
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

 

Η ΜΗ-ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΛΥ∆ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

∆Ι∆ΥΜΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ, 2011 



 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                             

 

                                                   Η παρούσα εργασία είναι αφιερωµένη 

                                             στον πατέρα µου, που 
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                                                                                Επίσης είναι αφιερωµένη 

                                                                                      σε όλα τα παιδιά 

                                                                               και εύχοµαι κάποια στιγµή 

                                                            να εκτιµήσουν και να αγαπήσουν πραγµατικά 

                                                                                       τον εαυτό τους !!! 
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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    Η αυτοαντίληψη του ατόµου για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά του συνδέεται µε το 

πρωταρχικό και καθολικό ερώτηµα «ποιος είµαι», το οποίο δείχνει και την προσπάθεια για πλήρη 

γνώση του εαυτού του. Ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του σχετίζεται 

µε τη συµπεριφορά, τα συναισθήµατα, τις αξίες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες του. Η έννοια 

του εαυτού µε βασική συνιστώσα την αυτοαντίληψη, έννοια πολυδιάστατη και µε πολλές 

διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις, έχει αποτελέσει κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

αντικείµενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας. 

    Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας γίνεται µια προσπάθεια αποσαφήνισης του 

όρου αυτοαντίληψη και παρουσιάζεται η αναπτυξιακή της πορεία καθώς και η σπουδαιότητά της 

στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η κάλυψη 

του κενού γνώσης που επικρατεί στον ερευνητικό χώρο για τη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη των 

διδύµων και τριδύµων. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε όψεις της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης 

(στην εξωτερική εµφάνιση, στην ηθική, στην επίδοση, στην αυτονοµία, στην κοινωνικότητα και 

στη γονική εµπιστοσύνη) 50 µη διδύµων, 6 διδύµων (1 ζεύγος αγοριών, 1 ζεύγος κοριτσιών, 1 

ζεύγος αγόρι - κορίτσι) καθώς και σε τρίδυµα (3 αγόρια) ηλικίας 9-10 ετών που φοιτούσαν στην 

Γ΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. Τα µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα µελέτη ήταν τρία ερωτηµατολόγια για τη µέτρηση της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης, 

ένα για µη δίδυµα παιδιά µε 41 ερωτήσεις, ένα για δίδυµα και ένα για τρίδυµα τα οποία 

περιελάµβαναν 39 ερωτήσεις. Και τα τρία ερωτηµατολόγια ήταν βασισµένα στην κλίµακα 

Tennessee, στο Ερωτηµατολόγιο Περιγραφής του Εαυτού του Marsh (Self Description 

Questionnare II, 1988) και στην Κλίµακα Αυτοαντίληψης για παιδιά των  Piers και Harris 

(Children’s Self Concept Scale, 2002) και προσαρµοσµένα ανάλογα λόγω της ιδιαιτερότητας του 

δείγµατος (δίδυµα και τρίδυµα παιδιά). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το φύλο και η πληθυσµιακή 

οµάδα που ανήκουν τα παιδιά επηρεάζει τη διαµόρφωση της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης.  
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Τα µη δίδυµα παιδιά βρέθηκε ότι διαµορφώνουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη από τα 

δίδυµα και τρίδυµα και ότι τα δίδυµα διαφορετικού φύλου έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη από τα δίδυµα και τρίδυµα ιδίου φύλου. Βρέθηκε, επίσης, ότι η διαµόρφωση 

υψηλής µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης στα δίδυµα αγόρια σχετίζεται µε τους παράγοντες της 

αυτονοµίας, της επίδοσης και της εξωτερικής εµφάνισης, γεγονός που ίσως έγκειται στην πιθανή 

ανεξαρτησία που παρέχεται από το οικογενειακό περιβάλλον, στην εστίαση των ιδιαιτεροτήτων 

καθενός διδύµου, καθώς και στη διαφορετικότητα που επιζητούν από τα αδέρφια τους. 

    Η διαµόρφωση υψηλής µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης στα δίδυµα κορίτσια σχετίζεται µε τους 

παράγοντες της ηθικής, της κοινωνικότητας και της γονικής εµπιστοσύνης, αφενός λόγω της 

ιδιοσυγκρασίας τους και αφετέρου λόγω του προφίλ της οικογενείας τους. Κατά συνέπεια το φύλο 

επηρεάζει τη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη και µάλιστα υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δύο 

φύλα όσον αφορά τους τύπους της. 

    Στα δίδυµα και τρίδυµα παιδιά, τα οποία βρέθηκαν να έχουν χαµηλότερη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη σε σχέση µε τα µη δίδυµα, εφαρµόστηκε παρέµβαση προκειµένου να διερευνηθεί ο 

ρόλος του παιχνιδιού στη βελτίωση της αυτοαντίληψής  τους. Τα αποτελέσµατα µετά την 

παρέµβαση έδειξαν ότι δεν παρατηρείται κάποια αξιοσηµείωτη µεταβολή στα ποσοστά 

σηµαντικότητας που παρατηρήθηκαν κατά την πρώτη διαδικασία ανάµεσα στις κατηγορίες 

διδύµων, όµως ενδεικτικά µπορούµε να παρατηρήσουµε κάποιες µικρές διαφορές στα ποσοστά οι 

οποίες µας αναδεικνύουν ότι η παρέµβαση βοήθησε στην ενεργοποίησή τους και στην άνοδο των 

ποσοστών της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψής τους, στους ίδιους τοµείς.  

     Ως προς τη δοµή της, η ∆ιπλωµατική Εργασία χωρίζεται στο Θεωρητικό και στο Εµπειρικό 

Μέρος. Το Θεωρητικό Μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στα δυο πρώτα κεφάλαια του 

Θεωρητικού Μέρους περιγράφονται οι κλασικές και σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη του 

εαυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της αυτοαντίληψης και παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι διαστάσεις της, η διαµόρφωσή της, η ανάπτυξή της στη βρεφική, στην προσχολική, 

στη σχολική ηλικία και στην εφηβεία. Στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι 

ιδιότητές της, οι παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωσή της, τα µοντέλα αυτοαντίληψης και 

η σχέση της µε την εκπαίδευση και την ψυχική υγεία. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριµένα 

περιγράφονται οι έρευνες για την αυτοαντίληψη δίδυµων και µη δίδυµων παιδιών και εφήβων. 
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    Στο Εµπειρικό  Μέρος και συγκεκριµένα στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται η µεθοδολογία της 

έρευνας, το δείγµα, ο σκοπός, οι βασικές υποθέσεις της, τα µέσα συλλογής δεδοµένων και η 

διαδικασία της έρευνας.                                                                                                      

Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης των 

δεδοµένων, η οποία πραγµατοποιήθηκε µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistics, 17.0), 

στις τρεις φάσεις της έρευνας, πριν, κατά και µετά την παρέµβαση. 

    Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων, µια σύγκριση των δεδοµένων 

της παρούσας έρευνας µε αντίστοιχα άλλων σχετικών ερευνών και ο έλεγχος των υποθέσεων. 

Επιπλέον παρουσιάζονται οι περιορισµοί της έρευνας καθώς και προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα. Η ∆ιπλωµατική Εργασία κλείνει µε το Παράρτηµα και τη Βιβλιογραφία. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1. ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 

1.1 Η έννοια του εαυτού στις θεωρίες του 20ού αιώνα 

     

     Η έννοια του εαυτού  είναι ίσως µια από τις πλέον δηµοφιλείς και ταυτόχρονα πιο 

συγκεχυµένες έννοιες της ψυχολογικής έρευνας, αφού µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980 

επικρατούσε ασάφεια, τόσο σε επίπεδο ορολογίας όσο και σε επίπεδο ορισµού και µέτρησης. Η 

σύγχυση η οποία επικράτησε για πολλά χρόνια για την έννοια του εαυτού, οφείλεται, κατά την 

Byrne (1996a) στους εξής παράγοντες: στην έλλειψη ενός γενικά παραδεκτού ορισµού και στη 

χρησιµοποίηση συνώνυµων µε την έννοια του εαυτού πολλών διαφορετικών όρων µε κοινό 

πρόθεµα τη λέξη «εαυτός» (π.χ. αυτο-αντίληψη, αυτο-εκτίµηση, αυτο-εικόνα), (Blascovich & 

Tomaka, 1991). 

Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (βλ. σχ. Μακρή-Μπότσαρη, 2001) προκύπτει 

πληθώρα ορισµών για την έννοια του εαυτού. Οι όροι οι οποίοι έχουν συχνότερα χρησιµοποιηθεί 

ως συνώνυµοι στη διεθνή βιβλιογραφία είναι δύο: self-concept και self-esteem (αυτο-αντίληψη 

και αυτο-εκτίµηση). Εναλλακτικά προς τους όρους self-concept και self-esteem  έχει 

χρησιµοποιηθεί και ο όρος general self-concept (Byrne, 1996a, σελ. 8, Marsh & Hattie, 1996, 

σελ.74). Η ασάφεια στον ορισµό και η χρήση όρων µε πρόθεµα τη λέξη «εαυτός» είχε ως 

αποτέλεσµα τα ευρήµατα των µελετών στον τοµέα της έννοιας του εαυτού να είναι συχνά 

αντιφατικά µεταξύ τους. 

    Το δίληµµα του 17ου αιώνα που εκφράζεται από αυτούς οι οποίοι, όπως ο Descartes, ο Locke 

και ο Home (Λεονταρή, 1996)  έκαναν τον εαυτό βάση της φιλοσοφίας τους και τον θεώρησαν 

είτε ως ένα νοητικό κατασκεύασµα είτε ως µια ψευδαίσθηση, επαναλαµβάνεται και τον 20ό 

αιώνα. Στη σύγχρονή του εκδοχή το δίληµµα έχει πρωταγωνιστές τους θετικιστές και τους 

αναλυτικούς φιλοσόφους, που ισχυρίζονται ότι οι ερωτήσεις όπως, για παράδειγµα,  «υπάρχει 

εαυτός;» και «ποια η φύση του;» είναι χωρίς νόηµα. 

Από την άλλη πλευρά, οι οπαδοί της φαινοµενολογίας και του υπαρξισµού, θεωρούν την έννοια 

του εαυτού ως κεντρικό σηµείο της φιλοσοφικής τους θεωρίας (Λεονταρή, 1996).  
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Η ασυµφωνία αυτή ως προς τη φύση του εαυτού αντικατοπτρίζει µια βασική ασυµφωνία ανάµεσα 

στην επιστηµολογία και την οντολογία, για το πώς αποκτούµε τη γνώση και ποια είναι η φύση 

της. 

    Ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των ερευνητών, ένας γενικά 

παραδεκτός ορισµός της έννοιας του εαυτού είναι ο τρόπος µε τον οποίο ένα άτοµο 

αντιλαµβάνεται τον εαυτό του (Burns, 1982). Κατά τον Burns (1982, σελ. 2) η έννοια του εαυτού 

είναι: «ένα σύνολο υποκειµενικά αξιολογούµενων χαρακτηριστικών και συναισθηµάτων». 

Σύµφωνα µε τον ίδιο η έννοια του εαυτού αναφέρεται «σε όλες τις πτυχές της άποψης του ατόµου 

για τον εαυτό, περιλαµβάνοντας το σύνολο των σκέψεων και των συναισθηµάτων του» (βλ. σχ. 

Mακρή-Μπότσαρη, 2001, σελ. 18). Για τους Combs και Snygg (1959), ο εαυτός είναι «η 

οργάνωση όλων όσων φαίνονται στο άτοµο ότι είναι εγώ (I) ή εµένα (Me)». Θεωρούν, λοιπόν, τον 

εαυτό ταυτόχρονα, αντικείµενο και υποκείµενο.  

    Ο εαυτός ή το εγώ µας, µπορεί να θεωρηθεί ως το στοιχείο εκείνο της προσωπικότητας, το 

οποίο ενώνει όλες τις εµπειρίες που συνδέονται µε το είναι µας.  Η αίσθηση του εαυτού, µας 

βοηθάει να λαµβάνουµε γνώση της ενότητας και της συνέχειάς του. Η εµπειρία όµως της 

συνέχειας του εαυτού δεν µας εµποδίζει να αντιληφθούµε τις αλλαγές που συµβαίνουν µέσα µας 

σε διάφορα χρονικά διαστήµατα και κυρίως στην παιδική και εφηβική ηλικία. Η έννοια του 

εαυτού µας βοηθά να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Η ύπαρξη µακροχρόνιων 

επιδιώξεων και φιλοδοξιών, η εµφάνιση διαφόρων υποχρεώσεων, η ανάγκη να δίνουµε 

υποσχέσεις, η ανάγκη να αγωνιζόµαστε για τα ιδανικά µας και να διατηρούµε τις αρχές µας, 

προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός συνόλου πολύπλοκων λειτουργιών, οργανωµένων σε ένα σταθερό 

και αδιάσπαστο σύνολο. Το αδιάσπαστο αυτό σύνολο, υψηλής οργάνωσης το ονοµάζουµε εαυτό ή 

εγώ (Χασάπη, 1980 ). 

    Η εικόνα την οποία διαµορφώνουµε για τον εαυτό µας φαίνεται ότι επηρεάζει καθοριστικά την 

επεξεργασία των πληροφοριών και τα κίνητρα για δράση, εποµένως είναι ικανή να κατευθύνει και 

να καθορίζει τη µελλοντική µας συµπεριφορά (Λεονταρή, 1996 ). Ο εαυτός, όπως συµβαίνει και 

µε κάθε άλλη πλευρά του οργανισµού, σωµατική ή ψυχολογική, αναπτύσσεται και αυτός στον 

οντογενετικό χρόνο. 

    Είναι γνωστό, ότι η αντίληψη του σωµατικού εγώ από το παιδί προηγείται κατά πολύ του 

σχηµατισµού της αντιλήψεως του ψυχικού εγώ. Η απόκτηση της γνώσεως του εαυτού δεν είναι 

εύκολη και προϋποθέτει κάποιο βαθµό ωρίµανσης. Το πρώτο θεµέλιο για την απόκτηση της 

αντίληψης του εαυτού, προέρχεται από το περιβάλλον του παιδιού µε τη χρησιµοποίηση του 

ονόµατός του, που σχετίζεται αποκλειστικά µε αυτό.  

    Η ύπαρξη συνείδησης του εαυτού από το παιδί γίνεται φανερή και από τη χρησιµοποίηση από 

το ίδιο των προσωπικών και κτητικών αντωνυµιών, όπως εγώ και εµένα. Η πρώτη όµως 
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συνείδηση του εαυτού είναι πολύ αδρή και περιορισµένη σε σηµασία, αλλά µε το χρόνο η γνώση 

του γίνεται όλο και πιο βαθιά και το άτοµο σταδιακά αισθάνεται τον εαυτό του ως µια συνεχή 

ενότητα σε ένα περιβάλλον που µεταβάλλεται συνεχώς (Χασάπη, 1980). Η αίσθηση του εαυτού 

επηρεάζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την κοινωνική πραγµατικότητα. Το παιδί δηµιουργεί την 

ιδέα του εαυτού του κάτω από την επίδραση των συνανθρώπων του. Με τις ενέργειες και τις 

αντιδράσεις των άλλων απέναντί του, το παιδί, ο έφηβος και πολλές φορές ο ενήλικας λαµβάνει 

γνώση και κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του.  Κατά τον ίδιο τρόπο οι διάφορες αντιδράσεις και 

παρατηρήσεις προς το παιδί από µέρους των φίλων και των συνοµηλίκων του κατά το χρόνο των 

παιχνιδιών ή των συναναστροφών, επηρεάζουν και τροποποιούν την ιδέα του παιδιού για τον 

εαυτό του. Οι πιο σηµαντικές αναθεωρήσεις γύρω από τον εαυτό συµβαίνουν στην εφηβική 

ηλικία, µια εποχή που οι οικογενειακοί δεσµοί χαλαρώνουν και η ανάγκη του ατόµου να γίνει 

δεκτό από την κοινωνία αποτελεί κύρια επιδίωξή του. Στο τέλος της ψυχολογικής εφηβείας 

λαµβάνει χώρα η ολοκλήρωση του εαυτού και η ανάπτυξη της πνευµατικής ταυτότητας του 

ατόµου. Από εκεί και πέρα ο εαυτός αποκτάει σταθερότητα, γιατί, για να µπορέσει το άτοµο να 

ζήσει αρµονικά µέσα στην κοινωνική οµάδα, είναι απαραίτητο να λειτουργεί µε ένα 

ολοκληρωµένο και σταθερό εαυτό (Χασάπη, 1980). 

     Κατά τον Baldwin (1987), στις αρχές του 20ού αιώνα, παρά τις προσπάθειες του William 

James, του John Dewey και άλλων να ερευνήσουν τον «εαυτό» εµπειρικά, η έννοια αυτή, 

φορτωµένη µε φιλοσοφικές και θρησκευτικές ιδέες, εξοστρακίστηκε σχεδόν παντελώς από το 

χώρο της ψυχολογίας. Αργότερα, διατυπώθηκε το ερώτηµα πώς θα µπορούσε ο εαυτός να οριστεί 

λειτουργικά, δηλαδή να µετρηθεί. Επειδή όµως για τους ερευνητές αυτής της παράδοσης δεν είναι 

εφικτό να µετρηθεί ο όρος «εαυτός», στη θέση του χρησιµοποιούν τον όρο «αυτοαντίληψη». Με 

τον όρο αυτό η έννοια του εαυτού παίρνει ένα καινούριο νόηµα, το οποίο αναφέρεται στο σύνολο 

των ιδεών που έχει το άτοµο για τον εαυτό του, γίνεται δηλαδή µια αυτο-περιγραφή. Συνεπώς ο 

εαυτός ως αυτοαντίληψη είναι µια έννοια λιγότερο αφηρηµένη, µε πιο συγκεκριµένο περιεχόµενο 

(Φλουρή, Κουλοπούλου, Σπυριδάκη, 1981). 

