins, 

2003, Fox, 1995, Rothbart & Bates, 1998, Schmidt, Fox, Schulkin & Gold, 1999). 

 Στη νηπιακή και παιδική ηλικία, η γονεϊκότητα είναι µεταξύ των πιο σηµαντικών 

εξωτερικών επιρροών όσον αφορά την ανάπτυξη της ικανότητας άµεσης δράσης του 

παιδιού, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη συναισθηµατική αυτορρύθµιση (Dennis, 2006 

παραποµπή Calkins & Johnson, 1998, Derryberry & Rothbart, 1997, Kopp, 1982). Από την 

σκοπιά της θεωρίας του κινήτρου και της αυτορρύθµισης, η γονική προσέγγιση και η 

γονική αποφυγή είναι σηµαντικοί µηχανισµοί που συµβάλλουν στην 

κοινωνικοποίηση της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης. Αυτό συµβαίνει  επειδή οι 

γονείς  επηρεάζουν το βαθµό στον οποίο τα παιδιά εστιάζουν στην ανταµοιβή ή 

τιµωρία όταν απαιτείται η αυτορρύθµιση (Dennis, 2006 παραποµπή Carver, 2004, 

Grusec, Goodnow & Kuzzynski, 2000, Higgins, 1998, Higgins & Silberman, 1998, Manian, 

Strauman & Denney,1998).H γονική προσέγγιση αναφέρεται σε συµπεριφορές που 

χρησιµοποιούν οι ίδιοι οι γονείς για να αυξήσουν την ευαισθησία ανταµοιβής των 

παιδιών µέσα από την έµφαση και πρόγνωση της ανταµοιβής των θετικών εκβάσεων. 

Αντίθετα, η γονική αποφυγή αναφέρεται στις συµπεριφορές που χρησιµοποιούν οι 

γονείς για να αυξήσουν την ευαισθησία απειλής, όπως για παράδειγµα τονίζοντας και 

αναµένοντας τις απειλές, τα προβλήµατα και τη συµβιβασµένη ασφάλεια. Κατά 

συνέπεια, η γονική προσέγγιση και αποφυγή, υπογραµµίζουν τους ευδιάκριτους 

στόχους των φροντιστών, την επιτυχία και την ασφάλεια αντίστοιχα, καθώς και τη 

διαµόρφωση της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης του παιδιού προωθώντας 

αντιδραστικές τάσεις προς κάποια απειλή (Dennis, 2006). 

 Ένας βασικός µηχανισµός αυτορρύθµισης, είναι η πλήρης προσπάθεια ελέγχου η 

οποία θεωρείται κεντρικός παράγοντας στην περίπτωση που το παιδί είναι 
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παρορµητικό, σε αντιδιαστολή µε την ικανότητα να χειριστεί προκλήσεις (Li-Grining, 

2007). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 Εισαγόµενος από τη Rothbart και τους συνεργάτες της (Konchanska, 2000 παραποµπή 

Rothbart, 1989a, 1989b, Rothbart & Ahadi, 1994, Rothbart & Bates, 1998), ο όρος «πλήρης 

προσπάθεια ελέγχου» αναφέρεται σε µια κατηγορία µηχανισµών αυτορρύθµισης ή 

στην αντανάκλαση µιας πτυχής της αυτορρύθµισης (Konchanska, 2000). Ορίζεται 

τυπικά ως η ενεργή, εθελοντική ικανότητα του παιδιού να διατηρήσει µια κυρίαρχη 

απάντηση προκειµένου να θεσπιστεί µια υποδεσπόζουσα απάντηση, δεδοµένων των 

περιστασιακών απαιτήσεων (Li-Grining, 2007 παραποµπή Eisenberg & Spinrad,2004, 

Rothbart & Bates,1998). Προκύπτει µεταξύ 6 – 12 µηνών της ηλικίας µαζί µε την 

ωρίµανση και τους µηχανισµούς της προσοχής µε τα οποία συνδέεται 

(Konchanska,2000 παραποµπή  Rothbart, Derryberry & Posner,1994) και των οποίων οι 

επιµέρους διαφορές  είναι όλο και πιο εµφανείς  κατά την ανάπτυξη. 

 H Rothbart προτείνει ότι η πλήρης προσπάθεια ελέγχου ή ο ανασταλτικός έλεγχος 

είναι µια ειδική κατηγορία µηχανισµών αυτορρύθµισης πολύ σχετική µε την 

ωρίµανση της προσοχής στο τέλος του πρώτου έτους ζωής και βασίζεται στην 

ανάπτυξη των µηχανισµών προσοχής (Konchanska,1994 παραποµπή Rothbart & Ahadi, 

1994, Rothbart & Bates, in press, Rothbart, Derryberry & Posner,1994). Συνδέει την 

πλήρη προσπάθεια ελέγχου ή τον ανασταλτικό έλεγχο, που προκύπτει στο τέλος του 

πρώτου έτους ζωής, µε το συνειδητό χειρισµό της συµπεριφοράς. Συγκεκριµένα, µε 
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τη συµπεριφορά που απαιτεί µια ενεργή καταστολή της προσέγγισης, ακόµη και µε 

κόστος των πιθανών ευχάριστων εκβάσεων, ή την έναρξη ή και συντήρηση 

δυσάρεστων πράξεων (Kochanska,1997 παραποµπή Rothbart, 1989c, p.68). Εποµένως, η 

ανάδειξη της πλήρης προσπάθειας ελέγχου ή του ανασταλτικού ελέγχου καθιστά 

δυνατόν για το παιδί την έναρξη συµµόρφωσης προς την γονική απαίτηση ή τα 

«επιτρεπτά» και «µη-επιτρεπτά» που συνεπάγονται µε τις πράξεις. Επίσης, επιδρά 

σηµαντικά στη σχέση παιδιού – γονέα καθώς η ικανότητα αυτορρύθµισης και πλήρης 

προσπάθειας ελέγχου σε µικρά παιδιά, συµπίπτει µε την αρχή του γονικού ελέγχου 

που απεικονίζεται στη δραµατική αύξηση των απαιτήσεων που προσδοκούν  οι γονείς 

από τα παιδιά τους (Kochanska, 1994 παραποµπή Kopp, 1982, Maccoby, 1984, Rothbart, 

1989b). 

 Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα για την πλήρη προσπάθεια ελέγχου παγιώθηκε επειδή 

η ικανότητα αυτορρύθµισης σε παιδιά είναι προφητική µιας σειράς διαφορετικών 

εκβάσεων συµπεριλαµβανοµένων των προβληµάτων συµπεριφοράς, των 

διαπροσωπικών σχέσεων και της σχολικής απόδοσης (Li-Grining, 2007 παραποµπή 

Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser, 2002, Mareynyszyn & Raver, 2006,  Mischel, Shoda & 

Rodriguez, 1989). 

 Μελέτες που εστιάζουν σε παιδιά χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού υποβάθρου, τα 

οποία αναπτύσσουν την ικανότητα αυτορρύθµισης, έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν 

τα µέτρα της καθυστερηµένης ανταµοιβής και του ανασταλτικού ελέγχου (Li-Grining, 

2007 παραποµπή Blair, 2005, Chang & Burns, 2005, McCabe, Hernandez, Lara & Brooks-

Gunn, 2000, Raver, 2004). Παρόλο που αυτές οι έρευνες παρουσιάζουν σηµαντικές 

διαφορές στα επίπεδα της πλήρους προσπάθειας ελέγχου µεταξύ παιδιών χαµηλού 

κοινωνικοοικονοµικού υπόβαθρου, σπάνια εξετάζουν τις επιµέρους διαφορές στα 
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αναπτυξιακά σχέδια της ρυθµιστικής συµπεριφοράς και της προσοχής των παιδιών 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους. 

 Η ανάπτυξη της πλήρους προσπάθειας ελέγχου µπορεί να αντιµετωπιστεί ως προς 

την σταθερότητα και ως προς την αλλαγή (Li-Grining, 2007 παραποµπή Rothbart & 

Bates, 1998). Η σταθερότητα αναφέρεται στο κατά πόσο η σειρά εντολών των 

παιδιών παραµένει η ίδια µε την πάροδο του χρόνου. Παιδιά που παρουσιάζουν 

δυσκολία στη διαχείριση της συµπεριφοράς τους σε µικρές ηλικίες, µπορεί να 

συνεχίζουν τις προσπάθειες καθώς µεγαλώνουν. Η αλλαγή αναφέρεται στο κατά 

πόσο η συµπεριφορά των παιδιών γίνεται περισσότερο οργανωµένη και λιγότερο 

παρορµητική κατά τη διάρκεια του χρόνου. Στις υπάρχουσες µελέτες, οι ερευνητές 

προτείνουν ότι µια σειρά εντολών σε παιδιά τείνει να παραµένει σταθερή κατά τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας (Li-Grining, 2007 παραποµπή Carkson, Mandell & 

Williams, 2004, Kochanska & Knaack, 2003). Η πλήρης προσπάθεια ελέγχου στα παιδιά 

αποτελεί επίσης σηµαντικό παράγοντα µετάβασης από την προσχολική ηλικία στη 

µέση παιδική ηλικία. Τα παιδιά παρουσιάζουν µειωµένη δυσκολία στον έλεγχο της 

συµπεριφοράς και της προσοχής καθώς µεγαλώνουν παρουσιάζοντας µεγάλη 

βελτίωση από τα τέσσερα έτη και άνω. Αυτά τα ευρήµατα έχουν σηµειωθεί από 

µελέτες που έγιναν σε παιδιά µέσα από µια σειρά διαφορετικών 

κοινωνικοοικονοµικών και φυλετικών / εθνικών υπόβαθρων (Li-Grining, 2007). 

 Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κατανόηση 

και µελέτη της ιδιοσυγκρασίας παιδιών, είναι ο ανασταλτικός έλεγχος. 

Όπως σηµειώθηκε από τον Thoits (1985), η συναισθηµατική διαταραχή είναι  

χαρακτηριστικό καθορισµού πολλών τύπων ψυχοπαθολογίας. Κατά συνέπεια, δεν 

είναι καθόλου περίεργο το γεγονός ότι η σφαιρική αρνητική συναισθηµατικότητα έχει 

συνδεθεί και µε τα προβλήµατα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης (Eisenberg, 2001 
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παραποµπή Clark, Watson & Mineka, 1994, Lengua, West & Sandler, 1998, Rothbart & 

Bates, 1998, Show, Keenan, Vondra, Delliquandri & Giovannelli, 1997). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 Η ανασταλτική συµπεριφορά στους ανθρώπους έχει µελετηθεί πρώτιστα µεταξύ των 

νηπίων και µικρών παιδιών. Έτσι, η πιο µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή σειρά  µελετών 

είναι κατά ένα µεγάλο µέρος άγνωστη. Θεωρητικά, ο ανασταλτικός έλεγχος, µπορεί 

να θεωρηθεί κατασκεύασµα της ιδιοσυγκρασίας που απεικονίζει αρκετές βασικές 

διαστάσεις της και σχετικές διαφορές στα θεµελιώδη νευρικά συστήµατα. Τα βασικά 

στοιχεία του ανασταλτικού ελέγχου µπορεί να είναι δύο. Πρώτον, µπορεί να υπάρξει 

ισχυρή έλξη προς τα θετικά ερεθίσµατα που συνοδεύονται από τον ενθουσιασµό και 

δεύτερον, µπορεί να είναι ένα σχετικά αδύναµο επίπεδο βασικής κοινωνικής 

ευχαρίστησης (Bates, 1998). 

Οι πρώτες ψυχαναλυτικές διατυπώσεις πρότειναν ανεπαρκείς προγνώσεις για αυτές 

τις συναισθηµατικές και συµπεριφοριστικές «εσωτερικεύσεις» (Anthony & Gilpin, 

1976), αλλά επόµενες έρευνες βρήκαν ότι οι «εξωτερικεύσεις» είχαν τις χειρότερες 

εκβάσεις κατά την ενήλικη ζωή των ανθρώπων (Gest, 1997 παραποµπή Kohlberg, La 

Crosse & Ricks, 1972, Robins, 1996) 

 Τα χαρακτηριστικά της ανασταλτικής συµπεριφοράς έχουν αξιολογηθεί σε 

εργαστηριακές µελέτες µε άγνωστους συνοµηλίκους και ενήλικες. Μετρήσεις, 

περιλαµβάνουν τις µακροχρόνιες λανθάνουσες καταστάσεις που χρειάζεται να 

βιώσουν τα παιδιά µέχρι να αρχίσουν την αλληλεπίδραση, τη χαµηλή συχνότητα των 
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αλληλεπιδράσεων, και τις αµφιθυµικές κοινωνικές προσεγγίσεις (επίµονο βλέµµα, 

διστακτικότητα). Οι µετρήσεις αυτές είναι συχνά οι πιο ευαίσθητοι δείκτες των 

ατοµικών διαφορών (Gest, 1997 παραποµπή Asendorpf, 1993, Kagan, 1984, Pilken,1977), 

ενδεχοµένως επειδή λαµβάνονται κατά την έναρξη µιας αλληλεπίδρασης όταν µια νέα 

κατάσταση είναι στο µέγιστο. Η συµπεριφορά που εµφανίζεται στα νέα κοινωνικά 

πλαίσια διαχωρίζει την ανασταλτική συµπεριφορά από την συστολή και την 

κοινωνικότητα. Η συστολή συνδέει τα γνωστικά χαρακτηριστικά της υψηλής 

αφύπνισης του εαυτού και της αξιολόγησης κοινωνικών προβληµατισµών και µπορεί 

να είναι εµφανής σε νέες καταστάσεις (Gest,1997 παραποµπή Buss,1980), ενώ η 

κοινωνικότητα αναφέρεται σε µια ιδιαίτερα γενικευµένη προτίµηση ως προς τις 

κοινωνικές δραστηριότητες. 