     Ο εµπειρικός ψυχολογικός εαυτός είναι ένα ισχυρό ερευνητικό µέσο, αλλά λειτουργεί µόνο σε 

συνειδητό επίπεδο. Είναι προφανές ότι το άτοµο, ακόµη κι αν είναι απόλυτα ειλικρινές, δεν 

µπορεί να γνωρίζει τα πάντα για τον εαυτό του.  Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι των αρχών του 20ού 

αιώνα υποστήριξαν ότι ο εαυτός είναι αποτέλεσµα µιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι ιδέες 

αυτές επηρέασαν σηµαντικά και τους νεότερους ερευνητές. Η έννοια του «κοινωνικού εαυτού» 

του James αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση της θεωρίας της «συµβολικής 

αλληλεπίδρασης», της οποίας κυριότεροι εκπρόσωποι είναι ο Charles Cooley και ο George Mead 

 ( Φλουρή, Κουλοπούλου, Σπυριδάκη, 1981). 
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    Ο Cooley (1902) ήταν από τους πρώτους που έδωσε µια νέα σηµασία στον «εαυτό», η οποία 

είχε τις ρίζες της στο κοινωνικό πλαίσιο. Ανέπτυξε τη θεωρία του διατυπώνοντας την άποψη ότι 

«το άτοµο αποκτά αντίληψη του εαυτού του από τις πράξεις ή τις αντιδράσεις των άλλων κατά τη 

διάρκεια των διαπροσωπικών σχέσεών του» (Φλουρή, Κουλοπούλου, Σπυριδάκη, 1981, σελ. 23). 

Ο Cooley (1902) τόνισε ότι η εικόνα που σχηµατίζει το παιδί για τον εαυτό του µοιάζει µε έναν 

κοινωνικό καθρέφτη, «καθρεφτιζόµενο εαυτό» - «looking glass self» δεδοµένου ότι η εικόνα αυτή 

διαµορφώνεται από τις εντυπώσεις που νοµίζουµε ότι οι άλλοι έχουν για µας. Η αναφορά στους 

άλλους µπορεί να είναι ειδική και συγκεκριµένη ή αόριστη και γενική. Αυτή η εικόνα του εαυτού 

έχει τρία κύρια στοιχεία: 

• Το πώς φανταζόµαστε ότι µας βλέπουν οι άλλοι. 

• Το πώς φανταζόµαστε ότι µας κρίνουν οι άλλοι και  

• Ένα είδος περηφάνιας ή ντροπής που πηγάζει από τα παραπάνω στοιχεία. 

    Ο Mead (1934) τόνισε τη σηµασία που έχει για τον εαυτό η χρήση συµβόλων και επεσήµανε 

κυρίως το ρόλο της γλώσσας. Μέσω της γλώσσας το άτοµο µπορεί να πάρει τη θέση του άλλου 

και ακόµη να πάρει τη θέση των άλλων απέναντι στον εαυτό του. Η ιδέα του «γενικευµένου 

άλλου» - «generalized other» υπονοεί ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας εαυτοί και καθένας 

από αυτούς έρχεται στο προσκήνιο, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη κοινωνική περίσταση.  Παρ’ όλα 

αυτά, η αντίληψη του εαυτού δεν καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από τους άλλους. Εκτός από 

την κοινωνική ταυτότητα, η οποία αντιπροσωπεύει τις εσωτερικές αντιλήψεις των άλλων, το 

«Μe», υπάρχουν και οι πηγαίες και ενεργητικές πτυχές του εαυτού,  το «I». Το «I» επενεργεί στο 

«Μe» και τα δύο µαζί αποτελούν την προσωπικότητα του ατόµου. Η διαµόρφωση του εαυτού 

συνδέεται µε τη διαρκώς αυξανόµενη ικανότητα ανάληψης του ρόλου του συγκεκριµένου άλλου, 

αρχικά (πατέρας, µητέρα) και του γενικευµένου άλλου αργότερα. Στην πτυχή του εαυτού µας που 

αποκαλούµε «Me» συµπεριλαµβάνονται και τα κριτήρια που χρησιµοποιούµε για την περιγραφή 

και την αξιολόγηση της απόδοσής µας σε ένα συγκεκριµένο τοµέα.  

    Η θεωρία του Mead (1934) υποστηρίζει ότι ο «εαυτός» είναι ένα κοινωνικό προϊόν που 

αναπτύσσεται αποκλειστικά µε τη συναναστροφή µε άλλα άτοµα µέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (social interaction). Κατά συνέπεια ο «εαυτός» γίνεται το αντικείµενο 

ενηµέρωσης του ατόµου και διαµορφώνεται κυρίως από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε τα 

«σηµαντικά πρόσωπα», όπως είναι τα αδέλφια, οι συγγενείς, οι δάσκαλοι, οι συνοµήλικοι, οι φίλοι 

και γενικά τα πρόσωπα εκείνα που διατηρούν µια συνεχή επαφή µε το άτοµο σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του (Φλουρή, 1989, σελ.9). 

    Στα πλαίσια της θεωρίας της συµβολικής αλληλεπίδρασης γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση 

της αλληλεπίδρασης ατόµου-κοινωνίας και της σηµασίας που έχει αυτή στη διαµόρφωση του 

«εαυτού».  
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Το άτοµο ως στοιχείο του κοινωνικού συνόλου βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε αυτό. ∆υο 

στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις διατοµικές διαφορές και στον τρόπο µε τον οποίο 

διαµορφώνεται η προσωπικότητα κάθε ατόµου, είναι ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο συµµετέχει 

ενεργητικά στη διαδικασία αλληλεπίδρασης ατόµου-κοινωνίας και η διαφοροποίηση της σχέσης 

µε τους άλλους. Ωστόσο, ο Burns (1986) επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την  άποψη αυτή δεν 

λαµβάνεται καθόλου υπόψη ο ρόλος των συναισθηµατικών στοιχείων στη διαµόρφωση του 

«εαυτού» (Λεονταρή, 1996).  

    Επιπλέον ο Koffka (1935) χρησιµοποιεί τον όρο «εγώ». Το εγώ αποτελεί ένα ξεχωριστό τµήµα 

του «ολιστικού πεδίου», που σχηµατίζεται από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το περιβάλλον 

του και παίρνει θέση σε ό,τι βρίσκεται µπροστά, πίσω, πάνω και κάτω από αυτό. Το εγώ είναι 

αποτέλεσµα συνειδητών και ασυνείδητων εµπειριών. Οι συνειδητές εµπειρίες αποτελούν το 

φαινοµενολογικό εαυτό. Ο εαυτός είναι ο πυρήνας του εγώ. Ο Chein (1944) θεωρεί το εγώ ως µια 

γνωστική δοµή που σχηµατίζεται γύρω από τον εαυτό. Τα κίνητρα και οι ιδέες του εγώ 

χρησιµεύουν για άµυνα και επέκταση. Όταν ο εαυτός κινδυνεύει, το εγώ τον βοηθάει (Χασάπη, 

1980).  

    Οι στάσεις του εγώ κινητοποιούν, κατευθύνουν και ελέγχουν τη συµπεριφορά του ατόµου 

αποτελεσµατικά. Ο Sarbin (1950) πιστεύει ότι ο εαυτός είναι µια γνωστική δοµή που αποτελείται 

από τις ιδέες του ατόµου πάνω στις διάφορες πλευρές της ύπαρξής του. Το άτοµο έχει την έννοια 

του σώµατός του (σωµατικός εαυτός), των  αισθητικών και των κινητικών οργάνων (αισθητικός – 

κινητικός εαυτός) και της κοινωνικής του συµπεριφοράς (κοινωνικός εαυτός). Οι διάφοροι εαυτοί 

που αποκτούνται µε την εµπειρία (εµπειρικοί εαυτοί), αναπτύσσονται µε ορισµένη σειρά. Πρώτα 

αναπτύσσεται ο σωµατικός εαυτός και στο τέλος ο κοινωνικός εαυτός. 

    Ο Sarbin θεωρεί τους δύο όρους, το εγώ και τον εαυτό, ταυτόσηµους. Ο Symonds (1951) 

καθορίζει το εγώ ως οµάδα λειτουργιών αντιλήψεως, σκέψεως και µνήµης που ευθύνονται για την 

ανάπτυξη και την εκτέλεση ενός σχεδίου ενέργειας που αποσκοπεί στην ικανοποίηση ορισµένων 

εσωτερικών ορµών και τον εαυτό ως το µέσο µε το οποίο το άτοµο αντιδρά προς το ίδιο. Ο εαυτός 

διαµορφώνεται από 4 µέρη: 

• από το πώς το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του, 

• από το πώς αξιολογεί τον εαυτό του, 

• από το τι σκέπτεται για το ίδιο, 

• από τους τρόπους που χρησιµοποιεί για την άµυνά του. 

Το άτοµο µπορεί να έχει συνειδητά κάποια γνώµη για το ίδιο και ασυνείδητα µια διαµετρικά 

αντίθετη γνώµη. 

 



 18

 

 Ανάµεσα στο εγώ και στον εαυτό υπάρχει σηµαντική αλληλεπίδραση. Αν οι λειτουργίες του εγώ 

είναι αποτελεσµατικές στην προσαρµογή του ατόµου στις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις, 

τότε το άτοµο τείνει να έχει καλή γνώµη για τον εαυτό του. Αν το άτοµο έχει καλή γνώµη για το 

ίδιο, τότε είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά οι λειτουργίες του εγώ του 

(Χασάπη, 1980). 

    O Freud (1943) σε αντίθεση µε τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του Mead (1934) 

επισήµανε το «εγώ», το οποίο κατέχει κεντρική θέση στη θεωρία του για τη δοµή της 

προσωπικότητας και την οποία θα παρουσιάσουµε παρακάτω. 

    Συµπερασµατικά διαπιστώνουµε ότι κάποιοι ερευνητές (Mead, 1934· Chein, 1944· Symonds, 

1951) διακρίνουν τον εαυτό από το εγώ και χρησιµοποιούν τους δύο όρους ως ξεχωριστές έννοιες, 

ενώ κάποιοι άλλοι (Freud, 1943· Sherf & Cantril, 1947· Sarbin, 1950) θεωρούν τους δύο όρους 

ταυτόσηµους.  

  

1.2. Ο Sigmund Freud και η θεωρία του εαυτού 

      O Sigmund Freud (1923,1946) στη θεωρία του υιοθέτησε γενικά µια παραδοσιακή έννοια της 

ψυχής που θα µπορούσε να ονοµαστεί επιστηµολογική οπτική της ψυχής. Θεώρησε ότι ο νους 

αποτελείται από µια οµάδα ιδεών, ανάλογων µε εικόνες ή µε περιγραφές, που αναπαριστούν τον 

εξωτερικό κόσµο και που µπορεί να αντιστοιχούν ή όχι σε ό,τι βρίσκεται πραγµατικά έξω στον 

κόσµο. Προτείνει την «ταύτιση» του Εγώ στο Αυτό ως ένα κεντρικό µηχανισµό διαµόρφωσης του 

χαρακτήρα.  

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

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

προσωπικότητας (Λεονταρή, 1996). Η δοµή της ανθρώπινης προσωπικότητας, σύµφωνα µε τη 

θεωρία του Freud, συνίσταται από τρία µέρη: το Εκείνο (id), το Υπερεγώ (superego) και το Εγώ 

(ego). 

• To Εκείνο περιλαµβάνει τις βιολογικές ορµές και λειτουργεί µε βάση την αρχή της 

ευχαρίστησης και της ηδονής. Το Εκείνο δεν έχει αιτίες, λογική, αξίες, ήθη ή ηθική. Θα 

λέγαµε, εποµένως, ότι το Εκείνο είναι απαιτητικό, παρορµητικό, παράλογο και αντικοινωνικό. 

Έχει τις ιδιότητες ενός κακοµαθηµένου παιδιού, θέλει αυτό που θέλει και όταν το θέλει. Το 

Εκείνο είναι το µόνο που υπάρχει ήδη από τη στιγµή της γέννησης µας. Η µοναδική του 

λειτουργία είναι η ικανοποίηση των βιολογικών ενστίκτων, την οποία θα προσπαθήσει να 

πετύχει άµεσα. Όταν, για παράδειγµα, ένα βρέφος είναι πεινασµένο ή έχει βραχεί, απλώς κάνει 

φασαρία και κλαίει µέχρις ότου ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους, σαν να είναι εκείνο και µόνο 

(Shaffer, 2004). 
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• Το Υπερεγώ περιλαµβάνει τους κανόνες που ρυθµίζουν τη συµπεριφορά και τις σχέσεις των 

ανθρώπων µέσα στην κοινωνική πραγµατικότητα που ζει το άτοµο. Αυτή η δοµή ελέγχει τη 

συµπεριφορά και µπορεί να λειτουργεί και σε πρωτόγονο επίπεδο, όταν δεν µπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πραγµατικότητας, να τροποποιήσει τη δράση του ανάλογα 

µε τις περιστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις το άτοµο αδυνατεί να διαχωρίσει τη σκέψη από 

την πράξη, νιώθοντας ενοχές επειδή σκέφθηκε κάτι, ακόµη και αν αυτό δεν οδήγησε σε 

κάποια πράξη. Το Υπερεγώ όµως, µπορεί επίσης να έχει κατανόηση και ελαστικότητα. Λόγου 

χάρη, οι άνθρωποι µπορεί να έχουν την ικανότητα να συγχωρούν τον εαυτό τους ή τους 

άλλους, αν είναι εµφανές ότι κάτι συνέβη τυχαία ή κάτω από πίεση. Το Υπερεγώ στην 

πραγµατικότητα είναι ένας εσωτερικός λογοκριτής. Από τη στιγµή που αυτό προκύπτει τα 

παιδιά δεν χρειάζονται έναν ενήλικο να τους λέει ότι υπήρξαν καλά ή κακά, γιατί έχουν 

συναίσθηση των παραβιάσεών του. Καθώς µεγαλώνουν τα παιδιά µαθαίνουν να κάνουν αυτές 

τις σηµαντικές διακρίσεις και να µην αντιµετωπίζουν τα πράγµατα µόνο µε τη νοοτροπία όλα 

ή τίποτα, σωστό ή λάθος, άσπρο ή µαύρο (Lawrence, Oliver, 2000). Το Υπερεγώ βρίσκεται 

πάντοτε πιο κοντά στο εκείνο και µπορεί να λειτουργήσει ως εκπρόσωπός του έναντι στο Εγώ 

(Freud, 2008). 

• Ενώ το Εκείνο αναζητά την ηδονή, το Υπερεγώ την τελειότητα, το Εγώ περιλαµβάνει τις 

ψυχικές λειτουργίες µε τις οποίες το άτοµο αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα (αντίληψη, 

µνήµη, λογική σκέψη) και λειτουργεί µε βάση την αρχή της πραγµατικότητας. Στο Εγώ που 

αποτελεί τον κεντρικό οργανωτικό πυρήνα της προσωπικότητας, προβάλλονται συνεχώς οι 

απαιτήσεις από το Εκείνο, το Υπερεγώ και το Περιβάλλον. Η όλη συναισθηµατική κατάσταση 

και συµπεριφορά του ατόµου προσδιορίζεται από την ικανότητα του Εγώ να συνδυάζει και να 

εναρµονίζει τις απαιτήσεις αυτές. Το Εγώ είναι σε θέση να διαχωρίσει την επιθυµία από τη 

φαντασίωση, να υποµείνει την ένταση και το συµβιβασµό και αλλάζει µε το πέρασµα του 

χρόνου. Εποµένως, εκφράζει την ανάπτυξη των αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων, την 

ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε περισσότερα και να κάνουµε πιο σύνθετες σκέψεις. Κατά το 

Freud, το Εγώ, ανύπαρκτο κατά τη γέννηση, δηµιουργείται βαθµιαία, καθώς το παιδί αρχίζει 

να διαχωρίζει τον εαυτό του από τον εξωτερικό κόσµο. Η δραστηριότητά του είναι συγχρόνως 

συνειδητή και ασυνείδητη (Παρασκευόπουλου, 1985).  

     Ο Freud παροµοιάζει το Εγώ µε τον αναβάτη ενός αλόγου. Έτσι εκφράζει τη σχέση του Εγώ µε 

το Εκείνο. Το άλογο είναι η κινητήρια δύναµη και ο αναβάτης θέτει τον τελικό στόχο και 

καθοδηγεί τις κινήσεις του δυνατού ίππου προς την επίτευξή του. Συχνά, όµως, στις σχέσεις 

ανάµεσα στο Εγώ και το Εκείνο βρίσκουµε την καθόλου ιδανική εικόνα του να είναι 

υποχρεωµένος ο αναβάτης να οδηγεί το άλογό του στην κατεύθυνση που αυτό επιθυµεί 

(Lawrence, Oliver, 2001).  
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Το Εγώ είναι ο «οργανωτής της προσωπικότητας» και το σπουδαιότερο από τα τρία στοιχεία, 

γιατί αυτό κρατά σε ισορροπία την προσωπικότητα και χρησιµεύει σαν διαιτητής στην πάλη που 

γίνεται ανάµεσα στο Εκείνο και το Υπερεγώ για επικράτηση (Καλαντζή-Αζίζι, 1993, σε. 13). 

    Στην πραγµατικότητα ο Freud (1946) αµφιταλαντεύτηκε µεταξύ δύο εννοιολογικά 

διαφορετικών Εγώ, χωρίς να καταστήσει σαφές ποια ήταν η τελική του προτίµηση ή αν σκόπευε 

να αντικαταστήσει το ένα µε το άλλο. Πρόκειται για το «ρεαλιστικό εγώ» και το «ναρκισσιστικό 

εγώ». Θεώρησε ότι το ναρκισσιστικό εγώ παρουσιάζεται ως ευέλικτο, µέσα από µια σειρά εικόνες 

και δεν µπορεί να διαχωριστεί µε ακρίβεια ούτε από τις δικές του εσωτερικές διεργασίες ούτε από 

τα εξωτερικά αντικείµενα. Ο Freud (βλ. σχ. Λεονταρή, 1996) υποστηρίζει ότι το ναρκισσιστικό 

εγώ αποτελεί µια αποθήκη σεξουαλικής ενέργειας, στην οποία, η libido συσσωρεύεται από 

διάφορες πηγές, µε την προοπτική να βρεθούν κατάλληλα αντικείµενα στα οποία µπορεί να 

διοχετευτεί.  

     Στα πλαίσια του µοντέλου αυτού το Εγώ δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικότητα, 

στηρίζεται στην αρχή της απόλαυσης  παρά στις απαιτήσεις της πραγµατικότητας και κυβερνάται 

από τη φαντασία (Φρόϋντ, 1991, σελ. 15). Αντιθέτως το ρεαλιστικό εγώ κυριαρχείται από την 

αρχή ενός λογικού συµβιβασµού και η διαµόρφωσή του είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης 

ανάµεσα στον οργανισµό και το περιβάλλον. Το ρεαλιστικό εγώ αναπτύσσεται εξαιτίας της 

ανικανότητας του Εκείνου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ατόµου. Η πρώιµη ανάπτυξη του Εγώ 

επιτρέπει στο άτοµο να επενεργεί στο περιβάλλον  και βοηθά στην ενίσχυση της ανάπτυξής του.  