Ένα βασικό ερώτηµα είναι εάν η ανασταλτική συµπεριφορά έχει οποιαδήποτε 

αναπτυξιακή σηµασία έξω από τις νέες καταστάσεις στις οποίες εµφανίζεται. Μερικοί 

ερευνητές έχουν προτείνει ότι η ανασταλτική συµπεριφορά στην παιδική ηλικία, 

µπορεί να είναι πρόδροµος παράγοντας της ενήλικης αναστολής (Gest, 1997 

παραποµπή Asendorpf & Van Aken, 1994, Caspi & Silva, 1995). Η υπόθεση είναι ότι 

µερικές φορές µεταξύ της παιδικής ηλικίας και ενηλικίωσης η ανασταλτική 

συµπεριφορά συνδέεται µε την υψηλή αφύπνιση και συνειδητοποίηση σε ποικίλες 

αξιολογηµένες καταστάσεις. Στην παιδική ηλικία, η σχέση µεταξύ της ανασταλτικής 

συµπεριφοράς και σχέσεων µεταξύ συνοµηλίκων εµφανίζεται ως µια λειτουργία 

οικειότητας (Gest, 1997). 

 Ο Αsendorpf (1990, 1993), παρακολούθησε µια οµάδα παιδιών στη Γερµανία ηλικίας 

µεταξύ τριών ετών του παιδικού σταθµού και των δύο πρώτων ετών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Βρήκε ότι η ανασταλτική συµπεριφορά συσχετίστηκε µε 

τις συµπεριφορές που επικρατούσαν στην τάξη κατά το πρώτο έτος του παιδικού 
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σταθµού, αλλά αυτός ο συσχετισµός µειώθηκε σε µη – σηµαντικός µέχρι το τρίτο 

έτος ζωής. Στο µεταξύ, οι συµπεριφορές που επικράτησαν (wait and hover) 

συσχετίστηκαν όλο και περισσότερο µε τα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών κατά την 

αλληλεπίδραση µε συµµαθητές τους. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στα δύο πρώτα έτη 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό προτείνει ότι η ανασταλτική συµπεριφορά 

επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις µε τους άγνωστους συνοµηλίκους, αλλά δεν είναι 

καθοριστικός παράγοντας της αποδοχής µεταξύ γνωστών συνοµηλίκων (Gest, 1997).  

 Αναµφισβήτητα, λίγα κατασκευάσµατα διαδραµατίζουν ένα τόσο κεντρικό ρόλο στις 

συλλήψεις της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας όσο η συστολή. Η αποτυχία ενός 

τύπου αναστολής ή ενός άλλου συµβάλει στις έρευνες για το παιδί και τον ενήλικα, 

για συνθήκες τόσο διαφορετικές όπως: η διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής – 

υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ) (attention  deficit  hyperactivity  disorder ADHD) (Nigg, 

2000 παραποµπή Barkley, 1997a), της συστολής (shyness,), του άγχους (anxiety) (Nigg, 

2000 παραποµπή Albano, Chorpita, & Barlow, 1996) και της διάθεσης γενικότερα (mood 

disorders) (Nigg, 2000 παραποµπή Segal, 1996), τον αλκοολισµό και την κατάχρηση 

ουσιών (alcoholism  and  substance  abuse) (Nigg, 2000 παραποµπή Sher & Trull, 1994), 

την αντικοινωνική συµπεριφορά (antisocial  behavior ) (Nigg, 2000 παραποµπή Nestor 

& O’Donnell,1998),σχιζοφρένεια (schizophrenia) (Nigg,2000 παραποµπή  Nestor & 

O'Donnell, 1998), διαταραχές ψυχαναγκασµού – καταναγκασµού (obsessive-

compulsive disorder OCD) (Nigg, 2000 παραποµπή Rosenberg, 1997), το σύνδροµο 

Tourette (Nigg, 2000 παραποµπή Οzonoff, Strayer, McMahon & Filloyz, 1998), 

µαθησιακές δυσκολίες (learning delays ) (Nigg, 2000 παραποµπή Dempster & Corkill, 

1999) και τέλος, µετατραυµατικό στρες (posttraumatic stress disorder PTSD) (Nigg, 

2000 παραποµπή Cloitre, 1998). 
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 Το ενδιαφέρον για τον προσδιορισµό των πρώτων προβληµάτων εξωτερίκευσης 

αυξάνεται γρήγορα. Οι λόγοι για το ενδιαφέρον αυτό είναι ξεκάθαροι. Πρώτον, τόσο 

οι επιδηµιολογικές όσο και οι αναπτυξιακές µελέτες, µερικές ξεκινώντας νωρίς από 

την ηλικία των 2 ετών, έχουν βρει την επιθετική συµπεριφορά να είναι ιδιαίτερα 

σταθερή κυρίως µεταξύ των αρσενικών (Shaw,1998 παραποµπή Cummings, Lannotti & 

Zahn – Waxler, 1989, Olweus, 1979). Από τις διαχρονικές µελέτες για την αναπτυξιακή 

πορεία της προβληµατικής συµπεριφοράς παιδιών, έχει προκύψει ότι περίπου το 50%  

συνεχίζει να παρουσιάζει αυτά τα προβλήµατα καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής 

περιόδου (Shaw, 1998 παραποµπή Campbell, 1994, 1995, McGee, Silva & Williams, 1984, 

Richman, Stevenson & Graham, 1982). ∆εύτερον, τα προβλήµατα εξωτερίκευσης, 

κυρίως στις σοβαρές µορφές τους που εµφανίζονται κατά τη σχολική ηλικία είναι 

εξαιρετικά δαπανηρά στην κοινωνία εξαιτίας της καταστροφής περιουσιών και της 

διάσπασης του φυσιολογικού τρόπου διαβίωσης. Τρίτον, σε µικρά παιδιά και 

εφήβους, σοβαρές µορφές προβληµάτων εξωτερίκευσης έχουν βρεθεί να είναι 

ιδιαίτερα ανθεκτικές µε αποτέλεσµα ελάχιστες παρεµβάσεις να έχουν θετικά 

αποτελέσµατα (Shaw, 1998 παραποµπή  Kardin, 1995). Τέταρτον, η περίοδος από την 

βρεφική ηλικία µέχρι τον παιδικό σταθµό είναι µια από τις κρισιµότερες της 

ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων αρχίζουν πολλές αναπτυξιακές 

τροχιές που οδηγούν σε προσαρµοστικές ή µη-προσαρµοστικές εκβάσεις (Shaw, 1998 

παραποµπή  Campbell, 1995). 

 Η σκιαγράφηση των αναπτυξιακών παραγόντων που οδηγούν στα πρώτα 

προβλήµατα εξωτερίκευσης και αντικοινωνικής συµπεριφοράς, µπορεί να προτείνει 

τους σηµαντικούς στόχους και την κατάλληλη χρονική στιγµή για παρέµβαση. Για 

παράδειγµα, η οξυθυµία, που προκύπτει µέσα από τη συνεχή απογοήτευση, έχει 

συσχετιστεί µε την προβληµατική συµπεριφορά εξωτερίκευσης, ενώ η θλίψη, το 
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άγχος και ο φόβος συσχετίζονται µε προβλήµατα εσωτερίκευσης. Επιπλέον, η 

κοινωνική απόσυρση και η συστολή που αποτελούν πτυχές της εσωτερίκευσης και 

δεν συνδέονται ρητά µε την συγκίνηση, έχουν συνδεθεί µε υψηλά επίπεδα θλίψης, 

άγχους, φόβου, συστολής και κατάθλιψης (Shaw, 1998 παραποµπή  Eisenberg, 1998, 

Izard, Libero, Putnam & Haynes, 1993, Rubin, Chen & Hymel, 1993). 

 Το διαδεδοµένο ενδιαφέρον για την αναστολή, δεν απεικονίζει µόνο την παρουσία 

των προβληµάτων ελέγχου της παρορµητικότητας, αλλά και τις εξελίξεις στις βασικές 

επιστήµες από τις οποίες η ψυχοπαθολογία δανείζεται τοµείς ιδιαίτερα στα γνωστικά 

πεδία και στα πεδία προσωπικότητας / ιδιοσυγκρασίας (Nigg, 2000 παραποµπή 

Dempbster, 1992, Gray, 1991). 

 

 Για περισσότερο από ένα αιώνα, οι ψυχολόγοι έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν 

και να κατανοήσουν τις συστηµατικές και αισθητές διαφορές, µεταξύ των ατόµων 

που παραµένουν αµετάβλητες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μεταξύ αυτών των 

ατοµικών διαφορών, η προσωπικότητα και η νοηµοσύνη έχουν λάβει διαδεδοµένη 

προσοχή όχι µόνο στον ακαδηµαϊκό χώρο. Οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι 

τοποθετήσεις είναι όλες σηµαντικές αλλά, µπορεί να φανούν συστηµατικά σχετικές 

µε τους πιο θεµελιώδη και σταθερούς παράγοντες των δυνατοτήτων (νοηµοσύνη) και 

των γνωρισµάτων (προσωπικότητα) (Premuzic & Furnhams, 2005). 

 Τα γνωρίσµατα χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν και να εξηγήσουν τη 

συµπεριφορά. Είναι εσωτερικά (σχετίζονται περισσότερο µε τα χαρακτηριστικά του 

ατόµου, παρά µε την κατάσταση η το περιεχόµενο) και αιτιώδη (επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά)   Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των προσεγγίσεων για τα γνωρίσµατα 

στην προσωπικότητα, είναι η εµπειρική µεθοδολογία και η χρησιµότητα τους για την 

αξιολόγηση των επιµέρους διαφορών (Premuzic & Furnhams, 2005). 
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 Ένας µεγάλος αριθµός θεωρητικών έχει προτείνει ότι οι διαφορές στην 

ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα προκύπτουν νωρίς στη ζωή και έχουν 

σηµαντικές συνέπειες για τη µελλοντική ενήλικη, συναισθηµατική λειτουργία 

(Κubzansky, 2004 παραποµπή Caspi, Moffitt, Newman & Silva, 1996, Izard, 1977, Izard & 

Ackerman, 2000, Watson & Clark, 1994). 

 

3.1 Για τις ατοµικές διαφορές υπάρχουν οι εξής πηγές: 

 

3.1.1 Τα χαρακτηριστικά του παιδιού 

 Χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα αναπτυξιακά πρότυπα, ερευνητές έχουν ερευνήσει 

το πως τρία παιδικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, ιδιοσυγκρασία) ερµηνεύουν τις 

ατοµικές διαφορές στην πλήρη προσπάθεια ελέγχου. Τα µικρά παιδιά είναι λιγότερο 

επιτυχή ως προς τη διαχείριση της συµπεριφοράς και της προσοχής από ότι είναι τα 

µεγαλύτερα παιδιά (Li-Grining, 2007 παραποµπή Gerstadt, 1994, Jacques & Zelazo, 2001, 

Jones, 2003). Τα αγόρια έχουν χειρότερη απόδοση από τα κορίτσια στην πλήρη 

προσπάθεια ελέγχου  αλλά όσο αφορά τις διαφορές φύλου έχουν βρεθεί και  µικτά 

ευρήµατα. Οι διαφορές φύλου συγκαταλέγονται επίσης στους παράγοντες που 

οδηγούν σε προβληµατική συµπεριφορά. Έχει βρεθεί ότι τα αγόρια παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη ευπάθεια σε διάφορες νευροαναπτυξιακές και ψυχολογικές διαταραχές 

από τη βρεφική µέχρι τη σχολική ηλικία (Shaw, 1998 παραποµπή Eme, 1992, Cualtieri 

& Hicks, 1985, Zaslow & Hayes, 1986). Ο Shaw και οι συνεργάτες του (1994) βρήκαν 

έναν µεγαλύτερο αριθµό συσχετίσεων που οδηγούσαν σε διαταραχές της 

συµπεριφορά σε ηλικίες 2 – 3 ετών κυρίως στα αγόρια (Shaw, 1998). 
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 Τέλος, τα παιδιά που είναι πιο επιρρεπή σε θυµό, µπορεί να έχουν πιο δύσκολη 

περίοδο όσο αφορά τη διαχείριση της πλήρους προσπάθειας ελέγχου (Li-Grining, 2007 

παραποµπή Kochanska & Knaack, 2003). 

   

 3.1.2 Περιβαλλοντικοί παράγοντες άγχους  

 Η θεωρία της Αλλόστασης προτείνει ότι η συνεχής έκθεση σε οικολογικό κίνδυνο 

µπορεί να επηρεάσει την ευελιξία της αυτορρυθµιστικής ικανότητας των παιδιών 

καθώς επιδρά στα νευροενδοκρινικά συστήµατα που επηρεάζουν το πώς τα παιδιά 

αποκρίνονται στην πίεση και ρυθµίζουν την συµπεριφορά, την προσοχή και τα 

συναισθήµατά τους (Li-Grining, 2007 παραποµπή Evans, 2003, McEwen, 1998). Παιδιά 

σχολικής ηλικίας προερχόµενα από οικογένειες χαµηλότερου κοινωνικοοικονοµικού 

επιπέδου τείνουν να αναπτύσσουν πιο αργά την ικανότητα χειρισµού της πλήρους 

προσπάθειας ελέγχου και του ανασταλτικού ελέγχου από ότι τα εύπορα παιδιά  (Li-

Grining, 2007 παραποµπή Eisenberg, 2001, Evans & English, 2002, House & Cappa, 2004, 

Noble, Norman & Farah, 2005). Περισσότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες κίνδυνου 

περιλαµβάνουν το ψυχοκοινωνικό άγχος το οποίο αφορά την ψυχολογική κατάσταση 

της µητέρας όπως για παράδειγµα συµπτώµατα κατάθλιψης, κατάχρηση ουσιών και 

εγκληµατική συµπεριφορά καθώς επίσης και η έλλειψη κοινωνικής στήριξης. Άλλοι 

παράγοντες κίνδυνου περιλαµβάνουν τους κοινωνικοδηµογραφικούς παράγοντες. Η 

µητέρα µπορεί να στερείται των κοινωνικοοικονοµικών πόρων λόγο χαµηλού 

µορφωτικού επιπέδου, ανεργίας και φτώχειας. Οι οικογενειακοί παράγοντες 

περιλαµβάνουν την µονογονεϊκή οικογένεια, την γονεϊκότητα κατά την εφηβεία, τη 

µεγάλη σε αριθµό οικογένεια και τον οικογενειακό χωρισµό. Οι ακραίοι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες άγχους αποτελούνται επίσης από κινδύνους διαβίωσης 

σε σπίτια µε ηλεκτρικά προβλήµατα, σε γειτονιές µε υψηλή εγκληµατικότητα και 
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έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των κατοίκων (Li-Grining, 2007 παραποµπή Evans & 

English, 2002, Sheidow, Gorman – Smith, Tolan & Henry, 2001). 