    Σύµφωνα, λοιπόν, µε την ψυχαναλυτική θεωρία, η συµπεριφορά του παιδιού αποβλέπει στην 

ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών, µεταξύ των οποίων και στην ορµή για ηδονή (libido). Η 

όλη ανάπτυξη του παιδιού είναι µια ενέργεια, για την ικανοποίηση της libido και τη διατήρηση 

µιας ισορροπίας µεταξύ των εσωτερικών παρορµήσεων και της κοινωνικής πραγµατικότητας. Οι 

πρώτες προσπάθειες του παιδιού για ικανοποίηση και οι εµπειρίες που δοκιµάζει, αφήνουν 

ανεξίτηλες επιδράσεις στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητά του. Κυρίαρχο κίνητρο στην 

περιοχή του Εκείνο και πηγή ψυχικής ενέργειας κατά τον Freud (1943) είναι η libido, η οποία 

εκδηλώνεται από τη βρεφική ηλικία και αναπτύσσεται σε ορισµένα στάδια. Κάθε στάδιο 

αντιστοιχεί σε ορισµένη περίοδο της ζωής και σε διαφορετική σωµατική περιοχή. Τα στάδια αυτά 

που διέρχεται η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, σύµφωνα µε τον Κρασανάκη (2003), είναι τα εξής: 

• Το στοµατικό στάδιο (1ο έτος), κατά το οποίο το βρέφος αναζητεί την ευχαρίστηση στην 

περιοχή του στόµατος µε επίκεντρο το θηλασµό. Ο θηλασµός εκτός από την ικανοποίηση 

της πείνας, εξασφαλίζει στο βρέφος και τη σωµατική επαφή  µε τη µητέρα του που είναι 

βασική προϋπόθεση για τη συναισθηµατική του ανάπτυξη. 
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• Το πρωκτικό στάδιο (2ο-3ο έτος). Στο στάδιο αυτό το βρέφος αποκτά τον έλεγχο στους 

σφιγκτήρες για ενούρηση και εγκόπριση και ο πρωκτός γίνεται εστία ψυχικής έντασης και 

ανακούφισης. Η ικανότητα για έλεγχο των σφιγκτήρων συνδυάζεται µε την τάση για 

αυτονοµία και αρνητισµό που παρουσιάζει το παιδί την περίοδο αυτή. 

• Το φαλλικό στάδιο (3ο-7ο έτος). Από το 3ο έτος το νήπιο αρχίζει να αντιλαµβάνεται τη 

διαφορά των γεννητικών οργάνων στα δύο φύλα και να αναπτύσσει ετερόφυλη αγάπη προς 

τους γονείς. Το αγόρι στρέφεται περισσότερο συναισθηµατικά προς τη µητέρα και το 

κορίτσι προς τον πατέρα. Η ιδιαίτερη συναισθηµατική ανάγκη του αγοριού για τη µητέρα, 

του προκαλεί συγχρόνως και αντιζηλία προς τον πατέρα και το κάνει να βιώνει έντονα 

συναισθήµατα ενοχής και φόβου (οιδιπόδειο σύµπλεγµα). Αντίστοιχα το κορίτσι 

στρέφεται περισσότερο συναισθηµατικά προς τον πατέρα και θεωρεί ως αντίζηλο τη 

µητέρα (σύµπλεγµα Ηλέκτρας). Στο τέλος του σταδίου αυτού λύεται στο σύµπλεγµα της 

ετερόφυλης συναισθηµατικής σχέσης προς τους γονείς και αναπτύσσεται η ταύτιση του 

παιδιού προς το γονέα του ιδίου φύλου. Η ταύτιση είναι µια διαδικασία µε την οποία το 

παιδί ενσωµατώνει στον ψυχισµό του τα χαρακτηριστικά του οµόφυλου γονέα και 

διαµορφώνει το Υπερεγώ του, σύµφωνα µε τους ηθικούς κανόνες που διέπουν τη 

συµπεριφορά του γονέα.  

• Το στάδιο της λανθάνουσας σεξουαλικότητας (7ο-11ο έτος). Το παιδί κατά την περίοδο 

αυτή αναπτύσσει µια άδολη και ευχάριστη επικοινωνία µε τους γονείς και τα άλλα 

πρόσωπα του περιβάλλοντός του, µε αδιαφοροποίητη προτίµηση για το ένα ή το άλλο 

φύλο. Αναπτύσσει το Υπερεγώ µε την ταύτιση και τη µίµηση προτύπων και διαµορφώνει 

άνετη συµπεριφορά, χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις ή σοβαρές αντιθέσεις µε τα πρόσωπα 

του περιβάλλοντος. Πρόκειται για µια περίοδο ηρεµίας και θετικής συναισθηµατικής 

συµπεριφοράς πριν επέλθει η εφηβεία. 

• Το γενετήσιο στάδιο. Στο στάδιο αυτό συντελείται η φυσιολογική ωρίµανση της 

γενετήσιας λειτουργίας και αναπτύσσεται το ερωτικό συναίσθηµα µεταξύ ατόµων του 

αντίθετου φύλου. 

    Τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης έχουν σταθερή διαδοχή και χρονική διάρκεια. Στις 

περιπτώσεις που η βιολογική ορµή δεν ικανοποιείται επαρκώς σε κάποιο στάδιο, τότε 

παρατηρείται ένας βαθµός καθήλωσης στο στάδιο αυτό µε αποτέλεσµα το παιδί να παρουσιάζει 

µειωµένη προσαρµογή στα επόµενα στάδια. Αν η ικανοποίηση της βιολογικής ορµής σε κάποιο 

επόµενο στάδιο δεν είναι επαρκής, το άτοµο για να αντλήσει ικανοποίηση, παλινδροµεί σε µορφές 

συµπεριφοράς µικρότερης ηλικίας. Οι δύο αυτές λειτουργίες, η καθήλωση και η παλινδρόµηση, 

είναι δυνατόν να προκαλέσουν µόνιµες αλλοιώσεις στο χαρακτήρα και στη συµπεριφορά του 

ατόµου. 
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    Ο Freud υποστηρίζει π.χ. ότι η καθήλωση στο στοµατικό στάδιο µπορεί να προκαλέσει 

πολυφαγία, φλυαρία και µελαγχολία. Καθήλωση στο πρωκτικό στάδιο, µπορεί να εκδηλωθεί µε 

έµµονο πείσµα, καταπιεστική συµπεριφορά, ισχυρογνωµοσύνη, εκκεντρικότητα, παθητική 

αντίσταση και επιθετικότητα. Καθήλωση στο φαλλικό στάδιο µπορεί να εκδηλωθεί µε εγωπαθή 

στάση, αλαζονεία και ναρκισσισµό. Ο Freud ασχολήθηκε ελάχιστα µε τη λειτουργία του Εγώ. 

Φανταζόταν το Εγώ σαν ένα φτωχό πλάσµα που υπηρετούσε το Εκείνο και το Υπερεγώ.  

      Βέβαια, λίγο πριν το θάνατό του άρχισε να δίνει µεγαλύτερη προσοχή στη σηµασία του Εγώ 

για την προσωπικότητα. Η ψυχαναλυτική θεωρία έχει υποστεί αυστηρή κριτική και οι 

επιστήµονες διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις. Ένα βασικό µειονέκτηµα που επισηµαίνεται στο 

έργο του Freud είναι ότι τα συµπεράσµατά του δε στηρίζονται σε αντικειµενικά επιστηµονικά 

δεδοµένα αλλά µόνο σε κλινικές προσωπικές παρατηρήσεις. Οι θέσεις του εξάλλου για την 

κυριαρχία της ερωτικής ορµής έχουν κριθεί ως υπερβολή. Παρόλα τα µειονεκτήµατα, η θεωρία 

του έχει προσφέρει µια νέα θεώρηση της ψυχικής δοµής του ανθρώπου ιδιαίτερα µε τη διάσταση 

του ασυνείδητου. Επίσης έχει αποδώσει µεγάλη σηµασία στη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία για 

τη διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου, θέση η οποία επιβεβαιώνεται από τα νεώτερα 

ερευνητικά δεδοµένα για τις ηλικίες αυτές (Κουγιουµουτζάκης, 1992). 

 

1.3. Ο Jacques Lacan και το στάδιο του καθρέφτη 

 

    Στο Lacan (1966) η ζωή του υποκειµένου είναι µια πορεία προς τους άλλους, πάνω από το 

χάσµα µέσα στο οποίο έχει εξαφανιστεί το αυθεντικότερο πρόσωπό του. Το στάδιο του καθρέφτη, 

θεµελιώνεται από έναν αριθµό εµπειρικών δεδοµένων, που αφορούν το ρόλο του Άλλου στην 

παιδική ηλικία. Η έµφαση που δίνεται από το Lacan (1966) στο ναρκισσισµό αποτελεί συνέπεια 

της προσοχής που δείχνει στη σχέση µεταξύ ατόµου και κοινωνικού πλαισίου, υποκειµένου και 

περιβάλλοντος. ∆ιερευνά τη σχέση µε τον πλησίον µας, αυτόν που ονοµάζει µικρό άλλο. Το 

στάδιο του καθρέφτη είναι στη θεωρία του Lacan ένα πρότυπο της σχέσης του ανθρώπου µε την 

εικόνα του εαυτού και του οµοίου του. Η Λακανική θεωρία, αναφέρεται στο στάδιο ανάπτυξης το 

παιδιού από τη φαντασιακή (imaginary) φάση, όταν δηλαδή το παιδί είναι συµβιωτικά 

συνδεδεµένο µε το σώµα της µητέρας και δεν αντιλαµβάνεται ακόµη τον εαυτό του ως 

ανεξάρτητη οντότητα στη συµβολική (symbolic) τάξη, η οποία αντιπροσωπεύεται από την 

παρουσία του ενηλίκου που το κρατά αγκαλιά ( Κουγιουµουτζάκης, 1992). 
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    Το στάδιο του καθρέφτη αντιπροσωπεύει µια θεµελιώδη γενετική στιγµή. Το παιδί κοιτάζοντας 

στον καθρέφτη και αναγνωρίζοντας στην εικόνα που βλέπει ολόκληρο τον εαυτό του ως σύνολο, 

βιώνει µεγάλη χαρά και θέτει έτσι τέλος στο ψυχικό βίωµα το οποίο ο Lacan ονοµάζει 

φαντασίωση του τεµαχισµένου σώµατος. Το στάδιο αυτό εντοπίζεται περίπου µεταξύ (6ου και 18ου 

µήνα) και αποτελεί το υπόστρωµα για τη µελλοντική δοµή της υποκειµενικότητας. 

    Το βρέφος θεωρεί τον καθρέφτη µέρος του εαυτού του και ταυτίζεται µε το κατοπτρικό είδωλο 

του οµοιώµατός του στον καθρέφτη και κυρίως µε την εικόνα της µητέρας, ενώ προσπαθεί µέσα 

από τη δυαδική σχέση να αποκτήσει τη σωµατική του ενότητα. Έτσι το βρέφος αποκτά τη 

συνείδηση του εαυτού του και του άλλου που έρχεται να επικυρώσει αυτή την εικόνα. Η στιγµή 

αυτή αποκτά τεράστια σηµασία όσον αφορά το θέµα των ταυτίσεων του υποκειµένου, στο βαθµό 

που πρόκειται για µια πρωταρχική ταύτιση του παιδιού. Ουσιαστικά για το Lacan (1966, σελ. 93-

100) το στάδιο του καθρέφτη είναι: «Η διαδικασία ωρίµανσης και ψυχικής εξέλιξης του ατόµου,  

µέσα από την οποία συγκροτείται το εγώ». Στην αρχή της ζωής του, το παιδί είναι πλήρως 

εξαρτηµένο από τη µητέρα του και δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει την εικόνα του στον 

καθρέφτη. Το εγώ του δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµα. Έτσι ο Lacan (1966) δόµησε τη θεωρία του 

σε τρεις θεµελιακούς χρόνους. 

• Κατ΄ αρχήν το παιδί αντιλαµβάνεται την αντανάκλασή του στον καθρέφτη, ως ένα ον 

πραγµατικό µε σάρκα και οστά και προσπαθεί να το πιάσει ή να το πλησιάσει. Το παιδί 

µέχρι την ηλικία που λαµβάνει χώρα το στάδιο του καθρέφτη δεν µπορεί να ξεχωρίσει τον 

εαυτό του από τους άλλους. Επίσης δεν έχει αίσθηση ότι το σώµα του αποτελεί µια 

ενότητα. Για παράδειγµα, µπορεί να τραβάει τα µαλλιά του µε το χέρι του και, ενώ κλαίει, 

γιατί πονάει, δεν αφήνει το χέρι του, διότι δεν αντιλαµβάνεται ότι είναι το ίδιο που 

προκαλεί τον πόνο. Όταν η µητέρα ελευθερώσει το χέρι του, αυτό ησυχάζει. Αυτή την 

εµπειρία της µη επίγνωσης της συνοχής του σώµατος, ο Lacan (1966) την ονοµάζει 

φαντασίωση του τεµαχισµένου σώµατος. Κατάλοιπα αυτή της αναπτυξιακής φάσης 

µπορούµε να δούµε στην ενήλικη ζωή στα όνειρα ή µέσα στο λόγο.  

• Σε ένα δεύτερο χρόνο το παιδί αρχίζει σιγά-σιγά να ξεχωρίζει την εικόνα του και να 

ταυτίζεται µε αυτήν. Αυτή είναι η πρωταρχική ταύτιση η οποία γίνεται. Το παιδί 

αντιλαµβάνεται ότι αυτό που βλέπει δεν είναι ένα πραγµατικό ον αλλά µια εικόνα και 

διακρίνει τη δική του εικόνα από την εικόνα των άλλων. Η πρώτη αυτή ταύτιση γίνεται σε 

µια εικόνα του σώµατος και είναι σηµαντική για τη διαµόρφωση του Ιδεώδους Εγώ. 
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     Όταν το παιδί βλέπει την εικόνα του µέσα στον καθρέφτη, συνήθως αυτός ο 

αντικατοπτρισµός συνοδεύεται από τα λόγια και από το βλέµµα της µητέρας του. Οι µητέρες, 

ενστικτωδώς πηγαίνουν το παιδί τους στον καθρέφτη παρουσιάζοντάς το στο ίδιο και του λένε 

το όνοµά του (Lefort, 1996). Η εικόνα ονοµατίζεται και η µητέρα προσδιορίζοντάς την µε ένα 

όνοµα, αποσπά το παιδί από τον αντικατοπτρισµό, εισάγοντας το σηµαίνον όνοµά του. Η 

πλαισίωση της εικόνας µε τα λόγια, αλλά ακόµα πιο πολύ µε τα συναισθήµατα της µητέρας, 

είναι καθοριστικά για τη δηµιουργία του εγώ του παιδιού. Η εικόνα που αποκτά όνοµα και 

επενδύεται συναισθηµατικά από την επιθυµία της µητέρας για το παιδί της, είναι αυτή µε την 

οποία το παιδί θα κάνει την πρώτη ταύτιση µέσα στον καθρέφτη. Αυτό µε το οποίο θα 

ταυτιστεί, είναι αυτό που η µητέρα του βλέπει για αυτό. Το µικρό παιδί καθρεφτίζεται µέσα 

στα µάτια της µητέρας του. Είναι η επιθυµία της µητέρας του για αυτό, που θα το κάνει 

σηµαντικό και θα του δώσει νόηµα. Τα συναισθήµατά της είναι η εικόνα του. Αυτή η εικόνα 

λοιπόν που βλέπει το παιδί, δεν είναι µια αντικειµενική εικόνα, αλλά Imago, δηλαδή µια 

φαντασιακά επενδυµένη εικόνα. Είναι µια Imago του ιδίου του σώµατός του. Το είδωλό του, 

που κατοπτρίζεται, δεν είναι µια πραγµατική αντανάκλαση αλλά µια αντανάκλαση 

φαντασιακή που θα έρθει να τεκµηριωθεί από αντικειµενικά γεγονότα (Lefort, 1996). 

• Σε ένα τρίτο χρόνο επέρχεται η ενοποίηση της κοµµατιασµένης εικόνας του σώµατος. 

Αυτή τη φάση ο Lacan την ονόµασε συµβολική. Είναι η στιγµή της ταύτισης του παιδιού 

µε την ίδια του την εικόνα. Η συγκρότηση αυτή τελείται µε τη διαµεσολάβηση της 

επιθυµίας της µητέρας. Η µητέρα είναι αυτή που συγκροτεί το παιδί της σαν µια ενιαία 

οντότητα και δίνει νόηµα στην εικόνα του µέσα στον καθρέφτη. Βάση της εικόνας που 

δοµεί η ίδια η µητέρα για το παιδί της και που την προβάλλει µε το βλέµµα της και τα 

λόγια της θα δοµηθεί το εγώ του παιδιού (Winnicott, 2000). Ακόµη όµως και βγαίνοντας 

το παιδί από αυτή την φάση της ταύτισης εξακολουθεί να µην έχει κάνει διακριτή τη 

διαφοροποίησή του από τη µητέρα του. Εξακολουθεί να είναι σχεδόν ένα µε τη µητέρα 

του. 

    Σύµφωνα µε το Lacan (1966) το βρέφος µόλις γεννηθεί έχει κάποιες ανάγκες. Οι πρώτες 

ανάγκες του εκδηλώνονται µε  ένταση του σώµατος. Είναι ο άλλος που θα ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις, καθώς το βρέφος δεν µπορεί να το κάνει µόνο του. Το σηµαντικό, λέει ο Lacan, είναι 

ότι αυτό που σωµατικά εκφράζει το βρέφος, κλάµα, κινητικότητα, αµέσως αποκτά για τον άλλο 

αξία σηµείου. Το παιδί δεν κάνει κάτι για να καταλάβει ο άλλος. Αντίθετα είναι ο άλλος που 

αποδίδει νόηµα στις αντιδράσεις του παιδιού. Έτσι, από την αρχή το βρέφος βρίσκεται µέσα σε 

ένα σύµπαν επικοινωνίας, όπου η παρέµβαση του άλλου, παίρνει τη θέση της απάντησης σε κάτι 

στο οποίο αποδόθηκε από τον άλλο. 
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 Αυτός ο άλλος είναι συνήθως η µητέρα που εγγράφει το παιδί σε αυτό το συµβολικό πλέγµα και 

κατέχει τη θέση αυτού που δίνει νόηµα, δηλαδή του µεγάλου άλλου (Κουγιουµουτζάκης, 1992). 

    Στα µέσα της δεκαετίας του 1950 ο Lacan υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη επικοινωνιακή 

πραγµατικότητα δεν µπορεί να οριστεί µε βάση τις έννοιες και ότι η δυάδα των πρωταγωνιστών 

είναι µόνο η εµφανής όψη της διυποκειµενικότητας. Το υποκείµενο δεν έχει απευθείας πρόσβαση 

στο εγώ του παρά µόνο µέσω µιας κατοπτρικής µορφής του οµοίου του, του άλλου. Η σχέση του 

υποκειµένου µε τον εαυτό του εξαρτάται από το εγώ του. Ο µεγάλος Άλλος είναι ο τόπος όλων 

των σηµαινόντων (Lacan, 1955). 

 

 

1.4. Ο Daniel Stern και οι αισθήσεις του εαυτού 

 

     Η θέση του Stern (1985) βασισµένη στα σύγχρονα ευρήµατα για την ψυχολογία των βρεφών, 

προκαλεί άµεσα βασικές υποθέσεις της Ψυχανάλυσης για την ανάπτυξη του «ψυχικού οργάνου» 

κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. Πρόκειται για µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεωρία που έχει 

δηµιουργήσει, παραγωγικό διάλογο µεταξύ των ψυχαναλυτών και των αναπτυξιακών ψυχολόγων 

(βλ. σχ. Cavell, 1991). Ως ψυχαναλυτής ο Stern έχοντας και την εµπειρία του αναπτυξιακού 

ψυχολόγου, επιχειρεί µια σύνθεση για την ανάπτυξη των «αισθήσεων του εαυτού» κατά τη 

βρεφική ηλικία. Ο Stern (1985, σελ.69) γράφει σχετικά ότι ενώ υπάρχει διαφωνία στο τι ακριβώς 

είναι ο εαυτός, παρ’ όλα αυτά, ως ενήλικες, διαθέτουµε µια πολύ πραγµατική αίσθηση εαυτού που 

διεισδύει και διαποτίζει την καθηµερινή κοινωνική µας εµπειρία. Μια αίσθηση εαυτού που 

φανερώνεται σε πολλές µορφές. Υπάρχει η αίσθηση ενός εαυτού ως ένα µοναδικό, ξέχωρο σώµα, 

ως ο ενεργός δράστης των πράξεων µας, ως εκείνος που βιώνει τα συναισθήµατα, ως ο 

δηµιουργός των προθέσεων και ως ο µεταφραστής της εµπειρίας στη γλώσσα. Πολύ συχνά αυτές 

οι αισθήσεις του εαυτού είναι πέρα από την επίγνωση, όπως η αναπνοή, αλλά µπορούν να 

περάσουν και να παραµείνουν στη συνείδηση.  

    Η εξελικτική διαδικασία των εµπειριών µας συµβαίνει ενστικτωδώς και µε τρόπο τέτοιο που 

δείχνει ότι οι εµπειρίες ανήκουν σε κάποιο είδος µοναδικής υποκειµενικής οργάνωσης που 

συνήθως αποκαλούµε αίσθηση του εαυτού (Stern, 1985). O Stern (1985), αδυνατεί να ερµηνεύσει 

το φαινόµενο της νεογνικής µίµησης (αναρωτιέται αν πρόκειται για αληθινές µιµήσεις, για 

περιπτώσεις αντανακλαστικής συµπεριφοράς ή για περιπτώσεις πάγιων τύπων κίνησης), ενώ δεν 

αναφέρει τίποτε για την ανάπτυξη της φωνητικής µίµησης. Υποθέτει ότι, πριν από την εµφάνιση 

της γλώσσας και της αυτεπίγνωσης, δηλαδή κατά τους πρώτους 18 µήνες, κατά τη γέννηση και 
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ίσως και κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, υπάρχουν κάποιες αισθήσεις του εαυτού, τις οποίες 

αργότερα αποκαλύπτει στους άλλους η βρεφική και η νηπιακή γλώσσα. 

    Ο Stern (βλ. σχ. Κουγιουµουτζάκης και Τσούρτου, 1999) χρησιµοποιεί τον όρο «εαυτός» για να 

δηλώσει ένα σταθερό σχήµα επίγνωσης που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια των βρεφικών 

δράσεων και νοητικών διαδικασιών και που ως σταθερή µορφή οργανώνει τη µη λεκτική, 

υποκειµενική εµπειρία. ∆ηλώνει ότι θέλει να αναλύσει: 

• την αίσθηση της ενεργούς δράσης, της αυτενέργειας, χωρίς την οποία υπάρχει παράλυση, 

αίσθηση µη κατοχής της προσωπικής δράσης, εµπειρία έλλειψης του ελέγχου της δράσης 

των άλλων, 

• την αίσθηση της φυσικής συνοχής, η απουσία της οποίας µπορεί να οδηγήσει σε 

κοµµάτιασµα της σωµατικής εµπειρίας, χάσιµο της άµεσης αυτο-επίγνωσης, 

• την αίσθηση της συνέχειας, που χωρίς αυτήν παρουσιάζεται χρονική διάσπαση, 

• την αίσθηση της συναισθηµατικότητας, χωρίς την οποία µπορεί να υπάρξουν καταστάσεις 

διάσπασης, 

• την αίσθηση του υποκειµενικού εαυτού, ο οποίος µπορεί να φτάσει στη 

διυποκειµενικότητα, χωρίς την οποία υπάρχει «κοσµική µοναξιά», 

• την αίσθηση της µετάδοσης νοήµατος, χωρίς την οποία µπορεί να υπάρξει αποκλεισµός 

από την κουλτούρα και µειωµένος βαθµός κοινωνικοποίησης και 

• την αίσθηση της δηµιουργούσας οργάνωσης, η απουσία της οποίας µπορεί να 

δηµιουργήσει ψυχικό χάος (Κουγιουµουτζάκης και Τσούρτου, 1999, σελ. 38). 

    Ο Stern (1985) ενδιαφέρεται περισσότερο για την περιγραφή των αισθήσεων του εαυτού που 

συµβαίνουν στη γέννηση, στο δεύτερο και τρίτο µήνα, µεταξύ του 9ου  και 12ου µήνα και από τους 

15 έως 18 µήνες και µετά. Θεωρεί ότι τα βρέφη από τη γέννηση αρχίζουν να βιώνουν την αίσθηση 

ενός αναδυόµενου εαυτού. ∆εν υπάρχει καµία σύγχυση ανάµεσα στον εαυτό και τον άλλο στην 

αρχή ή σε οποιοδήποτε σηµείο της ηλικίας. Κατά τα βρεφικά χρόνια, διακρίνει τέσσερις αισθήσεις 

του εαυτού οι οποίες  παραµένουν πλήρως λειτουργικές σε όλη τη διάρκεια της ζωής και 

αναπτύσσονται παράλληλα µε τις υπόλοιπες. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε κάθε µια ξεχωριστά: 

• Ο αναδυόµενος εαυτός δηµιουργείται από τη γέννηση έως το 2ο µήνα. Είναι µια άµεση µη 

στοχαστική επίγνωση της εµπειρίας που έχει το νεογέννητο µε τους γονείς του, όταν οι 

τελευταίοι αλληλεπιδρούν µαζί του, στην προσπάθεια τους να καλύψουν τις φυσιολογικές 

ανάγκες του. Στις περιπτώσεις αυτές όπου οι νέοι γονείς προσπαθούν να το κοιµήσουν, να 

το πλύνουν κ.λ.π. η γονεϊκή συµπεριφορά εµπεριέχει τα κοινωνικά στοιχεία, όπως 

λίκνισµα, οµιλία, τραγούδι, γκριµάτσες κ.λ.π.. Ο Stern κάνει λόγο για τον αναδυόµενο 

εαυτό και τις διαδικασίες που συνεισφέρουν στην αίσθησή του όπως είναι η ατροπική 

αντίληψη, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα µεταφοράς πληροφορίας από µια αίσθηση 
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(π.χ. όραση) σε κάποια άλλη αίσθηση (π.χ. ακοή). Λέγεται ατροπική, γιατί η µεταφορά της 

πληροφορίας γίνεται µέσω µιας αγνώστου προς το παρόν αναπαράστασης που την 

αναγνωρίζουν όλες οι αισθήσεις. (Κουγιουµουτζάκης και Τσούρτου, 1999). 

• Ο πυρηνικός εαυτός δηµιουργείται γύρω στους δύο µε τρεις µήνες οπότε κάτι αλλάζει και 

τα βρέφη φαίνονται διαφορετικά ως πρόσωπα αλλά και πιο ικανά στην επικοινωνία µε 

τους άλλους. Μέσα στο πλαίσιο της σχέσης µητέρας-βρέφους εµφανίζεται η αίσθηση του 

πυρηνικού εαυτού που χαρακτηρίζεται από αίσθηση αυτενέργειας και σωµατικής συνοχής, 

ικανότητα για συναισθηµατική αυτοέκφραση και  αίσθηση µνήµης (Νέστορος, 

Πεσµαζόγλου, Σαµαρά, 2000). Ο Stern εξέτασε όλες αυτές τις ιδιότητες της 

διαπροσωπικής επαφής που ειδικεύουν τον εαυτό απέναντι στον άλλο ως µια ξέχωρη 

ενότητα. Συγκεκριµένα: 

1. Η ενότητα της εστίας: Η ικανότητα αυτή είναι λειτουργική στη νεογνική ηλικία και δείχνει ότι 

τα βρέφη, όταν ο άλλος δεν αλληλεπιδρά στενά µε αυτά,  τον αναγνωρίζουν ως µια ξεχωριστή 

οντότητα στο χώρο. Όταν όµως στην πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή η µάνα κρατά ή  γαργαλά το 

βρέφος, τότε, ενώ το µητρικό πρόσωπο, η φωνή, τα µάτια αναγνωρίζονται ως εστία του άλλου, τα 

χέρια της µητέρας που το κρατούν ή το γαργαλούν παραβιάζουν την ενότητα της εστίας. Η 

ανακάλυψη της συνοχής του εαυτού και του άλλου επιτυγχάνεται όταν ο άλλος δεν βρίσκεται σε 

πολύ στενή σωµατική επαφή µε το βρέφος. 

2. Η συνοχή της κίνησης: Το βρέφος πρέπει να ανακαλύψει την αίσθηση ότι τα µέρη του 

σώµατος του κινούνται µαζί. Τα πράγµατα περιπλέκονται, όταν στις στενές κοινωνικές επαφές µε 

τη µητέρα το βρέφος παρατηρεί ότι µέρη του σώµατός της κινούνται πιο γρήγορα από τα άλλα, 

για παράδειγµα το ένα χέρι µπορεί να κινείται πιο γρήγορα από το άλλο. 

3. Η συνοχή της χρονικής δοµής: Ο Stern υποστηρίζει ότι τα βρέφη πρέπει να ανακαλύψουν ότι 

ζουν µέσα σε έναν κόσµο αισθήσεων και πρέπει να αναγνωρίζουν ως χωριστά φαινόµενα την 

ηχητική, απτική και οπτική πληροφορία που προέρχεται από τον εαυτό τους και την αντίστοιχη 

που προέρχεται από τον άλλο σε µια ξεχωριστή χρονική δοµή. 

4. Η συνοχή της κοινής έντασης µιας δοµής: Μια άλλη σταθερά που ανακαλύπτεται από τα 

βρέφη σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο είναι εκείνη της κοινής έντασης µιας δοµής. Για 

παράδειγµα, όταν το βρέφος κλαίει και η φωνή του αυξάνει την ένταση, τότε αυξάνεται και το 

τίναγµα των χεριών του. Έτσι όλοι οι ερεθισµοί που εκπέµπονται από τον εαυτό, έχουν µια κοινή 

ένταση. 

5. Η συνοχή της µορφής: Γύρω στον τρίτο µήνα τα βρέφη πρέπει να ανακαλύψουν τη 

σταθερότητα, την ταυτότητα και τη συνοχή της µορφής του άλλου. Για παράδειγµα τα βρέφη 

αναγνωρίζουν το πρόσωπο της µητέρας παρά την ποικιλία των εκφράσεών της (χαρά, έκπληξη, 

λύπη ή φόβο) και την απόσταση από το πρόσωπό του  (Κουγιουµουτζάκης και Τσούρτου, 1999). 
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• Ο υποκειµενικός εαυτός: Αναδύεται γύρω στους επτά µε εννέα µήνες, όταν το βρέφος 

ανακαλύπτει ότι τόσο αυτό όσο και οι άλλοι έχουν νου και µπορούν να µοιραστούν ίδιες ή   

περίπου ίδιες εµπειρίες. Το µοίρασµα των συναισθηµάτων αυτή τη χρονική στιγµή, 

υποδηλώνει τη διυποκειµενικότητα. Ο Stern παραθέτει έρευνες που δείχνουν ότι τα βρέφη των 

εννέα µηνών µπορούν να δράσουν µοιραζόµενα µια κοινή εστία προσοχής µε τη µητέρα τους. 

Αµέσως µετά κοιτάζουν πίσω στη µητέρα τους και φαίνεται ότι από τις εκφράσεις του 

προσώπου της επιβεβαιώνουν αν πράγµατι πρόσεξαν εκεί που σκόπευε η µητέρα. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο σε αυτή την ηλικία είναι η εµπρόθετη επικοινωνία, όπου 

π.χ., η µητέρα κρατεί ένα παιχνίδι που το θέλει το βρέφος. Στην περίπτωση αυτή το βρέφος 

σηκώνει και κουνά το χέρι, ανοίγει και κλείνει την παλάµη, πάει το βλέµµα του από το 

επιθυµητό αντικείµενο στο πρόσωπο της µητέρας φωνάζοντας. Η επικοινωνία αυτή δείχνει ότι 

το βρέφος αποδίδει µια εσωτερική νοητική κατάσταση στη µητέρα, υποθέτει δηλαδή ότι η 

µητέρα κατάλαβε την πρόθεσή του και ότι εµπρόθετα η ίδια µπορεί να την ικανοποιήσει. Στο 

σηµείο αυτό ο Stern εισηγείται την έννοια της συναισθηµατικής εναρµόνισης, δηλαδή της 

αλληλεπίδρασης των συναισθηµάτων µητέρας-βρέφους (Stern, 1985). 

• Ο λεκτικός εαυτός: ∆ηµιουργείται από το 18ο µήνα και έπειτα. Η εµφάνιση της γλώσσας 

έρχεται να προσθέσει αυτή τη νέα αίσθηση του εαυτού. Το χρονικό αυτό διάστηµα το 

βρέφος µπορεί να συνδυάσει την πράξη µε τη σκέψη. Η ικανότητα συντονισµού 

γνωστικών και αισθησιοκινητικών σχηµάτων καθιστά το βρέφος ικανό να σκέφτεται τον 

εαυτό, να εµπλέκεται σε συµβολικές πράξεις και να χρησιµοποιεί τη γλώσσα. Ο Stern 

ισχυρίζεται ότι το βρέφος αρχίζει να έχει µια αντικειµενική άποψη του εαυτού που 

προέρχεται από τη µελέτη τριών φαινοµένων: 

α) Τη συµπεριφορά του παιδιού των 18 µηνών µπροστά στον καθρέφτη, όπου πλέον αναγνωρίζει 

ότι αυτό που βλέπει είναι η αντανάκλασή του, ενώ πιο µπροστά δεν µπορούσε. Η µαρτυρία αυτή 

βασίζεται στο πείραµα όπου βάζουµε µια κηλίδα από κραγιόν στο µέτωπο του βρέφους χωρίς 

αυτό να µας αντιληφθεί και στη συνέχεια παρατηρούµε τις αντιδράσεις του µπροστά στον 

καθρέφτη. Τα βρέφη µετά τους 18 µήνες αγγίζουν την κηλίδα που βρίσκεται στο µέτωπό τους, 

ενώ τα µικρότερα δείχνουν προς τον καθρέφτη (Stern, 1985). 

β) Την πράξη της ενσυναίσθησης, που δείχνει ότι τώρα το βρέφος µπορεί να φανταστεί τον εαυτό 

ως αντικείµενο που µπορεί να βιωθεί από τον άλλο. O Stern (1985) αναφέρει το γνωστό 

παράδειγµα µε το 13 µηνών αγόρι που, όταν ήταν στεναχωρηµένο, θήλαζε το δάκτυλό του και 

παράλληλα έτριβε το αυτί του και όταν κάποτε είδε στεναχωρηµένο τον πατέρα του πήγε κοντά 

του κι άρχισε να τρίβει το αυτί του πατέρα του, ενώ θήλαζε το δικό του δάκτυλο. 

γ) Τη χρήση ονοµάτων και αντωνυµιών που αναφέρονται στον εαυτό και την έναρξη της 

σταθεροποίησης της ταυτότητας του φύλου (Κουγιουµουτζάκης και Τσούρτου, 1999). 
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1.5. Ο Heinz Kohut και η ψυχολογία του εαυτού 

 

       Ο Heinz Kohut (1971,1977), ο ιδρυτής της ψυχαναλυτικής σχολής που ονοµάζεται 

«ψυχολογία του εαυτού», ορίζει τον εαυτό ως µια ενότητα µε χωροχρονική συνέχεια που 

οργανώνει την ανθρώπινη εµπειρία. Σύµφωνα µε τον Kohut (1971,1977) το βρέφος αναπτύσσει 

µια αποσπασµατική αίσθηση του εαυτού πολύ νωρίς. Κάθε µέλος του σώµατος, κάθε αίσθηση, 

κάθε σκέψη βιώνεται ως µέρος του εαυτού, αλλά ακόµη δεν υπάρχει καµία σύνθεση αυτών των 

εµπειριών. Ο Kohut ονοµάζει το στάδιο αυτό «στάδιο του αποσπασµατικού εαυτού» (fragmented 

self) (βλ. σχ. Λεονταρή, 1996). 

    Στο επόµενο στάδιο ανάπτυξης εµφανίζεται ο «αρχαϊκός, πυρηνικός και διπολικός εαυτός». 