 

 3.1.3 Αλληλεπίδραση µητέρας - παιδιού 

 Η βέλτιστη γονική συµπεριφορά έχει οδηγήσει σε λιγότερο σοβαρά προβλήµατα 

παιδικής συµπεριφοράς και καλύτερης κοινωνικής αντιµετώπισης στα πλαίσια της 

αντιπαλότητας (Li-Grining, 2007 παραποµπή Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington & 

Bornstein, 2000, Landry, Smith, Miler – Loncar & Swank, 1997, Linver, Brooksgunn & 

Kohen, 2000).Μια σηµαντική πτυχή γονικής αντιµετώπισης είναι η δυαδική 

συνεκτικότητα, η οποία απεικονίζει την αµοιβαία δέσµευση, το µοίρασµα της 

ευχαρίστησης και την αµοιβαιότητα µεταξύ των παιδιών και των φροντιστών τους 

(Li-Grining, 2007). Οι µητέρες παιδιών που ανήκαν στην οµάδα κινδύνου για 

εναντιωµατική προκλητική διαταραχή, εξέθεσαν περισσότερη οικογενειακή 

δυσλειτουργία, αισθάνθηκαν λιγότερο ικανές, δεδοµένου ότι οι γονείς πρότειναν 

λιγότερες λύσεις στα προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών, κατέδειξαν µια λιγότερο 

διεισδυτική προσέγγιση στη διαχείριση συµπεριφοράς των παιδιών και εξέθεσαν 

περισσότερα προβλήµατα εσωτερίκευσης από µητέρες που τα παιδιά τους δεν ανήκαν 

σε αυτή την κατηγορία. Μητέρες παιδιών µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής – 

υπερκινητικότητας, αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης από τα παιδιά που 

δεν βρίσκονται σε αυτή την οµάδα κινδύνου. 

 Σε µια προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων της συµπεριφοράς των παιδιών, οι 

µητέρες σε όλες τις οµάδες πρότειναν τόσο στρατηγικές ελεγχόµενης αρνητικής 

αντιµετώπισης όσο και θετικής αποτροπής. Αντιµέτωπες µε προβλήµατα 

εναντιωµατικής συµπεριφοράς, µητέρες παιδιών από όλες τις οµάδες αύξησαν τις 

ελεγχόµενες αρνητικές εισηγήσεις µειώνοντας τις θετικές εισηγήσεις αποτροπής. 
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Επίσης, µητέρες κοριτσιών από την οµάδα κινδύνου για ∆ΕΠ-Υ και εναντιωµατική 

διαταραχή, έδωσαν περισσότερες ανταµοιβές για κάθε θετική συµπεριφορά παρά 

µητέρες αγοριών (Cunningham & Boyle, 2002). 

 Ο παράγοντας αλληλεπίδρασης γονέα – παιδιού, που συνδέεται µε τα λιγότερο 

σοβαρά προβλήµατα εξωτερίκευσης, µπορεί να ανταποκριθεί στην επεξεργασία πριν 

από την έναρξη της σχολικής περιόδου. Όσο αφορά τα χαρακτηριστικά των παιδιών 

που παρουσιάζονται στο πρώτο έτος, τα στοιχεία προτείνουν ότι οι διαφορές στη 

δυσκολία νηπίων και το επίπεδο δραστηριότητας, µπορούν να επηρεάσουν τις 

αντιλήψεις του φροντιστή για το νήπιο που στη συνέχεια, επηρεάζουν τις πρακτικές 

τους και την πορεία των προβληµάτων συµπεριφοράς (Shaw, 1998 παραποµπή Bates, 

Maslin & Frankel, 1985).H ταλαιπωρία στην ανάπτυξη των συναισθηµάτων του 

παιδιού, όπως η ενοχή για παράδειγµα, συσχετίζεται µε τις «κακές» πράξεις. Η 

ανατροφή που βασίζεται στη γονική ζεστασιά, ελεύθερη έκφραση συναισθηµάτων 

και περιορισµό αυστηρών µεθόδων πειθαρχείας (απειλές, τιµωρία), περιορίζει την 

ανάπτυξη συναισθηµάτων ενοχής στο παιδί (Kochanska, 1991 παραποµπή Maccoby & 

Martin, 1983, Hoffman, 1970a, 1970b, 1983). 

 Ο Diensbier (1984), υπέθεσε ότι τα αγχώδη παιδιά ανταποκρίνονται περισσότερο στις 

προσπάθειες κοινωνικοποίησης επειδή αυτά πιο εύκολα και πιο έντονα βιώνουν την 

εσωτερική ταλαιπωρία που συνδέεται µε την καταπίεση και µε τα ελάχιστα θετικά 

γονικά ερεθίσµατα. Κατά συνέπεια, είναι πιθανότερο να αντιληφθούν αυτή την 

διέγερση εσωτερικά εκτός αν οι γονείς χρησιµοποιούν τις εµφανείς, εξωτερικές 

κυρώσεις, όπως είναι η σκληρή τιµωρία. Τα αγχώδη παιδιά θα πρέπει να 

κοινωνικοποιούνται ευκολότερα και γι’αυτό η γονική ανατροφή δίνει έµφαση στη 

χρήση της δύναµης που πρέπει να συνδεθεί µε περισσότερη εσωτερική συνείδηση. 

Από την άλλη, τα παιδιά που είναι ιδιοσυγκρασιακά µη-διαταραγµένα και 
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παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα άγχους ανταποκρίνονται λιγότερο σε βασικές γονικές 

στρατηγικές και µπορεί έτσι να είναι δυσκολότερο να κοινωνικοποιηθούν (Kochanska, 

1991). Τα επιθετικά παιδιά χαρακτηρίζονται από µια αρνητική τάση δράσης, συχνά 

χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι πράξεις τους στους 

άλλους ανθρώπους. Τα ελλείµµατα που εµφανίζονται στην ενσυναίσθηση και την 

ενοχή, αναγνωρίζονται ως κοινά σε παιδιά µε διαταραχές συµπεριφοράς (Hastings, 

2000 παραποµπή American psychiatric association, 1994). Η ενσυναίσθηση προς τις 

ανάγκες των άλλων ανθρώπων µπορεί να οδηγήσει στη διαπροσωπική υπευθυνότητα 

και την παρεµπόδιση των επιβλαβών πράξεων (Hastings, 2000 παραποµπή Eisenberg & 

Mussen, 1989, Feshbach, 1975, Hoffman, 1982). Εξαιτίας της σταθερότητας των 

προβληµάτων εξωτερίκευσης που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της ζωής (Hastings, 

2000 παραποµπή Mealey,1995, Olweus,1979), έχει προταθεί ότι η χαµηλή 

ενσυναίσθηση χαρακτηρίζει τα αντικοινωνικά άτοµα (Hastings, 2000 παραποµπή 

Schacter & Latane, 1964). Εντούτοις, δεν είναι σαφές πότε τέτοια ελλείµµατα στην 

ενσυναίσθηση γίνονται εµφανή ή τι ρόλο παίζουν στην ανάπτυξη εξωτερίκευσης 

συµπεριφορών. Οι άνθρωποι, θεωρείται ότι έχουν έµφυτη προδιάθεση να 

αναγνωρίζουν τις συναισθηµατικές ανάγκες των άλλων (Hastings, 2000 παραποµπή 

Hoffman, 1975). H ενσυναίσθηση λειτουργεί ως κοινωνική συγκίνηση η οποία 

γεφυρώνει αποτελεσµατικά τις συναισθηµατικές ανάγκες µεταξύ των ανθρώπων 

(Hastings, 2000 παραποµπή Levenson & Ruef, 1992).Η πιο κοινή διαφορά που υπάρχει 

στην οµάδα κινδύνου για την ενσυναίσθηση είναι µεταξύ των φύλων. Τα κορίτσια 

παρουσιάζουν ψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης σε σύγκριση µε τα αγόρια από την 

ηλικία των δυο ετών µέχρι και την εφηβεία  (Hastings, 2000 παραποµπή Eisenberg & 

Fabes, 1998, Grusec, 1996, Zahn – Waxler, Radke – Yarrow, Wagner & Chapman, 1992). 

Στην προσχολική ηλικία παιδιά µε ή χωρίς προβλήµατα συµπεριφοράς δε διαφέρουν 
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ως προς την ενσυναίσθηση. Εντούτοις, η Kochanska (1991), διαπίστωσε ότι στην 

ηλικία των 6 – 8 ετών τα παιδιά που ήταν περισσότερο ανυπάκουα ήταν πιθανότερο 

να εµφανίσουν κοινωνικά προβλήµατα σε σχέση µε παιδιά που ήταν λιγότερο 

ανυπάκουα ασκώντας πίεση σε άλλους. Επιπλέον, ο Zahn – Waxler (1993 – 2000) έχει 

περιγράψει τους κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες στις ευρέως 

αναγνωρισµένες διαφορές φύλου, στην ενσυναίσθηση και στα προβλήµατα 

εξωτερίκευσης. Αντίθετα από τα αγόρια, τα κορίτσια τείνουν σε µεγαλύτερο βαθµό 

να δείχνουν ενδιαφέρον προς τις ανάγκες και την ευηµερία των άλλων κι έτσι µπορεί 

να κατατάσσονται πιο συχνά στην οµάδα µειωµένου κίνδυνου για ανάπτυξη 

διαταραχών στη συµπεριφορά (Hastings, 2000 παραποµπή Feshback & Feshback, 1969, 

Tremblay, Vitaro, Gagnon, Piche & Royer, 1992). Η αντίστροφη σχέση µεταξύ της 

ενσυναίσθησης και της αντικοινωνικής συµπεριφοράς µπορεί να αυξηθεί µε την 

ηλικία (Hastings, 2000 παραποµπή Miller & Eisenberg,1988). Τα πρώτα προβλήµατα 

επιθετικότητας και εξωτερίκευσης στα παιδιά µπορούν εποµένως να αναµένονται να 

συνυπάρξουν µε τα κανονικά επίπεδα ενσυναίσθησης. Τα ελλείµµατα ενσυναίσθησης 

σε επιθετικά άτοµα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του χρόνου είτε µέσω της 

ανάπτυξης της ενσυναίσθησης σε ένα σχετικά ανώριµο στάδιο, είτε από µια 

πραγµατική µείωση από τα προηγούµενα επίπεδα. Τέλος, τα παιδιά µπορεί όχι µόνο 

να µην αναπτύξουν ενσυναίσθηση, αλλά µπορεί επίσης συνειδητά να αγνοούν ή να 

είναι τυλώδη προς τις ανάγκες των άλλων (Hastings, 2000). 

 

 Έχουν προταθεί πολλαπλές προσεγγίσεις σχετικά µε την ιδιοσυγκρασία των παιδιών. 

Μερικοί ερευνητές εστιάζουν στα επιλεγµένα γνωρίσµατα της ιδιοσυγκρασίας όπως η 

αναστολή σε άγνωστες καταστάσεις (Kochanska, 1997 παραποµπή Kagan, 1994) και 

άλλοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των περιεκτικών προτύπων της 
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ιδιοσυγκρασίας στην παιδική ηλικία (Kochanska, 1997). Μερικές από αυτές τις 

προσεγγίσεις αναφέρονται πιο κάτω όπου γίνεται και η περιγραφή τους 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ 

 

4.1 Παραγοντικές αναλύσεις βασισµένες σε µοντέλα προσωπικότητας ∆ύο, Τριών 

και Πέντε παραγόντων 

    

4.1.1 Το ψυχοδυναµικό µοντέλο γνωρίσµατος δύο παραγόντων των J.H.Block & Block 

(Nigg, 2000) 

Οι J.H.Block και Block, χρησιµοποίησαν µια µεθοδολογία εκτίµησης ενός είδους 

ερωτηµατολογίου σε µια διαµήκη αναπτυξιακή έρευνα για το µοντέλο τους. 

Το µοντέλο, βασισµένο στις ιδέες της ψυχολογίας για την προσωπικότητα και του 

Lewin (1935) για τα αλληλένδετα συστήµατα ανάγκης σε µια ανθρώπινη 

προσωπικότητα, είναι σχετικό µε την αναστολή λόγω µιας γεφυρωµένης έµφασης 

στις ρυθµιστικές λειτουργίες. Η θεµελιώδης προϋπόθεση της προσέγγισης αυτής είναι 

ότι οι λειτουργίες του «εγώ» περιλαµβάνουν ένα «σύστηµα ορίου» που µεσολαβούν 

στη σχέση µεταξύ των εσωτερικών αναγκών και του αισθητικοκινητικού συστήµατος 

(συµπεριφοριστική ανταπόκριση). Οι δύο πυρηνικές ιδιότητες αυτού του συστήµατος 

ορίου χαρακτηρίζουν τον Lewin και έτσι το µοντέλο των J.H.Block και Block. 

 Το πρώτο πυρηνικό σύστηµα είναι η διαπερατότητα, την οποία διαµόρφωσαν στο 

κατασκεύασµα του ελέγχου του «εγώ». Ο έλεγχος του «εγώ» λειτουργεί για να 

περιλάβει ή όχι τις ψυχολογικές ανάγκες, τις εντάσεις ή τις δυνάµεις δεδοµένου ότι 
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ειδάλλως θα εκφράζονταν στη συµπεριφορά. Οι J.H.Block και Block επισήµαναν ότι ο 

έλεγχος του «εγώ»  µπορεί να είναι δυσπροσαρµοστικός και στα δύο άκρα. 

 Ο ακραίος υποέλεγχος (ένα ωστικό πρόσωπο) καθώς επίσης και ο υπερέλεγχος (ένα 

υπερβολικά ανασταλτικό πρόσωπο), µπορούν να οδηγήσουν στην ψυχοπαθολογία. 

Ένα πρόβληµα µε αυτή τη διατύπωση, είναι ότι το πρόσωπο αναµένεται να εκθέσει  

αναστολή σε µερικές περιοχές, όπως για παράδειγµα στον έλεγχο ανήσυχων ή 

έµµονων σκέψεων. Κατά συνέπεια, το πεδίο του παράγοντα του ελέγχου του «εγώ» 

είναι µια δύναµη, αλλά η γενικότητα της περιορίζει τη δυνατότητα του µοντέλου να 

αποτελέσει τους ευδιάκριτους τύπους ανασταλτικού ελέγχου. 

 Το δεύτερο πυρηνικό σύστηµα, η ελαστικότητα στην ανθεκτικότητα  του «εγώ»  

που διαµόρφωσαν οι J.H.Block και Block (1980), αναφέρεται στη δυναµική ικανότητα 

του προσώπου να διατηρήσει το επίπεδο του ελέγχου του «εγώ» σε οποιαδήποτε 

κατεύθυνση κατάλληλη µε το πλαίσιο. Η χαµηλή ανθεκτικότητα του «εγώ» συνδέεται 

µε την ανικανότητα να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. 

 Παρόλο που οι J.H.Block και Block (1980), θεώρησαν ότι ο έλεγχος και η 

ανθεκτικότητα του «εγώ» είναι ορθογώνια, ο Eisenberg και συνεργάτες του (Nigg, 

2000 παραποµπή Eisenberg & Fabes, 1992, Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser in press), 

υποστήριξαν ότι τα µέσα επίπεδα ελέγχου του «εγώ» πρέπει να συνδεθούν µε τα 

υψηλά επίπεδα της ανθεκτικότητας του «εγώ» 

 Αναπτυξιακές εκβάσεις υπήρξαν το χαρακτηριστικό γνώρισµα της έρευνας αυτού 

του µοντέλου, που υποστηρίζεται από το ερωτηµατολόγιο παιδιών California (Nigg, 

2000 παραποµπή Caspi, 1992) το οποίο παρέχει µια ψυχοµετρικά δυνατή γλώσσα µέσα 

από την οποία οι γονείς ή παρατηρητές µπορούν να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά 

παιδιών. 
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 Τα δύο σηµαντικά γνωρίσµατα έχουν την ουσιαστική προφητική δύναµη για 

µακροπρόθεσµη ρύθµιση (Nigg, 2000 παραποµπή J.H.Block και Block 1980). 

 Η κατανόηση της παρεµπόδισης στην ψυχοπαθολογία θα φαινόταν να απαιτεί την 

εκτίµηση και των δύο διαστάσεων. Το υπερκινητικό παιδί για παράδειγµα, πρέπει να 

έχει χαµηλά επίπεδα ελέγχου του «εγώ» και ανθεκτικότητας του «εγώ» όπου κάποιος 

είναι ανίκανος να προσαρµόσει ένα υψηλό επίπεδο παρορµητικότητας σε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο. 

 Το µοντέλο των J.H.Block και Block (1980), έχει το πλεονέκτηµα της εννοιολογικής 

εκλέπτυνσης και της ψυχοµετρικής δύναµης.  

 

4.1.2 Το µοντέλο των τριών παραγόντων του Eysenck H.J. και η βιολογική βάση. 

 Το πλαίσιο της γιγαντιαίας τριάδας, προήλθε από το έδαφος του Eysenck όπου 

υπάρχουν εµπειρικές έρευνες για την προσωπικότητα και τις επιµέρους διαφορές 

(Premuzic & Furnham, 2005 παραποµπή Eysenck, 1947, 1952, 1977, 1982). 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία υπάρχουν τρείς σηµαντικές διαστάσεις της 

προσωπικότητας ή των πτυχών της στις οποίες τα άτοµα διαφέρουν: Νεύρωση, 

Εξωστρέφεια, Ψύχωση. Ο Eysenck παρείχε επίσης ένα ψυχοµετρικό εργαλείο για να 

αξιολογήσει αυτές τις διαστάσεις, του οποίου η πιο πρόσφατη έκδοση είναι το 

αναθεωρηµένο ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας του Eysenck (EPQ-R, Eysenck & 

Eysenck, 1991).To EPQ-R είναι µια έκθεση αυτοαναφοράς που περιλαµβάνει στοιχεία 

χαρακτηριστικής συµπεριφοράς (προτιµήσεις και διαθέσεις) που απαντώνται σε 

κλίµακα Lickert δύο σηµείων (ναι / όχι) (Premuzic & Furnham, 2005). Εντούτοις, για 

πολλά χρόνια, το εργαλείο µέτρησης για αυτό το µοντέλο (κατάλογος 

προσωπικότητας του Eysenck EPI) περιέλαβε µόνο την εξωστρέφεια και τη νεύρωση. 
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Η εξωστρέφεια αναφέρθηκε στην ύπαρξη εξερχόµενων και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών, καθώς και στην ενεργητικότητα και παρορµητικότητα. Η νεύρωση 

αναφέρθηκε στη συναισθηµατική σταθερότητα έναντι µιας τάσης να γίνουν αισθητές 

οι αρνητικές συγκινήσεις όπως το άγχος και ο θυµός. Τα γνωρίσµατα προήλθαν από 

µια εξονυχιστική προσέγγιση παραγοντικής ανάλυσης (Nigg, 2000).O Eysenck 

στηρίχθηκε στις αρχές εκµάθησης του Pavlov και πρότεινε ότι αυτοί οι παράγοντες 

προσωπικότητας ήταν έµφυτα ιδιοσυγκρασιακά γνωρίσµατα. Υπέθεσε ότι το 

γνώρισµα εξαρτάται από την αλλαγή στα κατώτερα όρια ενεργοποίησης από τα οποία 

το φλοιώδες σύστηµα εµποδίζει τα «σήµατα διέγερσης» από τα ανώτατα δικτυωτά 

ενεργοποιηµένα συστήµατα (εξωστρέφεια) και «σήµατα ενεργοποίησης» από το 

επιχείλιο σύστηµα (νεύρωση). O Eysenck έθεσε το στάδιο για τα σύγχρονα 

ψυχοβιολογικά µοντέλα που απευθύνονται στα ανασταλτικά συστήµατα του 

εγκεφάλου (Nigg, 2000 παραποµπή Gray 1982). Οι περιορισµοί για την αναστολή ή για 

την παρόρµηση περιλήφθηκαν αρχικά στον παράγοντα εξωστρέφειας του EPI. Οι 

επόµενες κριτικές όµως, πρότειναν ότι στην πραγµατικότητα οι υποκλίµακες της 

κοινωνικότητας και της παρορµητικότητας δεν ανήκουν µαζί. 

 O Eysenck (Nigg, 2000 παραποµπή H.J.Eysenck & Eysenck, 1975) δηµοσίευσε ένα 

αναθεωρηµένο όργανο, το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας του Eysenck (EPQ)  στο 

οποίο προστέθηκε η Ψύχωση. Τα περισσότερα από τα στοιχεία παρορµητικότητας 

από τον παράγοντα εξωστρέφεια είτε έπεσαν είτε κινήθηκαν προς την κλίµακα της 

ψύχωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα στοιχεία που διαµορφώθηκαν από το EPQ και 

EPI να µην ήταν συγκρίσιµα (Nigg, 2000). Τα ψυχοµετρικά προβλήµατα στην 

κλίµακα της ψύχωσης οδήγησαν σε µια περαιτέρω αναθεώρηση το 1985. Ο ψυχισµός 

περιγράφτηκε ως απεικόνιση επιθετικών αντικοινωνικών και παρορµητικών 

χαρακτηριστικών (Nigg, 2000). 
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Αυτή η βασική δοµή έχει αναδιπλωθεί σε νεώτερα µοντέλα τριών παραγόντων που 

αναπτύχθηκαν στην Αµερική µε περισσότερα τρέχοντα αναλυτικά παραγοντικά 

στοιχεία χρησιµοποιώντας τις κάπως διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις (Nigg, 

2000). 

 Συνολικά, τα µοντέλα τριών παραγόντων υπογραµµίζουν έναν τύπο αναστολής της 

σύνθετης συµπεριφοράς που αναφέρεται στην κοινωνική παρεµπόδιση των 

ακατάλληλων συµπεριφορών που προκαλείται από άµεσα ερεθίσµατα (Nigg, 2000). 

 Η σηµαντικότερη πρόοδος στη θεωρία προσωπικότητας του Eysenck όσον αφορά τις 

παλαιότερες και κλασικές (αλλά και ψυχαναλυτικές) προσεγγίσεις στην 

προσωπικότητα ήταν µια συνέπεια της αυστηρά εµπειρικής, συστηµατικής και 

ποσοτικής ερευνητικής µεθοδολογίας του και επίσης προσπαθεί να εξηγήσει τις 

επιµέρους διαφορές της προσωπικότητας µε βιολογικούς όρους (Premuzic & Furnham, 

2005). 

 

4.1.3 Ανάλυση πέντε παραγόντων 

 Στενά συνδεδεµένη µε την ανάλυση των τριών παραγόντων είναι η προσέγγιση των 

πέντε παραγόντων η οποία προέκυψε από διεξοδικές εµπειρικές παραγοντικές 

αναλύσεις  γνωρισµάτων (Nigg, 2000 παραποµπή Digman, 1990). 

Οι µεγάλοι πέντε παράγοντες είναι η νεύρωση, η εξωστρέφεια / κοινωνικότητα, η 

ευσυνειδησία, η ευχαρίστηση και η ευθύτητα / διάνοια. Η νεύρωση και η 

εξωστρέφεια είναι ουσιαστικά οι ίδιες όπως και στην ανάλυση των τριών 

παραγόντων, ενώ η ευσυνειδησία και η ευχαρίστηση συνδυάζονται για να 

διαµορφώσουν τις διαστάσεις του ψυχισµού – καταναγκασµού που βρίσκονται στην 

ανάλυση των τριών παραγόντων (Nigg, 2000 παραποµπή Zuckerman, 1993). 
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 Από αναπτυξιακής άποψης, τα στοιχεία που προκύπτουν προτείνουν ότι αναλύσεις 

όπως αυτή των πέντε παραγόντων µπορούν να ανακτηθούν από εκτιµήσεις µέσα από 

µελέτες παιδιών τουλάχιστον από την πρόωρη εφηβεία (Nigg, 2000 παραποµπή  

Digman, 1994). 

 

4.2 Ψυχοβιολογικά µοντέλα της προσωπικότητας 

 

4.2.1 Το ψυχοβιολογικό µοντέλο του Gray (Nigg, 2000) 

 Επηρεαζόµενος από τις αρχές της κλασσικής συνθήκης και ενός κινητήριου 

µοντέλου που αναπτύχθηκε από τον N.E. Miller, o Gray (1971,1982,1991), 

χρησιµοποίησε υπάρχουσες και νέες µελέτες µε ζώα για να αναπτύξει ένα 

ψυχοβιολογικό πρότυπο. Παρουσίασε το µοντέλο του κάπως διαφορετικά κατά τη 

διάρκεια του χρόνου. 

 Τα πρώτα δύο συστήµατα ενεργοποίησης παρουσιάζουν αµοιβαίο ανταγωνισµό. 

Α. Το συµπεριφοριστικό σύστηµα ενεργοποίησης ή προσέγγιση (BAS), ενεργοποιεί 

την µηχανική ανταπόκριση στα σήµατα για ανταµοιβή και την ενεργή συµπεριφορά 

αποφυγής ως  ανταπόκριση στη µη – ανταµοιβή ή τιµωρία.  

Β. Το συµπεριφοριστικό σύστηµα αναστολής ή ανησυχίας (BIS), είναι κεντρικού 

ενδιαφέροντος. Σε ένα πολυπαραγοντικό διάστηµα, µε την εξωστρέφεια και τη 

νεύρωση στους δύο άξονες, αυτές οι διαστάσεις κυµαίνονται ανάµεσα στην 

εξωστρέφεια και της νεύρωση, κλίνοντας περισσότερο προς τη νεύρωση (Gray, 1991). 

Αντιπροσωπεύει έτσι, τη νευρωτική εσωστρέφεια στον πόλο της ανησυχίας. Αυτό  το 

σύστηµα στη θεωρία του Gray µεσολαβεί από τον ιππόκαµπο και από άλλες σχετικές 

δοµές. Έχει δύο µοντέλα λειτουργίας: τον «έλεγχο» (checking), όπου ο ιπποκάµπειος 

σχηµατισµός µεσολαβεί µιας συγκριτικής λειτουργίας του καθορισµού εάν τα 
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τρέχοντα ερεθίσµατα αντιστοιχούν σε αυτό που αναµενόταν και στη συνέχεια, 

υπολογίζει τι πρέπει να αναµένεται έπειτα. Αυτός ο τρόπος ελέγχου βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Ο δεύτερος τρόπος, η λειτουργία του «ελέγχου» (control), δεσµεύεται όταν 

ανιχνεύεται ένα προκαλούµενο ερέθισµα. Ανταποκρίνεται δηλαδή, στα µαθηµένα 

σήµατα για τιµωρία ή µη – ανταµοιβή, άνευ όρων ερεθίσµατα φόβου, και σε νέες 

καταστάσεις. Κατόπιν, τρία συµπεριφοριστικά αποτελέσµατα εµφανίζονται α) παύση 

των τρέχων µηχανισµών δράσης (παθητική αποφυγή), β) την υψηλή διέγερση 

δίνοντας στην επόµενη δράση µεγαλύτερο σθένος και ταχύτητα, γ) την ενισχυµένη 

επιθεώρηση και προσανατολισµό στο περιβάλλον και τα προκαλούµενα ερεθίσµατα. 