Ονοµάζεται αρχαϊκός επειδή αποτελεί τον πρόδροµο του πρόωρου εαυτού, διπολικός επειδή 

εµπεριέχει δύο δοµές, το «µεγαλοπρεπή εαυτό» και την «εξιδανικευµένη γονεϊκή εικόνα», δηλαδή 

την εσωτερική αναπαράσταση ενός εξιδανικευµένου γονιού ως τµήµα του εαυτού και πυρηνικός 

επειδή έχει ένα κέντρο ή έναν πυρήνα. Τα αντικείµενα βιώνονται ως επέκταση του εαυτού και γι’ 

αυτό ο Kohut τα ονοµάζει αυτό-αντικείµενα. Η έννοια της λέξης αυτο-αντικείµενα, µοιάζει να 

είναι ασαφής, φαίνεται όµως να υποδηλώνει τα πρόσωπα που φροντίζουν το βρέφος και 

ικανοποιούν τις ανάγκες του. 

    Η αναπτυξιακή θεωρία του Kohut δεν φαίνεται να προχωρεί πέρα από το στάδιο του αρχαϊκού, 

πυρηνικού και διπολικού εαυτού, παρόλο που αναφέρεται στον ώριµο εαυτό, ο οποίος 

αναπτύσσεται από τον αρχαϊκό εαυτό και εξακολουθεί να είναι διπολικός. Στην ωριµότητα ο 

µεγαλοπρεπής εαυτός αναπτύσσει ρεαλιστικές φιλοδοξίες, ενώ ο µεγαλοπρεπής εαυτός που 

εµπεριέχει την εξιδανικευµένη γονεϊκή εικόνα, αναπτύσσει ιδανικά και αξίες. Η ανάπτυξη του 

ώριµου εαυτού είναι µια διαδικασία κατά την οποία οι ιδιότητες και τα γνωρίσµατα που το άτοµο 

πήρε από τους άλλους αποκτούν τώρα µια αυτονοµία και οργανώνονται σε ένα λειτουργικό 

σύνολο (Λεονταρή, 1996). 

 

1.6. Η θεωρία των Donald Snygg και Arthur Combs 

 

    Οι Snygg και Combs (1949) έδωσαν έµφαση στη σπουδαιότητα των ενσυνείδητων 

συναισθηµάτων και αντιλήψεων, δηλαδή των ενσυνείδητων εµπειριών και υποστήριξαν ότι κάθε 

µορφή συµπεριφοράς είναι απόλυτα προσδιορισµένη από το φαινοµενολογικό πεδίο του δρώντος 

υποκειµένου. 
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 Με τον όρο «φαινοµενολογικό πεδίο» οι Snygg και Combs εννοούν την ολότητα των 

ενσυνείδητων εµπειριών ενός ατόµου σε µια δεδοµένη στιγµή (Φλουρή, 1989). Το 

φαινοµενολογικό πεδίο, κατ’ αυτούς απεικονίζεται µε τρεις οµόκεντρους κύκλους (∆ιάγραµµα 1). 

Το αντιληπτικό πεδίο στην ολότητά του αντιπροσωπεύεται από το µεγαλύτερο κύκλο (Α) και 

περιλαµβάνει το σύνολο εκείνων των οποίων το άτοµο έχει συνείδηση τη δεδοµένη στιγµή. Μέσα 

σε αυτό το πεδίο υπάρχει ένας µικρότερος χώρος (Β), ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις αντιλήψεις 

που έχει το άτοµο για τον εαυτό του, ανεξάρτητα από τη σπουδαιότητα και τη σαφήνειά τους. 

Αυτός είναι ο φαινοµενολογικός εαυτός. Τέλος ο πυρήνας και των δύο αυτών είναι ένας ακόµα 

πιο µικρός κύκλος (Γ) που περιλαµβάνει τις πτυχές του εαυτού που είναι σηµαντικές για το άτοµο. 

Αυτή είναι η αυτοαντίληψη. 

 

 

 

 

 Το φαινοµενολογικό πεδίο 

 

                                                                                                                  Ο εαυτός 

 

                                                                                                                  Η αυτοαντίληψη 

 

 

 

                                                      

                                                                ∆ιάγραµµα 1 

Το φαινοµενολογικό πεδίο κατά τους Snygg και Combs (1949). 

 

    Οι Snygg και Combs (1949) τονίζουν ότι η συµπεριφορά του ατόµου εξαρτάται από τον τρόπο 

µε τον οποίο αντιλαµβάνεται την κατάσταση και τον εαυτό του κατά τη στιγµή της δράσης, 

εποµένως η συνείδηση είναι η αιτία της συµπεριφοράς. Ο εαυτός, σύµφωνα µε αυτούς 

περιλαµβάνει τον εαυτό ως αντικείµενο (self-as-object) και τον εαυτό ως γνωστική διαδικασία 

(self-as–process). Η αυτοαντίληψη σύµφωνα µε τους Snygg και Combs (1949) είναι η εικόνα του 

εαυτού όπως τη βλέπει το άτοµο και όχι όπως φαίνεται στους εξωτερικούς παρατηρητές. Έχει µια 

σταθερότητα και µια συνέπεια, ιδιότητες που καθιστούν εφικτή την πρόβλεψη της συµπεριφοράς. 

Θεωρούν ότι οι µηχανισµοί που καθορίζουν την αυτοαντίληψη είναι, εσωτερικοί και δεν  

 

Α 

Β 
 

 
 Γ 
Γ 
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εξαρτώνται από τη σχέση του ατόµου µε τους άλλους. Η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον 

λαµβάνεται υπόψη, αλλά δε θεωρείται καθοριστική για τη διαµόρφωση αυτοαντίληψης (βλ. σχ. 

Λεονταρή, 1996 ). 

 

1.7. Η θεωρία του Carl Rogers 

 

     Ο Carl Rogers (1951,1959) θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της φαινοµενολογικής ή 

ανθρωπιστικής προσέγγισης. Βαθιά επηρεασµένος από τον υπαρξισµό, τονίζει την προσωπική 

ευθύνη και την ελευθερία επιλογής στην ανθρώπινη συµπεριφορά. Υποστηρίζει ότι ο,τιδήποτε 

βιώνει ο άνθρωπος σε µια δεδοµένη στιγµή συνιστά µια ψυχολογική µάλλον παρά µια 

αντικειµενική πραγµατικότητα. 

 Με τον όρο «ψυχολογική πραγµατικότητα» εννοεί την πραγµατικότητα όπως την αντιλαµβάνεται 

το συγκεκριµένο άτοµο. Το άτοµο ζει ουσιαστικά σε ένα δικό του προσωπικό και υποκειµενικό 

κόσµο. Η θεωρία του Rogers (1951) για τον εαυτό είναι τµήµα της γενικής θεωρίας του που 

αφορά την προσωπικότητα. Θεωρεί ότι το άτοµο είναι µια ολότητα, είναι ανεξάρτητο και 

αυτόνοµο και έχει την ικανότητα για ανάπτυξη, αυτογνωσία και αυτοαποδοχή. Το ψυχολογικά 

υγιές άτοµο είναι ένα πρόσωπο σε διαρκή εξέλιξη, αλλάζει συνεχώς και προσαρµόζει τη 

συµπεριφορά του σε νέες καταστάσεις. 

    Θεωρεί ότι η διαµόρφωση του εαυτού είναι αποτέλεσµα συνδιαλλαγών µε το περιβάλλον του, 

ειδικά µε το κοινωνικό περιβάλλον και τον ορίζει ως µια οργανωµένη µορφή αντιλήψεων που 

γίνονται αποδεκτές από τη συνείδηση (Rogers, 1951). Ο εαυτός κατά τον Rogers (1951) έχει τις 

παρακάτω ιδιότητες: 

• Αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση του οργανισµού µε το περιβάλλον. 

• Αγωνίζεται για συνέπεια. 

• Μπορεί να µεταβληθεί σαν αποτέλεσµα της µάθησης και της ωρίµασης (βλ. σχ. Χασάπη, 

1980). 

 Κατά τον Rogers (1951) η έννοια του εαυτού αντιπροσωπεύει ένα οργανωµένο και σταθερό τύπο 

αντιλήψεων. Παρότι ο εαυτός αλλάζει, διατηρεί πάντα αυτή τη σταθερότητα, ενότητα και 

οργάνωση. Θεωρεί ότι ο εαυτός δεν είναι ένα µικρό ανθρωπάκι που ζει µέσα µας, δεν κάνει κάτι 

και δεν ελέγχει τη συµπεριφορά του ατόµου. Αντίθετα είναι ένα οργανωµένο σύνολο αντιλήψεων  

και εµπειριών, όπου µπορούν να γίνουν αντιληπτές και να περάσουν στη συνείδηση. Μολονότι τα 

άτοµα έχουν εµπειρίες των οποίων την ύπαρξη δεν γνωρίζουν συνειδητά, ο εαυτός είναι κατά 

κύριο λόγο συνειδητός ( βλ. σχ. Lawrence and Oliver, 2001). 

    Η έννοια του εαυτού, όπως τη χρησιµοποιεί ο Rogers (1951), είναι ένας όρος ευρύτερος από 

την έννοια της αυτοαντίληψης. Περιλαµβάνει την αυτοαντίληψη και το ιδανικό εγώ, το οποίο 
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ορίζεται ως «η εικόνα του εαυτού που το άτοµο θα ήθελε να έχει και στην οποία αποδίδει τη 

µεγαλύτερη αξία» (βλ. σχ. Λεονταρή, 1996, σελ. 61). Θεωρεί ότι η ανάγκη για θετική αποδοχή 

από τους άλλους, ανεξάρτητα από το αν είναι µια ανάγκη πρωτογενής ή αποτέλεσµα µάθησης, 

προκύπτει συγχρόνως µε την εµφάνιση της αυτοαντίληψης. Ιδιαίτερα για το µικρό παιδί, που δεν 

έχει ακόµη διαµορφώσει και ισχυροποιήσει το εγώ του, προϋπόθεση της απρόσκοπτης ανάπτυξής 

του είναι το θετικό ενδιαφέρον των άλλων και η αποδοχή των εµπειριών του. Άλλωστε η θετική 

αποδοχή εκ µέρους των γονιών, έχει σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης 

(Λεονταρή, 1996). 

    Ο εαυτός µας µε το χρόνο γίνεται όλο και πιο σύνθετος. Αλλάζει, µορφοποιείται συνεχώς 

ανάλογα µε τις εµπειρίες που έχουµε. Το περιβάλλον ευνοεί ή δυσκολεύει την αυτο-ανάπτυξη. 

Υπάρχουν δυο βασικές έννοιες: 

α) η τάση για ενεργοποίηση (actualizing tendency). Αυτή είναι µια γενική τάση του οργανισµού 

να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητές του, ώστε να ζει καλύτερα και 

β) η τάση για αυτοπραγµάτωση (tendency toward selfactualization). Αυτή η τάση περιορίζεται 

στις εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί και παίρνουν τη µορφή συµβόλων στο χώρο του εγώ 

(Καλαντζή-Αζίζι, 1993). 

    Η υγιής ανάπτυξη του εαυτού συντελείται µέσα σε κλίµα όπου το παιδί, µπορεί να βιώσει 

πλήρως, να αποδεχθεί τον εαυτό του και να γίνει αποδεκτό από τους γονείς του και τους άλλους 

ακόµη κι αν εκείνοι δεν εγκρίνουν κάποιους τύπους συµπεριφοράς. Το κάθε παιδί κάνει το παν για 

να πραγµατοποιήσει την ανάγκη για αναγνώριση από τα σηµαντικά του πρόσωπα (need for 

positive regard). Αν ο οργανισµός και ο εαυτός δεν βρίσκονται σε αρµονία, τότε έχουµε άγχος και 

ανασφάλεια. Αυτή η δυσαρµονία επηρεάζει και την κοινωνική συµπεριφορά (Μαλικιώση-Λοίζου, 

1980). ∆ιάφορες µελέτες δείχνουν ότι η δεκτική και δηµοκρατική στάση των γονιών διευκολύνει 

το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης του εαυτού. Τα παιδιά µε τους δεκτικούς γονείς 

παρουσιάζουν σιγουριά και έλεγχο αντιθέτως τα παιδιά µε τους απορριπτικούς γονείς είναι 

ασταθή, ανυπότακτα και εριστικά (Baldwin, 1949). Αποφασιστικής σηµασίας, όµως, είναι και ο 

τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά αντιλαµβάνονται τις εκτιµήσεις των γονιών τους. Αν αισθάνονται 

ότι αυτές οι εκτιµήσεις είναι θετικές, θα είναι ευχαριστηµένα µε το σώµα τους και τον εαυτό τους. 

Αν αισθάνονται ότι οι εκτιµήσεις είναι αρνητικές, θα σχηµατίσουν αρνητική εικόνα για το σώµα 

τους και τον εαυτό τους και θα  νιώθουν ανασφάλεια (Jourard & Remy, 1955). 

     Συµπερασµατικά, ο Rogers (1951) θεωρεί ότι τα άτοµα µπορεί να έχουν πολύπλευρες απόψεις 

για τον εαυτό τους και δίνει έµφαση στη συνοχή κάνοντας αναφορά στον εαυτό µε τα πολλαπλά 

συστατικά ενσωµατωµένα µεταξύ τους (βλ. σχ. Campbell & Lavallee, 1993). 
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 Αναφέρεται στη σηµαντικότητα της προσέγγισης του εαυτού, διότι αυτός ο δρόµος βοηθάει να 

δεχθεί και να παρατηρήσει τον άλλο και ενισχύει τη θετική στάση του απέναντι στην αξία και τη 

δύναµη που έχει ένα πρόσωπο (Rogers, 2003). Υποστηρίζει ότι η δοµή του εαυτού µπορεί να 

ποικίλει από πολιτισµό σε πολιτισµό. Μια από τις χαρακτηριστικές διαφορές, για παράδειγµα 

ανάµεσα στον Ανατολικό και ∆υτικό πολιτισµό, είναι ο βαθµός στον οποίο πιστεύεται ότι ο 

εαυτός συνδέεται µε τους άλλους. Στους Ανατολικούς πολιτισµούς τα άτοµα αποτελούν κοµµάτια 

που δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν αποκοµµένα από το ευρύτερο συλλογικό σύνολο. 

Αντίθετα, ο ∆υτικός πολιτισµός, θεωρεί τον εαυτό µοναδικό και αποκοµµένο από τους άλλους 

(Markus & Cross, 1990). 

 

1.8. Η θεωρία των προσωπικών δοµών του George Kelly 

               

    Στη θεωρία του Kelly (1955) γίνεται µια γενική αναφορά στην έννοια του εαυτού. Ο άνθρωπος, 

υποστήριξε ο Kelly, συµπεριφέρεται σαν ένας επιστήµονας που προσπαθεί συνεχώς να καταλάβει 

και να προβλέψει τα γεγονότα και τις καταστάσεις γύρω του. Η συµπεριφορά και η 

προσωπικότητά του είναι απόρροια του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τον κόσµο και τους 

άλλους ανθρώπους. Έτσι, αν θέλουµε να καταλάβουµε κάποιον, είναι ανάγκη να ανακαλύψουµε 

τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο βιώνει και κατανοεί τον κόσµο. Ο Kelly έδωσε βαρύτητα στη 

λογική, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι δρουν ως λογικοί επιστήµονες και σχεδόν αγνόησε το 

συναίσθηµα (βλ. σχ. Λεονταρή, 1996). 

    Ο όρος-κλειδί του Kelly για το άτοµο ως επιστήµονα είναι η νοητική κατασκευή ή προσωπική 

δοµή. Μια νοητική κατασκευή είναι ένας τρόπος ερµηνείας του κόσµου. Σύµφωνα µε τον Kelly το 

άτοµο προβλέπει τα γεγονότα παρατηρώντας τύπους και σταθερές µορφές συµπεριφοράς. Ένα 

άτοµο βιώνει τα γεγονότα, τα ερµηνεύει και τους αποδίδει µια δοµή και ένα νόηµα. Όταν τα 

άτοµα βιώνουν τα γεγονότα, διαπιστώνουν ότι κάποια γεγονότα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και 

τα διαχωρίζουν από άλλα γεγονότα. Τα άτοµα διακρίνουν οµοιότητες και διαφορές. Αυτή η 

ανάλυση των διαφορών οδηγεί στο σχηµατισµό της νοητικής κατασκευής. 

    Έχει σηµασία να επισηµάνουµε την πεποίθηση του Kelly (1955) ότι όλες οι προσωπικές δοµές 

συνίστανται από ζεύγη αντιθέτων. Τρία στοιχεία είναι απαραίτητα για το σχηµατισµό µιας 

νοητικής κατασκευής. Τα δύο από αυτά πρέπει να θεωρούνται παρόµοια, ενώ το τρίτο στοιχείο 

πρέπει να θεωρείται διαφορετικό από αυτά τα δύο. Ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύονται τα δύο 

στοιχεία ως όµοια συνιστά τον πόλο οµοιότητας των προσωπικών δοµών και ο τρόπος µε τον 

οποίο αντιπαραβάλλονται µε το τρίτο στοιχείο συνιστά τον πόλο αντίθεσης των προσωπικών 

δοµών. 
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 Για παράδειγµα, αν παρατηρήσουµε δύο άτοµα να βοηθούν κάποιον και έναν τρίτο να κάνει κακό 

σε κάποιον, θα συνθέσουµε τη προσωπική δοµή ευγενικός-σκληρός, µε το επίθετο ευγενικός να 

συνιστά τον πόλο οµοιότητας και το επίθετο σκληρός τον πόλο αντίθεσης. Ο Kelly τόνισε ότι 

είναι σηµαντικό να συνειδητοποιούµε ότι µια προσωπική δοµή αποτελείται από µια σύγκριση 

οµοιότητας-αντίθεσης.  

    Αυτό συνεπάγεται ότι δεν καταλαβαίνουµε τη φύση µιας προσωπικής δοµής αν χρησιµοποιεί 

µόνο τον πόλο οµοιότητας ή τον πόλο αντίθεσης. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι όποια 

νοητική κατασκευή αποδίδει κανείς στους άλλους, ισχύει για τον εαυτό του (Kelly, 1955). Ο 

αριθµός των προσωπικών δοµών που χρησιµοποιεί ένα άτοµο, δείχνει τη νοητική του 

πολυπλοκότητα ή τη λεπτότητα µε την οποία κάνει διακρίσεις ανάµεσα στους ανθρώπους.  Ο 

Kelly θεωρεί  ότι το άτοµο χρησιµοποιεί τις προσωπικές του δοµές, για να ερµηνεύσει όχι µόνο τη 

συµπεριφορά των άλλων και τον κόσµο γύρω του αλλά και τη δική του συµπεριφορά. Αξιολογεί, 

λοιπόν, τον εαυτό του µε βάση τις υπάρχουσες δοµές. Οι θεωρητικές δοµές που αφορούν τον 

εαυτό δηµιουργούνται µε βάση τις εµπειρίες του παρελθόντος και χρησιµοποιούνται έτσι ώστε, να 

γίνονται οι καλύτερες δυνατές προβλέψεις (βλ. σχ.  Λεονταρή, 1996). 

 

1.9. Η θεωρία του Jean Piaget 

     

    Από την πλευρά της γνωστικής ψυχολογίας ο Piaget µέσα από την «κλινική» µέθοδο, την οποία 

αποκαλεί «κριτική παρατήρηση», ονοµάζει την ειδική οργάνωση των λειτουργιών της βρεφικής 

ηλικίας, στάδιο της αισθητηριο-κινητικής νοηµοσύνης. Τονίζουµε τη λέξη νοηµοσύνη, γιατί ο 

Piaget, ήταν ο πρώτος που απέδειξε ότι το βρέφος λειτουργεί οργανωµένα από την αρχή της ζωής 

του. Για την πρώτη εβδοµάδα της ζωής, ο Piaget αναφέρει πως το βρέφος αντιδρά 

αντανακλαστικά παρόλα αυτά παρατηρεί πως στην επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά του 

νεογέννητου βρίσκονται τα θεµέλια σηµαντικών λειτουργιών. 

    Ο Piaget υποστήριζε ότι τα παιδιά δεν µπορούν να λάβουν υπόψη τους την προοπτική ενός 

άλλου προσώπου. Έδωσε έµφαση στην εγωκεντρική σκέψη των παιδιών η οποία βέβαια µειώνεται 

καθώς µεγαλώνουν. Βασική του θέση είναι ο η µίµηση είναι µια επίκτητη ικανότητα και οι 

άνθρωποι µαθαίνουν πώς να αναπαράγουν τις συµπεριφορές ενός άλλου ανθρώπου. Θεωρεί ότι 

στο νεογέννητο τον πρώτο µήνα δεν υπάρχει µίµηση. Από το δεύτερο µέχρι το τέταρτο µήνα 

υπάρχει σποραδική µίµηση. Από τον τέταρτο µέχρι τον όγδοο µήνα παρατηρείται συστηµατική 

µίµηση των γνωστών ήχων. Μέχρι τον όγδοο µήνα τα βρέφη δεν µπορούν να µιµηθούν νέους, 

άγνωστους σε αυτά ήχους (Κουγιουµουτζάκης, 1992). 
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 Ο Piaget (1962) κάνει λόγο για τέσσερα στάδια ανάπτυξης του παιδιού: 

 1. Το αισθησιοκινητικό στάδιο ή το στάδιο της αισθησιοκινητικής νοηµοσύνης. 

Το στάδιο αυτό αρχίζει από τη γέννηση ή ακόµη και τη σύλληψη και περατώνεται στην ηλικία 

περίπου των δύο ετών. Οι γνωστικές λειτουργίες είναι ένας γενικός όρος που συµπεριλαµβάνει 

όλες τις µορφές απόκτησης γνώσης, όπως αντίληψη, µνήµη, σύλληψη ιδεών, συλλογισµό και 

κρίση. Η γνωστική λειτουργία κατά τον Piaget αποτελεί συνώνυµο της νοηµοσύνης. Έτσι, 

θεωρώντας ως γνωστικές λειτουργίες και τους πιο στοιχειώδεις αισθησιοκινητικούς µηχανισµούς 

που αρχίζουν από τη γέννηση του παιδιού, ονόµασε το πρώτο στάδιο της γνωστικής του θεωρίας, 

αισθησιοκινητικό (Piaget, 1967). Τον πρώτο µήνα τα νεογνά δεν µιµούνται φωνητικά µοντέλα. Η 

απουσία φωνητικής µίµησης τον πρώτο µήνα οδήγησε τον Piaget (1967) να συµπεράνει ότι τα 

νεογνά δε µιµούνται ούτε κινητικά µοντέλα κι ότι η ικανότητα είναι επίκτητη. Το συµπέρασµα 

αυτό βασίστηκε στις παρατηρήσεις που έκανε ο Piaget σε ένα από τα τρία παιδιά του στις έξι 

ηµέρες µετά τον τοκετό. 

Παρατήρησε ότι όταν το νεογνό κοιµόταν ή νύσταζε κι άκουγε το κλάµα άλλων νεογνών, άρχιζε 

κι αυτό να κλαίει. Επίσης, όταν το νεογνό άρχιζε να κλαψουρίζει κι ο Piaget µιµήθηκε το 

κλαψούρισµα του, το νεογέννητο αντί να επαναλάβει το κλαψούρισµα άρχισε να κλαίει. Ο Piaget 

υποθέτει ότι στην πρώτη περίπτωση το βρέφος δε µιµείται το κλάµα των άλλων νεογνών, αλλά 

στο άκουσµά του κλαίει είτε γιατί του χάλασαν απότοµα τον ύπνο και αυτό κλαίει συνειρµικά είτε 

γιατί το κλάµα των άλλων θέτει σε λειτουργία τα αντανακλαστικό του κλάµατος. 

    Από τους 2 έως τους 4 περίπου µήνες παρατήρησε σταδιακή εµφάνιση της φωνητικής 

µετάδοσης και της αµοιβαίας µίµησης. Μετά την εµφάνιση της φωνητικής µετάδοσης 

παρουσιάζεται η αµοιβαία µίµηση, όπου εκείνος που µιµείται µε ακρίβεια δεν είναι το βρέφος 

αλλά ο γονέας. Στην περίπτωση αυτή το βρέφος εκπέµπει τυχαία έναν ήχο, ο γονέας 

παρεµβάλλεται και τον µιµείται και το βρέφος χωρίς προσπάθεια συµµόρφωσης, επαναλαµβάνει 

τον ήχο που µόλις πριν είχε εκφέρει. Από τη µεριά του βρέφους πρόκειται για µια περίπτωση 

ακούσιας αυτο-µίµησης. Μετά την εµφάνιση της αµοιβαίας µίµησης παρατηρείται η σποραδική 

φωνητική µίµηση που χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες του βρέφους για εκτελεστική µίµηση 

γνωστών ήχων (Piaget, 1962). 

    Από τους (4-8 περίπου µήνες) η φωνητική µίµηση γίνεται συστηµατική καθώς το βρέφος 

µιµείται όλους τους γνωστούς ήχους. Μιµείται συστηµατικά γιατί θέλει να συνεχίσει να ακούει 

τους ενδιαφέροντες ήχους, δρα ενεργά και προσπαθεί µέσω της µίµησης να παρατείνει ήχους που 

έχουν για το βρέφος ακουστικό και κινητικό ενδιαφέρον (Piaget, 1962). Το παιδί ξεκινώντας από 

τα έµφυτα αντανακλαστικά του µαθαίνει προοδευτικά µε αφοµοίωση και συµµόρφωση να 

δηµιουργεί νέες µορφές προσαρµογής στο περιβάλλον που ζει. 
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 Οι νοητικές δραστηριότητες το παιδιού στην ηλικία αυτή είναι υποτυπώδεις και βρίσκονται σε 

άµεση χωροχρονική σχέση µε τα συγκεκριµένα πράγµατα. Η εγωκεντρική αντίληψη του κόσµου 

από το παιδί που διανύει αυτό το στάδιο φαίνεται στη δυσκολία που έχει να µεταφερθεί στη θέση 

των άλλων και να κατανοεί ότι οι άλλοι αντιλαµβάνονται διαφορετικά πράγµατα, όταν τα βλέπουν 

από διαφορετική προοπτική. Όταν π.χ. το παιδί κλείνει τα µάτια του, νοµίζει ότι κανένας δεν το 

βλέπει γιατί πιστεύει ότι και οι άλλοι εκείνη τη στιγµή δε βλέπουν (Κακαβούλη, 1989). 

 2. Το συµβολικό στάδιο ή στάδιο της προσυλλογιστικής σκέψης. 

Το στάδιο αυτό λαµβάνει χώρα από την ηλικία των 2-4 ετών. Στο στάδιο αυτό το αναπτύσσεται η 

συµβολική σκέψη. Το παιδί αποκτά την ικανότητα να καταλαβαίνει την ύπαρξη ενός 

αντικειµένου, εφόσον χρησιµοποιεί το σύµβολό του, δηλαδή την εικόνα του, την ονοµασία του. 

Με την ανάπτυξη της συµβολικής λειτουργίας αρχίζει να σκέπτεται, αλλά δεν µπορεί να κάνει 

συλλογισµούς. Χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού του σταδίου είναι ο εγωκεντρισµός µέχρι την 

ηλικία των 7 ετών. Τέλος το παιδί αδυνατεί να βάλει τον  εαυτό του στη θέση του άλλου.  

3. Το στάδιο της εικονικής σκέψης ή της συγκεκριµένης λογικής σκέψης. 

Εµφανίζεται στην ηλικία των 4-7 ετών. Το παιδί δεν είναι απαλλαγµένο ακόµα από εκείνο που του 

δίνουν οι αισθήσεις. Κρίνει και συλλογίζεται µε τρόπο φαινοµενικό, ολικό χωρίς αναλυτικό-

συνθετική, λογική ενέργεια. 

4. Το στάδιο της τυπικής λογικής σκέψης. 

Εµφανίζεται στην ηλικία των 7-14 ετών. Ο εγωκεντρισµός βαθµιαία υποχωρεί και τη θέση του 

παίρνει πλέον ο ορθολογισµός. Το παιδί αποκτά την ικανότητα να εκτελεί νοητικές πράξεις που 

βασίζονται στην καθαρή λογική. Στις µέρες µας αποδεικνύεται ότι οι θέσεις του Piaget δεν 

στηρίζονταν από την απαιτούµενη ερευνητική µαρτυρία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 

 

2.1. Η θεωρία του  Ulric Neisser 

 

    Ο Neisser (1988) διακρίνει πέντε εαυτούς βιωµένους ως έναν, οι οποίοι βασίζονται σε 

διαφορετικά είδη πληροφορίας, αναδύονται σε διαφορετικούς χρόνους και έχουν διαφορετικές 

αναπτυξιακές ιστορίες. Παρατηρεί την παράδοξη φύση του εαυτού, ο οποίος είναι ταυτόχρονα 

ιδιωτικός και δηµόσιος, φυσικός και νοητικός, αντικειµενικός και υποκειµενικός, οικουµενικός 

και ιδιαίτερος. ∆ιακρίνει και αναλύει πέντε εαυτούς: τον οικολογικό, το διαπροσωπικό, τον 

εννοιακό, τον εκτεταµένο και τον ιδιωτικό. Ο οικολογικός εαυτός γίνεται άµεσα αντιληπτός σε 

σχέση µε το άµεσο και φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο παρατηρεί και δρα. Εκτός των 

αντικειµένων η οικολογική όψη του εαυτού αντιλαµβάνεται το πού βρίσκεται, πώς κινείται, τι 

κάνει ή θα µπορούσε να κάνει ο οργανισµός κι αν µια πράξη είναι δική του ή όχι. Η αντίληψη 

αυτή είναι άµεση και πολύ-τροπική (προέρχεται ταυτόχρονα από τα διάφορα αντιληπτικά 

συστήµατα) και δια-τροπική (έµφυτος δια-αντιληπτικός συντονισµός των αισθήσεων). Η θέση και 

η κίνηση του παρατηρητή γίνονται άµεσα αντιληπτά µέσω της οπτικής κιναίσθησης, δηλαδή µιας 

οπτικά παραγόµενης αντίληψης των κινήσεων και της θέσης του σώµατος. Στον οικολογικό εαυτό 

έχουµε συν-αντίληψη εαυτού και περιβάλλοντος (Neisser, 1988). 

    Στο ερώτηµα αν συµπίπτει το σώµα µε τον εαυτό, ο Neisser απαντά αρνητικά γιατί ό,τι κινείται 

µαζί µε τα ρούχα γίνεται αντιληπτό ως µέρος του εαυτού κι αυτό όχι εξαιτίας της επαφής, αλλά 

εξαιτίας της δράσης και της συντονισµένης µε τα µέλη του σώµατός τους κίνησής τους. Όταν 

κάποιος µε αγγίζει στον ώµο, παρόλο που ανάµεσα στον ώµο και στα χέρια του µεσολαβεί ένα 

πουκάµισο, αυτός αγγίζει εµένα. Αντίθετα εκτός του σώµατός µου το άγγιγµά του στο 

κρεµασµένο πουκάµισό µου δεν σηµαίνει άγγιγµα σε µένα. Επίσης στο ερώτηµα αν έχουµε 

συνείδηση του οικολογικού εαυτού, ο Neisser (1988) απαντά: «Το να απαντήσει κανείς αρνητικά 

σε αυτή την ερώτηση θα ισχυριζόταν ότι η οικολογική αυτο-αντίληψη είναι φαινοµενικά 

σιωπηρή». Αντιθέτως συνοδεύεται συχνά από ισχυρή επίγνωση. 
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 Αυτός καθαυτός ο οικολογικός εαυτός δεν είναι αντικείµενο σκέψης, τα βρέφη δεν έχουν 

καθόλου αναπαραστάσεις του εαυτού, για να έχουν συνείδηση ή σκέψη για τον εαυτό, έχουν όµως 

αντίληψη του σώµατός τους (Neisser, 1988, σελ. 41). 

O διαπροσωπικός εαυτός, είναι ο εαυτός που εµπλέκεται σε άµεση κοινωνική αλληλεπίδραση µε 

άλλο πρόσωπο. Μπορεί να γίνει άµεσα αντιληπτός στη βάση της υπάρχουσας πληροφορίας. Στην 

περίπτωση του διαπροσωπικού εαυτού η πληροφορία υφίσταται, όταν δύο ή περισσότεροι 

άνθρωποι εµπλέκονται σε αλληλεπίδραση. Εάν η φύση, ο χρονικός συντονισµός και η ένταση των 

πράξεων ενός προσώπου εναρµονιστεί µε τις αντίστοιχες του άλλου, τότε οι δύο σύντροφοι 

δηµιουργούν από κοινού µια διυποκειµενική σχέση. Η αµοιβαιότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση 

αυτή γίνεται αντιληπτή από τους εξωτερικούς παρατηρητές αλλά και από τους ίδιους τους 

συµµετέχοντες. Αυτή η άµεση αντίληψη των αντιδράσεων του άλλου εξειδικεύει το διαπροσωπικό 

εαυτό. Ο Neisser τονίζει ότι η πρωτογενής διυποκειµενικότητα που παρατηρείται από την έκτη 

εβδοµάδα και µετά στις αλληλεπιδράσεις µητέρας-βρέφους, έχει µια µοιρασµένη δοµή πράξης, 

την οποία απολαµβάνουν οι δύο σύντροφοι, δοµή που δε θα µπορούσε να υπάρξει µόνο από τον 

ένα σύντροφο. Η επιτυχής διυποκειµενική επαφή δεν εξαρτάται µόνο από τη λειτουργία των 

αντιληπτικών και κινητικών συστηµάτων αλλά και από κάποιο ειδικά ανθρώπινο µηχανισµό που 

µας επιτρέπει να σχετιζόµαστε µε τα µέλη του είδους µας. Στο διαπροσωπικό εαυτό έχουµε συν-

αντίληψη του διαπροσωπικού άλλου, του διαπροσωπικού εαυτού, της µεταξύ τους τρέχουσας 

αλληλεπίδρασης και του οικολογικού εαυτού (Neisser, 1988). 

    O εννοιακός εαυτός εµφανίζεται προς το τέλος του πρώτου έτους, τότε που το βρέφος αρχίζει 

να έχει επίγνωση ότι το ίδιο συνιστά αντικείµενο της προσοχής του άλλου. Τότε αρχίζει σταδιακά 

να σκέφτεται µε κάποια σαφήνεια τον εαυτό του. Ενώ τα νεότερα των δέκα µηνών βρέφη έχουν 

οικολογικούς και διαπροσωπικούς εαυτούς δεν µπορούν να εκλάβουν τον εαυτό τους ως 

αντικείµενο σκέψης. Ο εννοιακός εαυτός είναι η πιο µελετηµένη όψη του εαυτού στην ψυχολογία 

και είναι αυτό που πολλοί ονόµασαν εγώ. Είναι οι ιδέες που ο καθένας έχει για τον εαυτό του ως 

χωριστό άτοµο που ζει σε ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό χώρο. Στην πραγµατικότητα ο εννοιακός 

εαυτός είναι ένα γνωστικό µοντέλο, είναι πεποιθήσεις για τον εαυτό που αποκτούµε από την 

επαφή µε τους γονείς και τους άλλους φορείς κοινωνικοποίησης. Ο εννοιακός εαυτός δρα 

ρυθµιστικά στο τι θα παρατηρήσουµε και πώς θα ερµηνεύσουµε τον εαυτό µας. Ως γνωστικό 

µοντέλο, ο εννοιακός εαυτός, εµπεριέχει µεταξύ άλλων µερικές κατηγορίες ή υπο-θεωρίες από τις 

οποίες αναφέρει τρεις: 

• Οι υποθεωρίες των ρόλων είναι οι αντιλήψεις µας για τη θέση µας µέσα στη συγκεκριµένη 

κοινωνία που ζούµε. 
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• Τα εσωτερικά µοντέλα για το σώµα και το νου. Στη σύγχρονη δύση οι θεωρίες για το σώµα 

βασίζονται στην ιατρική (π.χ., έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι έχω ένα εσωτερικό όργανο που 

ονοµάζεται καρδιά). 

• Η υποθεωρία της απόδοσης των χαρακτηριστικών. Οι αυτο-αποδόσεις χαρακτηριστικών, ως 

υιοθετηµένες πίστεις και πεποιθήσεις για τον εαυτό είναι σηµαντικές, γιατί επιδρούν στη 

συµπεριφορά (π.χ. είµαι τυχερός-άτυχος, έξυπνος-ανόητος, κτλ.). Ο εννοιακός εαυτός 

εµπεριέχει επίσης αναπαραστάσεις των υπόλοιπων τεσσάρων όψεων του εαυτού του 

οικολογικού, του διαπροσωπικού, του εκτεταµένου και του ιδιωτικού (Neisser, 1993). 

    O εκτεταµένος εαυτός ορίζεται ως ο εαυτός, όπως ήταν στο παρελθόν και όπως προσδοκούµε 

να είναι στο µέλλον. Ο εκτεταµένος εαυτός αρχίζει να λειτουργεί, να βιώνεται µετά το τρίτο έτος. 