Γ. Το τρίτο συµπεριφοριστικό σύστηµα είναι αυτό της µάχης / φυγής (F/F) (Gray, 

1991), το οποίο αποκρίνεται στον πόνο (άνευ όρων τιµωρία) και στη µη – ανταµοιβή. 

Παράγει τη συµπεριφορά που κατευθύνεται είτε για να αποδράσει (ενεργός αποφυγή) 

είτε για να αµυνθεί ανάλογα µε το πλαίσιο των ερεθισµάτων. 

∆. Ένα τέταρτο διαµορφωτικό σύστηµα, είναι επίσης σηµαντικό. Ο Gray (1982) 

πρότεινε ένα µη συγκεκριµένο σύστηµα διέγερσης (NAS) που συνδέθηκε µε το 

ανερχόµενο σύστηµα ενεργοποίησης είτε του BAS είτε του BIS. ∆ηλαδή, παρουσία 

συνθηµάτων για την ανταµοιβή ή την τιµωρία για να οδηγήσουν στην υψηλή 

διέγερση και την επαγρύπνηση.  

Αυτό δείχνει µια στροφή που ενισχύει την ένταση οποιασδήποτε συµπεριφοριστικής 

ανταπόκρισης και ακολουθεί στην εισαγωγή κινητήριων σχετικών ερεθισµάτων. 
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4.2.2 Το ψυχοβιολογικό µοντέλο του Kagan για την συµπεριφοριστική αναστολή (Nigg, 

2000) 

 Μετά από την αρχική µελέτη σε νήπια και µικρά παιδιά, η οµάδα του Kagan ανάφερε  

τα επακόλουθα της παιδικής ηλικίας και έπειτα της εφηβείας, παρουσιάζοντας µέτρια 

συνοχή από την πρώιµη µη – ανασταλτική ιδιοσυγκρασία στην µετέπειτα 

ψυχοπαθολογία, συµπεριλαµβανοµένου τον Πίνακα Συµπεριφοράς Παιδιού 

εξωτερίκευσης συµπεριφορών (Schwartz, Snidman & Kagan, 1996). 

 Η αφετηρία του µοντέλου του Kagan (1997) είναι ο βαθµός ανασταλτικής 

συµπεριφοράς στην παρουσία άγνωστων, νέων ή «ανακόλουθων» γεγονότων, που 

µετριέται µέσω εργαστηριακής παρατήρησης στις περισσότερες µελέτες. Τα 

ανακόλουθα γεγονότα, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, παράγουν επαγρύπνηση, 

καθησυχασµό της συµπεριφοράς και προσανατολισµό στο νέο ερέθισµα. Οι Kagan, 

Resnick και Shidman (1990) και Kagan, Shidman και Arcus (1998), σκέφτηκαν ότι η 

υψηλότερη αναστολή οφείλεται σε κατώτατα όρια νευρικής ενεργοποίησης της 

αµυγδαλής και στα σχετιζόµενα κυκλώµατα της. 

 Η θεωρία του Kagan για την ανασταλτική συµπεριφορά αναφέρεται στην 

ανταπόκριση προς τις νέες καταστάσεις και µόνο δευτερευόντως στα συνθήµατα 

τιµωρίας και το υποτιθέµενο υπόστρωµα συνδέεται µε την αµυγδαλή παρά µε την 

ιπποκάµπεια δοµή (Kagan, Shidman & Reznick, 1989). 

 Το µοντέλο του Kagan έχει το πλεονέκτηµα ότι βασίζεται σε δεδοµένα παρατήρησης. 

 

4.2.3 Περιεκτική διαµόρφωση : Rothbart και Eisenberg 

 H Rothbart και συνάδελφοι της, έχουν σχηµατίσει µια άποψη για την ιδιοσυγκρασία 

και την προσωπικότητα που δίνει έµφαση στον ανασταλτικό έλεγχο και προσπαθεί να 

συνδέσει διάφορες βασικές θεωρήσεις για την προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία. 
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Στην παραγοντική αναλυτική µελέτη για νήπια και µικρά παιδιά, η Rothbart και οι 

συνεργάτες της (Rothbart & Ahadi, 1994) προσδιορίζουν ως παράγοντες α) τη θετική 

επίδραση και β) το επίπεδο δραστηριότητας.  

 Η Rothbart εξισώνεται µε το πρώτο λειτουργικό σύστηµα του Gray (το BAS) που 

προτείνει ότι είναι ένα πεπτικό σύστηµα µε ντοπαµινεργικά υποστρώµατα (Derryberry 

& Rothbart, 1997). 

 Η παραγοντική ανάλυση προσδιόρισε επίσης στην ιδιοσυγκρασία γ) οξυθυµία / θυµό 

(Irritability/Anger) και δ) φόβο (Fearfulness.). Οι Rothbart και Ahadi (1994) στη βάση 

των προγενέστερων αναλυτικών παραγοντικών στοιχείων, πρότειναν ότι αυτά τα 

γνωρίσµατα ιδιοσυγκρασίας παγιώνονται αργότερα σε µια διάσταση που ονοµάζουν 

ικανότητα άµεσης δράσης ή αρνητική ενσυναίσθηση, και ότι αυτή σχετίζεται µε τη 

µετέπειτα νεύρωση. Υποστήριξαν ότι αυτή η διάσταση συσχετίζεται πολύ και µε το 

δεύτερο σύστηµα του Gray (το BIS) και µε το ψυχοβιολογικό µοντέλο 

συµπεριφοριστικής αναστολής του Kagan και έτσι συνδέεται µε τον ιππόκαµπο και τα 

νευρικά υποσυστήµατα της αµυγδαλής. Η ανασταλτική συµπεριφορά, όταν 

κατευθύνεται από αυτό το σύστηµα είναι «κινητήρια» επειδή αντιδρά στα ερεθίσµατα 

του φόβου και άγχους απέναντι στο περιβάλλον. 

 Τόσο η προσέγγιση όσο και οι διαστάσεις ικανότητας άµεσης δράσης, 

περιλαµβάνουν σηµαντικά γνωρίσµατα αυτορρύθµισης. Κατευθύνουν τη 

συµπεριφορά και τροποποιούν τη βάση των απρόβλεπτων συµπεριφορών προς το  

περιβάλλον καθώς και τη συναισθηµατική απόκριση και την ικανότητα άµεσης 

δράσης σε εκείνα τα ερεθίσµατα. 

 Τέλος, η µελέτη της Rothbart για την ιδιοσυγκρασία προσδιόρισε έναν παράγοντα ε) 

την επίµονη προσοχή που αφορούσε ένα γνώρισµα αποκαλούµενο ως πλήρης 
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προσπάθεια ελέγχου. Αυτό υποτίθεται επέτρεπε την ανάπτυξη ενός γνωρίσµατος  της 

προσωπικότητας, τον περιορισµό (Tellegen, 1985, Watson & Clark, 1993). 

 H πλήρης προσπάθειας ελέγχου, εµφανιζόµενη αρχικά στο τέλος του πρώτου έτους 

(Derryberry & Rothbart, 1997), συνεχίζει να ωριµάζει και να διαµορφώνεται κατά την 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού (Kochanska, Murray & Cas, 1997).Μια σχετική 

διατύπωση έχει προταθεί από τον Eisenberg και τους συνεργάτες του που έστρεψαν 

την προσοχή τους σε Rothbart και J.H.Block & Block (1980). Υπογράµµισαν τους 

παράγοντες για την αρνητική ενσυναίσθηση και τη ρύθµιση (ένα κάπως ευρύτερο 

κατασκεύασµα από την πλήρη προσπάθεια ελέγχου). Ένα ευρύ ερευνητικό 

πρόγραµµα, παρείχε επιπλέον εµπειρική υποστήριξη για το βασικό πρότυπο που 

προτάθηκε από αυτούς και την Rothbart. Η αρνητική ενσυναίσθηση και η ρύθµιση 

είναι εµπειρικά ευδιάκριτοι παράγοντες (Eisenberg, Guthrie, 1997) µε τη διαφορική 

πρόβλεψη στην ψυχοπαθολογία και την προσαρµογή. Τα στοιχεία τους, προτείνουν 

ότι η αρνητική ενσυναίσθηση και η ρύθµιση µπορούν να αλληλεπιδράσουν στην 

πρόβλεψη τόσο της κοινωνικής προσαρµογής όσο και της ψυχοπαθολογίας 

(Eisenberg, Fabes, In press). 

 Όπως µε τα µοντέλα των πέντε παραγόντων, έτσι και εδώ προτείνουν τη διάκριση 

του φόβου / άγχους από την οξυθυµία / επιθετικότητα µέσα στον παράγοντα 

«νεύρωση». 

Οι Rothbart, Ahadi και Evans (2002) υποστήριξαν ότι τα πρώτα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που εκδηλώνονται µπορούν να αποτελέσουν το στάδιο για την 

πρώιµη κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη, καθώς και της συγκίνησης στην 

παιδική ηλικία που καθιερώνεται καλά (Kubzansky, 2004 παραποµπή Goldsmith, 1993). 
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 Συνολικά από την άποψη του ανασταλτικού ελέγχου, η διατύπωση της Rothbart και 

Ahadi (1994) είναι ευρεία και παρέχει µια ελπίδα για πρόοδο στην αναπτυξιακή 

µελέτη. 

 Παρά τις διαφορές µεταξύ των προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, οι 

εµπειρικές εκτιµήσεις επιτρέπουν µια ουσιαστική σταθεροποίηση στο τυπικό επίπεδο.    

Μια εκτενής συσχέτιση και παραγοντική ανάλυση δείχνει ότι «οι µεγάλες δυο» 

διαστάσεις της εξωστρέφειας και της νεύρωσης, είναι ουσιαστικά οι ίδιες βασικές 

διαστάσεις στα διάφορα µοντέλα που περιγράφονται πιο πάνω. 

     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (CBQ) 

  

 Στην παρούσα µελέτη θέλουµε να εξετάσουµε τις διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας σε 

παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας µε σκοπό να διερευνηθεί η συσχέτιση των 

προβληµάτων συµπεριφοράς µε στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας των παιδιών. Για να 

µπορέσουµε να διεξάγουµε την έρευνα µας χρησιµοποιήσαµε το Ερωτηµατολόγιο 

Παιδικής Συµπεριφοράς (CBQ) της Rothbart και των συνεργατών της. 

 Το CBQ, είναι αναφορά µέτρησης που έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να παρέχει µια 

λεπτοµερή αξιολόγηση της ιδιοσυγκρασίας για παιδιά ηλικίας 3 – 7 ετών. Οι ατοµικές 

διαφορές αξιολογούνται σε 15 αρχικά χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίας: θετική 

αναµονή (positive anticipation), χαµόγελο / γέλιο (smiling/laughter), υψηλή ένταση 

ευχαρίστησης (high intensity pleasure), επίπεδο δραστηριότητας (activity level), 

παρορµητικότητα (impulsivity), ντροπαλότητα (shyness), δυσφορία (discomfort), 

φόβος (fear), θυµός / απογοήτευση (anger/frustration), θλίψη (sadness), ηρεµία 
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(soothability), ανασταλτικός έλεγχος (inhibitory control), συγκέντρωση / προσοχή 

(attentional focusing), χαµηλή ένταση ευχαρίστησης (low intensity pleasure) και 

τέλος  αντιληπτική ευαισθησία (perceptual sensitivity) (Rothbart, 2001). 

 Οι παράγοντες ανάλυσης των κλιµάκων αξιοπιστίας του CBQ περισυλλέγουν µια 

λύση τριών παραγόντων αναδεικνύοντας τρείς ευρείες διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας 

α) εξωστρέφεια / εσωστρέφεια, β) αρνητική επίδραση και γ) πλήρης προσπάθεια 

ελέγχου. 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει αναπτυχθεί µε σκοπό να παρέχει υψηλές 

διαφοροποιηµένες αξιολογήσεις της ιδιοσυγκρασίας παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας  (Rothbart, 2001). 

 Τα περισσότερα ερωτηµατολόγια που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση της 

ιδιοσυγκρασίας είχαν βασιστεί σε διαστάσεις που προσδιορίστηκαν από το ινστιτούτο 

διαχρονικής µελέτης στη Νέα Υόρκη (NYLS) από τους Buss & Plomin (Rothbart, 2001 

παραποµπή Thomas & Chess, 1977). Οι διαστάσεις αυτές περιλαµβάνουν: το επίπεδο 

δραστηριότητας (activity level), τη διάθεση (mood), την προσέγγιση / απόσυρση 

(approach/withdrawal), ένταση (intensity), διαπεραστικότητα (threshold), 

ρυθµικότητα (rhythmicity), διάσπαση προσοχής (distractibility) διάρκεια 

προσοχής / επιµονή (span/persistence) και τέλος προσαρµογή (adaptability). Οι 

εννέα αυτές διαστάσεις αξιολόγησης, προήλθαν αρχικά από µια ανάλυση 

περιεχοµένου από συνεντεύξεις µε µητέρες νηπίων ηλικίας 2 – 6 µηνών (Rothbart, 

2001 παραποµπή Thomas, Chess, Birch, 1968, Thomas, Chess, Birch, Herzing & Korn, 

1963). Οι διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας στο NYLS, είναι βασισµένες κατά κάποιο 

τρόπο σε δεδοµένα νηπίων και εποµένως δε θα συµπεριλάµβαναν χαρακτηριστικά 

ιδιοσυγκρασίας τα οποία αναπτύσσονται σε µετέπειτα ηλικίες. Επίσης, επειδή οι 

διαστάσεις αυτές αναπτύχθηκαν για κλινικούς σκοπούς, δεν υπήρξε καµιά αρχική 
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προσπάθεια να φτιαχτούν οι κλίµακες εννοιολογικά ανεξάρτητες (Rothbart,2001). 