Βασίζεται σε αποθηκευµένες πληροφορίες στη µνήµη και στην ανακατασκευή τους και είναι πολύ 

λιγότερο ακριβής από τον οικολογικό και το διαπροσωπικό. Ο εκτεταµένος εαυτός µαρτυρείται 

από τις αφηγήσεις µας στους άλλους, αφηγήσεις που αναφέρονται στον εαυτό µας κατά το 

παρελθόν αλλά και από τις αναµνήσεις µας. Ο εκτεταµένος εαυτός συνίσταται από κάτι που 

έχουµε και από κάτι που κάνουµε (Neisser, 1991). Αυτό που έχουµε, υποστηρίζει ο Neisser, είναι 

µια σταθερή γνωστική δοµή, ένας «σταθερά αποθηκευµένος εαυτός». Αυτό που κάνουµε, είναι 

είτε να αφηγούµαστε σε κάποιον σύνολο ή µέρος της προσωπικής µας ιστορίας είτε να τις 

θυµόµαστε χωρίς να τις λέµε σε κάποιον. 

    Ως προς το χρόνο ανάδυσης και ανάπτυξης του εκτεταµένου εαυτού, ο Neisser, τον τοποθετεί 

γύρω στα 3 µε 3,5 χρόνια, τότε που το παιδί αποκτά την ικανότητα επεισοδιακής µνήµης. Πριν 

από τα 3, τα παιδιά ζουν και µιλούν συνήθως για το παρόν παρά το γεγονός ότι θυµούνται 

προγενέστερες εµπειρίες. Μετά τα 3 τα παιδιά απαντούν µε ευκολία σε ερωτήσεις σχετικές µε 

επαναλαµβανόµενες συνήθειες, π.χ. «τι κάνεις το πρωί;» Το παιδί απαντά και ανακαλεί από τη 

µνήµη του µια συγκεκριµένη ρουτίνα τη στιγµή που δεν εκτελείται. Αν και όλα τα παιδιά κάποια 

στιγµή αποκτούν αίσθηση του εκτεταµένου εαυτού υπάρχουν οικογενειακές δραστηριότητες που 

βοηθούν στην παραπέρα ανάπτυξή του. Οι γονείς συχνά και σκόπιµα προσπαθούν να 

δηµιουργήσουν µια αυξηµένη επίγνωση της συνέχειας του εαυτού και της οικογένειας κι έτσι µε 

τρόπο επιδέξιο µιλούν στα παιδιά τους για κοινές εµπειρίες και µελλοντικά σχέδια. 

    Σε µια σχετική µελέτη, οι ερευνητές ζήτησαν από τους γονείς να µιλήσουν στα παιδιά τους για 

τις φωτογραφίες του οικογενειακού άλµπουµ σχετίζοντας το παρόν µε το παρελθόν. Μετά από την 

περιγραφή του περιεχοµένου των φωτογραφιών οι γονείς και τα παιδιά προχώρησαν και 

συζήτησαν πώς είχαν νιώσει και πώς τα συµβάντα του παρελθόντος συνδέονται µε τα συµβάντα 

του παρόντος (Neisser,1988). 



 40

    Ο ιδιωτικός εαυτός ορίζεται ως ο εαυτός που έχει επίγνωση της αποκλειστικότητας και της 

µοναδικότητας της συνειδητής του εµπειρίας που πηγάζει από το εσωτερικό του. Τέτοιες 

εµπειρίες είναι τα όνειρα, οι νοητικές εικόνες, οι φαντασίες, οι πόνοι και τα συναισθήµατα. Ακόµη 

και οι προσδοκίες µας για το µέλλον, οι πιθανοί µας εαυτοί, ανήκουν στη σφαίρα του ιδιωτικού 

εαυτού. Ο Neisser υποστηρίζει ότι η αίσθηση του ιδιωτικού εαυτού αρχίζει µεταξύ 4,5 και 5 ετών, 

τότε που εµφανίζονται οι θεωρίες του νου και η πρώιµη χρήση των συναισθηµατικών λέξεων. Η 

εµπειρία του ιδιωτικού εαυτού συνοδεύεται και από τη µνήµη των εσωτερικών εµπειριών µας κάτι 

που αυξάνει το χώρο του εκτεταµένου εαυτού, π.χ. η έκταση του µνηµονικού εαυτού µεγαλώνει 

µε το να θυµηθούµε το όνειρο που είδαµε το βράδυ ή τις σκέψεις που κάναµε την τελευταία 

εβδοµάδα (Neisser, 1988). 

    O Νeisser τονίζει την ενότητα και την αίσθηση της συνέχειας του εαυτού στο χρόνο παρά το 

γεγονός ότι µερικές φορές κάποιες από τις όψεις του εαυτού, βιώνονται ανεξάρτητα από τις άλλες 

και κάποιες φορές µια όψη του εαυτού προ-επικρατεί των υπολοίπων. Θεωρεί την οικολογική και 

διαπροσωπική όψη του εαυτού ως τα «θεµέλια» των υπολοίπων τριών όψεων (Νeisser, 1991). Με 

την εργασία του για τον εαυτό ο Neisser εισάγει την υπόθεση του αρχικού αδυαδισµού. ∆ιακρίνει 

στη γέννηση ο άνθρωπος τον εαυτό από τον άλλο, από τα αντικείµενα, από τον κόσµο; Από την 

αρχαιότητα έως τη δεκαετία του 1970 το παραπάνω ερώτηµα είχε απαντηθεί αρνητικά. Φιλόσοφοι 

και ψυχολόγοι συµφωνούσαν ότι το νεογνό του ανθρώπου, αδυνατεί να διακρίνει τον εαυτό του 

από τον άλλο, έτσι υπέθεταν ότι για το νεογνό ο (σωµατικός) εαυτός και ο άλλος, ο εαυτός και ο 

κόσµος είναι ένα. Είναι αυτό που αργότερα ονοµάστηκε υπόθεση του αρχικού αδυαδισµού από 

τον Baldwin και ορίστηκε ως η νεογνική αδυναµία διάκρισης των υποκειµενικών από τις 

αντικειµενικές εµπειρίες, µια κατάσταση αντιληπτικής σύγχυσης που ξεπερνιέται κάποια στιγµή 

από τη βρεφική ηλικία λόγω είτε της εµπειρίας είτε της ωρίµανσης ή της αλληλεπίδρασής τους 

(Κουγιουµουτζάκης, 1997). Κοινή υπόθεση όλων των παραπάνω ήταν το ότι στη γέννηση υπάρχει 

παρουσία κάποιου οργανικού εξοπλισµού και απουσία ψυχολογικής οργάνωσης. 

    Αυτή η απουσία ψυχολογικής οργάνωσης δεν επιτρέπει τη διάκριση εαυτού και άλλου, τη 

σκόπιµη νεογνική συµπεριφορά, την επικοινωνία συναισθηµάτων, το µοίρασµα πράξεων και 

νοηµάτων, τη λειτουργία της αντίληψης, της µάθησης, της µνήµης και της σκέψης. Η σύλληψη 

της υπόθεσης του αρχικού αδυαδισµού είναι απλή. Πρόκειται για µια πορεία  ανάπτυξης από το 

βιολογικό στο ψυχολογικό και το κοινωνικό, από το ασυνείδητο στο συνειδητό. Τα τελευταία 35 

χρόνια η έρευνα µε τα νεογνά και τα βρέφη υπονόµευσε άµεσα την αστήρικτη υπόθεση του 

αρχικού αδυαδισµού. Ο Neisser κάνει χρήση των αποτελεσµάτων της αναπτυξιακής έρευνας και 

εισηγείται στους ψυχολόγους, τον οικολογικό και διαπροσωπικό εαυτό, τονίζοντας ότι πρέπει να 

απορριφθεί η υπόθεση ότι ένα βρέφος δεν διακρίνει τον εαυτό του από το περιβάλλον ή τον εαυτό 

του από τη µητέρα του (Neisser, 1988).  
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2.2. Η θεωρία του Cowlyn Trevarthen 

 

    Η θεωρία του Trevarthen (1986) αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο βήµα για την κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου και δη του βρεφικού νου. Ο Trevarthen (1982) διερεύνησε τα 

έµφυτα κίνητρα επικοινωνίας των βρεφών που συµβάλλουν στο να µπορούν να αντιληφθούν ένα 

άλλο πρόσωπο ως σύντροφο στην επικοινωνία και να µοιραστούν µαζί του συναισθήµατα, 

κίνητρα και προθέσεις. ∆εν µπορούµε να καταλάβουµε το νου των βρεφών, αν δεν εστιάσουµε 

στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τους άλλους και ανταποκρίνονται σε αυτούς και στις 

ψυχικές τους καταστάσεις. 

 Ο Trevarthen (1986) υποστηρίζει ότι για κάθε κίνηση επικοινωνίας χρησιµοποιούνται κάποια 

µέρη του σώµατος και διακρίνει τρεις συντονισµένες µεταξύ τους πλευρές : 

α) Την κινηµατική, δηλαδή το πρότυπο της χρονικής διαµόρφωσης του κινητικού συντονισµού, ο 

οποίος περιλαµβάνει τη στάση του σώµατος, τις χειρονοµίες, τις εκφράσεις του προσώπου και τις 

φωνοποιήσεις. 

β) Την ενεργητική, δηλαδή τα χαρακτηριστικά διανοµής των κινήσεων (ένταση, οµαλότητα, 

κανονικότητα, δύναµη, προσπάθεια κ.α.). 

γ) Τη φυσιογνωµική, δηλαδή τις συστηµατικές διαφορές σε ανατοµικό επίπεδο των κινήσεων 

επικοινωνίας (σωµατικής στάσης, χειρονοµιών και εκφράσεων του προσώπου). Για να λάβει χώρα 

η δυαδική επικοινωνία, µε τη µορφή του αµοιβαίου µοιράσµατος (π.χ. πράξεων, κινήτρων, 

προθέσεων, προσδοκιών, ιδεών και συγκινήσεων) ο εγκέφαλος του συντρόφου πρέπει να έχει 

αναπαράσταση του σώµατος του άλλου και αναπαράσταση της τρέχουσας αλληλεπίδρασής τους.  

Το βρέφος µπορεί να επιδείξει µια προτίµηση για τις φωνοποιήσεις της µητέρας,  δηλαδή για τα 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά της οµιλίας και της φωνής της, λίγες ώρες µετά τη γέννησή του (De 

Casper & Fifer, 1980). Σύµφωνα µε τον Trevarthen (1977) η προτίµηση αυτή διαµορφώνεται και 

πριν από τη γέννηση, όταν το βρέφος ακούει τη φωνή της µητέρας του µέσα στη µήτρα. 

Προφανώς ο ειδικός δεσµός βρέφους - µητέρας, στους µήνες που ακολουθούν, αποδεικνύεται 

απαραίτητος, για να µάθει ένα βρέφος να επικοινωνεί. Πολύ σύντοµα µετά τη γέννηση το βρέφος 

αναγνωρίζει το πρόσωπο της µητέρας του, ακόµα κι όταν εκείνη είναι σιωπηλή.  Από την αρχή η 

έρευνα για την επικοινωνία του βρέφους βασίστηκε σε παρατηρήσεις σχετικές µε την αυθόρµητη 

επικοινωνία µε τις µητέρες τους ή άλλους συντρόφους (Trevarthen, 1977). Η νέα αντίληψη για το 

τι µπορεί να κάνει ένα βρέφος στις δυαδικές αλληλεπιδράσεις µε άλλα πρόσωπα, προέρχεται 

κυρίως από την ανάλυση βιντεοσκοπήσεων του φυσικού παιχνιδιού και από την προσεκτική 

εξέταση της αντίληψης των µητέρων. Οι µητέρες µε το λόγο που απευθύνουν στο βρέφος τους, 
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αποκαλύπτουν πόσο πολύ βασίζονται στις συναισθηµατικές αντιδράσεις του (Κουγιουµουτζάκης, 

1985). 

    Ο Hanus Papousek (1967), όταν µελετούσε τη µάθηση των βρεφών και την ικανότητά τους να 

προσαρµόζουν την εµπειρία τους, έφτιαξε ένα µηχανισµό που παρουσίαζε ενδιαφέροντα για το 

βρέφος αποτελέσµατα, όπως φώτα που άναβαν ή έσβηναν, όταν το βρέφος έστρεφε το κεφάλι του 

δεξιά ή αριστερά µε µια συγκεκριµένη διαδοχή. Τα βρέφη όχι µόνο έµαθαν να χειρίζονται µε 

αποτελεσµατικότητα τη συσκευή του αλλά εξέφραζαν έντονα συναισθήµατα ικανοποίησης όταν 

τα κατάφερναν και συναισθήµατα λύπης ή θυµού όταν έκαναν λάθος  (Κουγιουµουτζάκης, 1985). 

Ο Papousek το θεώρησε αυτό απόδειξη µιας καθαρά «ανθρώπινου είδους ανταπόκρισης», µιας 

προσπάθειας του βρέφους να προβλέψει γεγονότα και να δείξει στους άλλους πώς ένιωσαν για τα 

πράγµατα που συνέβαιναν. 

    Ο John Watson (1972) έκανε µια µελέτη για τις αντιδράσεις βρεφών τριών µηνών προς ένα 

αντικείµενο που κινούνταν µε κινητήρα και µε καθυστέρηση περίπου ¼ του δευτερολέπτου, κάθε 

φορά που το βρέφος κλωτσούσε ή κούναγε τα χέρια του. Πίστευε ότι η ικανοποίηση και η χαρά 

που έδειχναν τα χαµόγελα, οι φωνές και το κούνηµα των χεριών, σήµαινε ότι τα βρέφη ήταν 

ευαίσθητα µόνο σε συνεπακόλουθα γεγονότα και ότι όλη η ανθρώπινη επικοινωνία ξεκινούσε από 

αυτή την ευαισθησία στη φυσική χρονική σύνδεση δράσης και εµπειρίας. 

    Η Μαράτου (1983) υποστηρίζει ότι τα νεαρά βρέφη µπορούν να µιµηθούν τις εκφράσεις του 

προσώπου, τις φωνοποιήσεις και τις χειρονοµίες. Μάλιστα τα νεογέννητα λίγα µόνο λεπτά  µετά 

τη γέννησή τους, µιµούνται εκφράσεις του προσώπου καθώς και οπτικά µοντέλα, όπως το άνοιγµα 

του στόµατος και η προβολή της γλώσσας που βλέπουν. 

    Μιµούνται ακόµα και απλές κινήσεις των χεριών. Τα νεογέννητα στρέφονται επιλεκτικά προς 

την ξεχωριστή µυρωδιά της µητέρας, στο ιδιαίτερο ύφος και την απαλή αχνάδα της φωνής της που 

µεταφέρει το έντονο συναίσθηµα τρυφερότητας που της εµπνέει το νεογέννητο βρέφος της. Οι 

αντιδράσεις αυτές, που είναι τόσο συµπεριφορικές όσο και αυτόνοµες και δείχνουν ότι το βρέφος 

είναι έτοιµο να δεχτεί συναισθηµατική υποστήριξη από τη µητέρα (Κουγιουµουτζάκης, 1985). Σε 

µια από τις πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις υπήρξε και η ανακάλυψη της νεογνικής µίµησης. Τη 

δεκαετία του ’80 ο Κουγιουµουτζάκης (1985)  έκανε µελέτες, οι οποίες έδειξαν ότι τα νεογέννητα 

µιµούνται αµέσως µετά τον τοκετό. Η νεογνική µίµηση συµβαίνει, γιατί ο νεογνικός εγκέφαλος 

έχει µια αναπαράσταση των προσώπων που επικοινωνούν και ένα πρόγραµµα ανάπτυξης 

επικοινωνίας. Πιο απλά το νεογνό διαθέτει µια αναπαράσταση του σώµατός του, µια 

αναπαράσταση του άλλου και µια αναπαράσταση της µεταξύ τους επικοινωνίας.  
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    Για τον Trevarthen (1992) το βρέφος γεννιέται µε έναν εγκέφαλο που είναι εξοπλισµένος για 

έναν διαλογικό έλεγχο της συνείδησης. Ο διυποκειµενικός νους οικοδοµείται σε µια κατάσταση 

που από την αρχή είναι διττή. Αυτό σηµαίνει ότι έχει έναν ξεχωριστό εαυτό και έναν διαφορετικό 

άλλο που λειτουργεί πλήρως µέσα του. Το βρέφος γεννιέται µε συναισθήµατα στο επίκεντρο µιας 

διττής εγκεφαλικής αναπαράστασης του εαυτού και του άλλου. Μέσα στο µυαλό του νεογέννητου 

υπάρχει ένα δίκτυο αλληλεπιδρώντων στοιχείων τα οποία αποτελούν ένα αυτο-συντηρούµενο και 

αυτο-αναπτυσσόµενο σύστηµα που συµπληρώνεται ή εµπλουτίζεται κατά την επικοινωνία µε τη 

µητέρα. Το δυαδικό του σύστηµα µπορεί να περάσει ανάµεσα από επαναλαµβανόµενες 

καταστάσεις δραστηριότητας µέσα σε περιορισµένα πλαίσια. Το κίνητρο του «εαυτού-άλλου» 

διατηρεί τον εαυτό οργανωµένο και συγχρόνως επιδιώκει την αλλαγή µέσα από τη συναλλαγή µε 

τον άλλο (Κουγιουµουτζάκης, 1985). 

    Για τον Trevarthen (1993) τα συναισθήµατα είναι τα κίνητρα και οι ρυθµιστές των 

διαπροσωπικών σχέσεων του βρέφους. Η έµφυτη ικανότητα του βρέφους για ένα συναισθηµατικό 

µοίρασµα µε το πρόσωπο που το φροντίζει είναι µια συντονισµένη διαδικασία και συνοδεύεται 

από κοινωνικό χαµόγελο. Αυτή η πρώτη µορφή επικοινωνίας περιορίζεται στις άµεσες 

συναλλαγές πρόσωπο µε πρόσωπο και η υποστήριξή της εξακολουθεί να εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από τις προσπάθειες του ενήλικα που συµµετέχει.  