Έτσι σε µια δεύτερη προσέγγιση αξιολόγησης της ιδιοσυγκρασίας, οι Buss και Plomin 

(1975, 1984) επικαλέστηκαν κριτήρια πρόωρης εµφάνισης και κληρονοµικότητας για 

να παράγουν έναν κατάλογο διαστάσεων της ιδιοσυγκρασίας, συµπεριλαµβανοµένου 

της συναισθηµατικότητας, της δραστηριότητας και της κοινωνικότητας (EAS) 

(Rothbart, 2001). Όταν ένα επιλεγµένο σύνολο στοιχείων και από τις δύο κλίµακες 

(NYLS, EAS) συνδυάστηκε και παρουσιάστηκε σε ένα δείγµα παιδιών ηλικίας 1 – 6 

ετών, η παραγοντική ανάλυση του επιπέδου των στοιχείων παρήγαγε τις διαστάσεις 

της ενσυναίσθησης, της ηρεµίας, του επιπέδου δραστηριότητας, της διάρκειας της 

προσοχής και της κοινωνικότητας (Rothbart, 2001). 

 Το CBQ ακολουθεί ως µια τρίτη προσέγγιση, στην οποία τα στοιχεία παράγονται  

για να αξιολογήσουν τις θεωρητικά παραγόµενες διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας. 

Αυτή η προσέγγιση ακολούθησε µια προηγούµενη µελέτη της Rothbart και 

συνεργατών της και βασίστηκε στην προσέγγιση του Fiske (1966, 1971), 

χρησιµοποιώντας σύγχρονες θεωρίες για αναγνώριση κεντρικών κατασκευασµάτων 

της ιδιοσυγκρασίας όπως είναι η ικανότητα άµεσης αντίδρασης, η διεγερτικότατα και 

ο αυτοέλεγχος. Επειδή το CBQ είναι από τη θεωρία παραγόµενο όργανο, είναι 

αναγκαίο να ληφθούν υπόψη κάποιες θεωρητικές ανησυχίες που καθοδηγούν την 

ανάπτυξή του (Rothbart, 2001). Οι δύο προσεγγίσεις που περιγράφηκαν πιο πάνω 

υπέθεσαν ότι οι ατοµικές διαφορές στην ιδιοσυγκρασία απεικόνισαν µόνο τις 

χαρακτηριστικές µορφές της συµπεριφοριστικής απόκρισης (Rothbart, 2001 

παραποµπή Buss & Plomin, 1975,  Thomas & Chess, 1977). 

 Η εστίαση στη συναισθηµατική φύση της ιδιοσυγκρασίας συσχετίζεται µε την 

έρευνα των αρχικών συγκινήσεων (Rothbart, 2001 παραποµπή Izard, 1977), και στον 

ενήλικα τα θέµατα έχουν οδηγήσει στον προσδιορισµό και την αξιολόγηση 
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ανεξαρτήτως θετικών ή αρνητικών διαστάσεων των συγκινήσεων (Rothbart, 2001 

παραποµπή Diener & Emmons, 1984,Watson, Clark & Tellegen, 1988).  

 Η έρευνα για την ανάπτυξη των συστηµάτων προσοχής ειδικά εκείνα που 

περιλαµβάνονται στον ανώτερο έλεγχο ή στην πλήρη προσπάθεια ελέγχου, προτείνει 

τη σηµασία της προσοχής του αυτοέλεγχου ως βασική διάσταση της ιδιοσυγκρασίας 

και αυτά τα χαρακτηριστικά αξιολογούνται επίσης από το CBQ. 

  Το CBQ εποµένως σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τα κατασκευάσµατα της 

ιδιοσυγκρασίας που λήφθηκα για µεγαλύτερες ηλικίες από αυτές του 

ερωτηµατολογίου συµπεριφοράς νηπίων (Rothbart, 2001 παραποµπή Rothbart, 1981) 

και από αυτές του φυσιολογικού ερωτηµατολογίου αντίδρασης που αναπτύχθηκε για 

την πρόβλεψη της ιδιοσυγκρασίας στην ενήλικη ζωή (Rothbart, 2001 παραποµπή 

Derryberry & Rothbart, 1988). Ο άνθρωπος αλλάζει µέσα από το πέρασµα του χρόνου, 

την κληρονοµικότητα, την ωρίµανση και την εµπειρία. Τα στοιχεία που γράφτηκαν 

για αυτό το ερωτηµατολόγιο βασίστηκαν στους εννοιολογικούς ορισµούς για κάθε 

κλίµακα και προήλθαν από διάφορες πηγές. ∆εκαπέντε γονείς (12 µητέρες, 3 

πατεράδες) παιδιών στην κατάλληλη σειρά ηλικίας, συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο µεγαλοφώνως, σχολιάζοντας οποιαδήποτε προβλήµατα και 

προτείνοντας τις δυνατότητες για την αναθεώρηση και προσθήκη των στοιχείων. Ο 

σκοπός ήταν να σχεδιαστούν ερωτήσεις που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για 

παιδιά 3 – 8 ετών, παρόλο που η κλίµακα που αναπτύχθηκε περιορίστηκε σε ηλικίες 

µεταξύ 3 – 7 ετών. Οι γονείς κλήθηκαν να εκτιµήσουν το παιδί τους σε κάθε στοιχείο 

χρησιµοποιώντας την κλίµακα Lickert επτά σηµείων που κυµαίνεται από «εξαιρετικά 

αναληθή» για το παιδί, σε «εξαιρετικά αληθή». Στους γονείς, δόθηκε επίσης µια µη 

εφαρµοσµένη επιλογή απάντησης στην περίπτωση που δεν είχαν παρατηρήσει το 

παιδί στην κατάσταση που περιγράφτηκε. Τα στοιχεία έπειτα χορηγήθηκαν σε γονείς 
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262 παιδιών από τρία διαφορετικά δείγµατα ηλικίας 3 – 7 ετών και οι συνολικοί 

συσχετισµοί στοιχείων (< .20) µε τις κλίµακες σε αυτά τα δείγµατα καθώς επίσης και 

στοιχεία που είχαν τους υψηλότερους συσχετισµούς µε µια άλλη κλίµακα παρά µε 

την προοριζόµενη κλίµακα αφαιρέθηκαν (Rothbart, 2001). Αυτό οδήγησε σε µια πιο 

σύντοµη µορφή του CBQ που περιλάµβανε 195 στοιχεία. Μια µορφή που έχει 

χρησιµοποιηθεί µακροχρόνια, περιέχει επιπλέον την κοινωνική, συναισθηµατική 

κλίµακα συµπεριλαµβανοµένου της επιθετικότητας, της ενοχής / ντροπής, 

ενσυναίσθησης / επιδίωξης και της αρνητικότητας (Rothbart, 2001 παραποµπή 

Rothbart, Ahadi & Hershey, 1994). H σύντοµη µορφή, µε 12 – 13 στοιχεία σε κάθε 

κλίµακα στο χρόνο έγινε η καθιερωµένη έκδοση του CBQ. Οι κλίµακες που 

συµπεριλαµβάνει παρουσιάζουν επαρκή εσωτερική συνέπεια και σταθερότητα στο 

χρόνο. Οι δοµικές αναλύσεις των κλιµάκων αποκαλύπτουν την καλή ισχύ του 

εργαλείου. Η παραγοντική δοµή παραµένει συνεπής στις διαφορετικές ηλικιακές και 

πολιτισµικές οµάδες (Rothbart, 2001).  

 Γενικότερα, το µοντέλο της Rothbart επιλέχθηκε για τους εξής λόγους: (Kochanska, 

2000) Α) οι απολογισµοί της πλήρους προσπάθειας ελέγχου, οι ανασταλτικές και 

διεγερτικές πτυχές που ενισχύουν µια επικρατέστερη συµπεριφορά καθώς επίσης και 

η διατήρηση µιας υποδεσπόζουσας επιλογής. Β) η πλήρης προσπάθεια ελέγχου 

υποστηρίζει µια ευρεία σειρά των περιοχών της συµπεριλαµβανοµένου της 

γνωστικής, κοινωνικής, συναισθηµατικής, µηχανικής και συµπεριφοριστικής 

απόδοσης. Γ) οι Rothbart, Derryberry και Posner (1994), κατέδειξαν πως οι µηχανισµοί 

προσοχής συµπεριλαµβάνονται στην ανάδειξη και την περαιτέρω ανάπτυξη της 

προσπάθειας ελέγχου και τους ενσωµατώνει στις επιµέρους διαφορές. ∆) το µοντέλο 

της Rothbart καταγράφει τις αναπτυξιακές αλλαγές στην πλήρη προσπάθεια ελέγχου 

και τις ενσωµατώνει στις επιµέρους διαφορές. Ε) η Rothbart παρουσίασε ένα 
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εµπειρικά βασισµένο πρότυπο των συγκεκριµένων νευροανατοµικών δοµών και των 

διαδικασιών, και τις λειτουργικές συνδέσεις µεταξύ εκείνων των δοµών και 

συµπεριφοριστικών µέτρων της πλήρους προσπάθειας ελέγχου. Στ) τοποθέτησε την 

πλήρη προσπάθεια ελέγχου στο ευρύ πλαίσιο ενός περιεκτικού πλαισίου 

ιδιοσυγκρασίας και περιέγραψε τους λειτουργικούς δεσµούς και τα σηµαντικότερα 

συναισθηµατικά συστήµατα. Ζ) ανέπτυξε τόσο τις συµπεριφοριστικές όσο και τις 

γονικές αναφορές της πλήρους προσπάθειας ελέγχου µε την ίδια θεωρητική 

προσέγγιση. Η) το µοντέλο της Rothbart καταγράφει την πλήρη προσπάθεια ελέγχου 

από την βρεφική ηλικία ως την ενήλικη µε µια αναπτυξιακή προσέγγιση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

6.1.1 Συµµετέχοντες 

 Την κλίµακα συµπλήρωσαν 50 εκπαιδευτικοί για 160 µαθητές του δηµοτικού 

σχολείου µε µέση ηλικία 102±21 µήνες (εύρος 60-144 µήνες). Η κατανοµή των 

µαθητών κατά φύλο και  τάξη παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Η συλλογή των 

δεδοµένων έγινε σε τρείς γεωγραφικές περιοχές (Αττική, Θεσσαλία και Κρήτη) µετά 

από ειδική άδεια του παιδαγωγικού ινστιτούτου εξασφαλίζοντας την ανωνυµία των 

δεδοµένων. 
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Πίνακας 1. Κατανοµή του δείγµατος κατά τάξη και φύλο. 

 Τάξη  

 Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Σύνολο 

Αγόρια 20 12 20 25 8 9 94 

Κορίτσια 24 10 11 16 3 2 66 

Σύνολο 44 22 31 41 11 11 160 

 

 

6.1.2 Περιγραφή της κλίµακας ιδιοσυγκρασίας 

  Η προσαρµοσµένη κλίµακα ιδιοσυγκρασίας για τον Εκπαιδευτικό βασίστηκε στην 

κλίµακα CBQ (Children’s Behavior Questionnaire), µε µία σειρά αλλαγών οι οποίες 

στόχευαν (α) να κάνουν την κλίµακα πιο κατάλληλη για παιδιά σχολικής ηλικίας (η 

κλίµακα CBQ αναπτύχθηκε αρχικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας), και (β) την 

προσθήκη διαστάσεων σχετικών µε το γνωστικό έλεγχο και την οργάνωση της 

συµπεριφοράς. Η κλίµακα χρησιµοποιείται κατόπιν αδείας από τη Mary Rothbart και 

προσαρµόστηκε από τους κ. Κ. Βλαστού και κ. Π. Σίµο στα πλαίσια συνεχιζόµενης 

µελέτης. Η αρχική µορφή της Ελληνικής κλίµακας περιλάµβανε 152 ερωτήσεις µε 

σκοπό την κάλυψη των παρακάτω διαστάσεων:  

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (13 ερωτήσεις) 

2. ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (13 

ερωτήσεις) 

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (13 ερωτήσεις) 
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4. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ (10 ερωτήσεις) 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (14 ερωτήσεις) 

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (10 ερωτήσεις) 

7. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (15 ερωτήσεις) 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (10 ερωτήσεις) 

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ (17 ερωτήσεις) 

10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (10 ερωτήσεις) 

11. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ (16 ερωτήσεις) 

12. ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (11 ερωτήσεις) 

 

6.1.3 Αναλύσεις – Αποτελέσµατα 

1η Φάση 

 Αρχικά διερευνήθηκε η κατανοµή των βαθµών (0, 1, 2, 3, 4, 5, και ∆εν Γνωρίζω) 

από την οποία διαπιστώθηκε ότι 34 ερωτήσεις συνοδεύονταν από εξαιρετικά υψηλή 

συχνότητα απαντήσεων ∆εν Γνωρίζω (>10%), δείχνοντας ότι ένα σηµαντικό ποσοστό 

εκπαιδευτικών δεν διαθέτουν επαρκή προσωπική εµπειρία για να αξιολογήσουν τους 

µαθητές τους στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Εκτός από τη διάσταση 

Σωµατική/Αισθητηριακή Ευαισθησία (όλες οι ερωτήσεις της οποίας εµπίπτουν 

σ’αυτή την κατηγορία) οι υπόλοιπες διαστάσεις διατηρούν επαρκή αριθµητική 

τουλάχιστον εκπροσώπηση από ερωτήσεις (>4 ερωτήσεις κατά διάσταση). 

Κατόπιν, έγιναν οι απαραίτητες αντιστροφές στη «διεύθυνση» της κλίµακας 

απάντησης για συγκεκριµένες ερωτήσεις κάθε διάστασης µε σκοπό να εξασφαλιστεί 
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κοινή διεύθυνση της κλίµακας απάντησης για κάθε διάσταση. Πχ. για να έχει η 

συνολική βαθµολογία στην κλίµακα Ενεργητικότητα «θετική» κατεύθυνση (δηλ. 

υψηλή βαθµολογία να υποδηλώνει υψηλό επίπεδο ενεργητικότητας), η βαθµολογική 

κλίµακα ερωτήσεων όπως: «∆εν του/της αρέσουν τα ζωηρά και θορυβώδη 

«παιχνίδια» έπρεπε να αντιστραφεί. 

 Στη συνέχεια υπολογίστηκαν δείκτες εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων 

(Cronbach’s α) µε σκοπό να διερευνηθεί η γενικότερη συµφωνία των ερωτήσεων 

κάθε διάστασης µεταξύ τους. Μεµονωµένες ερωτήσεις µε πολύ χαµηλό δείκτη 

συνάφειας µε τη συνολική βαθµολογία της κάθε υποκλίµακας / διάστασης 

προτείνεται να απαλειφθούν από την τελική µορφή της κλίµακας. Με αυτή τη λογική 

εξαιρέθηκαν από περεταίρω αναλύσεις οι ερωτήσεις: #89 (Ρύθµιση Συναισθηµάτων), 

#6 (Συγκέντρωση), #3, 38, 73 (Κοινωνική Ευαισθησία), #17, 71 (Κοινωνικότητα), 

#19, 55, 128, 134 (Αντίδραση σε αντιξοότητες και αλλαγές), και #42, 63, 72, 114 

(Συναισθηµατική Εκδηλωτικότητα). Οι δείκτες α για κάθε διάσταση παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2. Σε όλες τις περιπτώσεις οι δείκτες συνάφειας των ερωτήσεων µε τη 

συνολική βαθµολογία της αντίστοιχης υποκλίµακας ήταν >.30. 
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Πίνακας 2. Αριθµός ερωτήσεων, Cronbach’s α, και ποσοστό κοινής διακύµανσης για κάθε 

επιµέρους διάσταση της τελικής µορφής του ερωτηµατολογίου. 

∆ιάσταση # ερωτ. α % διακύµανσης 

Ενεργητικότητα 8 .88 53 

Παρορµητικότητα 13 .95 60 

Ρύθµιση Συναισθηµάτων 7 .86 54 

Συγκέντρωση 12 .96 68 

Κοινωνική Ευαισθησία 3 .64 59 

Κοινωνική Αντιδραστικότητα 6 .88 62 

Αντίδραση σε Αντιξοότητες 10 .91 58 

Εκδήλωση Συναισθηµάτων 6 .77 48 

Κοινωνικότητα µε συνοµηλίκους 5 .82 60 

Κοινωνικότητα µε ενήλικες 5 .84 61 

Γνωστική Ευελιξία 6 .90 66 

Σχολική αποτελεσµατικότητα 6 .93 74 

Έλεγχος/Ικανότητα Οργάνωσης 8 .91 61 

 

 2η Φάση 

 Στην επόµενη φάση των αναλύσεων πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από διερευνητικές 

αναλύσεις παραγόντων (µία για κάθε διάσταση) µε σκοπό να επιβεβαιωθεί η 

µονοδιάστατη φύση της δοµής των ερωτήσεων που προορίζονταν να µετρήσουν την 

κάθε διάσταση. Η µονοδιάστατη δοµή των υποκλιµάκων υποστηρίζεται από τα 

δεδοµένα (scree plot στο οποίο φαίνεται ότι µόνο µία κύρια συνιστώσα είχε ίδια τιµή 

(>.1) για την ενεργητικότητα, παρορµητικότητα, Ρύθµιση συναισθηµάτων, 

συγκέντρωση, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική αντιδραστικότητα, αντίδραση σε 

αντιξοότητες, Γνωστική Ευελιξία, και εκδήλωση συναισθηµάτων. Αντίθετα, δύο 
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παράγοντες κρίθηκαν απαραίτητοι για την ερµηνεία της ατοµικής διακύµανσης στις 

αρχικές διαστάσεις: Κοινωνικότητα (Κοινωνικότητα µε Συνοµηλίκους και 

Κοινωνικότητα µε Ενήλικες), και Έλεγχος / Ικανότητα Οργάνωσης (Σχολική 

αποτελεσµατικότητα και Έλεγχος / Ικανότητα Οργάνωσης).  

 

6.1.4 Συνολικές βαθµολογίες 

 Τέλος, υπολογίστηκαν ολικές βαθµολογίες για κάθε διάσταση (ΜΟ βαθµολογιών 

ανάµεσα στις ερωτήσεις που συνιστούν κάθε διάσταση όπως αποτυπώνονται στο 

Παράρτηµα). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, οι κατανοµές των ατοµικών 

βαθµολογιών εµφάνισαν κανονικότητα µε δείκτες κλίσης και κύρτωσης ±1.0 πλην 

της συγκέντρωσης και της οργάνωση που εµφάνισαν ελαφρά αυξηµένη κύρτωση. 

Πάντως κανένας από τους δείκτες Kolmogorov-Smyrnov δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντικός, υποδεικνύοντας καλή προσέγγιση στην κανονικότητα πλην της 

υποκλίµακας Κοινωνική Αντιδραστικότητα και Σχολική Αποτελεσµατικότητα. Οι 

δείκτες συνάφειας των βαθµολογιών στις επιµέρους υποκλίµακες κυµάνθηκαν σε 

µέτρια-χαµηλά επίπεδα και γι’αυτό το λόγο στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τόσο οι 

απλοί δείκτες συνάφειας µεταξύ των υποκλιµάκων (κάτω από τη διαγώνιο) όσο και 

δείκτες µερικής συνάφειας ελέγχοντας για την ηλικία (πάνω από τη διαγώνιο). Αν και 

οι περισσότεροι δείκτες βρέθηκαν να είναι στατιστικά σηµαντικοί (λόγω του αρκετά 

µεγάλου µεγέθους του δείγµατος), στον πίνακα παρουσιάζονται µόνο δείκτες >.30 (p 

<.001) µε σκοπό τον περιορισµό της πιθανότητας σφάλµατος Τύπου Ι. Κατ’ αρχήν 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό της διακύµανσης µεταξύ οποιωνδήποτε δύο 

µεταβλητών (υποκλιµάκων) που οφείλεται στην ηλικία είναι ελάχιστο. Άρα η ηλικία, 

τουλάχιστον στο εύρος που αντιπροσωπεύεται στην παρούσα µελέτη, δε φαίνεται να 
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επηρεάζει τις σχέσεις µεταξύ των επιµέρους διαστάσεων της ιδιοσυγκρασίας που 

µετρά η παρούσα κλίµακα.  

 Οι περισσότεροι δείκτες συνάφειας κυµάνθηκαν σε µέτρια επίπεδα (µεταξύ r =.30 

και r =.50, συνιστώντας επαρκή βαθµό διακριτικής εγκυρότητας των επιµέρους 

κλιµάκων (δηλ. ότι οι επιµέρους κλίµακες µετρούν σε µεγάλο βαθµό διαφορετικά 

χαρακτηριστικά). Σε κάποιες περιπτώσεις όµως παρατηρήθηκαν εξαιρετικά υψηλές 

συνάφειες, γεγονός που θέτει σε αµφισβήτηση την ανεξαρτησία των εµπλεκόµενων 

υποκλιµάκων 

 Παρατηρούµε κάποιες πολύ υψηλές συσχετίσεις σε ορισµένες υποκλίµακες. Στην 

πρώτη υποκλίµακα, αυτή της Ενεργητικότητας φαίνεται ότι υπάρχει υψηλή θετική 

συσχέτιση µε την δεύτερη υποκλίµακα της παρορµητικότητας (,750) τη στιγµή που 

το 1 είναι η µέγιστη απόλυτη τιµή για το δείκτη Pearson r. Η παρορµητικότητα 

φαίνεται να συσχετίζεται στενά µε δύο υποκλίµακες: την ενεργητικότητα (,745) και 

την κοινωνική αντιδραστικότητα (,816). Στην υποκλίµακα «Ρύθµιση 

Συναισθηµάτων» συναντάµε υψηλή συσχέτιση µε την υποκλίµακα «Αντίδραση σε 

Αντιξοότητες» (,864). Ακόµα η συγκέντρωση έχει υψηλή θετική συσχέτιση µε άλλες 

τρεις υποκλίµακες, την γνωστική ευελιξία (,863), την σχολική αποτελεσµατικότητα 

(0,779) και τον έλεγχο και την οργάνωση ικανοτήτων (,881). Τέλος, η κοινωνικότητα 

µε τους συνοµήλικους φαίνεται να παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε την εκδήλωση 

συναισθηµάτων(,659). 
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Πίνακας 3. ∆είκτες κανονικότητας για τις συνολικές ατοµικές βαθµολογίες ανά διάσταση.  

 

Ενεργη-

τικότητα 

Παρο-

ρµητι-

κότητα 

Ρύθ-

µιση 

Συναι-

σθη-

µάτων 

Συ-

γκέ-

ντρω

ση 

Κοινω-

νική 

Ευαι-

σθησία 

Κοι-

νωνι-

κότη-

τα µε 

συνο-

µηλί-

κους 

Κοινω-

νικότη-

τα µε 

ενή-

λικες 

Κοι-

νωνική 

Αντι-

δραστι-

κότητα 

Εκδή-

λωση 

Συναι-

σθη-

µάτων 

Αντί-

δραση 

σε 

Αντι-

ξοό-

τητες 

Γνω-

στική 

Ευε-

λιξία 

Σχολική 

αποτε-

λεσµα-

τικό-

τητα 

Οργα-

νωτι-

κότητα 

Skewness ,018 ,358 -,369 ,032 ,205 -,948 -,226 ,871 -,671 -,324 ,001 -,384 ,057

S.E.Skewn

ess 

,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191

Kurtosis -,576 -,746 -,402 -1,19 -,718 ,662 -,625 -,095 ,504 -,387 -,967 -1,06 -1,10

S.E. 

Kurtosis 

,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380 ,380
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Πίνακας 4. ∆είκτες συνάφειας Pearson κάτω από τη διαγώνιο) και δείκτες µερικής συνάφειας (ελέγχοντας για την ηλικία,  

πάνω από τη διαγώνιο) µεταξύ των βαθµολογικών στις επιµέρους υποκλίµακες του Ερωτηµατολογίου Ιδιοσυγκρασίας 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ενεργητικότητα  ,750 -,618 ,418 ,581 ,564 -,529

2. Παρορµητικότητα ,745  -,837 -,510 ,816 ,473 -,770 -,378 -,361

3. Ρύθµιση Συναισθηµάτων -,612 -,837 ,452 -,807 -,393 ,864

4. Συγκέντρωση  -,509 ,467 -,385 ,460 -,526  ,863 ,345 ,779 ,881

5. Κοινωνική Ευαισθησία   -,407 -,259 -,542  -,466 -,373

6. Κοινωνικότητα µε συνοµηλίκο ,281  ,462 ,552 ,659 ,510 ,309 ,471

7. Κοινωνικότητα µε ενήλικες ,417  ,236 -,548 ,555 ,538 ,317

8. Κοινωνική Αντιδραστικότητα ,555 ,807 -,805 -,555 ,317 -,348 -,743 -,382 -,365

9. Εκδήλωση Συναισθηµάτων ,561 ,470 -,381 ,659 ,543  ,313 -,362

10. Γνωστική Ευελιξία  -,307 ,320 ,872 -,483 ,504 ,324 -,406 ,312 ,689 ,885

11. Αντίδραση σε Αντιξοότητες -,527 -,771 ,865 ,354 -,735 -,355 

12. Σχολική αποτελεσµατικότητα  -,389 ,295 ,786 ,307 -,452  ,724 ,765

13. Έλεγχος/Ικανότητα Οργάνωση  -,369 ,301 ,888 -,397 ,466 -,420  ,896 ,789
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6.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

 Η παρούσα µελέτη είχε στόχο την εξέταση και κατανόηση των διαστάσεων της 

ιδιοσυγκρασίας και τις µεταβλητές που πιθανόν να την επηρεάζουν. Εξετάσαµε επίσης, 

κατά πόσο το φύλο καθώς και οι υποκλίµακες που εµπλέκονται, µπορούν να επηρεάσουν 

τη σχέση αυτή. 

 Περιληπτικά, τα αποτελέσµατα έδειξαν (πίνακας 2) ότι κατά την πρώτη φάση, όπου 

εξετάσαµε τους δείκτες εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων (Cronbach’s a), υπάρχει 

υψηλή συσχέτιση µεταξύ των ερωτήσεων σε κάθε διάσταση µε υψηλότερη αυτήν της 

«συγκέντρωσης» (.98) και χαµηλότερη αυτήν της «κοινωνικής ευαισθησίας» (.64) .Αυτό 

σηµαίνει ότι οι ερωτήσεις της κάθε διάστασης µετρούν αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν να 

µετρούν οπότε µειώνονται τα ποσοστά λάθους αυξάνοντας την αξιοπιστία. 

 Στον πίνακα 4, βλέπουµε α) ότι το ποσοστό της διακύµανσης µεταξύ οποιωνδήποτε δύο 

µεταβλητών που οφείλεται στην ηλικία είναι ελάχιστο, γεγονός που υποδεικνύει ότι στο 

εύρος που αντιπροσωπεύεται στην παρούσα µελέτη, η ηλικία δε φαίνεται να επηρεάζει τις 

σχέσεις µεταξύ των επιµέρους διαστάσεων της ιδιοσυγκρασίας που µετρά η παρούσα 

κλίµακα, και β) υπάρχει µέτριο επίπεδο εγκυρότητας µεταξύ των επιµέρους κλιµάκων κάτι 

που µας ικανοποιεί και φαίνεται από τους δείκτες συνάφειας που κυµαίνονται µεταξύ (r = 

.30) και (r = .50).  

 Παρόλα αυτά όµως, ορισµένες από τις εµπλεκόµενες υποκλίµακες παρουσίασαν 

εξαιρετικά υψηλή συνάφεια γεγονός που θέτει υπό αµφισβήτηση την ανεξαρτησία τους. 

Αυτό σηµαίνει ότι ίσως θα πρέπει να εξεταστούν καλύτερα οι υποκλίµακες που 

εµπλέκονται και να βελτιωθούν ώστε να υπάρξει ανεξαρτησία µεταξύ τους και να µετρούν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά εξασφαλίζοντας έτσι υψηλά επίπεδα εγκυρότητας. 
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 ∆ύο δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην παρούσα έρευνα, είναι ότι κατά τη 

δειγµατοληψία, ζητήθηκε από κάθε εκπαιδευτικό να συµπληρώσει τουλάχιστον τρία 

ερωτηµατολόγια για τρείς από τους µαθητές του και αυτό δηµιουργούσε κάποια αντίδραση 

από τους εκπαιδευτικούς όσο αφορούσε στον χρόνο που έπρεπε να διαθέσουν για τον κάθε 

µαθητή και ίσως να µην υπήρξε µεγάλη αντικειµενικότητα ως προς τις απαντήσεις τους 

πάνω στις διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας. Η δεύτερη δυσκολία που εµφανίστηκε ήταν η 

υψηλή συχνότητα απαντήσεων «δεν γνωρίζω» (>10%), λόγο του ότι ένα µεγάλο ποσοστό 

εκπαιδευτικών δεν γνώριζαν αρκετά για τους µαθητές τους στα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά. Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα καθώς δεν έχουµε επαρκείς πληροφορίες για 

ορισµένες κλίµακες. 

 Η παρούσα έρευνα φαίνεται να αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην κατανόηση των 

διαστάσεων της ιδιοσυγκρασίας και των µεταβλητών που ενδεχοµένως την επηρεάζουν και 

σε ποιο βαθµό, και παρόλο που ήταν µια ικανοποιητική σε γενικές γραµµές έρευνα θα 

µπορούσε να βελτιωθεί αν βελτιωθούν οι υποκλίµακες που εµπλέκονται και 

αντιµετωπιστούν στο µέγιστο οι δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά τη συλλογή και 

συµπλήρωσης των δεδοµένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Οι ερωτήσεις της τελικής µορφής του Ερωτηµατολογίου Ιδιοσυγκρασίας για τον 

Εκπαιδευτικό ανά διάσταση 

 

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

022. Του αρέσει να παίζει τόσο έντονα και απερίσκεπτα που κινδυνεύει να τραυµατιστεί. 

025. Συνήθως τρέχει αντί να περπατάει από το ένα µέρος στο άλλο. 

030. ∆εν του/της αρέσουν τα ζωηρά και θορυβώδη παιχνίδια. REV 

040. Στην τάξη είναι γενικά πολύ ήσυχος. REV 

048. Όταν παίζει στο προαύλιο κινείται µε µεγάλη ζωηράδα (τρέχει, σκαρφαλώνει, πηδάει) 

068. Παίζει µε µεγάλη ενέργεια στο προαύλιο ή στην εκδροµή µε άλλα παιδιά. 

085. Συχνά κάθεται ήσυχα στο προαύλιο για πολύ ώρα. REV 

110. ∆ε συνηθίζει να κινείται γρήγορα ή να τρέχει στο προαύλιο REV 

 

 

2. ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

010. Βρίσκεται σε τόση υπερένταση πριν από µια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δεν 

µπορεί να καθίσει ακίνητος. 

013. Συχνά ορµάει σε κάτι που γίνεται χωρίς να το σκεφτεί. 

026. Συχνά διακόπτει τους άλλους όταν µιλούν. 

075. Μπορεί να περιµένει πριν ξεκινήσει µια καινούρια δραστηριότητα αν πρέπει. REV 



51 

077. Βιάζεται να απαντήσει πριν τελειώσει η ερώτηση 

088. ∆υσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του για κάτι. 

097. Συνηθίζει να λέει το πρώτο πράγµα που του έρχεται στο µυαλό, χωρίς να το σκεφτεί 

καθόλου. 

102. ∆υσκολεύεται να καθίσει ακίνητος όταν του το ζητάµε (στην προσευχή, στο σινεµά, 

στην εκκλησία, κλπ) 

106. Μπορεί να συγκρατήσει το γέλιο ή το χαµόγελό του όταν η περίσταση το απαιτεί. 

REV 

108 Όταν χτυπήσει το κουδούνι µερικές φορές τρέχει έξω από την πόρτα πριν τους ζητηθεί 

να βγουν για διάλειµµα 

120. Μιλάει συνεχώς µε το διπλανό του παρά τις επανειληµµένες παρατηρήσεις 

131. Περιµένει πολύ ήσυχα τη σειρά του για µια δραστηριότητα REV 

133. Όταν βλέπει ένα παιχνίδι ή ένα καινούριο αντικείµενο στην τάξη που του αρέσει το 

θέλει εκείνη τη στιγµή. 

 

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

027. Ηρεµεί γρήγορα µετά από ένα συναρπαστικό γεγονός. 

053. ∆υσκολεύεται να ησυχάσει µετά από µία συναρπαστική δραστηριότητα. REV 

062. Όταν θυµώνει για κάτι µένει αναστατωµένος/η για δέκα λεπτά ή και περισσότερο 

REV 

067. Είναι εύκολο να το ηρεµήσει κανείς όταν είναι ταραγµένο 

117. Είναι συνήθως αρκετά ήρεµος πριν από µία έξοδο (εκδροµή, γιορτή, κλπ.). 

129. Είναι πολύ δύσκολο να τον ηρεµήσει κανείς όταν έχει ταραχτεί. REV 

146 Είναι συνεχώς νευρικός, σε υπερένταση REV 
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4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

032. ∆υσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες. REV 

039. ∆υσκολεύεται να µείνει συγκεντρωµένο σε µία δραστηριότητα που κάνει REV 

047. Πηγαίνει από τη µία δραστηριότητα στην άλλη χωρίς να ολοκληρώνει καµία. REV 

051. Είναι καλός σε παιχνίδια που απαιτούν σκέψη και συγκέντρωση. 

054. ∆υσκολεύεται πολύ να συγκεντρωθεί σε µία δραστηριότητα όταν υπάρχουν 

διασπαστικοί θόρυβοι γύρω. REV 

061. ∆εν µπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτοµέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας 

στα διαγωνίσµατα REV 

112. Όταν λύνει µια άσκηση δείχνει µεγάλη αυτοσυγκέντρωση. 

125 ∆είχνει να µην µε ακούει όταν του µιλάω REV 

127 Χάνει χρόνο χαζεύοντας ή µιλώντας πριν αρχίσει να δουλεύει για µια άσκηση ή 

διαγώνισµα REV 

137. Η προσοχή του διασπάται εύκολα στην παράδοση του µαθήµατος. REV 

143 Μοιάζει χαµένος στις σκέψεις του REV 

148 ∆είχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα πράγµατα που συµβαίνουν γύρω του REV 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

076. Αγχώνεται όταν πρόκειται να συµµετάσχει στο µάθηµα 

079. Πληγώνεται εύκολα από αυτά που του λένε οι δάσκαλοί του. 

141 Έχει έκδηλη ανησυχία και άγχος όταν του ζητήσω να σηκωθεί στον πίνακα. 

 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

014. Είναι πνεύµα αντιλογίας 

033. Ενοχλεί τους άλλους µαθητές 
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045. Λέει συχνά ψέµατα 

065. ∆ε φαίνεται να αισθάνεται τύψεις όταν έχει συµπεριφερθεί άσχηµα 

145 Μπλέκει συχνά σε καυγάδες 

150 καταστρέφει αντικείµενα που ανήκουν σε άλλα παιδιά ή αντικείµενα της τάξης. 

 

7. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 

034. Έχει εκρήξεις θυµού όταν δεν παίρνει αυτό που θέλει. REV 

060. Εκνευρίζεται πολύ όταν δεν το αφήσουν να κάνει κάτι που θέλει. REV 

070. Εκνευρίζεται εύκολα όταν έχει δυσκολία µε κάτι (µια άσκηση, ένα πρόβληµα). REV 

073. Θυµώνει πολύ ακόµα και µε την παραµικρή παρατήρηση/κριτική. REV 

118. Κλαίει εύκολα όταν χτυπήσει έστω και λίγο REV 

123. Θυµώνει όταν του πεις να σταµατήσει το παιχνίδι ενώ δεν είναι έτοιµος και να έρθει 

στο µάθηµα REV 

142 Αντιδρά δυσανάλογα έντονα όταν κάποιος του πειράζει τα πράγµατά του REV 

121. Είναι πεισµατάρης, δεν αλλάζει εύκολα γνώµη, ακόµα κι όταν ξέρει ότι έχει άδικο 

REV 

147 ∆ιαµαρτύρεται όταν οι δραστηριότητες (π.χ. τα µαθήµατα) δε γίνονται µε τη σειρά που 

γνωρίζει. REV 

091. ∆υσκολεύεται πολύ να σταµατήσει µία δραστηριότητα όταν του ζητούν να κάνει κάτι 

άλλο. REV 

 

8. ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

031. Χαµογελάει όταν ακούει ή διαβάζει µια ευχάριστη ιστορία. 

035. Όταν θέλει να κάνει κάτι δε µιλάει παρά µόνο γι΄αυτό. 

069. Είναι πολύ ενθουσιώδης µε ότι καταπιάνεται. 
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080. Το πρόσωπό του έχει σοβαρή έκφραση, ακόµα και στο παιχνίδι. REV 

092. Ενθουσιάζεται πολύ όταν σχεδιάζει µια εκδροµή. 

139. Συχνά γελάει δυνατά όταν παίζει µε άλλα παιδιά. 

 

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ 

043. Είναι εκδηλωτικός και φιλικός µε άλλα παιδιά που βλέπει για πρώτη φορά. 

056. Είναι χαρούµενος και γελάει στα οµαδικά παιχνίδια. 

105. Κάνει παρέα µε αρκετούς συµµαθητές του 

111. Κάνει παρέα µόνο µε ένα συµµαθητή του REV 

130. Χαµογελάει πολύ στους ανθρώπους που συµπαθεί. 

 

10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ 

007. Μερικές φορές προτιµάει να παρακολουθεί παρά να παίζει µε τα άλλα παιδιά. REV 

023. Φέρεται µε άνεση σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. 

037. Νιώθει αµηχανία και ντροπή όταν κάποιος ασχολείται πολύ µαζί του/της. REV 

074. Είναι ντροπαλός ακόµα και µε ανθρώπους που γνωρίζει για πολύ καιρό. REV 

099. ∆είχνει συνεσταλµένος όταν έρχεται σε επαφή µε ανθρώπους που δεν γνωρίζει καλά 

REV 

 

11. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΕΛΕΞΙΑ 

020. ∆εν έχει δυσκολία να υιοθετήσει διαφορετικό τρόπο σκέψης στο µάθηµα για να λύσει 

ένα διαφορετικό πρόβληµα 

029. ∆εν δυσκολεύεται να µεταπηδήσει από τη µία δραστηριότητα σε µια άλλη αν 

χρειαστεί. 

058. ∆υσκολεύεται να σκεφτεί διαφορετικό τρόπο λύσης σε ένα πρόβληµα REV 



55 

119. Σκέφτεται εύκολα περισσότερες από µία απαντήσεις σε µία ερώτηση 

126. ∆υσκολεύεται να αλλάξει τρόπο σκέψης όταν χρειάζεται (πχ πηγαίνοντας από ένα 

τύπο άσκησης σε ένα άλλο) REV 

140 Προσαρµόζεται γρήγορα όταν τοποθετείται σε διαφορετική οµάδα εργασίας 

 

12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

012 Η τσάντα του έχει πάντα όλα όσα χρειάζεται στο σχολείο και είναι καλά οργανωµένη 

016. Όταν κάνει µια δουλειά συνεχίζει µέχρι να την τελειώσει 

064 Χάνει τα πράγµατα του, τα τετράδια και τα βιβλία του REV 

078. Θυµάται το σχολικό πρόγραµµα και τι µάθηµα ακολουθεί κάθε ώρα 

082. Ξεχνά µαθήµατα που έχει ή τις εργασίες που έχει αναλάβει REV 

094 Τα τετράδια εργασιών του είναι τακτικά 

 

13. ΕΛΕΓΧΟΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

001 Υπολογίζει πόση ώρα θέλει για να ολοκληρώσει κάτι 

002. ∆εν ελέγχει την εργασία του όταν τελειώσει REV 

009. Είναι καλό στο να βρίσκει τα λάθη του και να τα διορθώνει 

046. Αποφασίζει πολύ γρήγορα τι θέλει να κάνει και το αρχίζει αµέσως. 

057 Ξεχνά τις οδηγίες που του έχουν δοθεί για µια εργασία ή άσκηση και κάνει λάθη REV 

066. Θυµάται τους κανόνες του παιχνιδιού ή µιας άσκησης την ώρα εκτέλεσής τους 

100 ∆ε φαίνεται ικανό να υπολογίσει το αποτέλεσµα µιας ενέργειας του (π.χ. όταν λύνει 

µια άσκηση στα µαθηµατικά) REV 

113. Παίζει προσεκτικά και φαίνεται να σκέπτεται για το τι κάνει. 

 

 