    Σύµφωνα µε τον ίδιο (1992) τα βρέφη έρχονται στον κόσµο µε έµφυτη ικανότητα για 

ενσυναίσθηση (empathy), δηλαδή συναισθηµατική επικοινωνία µε τον άλλο. Tα διαπροσωπικά 

κίνητρα για επικοινωνία εκδηλώνονται στις εκφράσεις συναισθηµάτων των βρέφους. Εφόσον τα 

συναισθήµατα αυτά είναι έτσι φτιαγµένα ώστε να συναλλάσσονται µε τα συµπληρωµατικά 

συναισθήµατα κάποιου άλλου και δεδοµένου ότι τα νεογέννητα εκφράζουν συναισθήµατα 

αυθόρµητα και χωρίς υποκίνηση, θα πρέπει να δηµιουργείται µέσα στο όργανο του νου του 

βρέφους ένας υπονοούµενος ή δυνητικός άλλος, για να αναλάβει το ρόλο αυτού του 

συµπληρωµατικού αποδέκτη συναισθηµάτων. Μητέρα και βρέφος αναζητώντας και οι δυο έναν 

«άλλον», για να επικοινωνήσουν σε µια προσπάθεια να εξασφαλίσουν χαρούµενη επαφή και 

ευτυχή πρόοδο συναισθηµάτων, εκφέροντας, ο καθένας µε τη σειρά του, συγκινησιακά µηνύµατα. 

Η αµοιβαία αναγνώριση και η επικοινωνιακή συναλλαγή αυτής της φάσης είναι η λεγόµενη 

«πρωτογενής διυποκειµενικότητα» (βλ. σχ. Κουγιουµουτζάκης, 1985, σελ. 30). 

    Στη διυποκειµενική επικοινωνία συντελείται ένα είδος «διαβάσµατος» του υποκειµενικού 

κόσµου του άλλου –των κινήτρων, των συγκινήσεων, των προθέσεων, των προσδοκιών και των 

ιδεών του. Η έµφυτη διυποκειµενικότητα στη θεωρία του Trevarthen θεωρείται ως η παρωθητική 

δύναµη, το κίνητρο  και ο ρυθµιστής της ανθρώπινης ανάπτυξης. 
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Ρυθµίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις, ωθεί τους ανθρώπους σε συνεργασία και προικίζει τα βρέφη 

µε την ικανότητα αναγνώρισης και ελέγχου των προθέσεων επικοινωνίας. Στη διυποκειµενική 

επικοινωνία οι δύο σύντροφοι συµβιώνουν µοιραζόµενοι ο ένας το περιεχόµενο του νου του 

άλλου. Η υποκειµενική εµπειρία καθίσταται διυποκειµενική ακριβώς λόγω του µοιράσµατος. Η 

διυποκειµενικότητα αναπαριστά τον εαυτό, τον άλλο καθώς επίσης εικόνες της ρέουσας 

αλληλεπίδρασης των κινήσεων (των χεριών και των εκφράσεων του προσώπου), αναγκαίες για 

την ταύτιση και τη µίµηση του άλλου (Trevarthen & Hubley, 1978). 

    Στην αλληλεπίδραση µητέρας και βρέφους, η έντονη αµοιβαιότητα της συµπεριφοράς τους 

ξεκινά από το βρέφος το οποίο αντιδρά φιλικά στη φιλική συµπεριφορά της µητέρας. Στη 

συνέχεια η µητέρα διατηρεί την επικοινωνία, δεχόµενη τις βρεφικές εκφράσεις ως δηλωτικές µιας 

συγκίνησης, την οποία µπορεί να µοιραστεί µε το παιδί της, εκφράζοντάς την και επιστρέφοντάς 

την µε τον ίδιο τρόπο. Στην επικοινωνία αυτή παρατηρείται µοίρασµα των υποκειµενικών 

καταστάσεων των δύο συντρόφων. Περιεχόµενο της επικοινωνίας των βρεφών είναι καθεαυτή η 

αµοιβαία συναλλαγή, το µοίρασµα, που λαµβάνει χώρα στη διαπροσωπική δυάδα, η οποία 

φαινοµενολογικά προηγείται του εαυτού (Trevarthen, 2005, 2007). 

     Οι µητέρες τραγουδούν στα βρέφη τους, όταν είναι µεγαλύτερα από τριών µηνών σε όλους 

σχεδόν τους πολιτισµούς βρεφικά τραγούδια, τα οποία, αν και είναι σε διαφορετικές γλώσσες 

έχουν όµοια εκφραστική δοµή (Trevarthen, 1986a, 1987). Αν ζητήσουµε από τη µητέρα που 

συµπεριφέρεται ως οικείος, αγαπηµένος σύντροφος του παιχνιδιού να µείνει ακίνητη µε 

ανέκφραστο πρόσωπο και να σταµατήσει να ανταποκρίνεται στο βρέφος της, τότε το βρέφος των 

έξι µηνών και πλέον θα δώσει µια παράσταση επαναλαµβάνοντας µια αστεία έκφραση µε επιµονή 

και κοιτάζοντας έντονα τη µητέρα του, προσπαθώντας να προκαλέσει κάποια αντίδρασή της 

(Trevarthen, 1990).   

    Ο Trevarthen (1986, 2007) υποστηρίζει ότι οι νεογνικές κινήσεις των µατιών, της προσέγγισης, 

της κίνησης και της βάδισης είναι προ-λειτουργικές δηλαδή πρώιµες εκδηλώσεις ενός προς το 

παρόν µη πλήρους λειτουργικού κινητικού προτύπου. Πρόκειται για συστήµατα τα οποία κατά το 

πρώτο έτος θα γίνουν πλήρως λειτουργικά µε τη βοήθεια των σηµαντικών άλλων. Ο ίδιος (1998, 

2005, 2007) χωρίζει την ανάπτυξη του βρέφους κατά το πρώτο έτος σε τέσσερις περιόδους: α) στη 

νεογνική περίοδο (0-6 εβδοµάδες), β) στην περίοδο της πρωτογενούς διυποκειµενικότητας (2ος-3ος 

µήνας), γ) στην περίοδο των παιχνιδιών (4ος-8ος µήνας) και δ) στην περίοδο της δευτερογενούς 

διυποκειµενικότητας (9ος-12ος µήνας). Κατά τη νεογνική περίοδο η ικανότητα απάντησης του 

νεογνού στην παρουσία της µητέρας είναι ευαίσθητη και εκλεπτυσµένη. 

 

 

 



 45

 Η ανάπτυξη του οπτικού συστήµατος  διευκολύνει την προσαρµογή του σε περιβάλλον µε φως. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων το βρέφος αυξάνει τις ευκαιρίες του για εµπειρίες πέρα 

από το σώµα του. Το νεογνό διαθέτει µια αισθητηριακή ετοιµότητα για την ανακάλυψη, την 

αναγνώριση, τη συναισθηµατική παρουσία και τη συµπεριφορά της µητέρας. Τα νεογνά 

ανταποκρίνονται µε ευχαρίστηση στο µητρικό χάδι, προσανατολίζονται προς την ιδιαίτερη 

µυρωδιά της µητέρας και την ιδιαίτερη ποιότητα της φωνής της, η οποία «µεταφέρει» τη 

συγκίνηση που το ίδιο το νεογνό της εµπνέει. Τα νεογνά αποσύρονται ή αµύνονται απέναντι σε 

µια µη συµπονετική και µη ευαίσθητη µητέρα (Κουγιουµουτζάκης, 1985). 

    Τα νεογνά αντιδρούν προς τα πρόσωπα που τους µιλούν, στρέφοντας το κεφάλι και το βλέµµα 

στην πηγή του ήχου, αναγνωρίζουν το πρόσωπο της µητέρας και εκούσια µπορούν να αποφύγουν 

τη βλεµµατική επαφή. Αρχικά ο Trevarthen (1979b) χαρακτήρισε το νεογνό ως προ-διαλογικό ον 

που ψάχνει ανθρώπους για φροντίδα και ανακούφιση αλλά δεν επικοινωνεί ακόµα επαρκώς.  Λίγο 

αργότερα άλλαξε άποψη και θεώρησε τη νεογνική µίµηση ως µια από τις πιο αντιπροσωπευτικές,  

συγκινησιακές και κοινωνικές εκδηλώσεις της έµφυτης διυποκειµενικότητας και το νεογνό όχι ένα 

προ-διαλογικό αλλά ένα διαλογικό ον (Κουγιουµουτζάκης, 1999). 

    Κατά την περίοδο της πρωτογενούς διυποκειµενικότητας τα βρέφη έχουν πολύ συγκεκριµένες 

προσδοκίες για το πώς πρέπει να συµπεριφέρεται η µητέρα, ώστε να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν. 

Από τον τρίτο έως τον έκτο µήνα τα βρέφη, εκτός από το έντονο ενδιαφέρον τους να κοιτάνε τα 

αντικείµενα και να προσπαθούν να τα πιάσουν, είναι επίσης όλο και πιο ευαίσθητα στον τρόπο 

που οι άλλοι παρουσιάζουν τα αντικείµενα αυτά. Ένα βρέφος τριών µηνών µπορεί να 

απορροφηθεί τελείως κοιτάζοντας τη µητέρα να χειρίζεται ένα παιχνίδι, ενώ είναι πολύ µικρό 

ακόµα, για να ελέγξει τις κινήσεις του, ώστε να φτάσει και να πιάσει το αντικείµενο που το 

ενδιαφέρει. Αν και συνήθως το βρέφος δεν αναζητά ακόµα την οπτική επαφή µε τη µητέρα δείχνει 

παίζοντας, τις διαθέσεις του ενδιαφέροντός του µε ουρλιαχτά, απότοµες εισπνοές και εκπνοές, 

γέλιο ή διάφορους ήχους ανυποµονησίας ή ενόχλησης (Κουγιουµουτζάκης, 1985). Κατά την 

προαναφερόµενη περίοδο η µητέρα αναγνωρίζεται και προτιµάται σε σχέση µε τα άλλα πρόσωπα. 

Στη φάση αυτή, η µητέρα και το βρέφος απορροφώνται στη µεταξύ τους επικοινωνία. Το βρέφος 

αδυνατεί να ελέγξει τις κινήσεις του για να φτάσει, να συλλάβει και να χειριστεί ένα αντικείµενο, 

όµως δεν δυσκολεύεται να παρατηρεί τη µητέρα του, όταν αυτή χειρίζεται τα αντικείµενα. Στην 

περίοδο αυτή υπάρχουν δύο αµοιβαία κίνητρα, η εξερεύνηση των αντικειµένων και το µοίρασµα 

των πράξεων και των συναισθηµάτων µε τα πρόσωπα. 
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 Ο άνθρωπος υποστηρίζει ο Trevarthen (1992a) διαθέτει «ειδικό ένστικτο» να σµίγει και να 

αναγνωρίζει πρόσωπα, δηλαδή υποκείµενα µε συνείδηση κίνητρα και συναισθήµατα 

(Κουγιουµουτζάκης, Μαρκοδηµητράκη & Τσούρτου, 2006· Μαρκοδηµητράκη, 

Κουγιουµουτζάκης & Κοκκινάκη, 2005). 

    Σύµφωνα µε τους Papousek & Papousek (1981) τα βρέφη από τον τρίτο µήνα δείχνουν 

ευχαρίστηση, γελώντας µε τα πειράγµατα της µητέρας. Μετά τον έκτο µήνα το βρέφος παίρνει 

όλο και περισσότερο την πρωτοβουλία να δηµιουργήσει µια µορφή δράσης ή µια έκφραση στην 

προσπάθειά του να προκαλέσει το παιχνίδι ή το γέλιο ενός συντρόφου. 

Όπως υποστηρίζει ο Trevarthen (1992a) η συµπεριφορά του βρέφους χαρακτηρίζεται σε τέσσερις 

φάσεις: α) τη φάση του προσανατολισµού του βρέφους προς το µητρικό πρόσωπο και συνάντηση 

των βρεφικών µε τα µητρικά µάτια, β) τη φάση της αναγνώρισης-η αναγνώριση της µητέρας 

εκφράζεται µε ένα βρεφικό χαµόγελο, γ) τη φάση της έκφρασης της βρεφικής σωµατικής 

δραστηριότητας, των φωνοποίησεων και των κινήσεων του προσώπου και δ) τη φάση της 

ολοκλήρωσης της επικοινωνίας.  

    Κατά την περίοδο των παιχνιδιών ο κινητικός έλεγχος των βρεφών γίνεται πολύπλευρος και 

συντονίζεται µε την ανάπτυξη του οπτικού συστήµατος, στο οποίο παρατηρείται βελτίωση της 

οπτικής οξύτητας. Στο δεύτερο εξάµηνο της ζωής τους τα βρέφη συντονίζουν τον εγωκεντρικό 

προσανατολισµό των γεγονότων µε τον προσανατολισµό του συντρόφου. Για να το κάνουν αυτό 

πρέπει να προσαρµόσουν τον αναφερόµενο στο σώµα χώρο των δικών τους πράξεων µε τις 

πράξεις του άλλου προσώπου οι οποίες έχουν σχέση µε το σώµα του προσώπου αυτού.  Για 

παράδειγµα, για να µπορέσει να µοιραστεί ένα βρέφος πέντε µηνών το αποκορύφωµα ενός 

τραγουδιού, µε την ακριβή αναµονή του ρυθµού και της µελωδικής ανάπτυξης, απαιτείται 

συντονισµός, συγχρονίζοντας τη δράση  και την εµπειρία µε το πρόσωπο που τραγουδάει το 

τραγούδι (Κουγιουµουτζάκης, 1985). 

    Πειράµατα µίµησης δίνουν επίσης συµπληρωµατικές αποδείξεις ότι τα βρέφη αυτής της ηλικίας 

αποφασίζουν να ταιριάξουν τις εκφράσεις, τις στάσεις ή τις πράξεις τους επί των αντικειµένων µε 

τις εκφράσεις, τις στάσεις ή τις πράξεις ενός άλλου προσώπου. Έτσι όταν το βρέφος βλέπει τη 

µητέρα του να βγάζει τη γλώσσα της, κοιτάει το είδωλό του στον καθρέφτη, ανοίγει το στόµα του, 

κουνάει τη γλώσσα του, την αγγίζει και γελάει. Όλες αυτές οι συµπεριφορές, δείχνουν το 

ενδιαφέρον του βρέφους στη σχέση µεταξύ αυτού που κάνει ή που δεν κάνει κάποιος άλλος και 

στη σηµασία αυτού που κάνει το ίδιο (Trevarthen, 1986b). 
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    Γύρω στους 6 µε 7 µήνες η διέγερση και η έξαρση του βρέφους στα παιχνίδια µε τη µητέρα 

αυξάνουν. Τώρα τα βρέφη περισσότερο από πριν εξασκούν και χρησιµοποιούν το φωνητικό τους 

ρεπερτόριο. Τα εξερευνητικά παιχνίδια του βρέφους µε τα πρόσωπα προηγούνται και κατά τον 5ο 

µήνα οδηγούν στα παιχνίδια εξερεύνησης των αντικειµένων. Από τους 7 έως τους 8 µήνες το 

βρέφος θα δεχθεί το παιχνίδι-αντικείµενο που του προσφέρει η µητέρα, θα επικεντρώσει πάνω του 

το ενδιαφέρον του, θα το ψάξει µε το στόµα και τα χέρια, θα το χειριστεί και θα το δεχθεί ως 

µεσολαβητή των επικοινωνιακών προθέσεων της µητέρας, η οποία τώρα γνωρίζει και προσφέρει 

στο βρέφος της παιχνίδια που το ίδιο προτιµά. Αν ένας ξένος προσεγγίσει το βρέφος, αυτό παίρνει 

µια σοβαρή έκφραση και νιώθει δυσάρεστα, δείχνοντας έτσι τη σπουδαιότητα των καλά 

εδραιωµένων σχέσεων µε τους σηµαντικούς άλλους. Τώρα µπορεί να δείξει µια σαφή και ευφυή 

κοινωνικότητα στην παρουσία συνοµηλίκων βρεφών, χωρίς να χρειαστεί ενήλικη βοήθεια, για να 

κάνει µαζί τους επαφή. Τέλος σε αυτή τη φάση τα βρέφη δίνουν έµφαση στο να δουν αν αυτό που 

κάνουν ή σκοπεύουν να κάνουν, επιβραβεύεται και καταξιώνεται συναισθηµατικά από τη µητέρα, 

ή αν δεν καταξιώνεται, στρέφουν την προσοχή τους στο πρόσωπο, στα µάτια ή στα χέρια της, ως 

πηγή πληροφοριών για τις συγκινήσεις τους (Trevarthen, 1998, 2005, 2007). 

    Κατά την περίοδο της δευτερογενούς διυποκειµενικότητας ο Trevarthen (1992a) παρατηρεί µια 

νέα µορφή επικοινωνίας, την οποία αποκαλεί δευτερογενή διυποκειµενικότητα. Η µορφή της δεν 

είναι δυαδική αλλά τριαδική: µητέρα-αντικείµενα- βρέφος. Μια επικοινωνία πλήρως συνεργατική. 

Η µνήµη και το νόηµα των πραγµάτων γίνεται πολύ ισχυρή. Γύρω στους 10 µήνες τα βρέφη 

αντιδρούν µε σαφή συνεργατική διάθεση και συµπεριφορά στις λεκτικές και µη λεκτικές 

προσκλήσεις επικοινωνίας των συντρόφων τους. Η µητέρα τώρα ονοµατίζει και διδάσκει το 

βρέφος, το οποίο είναι ικανό να µάθει και να ακολουθήσει τις οδηγίες της. Το βρέφος κατανοεί ότι 

τα αντικείµενα έχουν πολλές χρήσεις, ενδιαφέρον και νόηµα για τους άλλους, έχουν τρόπους 

χειρισµού που τους µαθαίνει παρατηρώντας πώς τα χειρίζονται οι άλλοι. Η µητέρα γίνεται 

συνεργός στη διαδικασία αυτορρύθµισης του αναπτυσσόµενου βρεφικού εγκεφάλου, αυξάνοντας 

την κινητικότητα µαζί µε την ταχεία κατάκτηση της οµιλίας, της φαντασίας, της συνεργασίας και 

της νόησης  του βρέφους (Trevarthen, 1993, 1998, 2005). 

    Στην ηλικία των 18 µηνών, παρουσιάζοντας στα παιδιά µια συλλογή από παιχνίδια που έχουν 

νόηµα (κούκλες, ρούχα, αυτοκινητάκια ή µινιατούρες επίπλων) θα επιλέξουν και θα χειριστούν τα 

αντικείµενα αυτά µε τρόπο που δείχνουν ότι τα αναγνωρίζουν σωστά. Η συµπεριφορά του παιδιού 

που παίζει µε τα παιχνίδια παρουσία της µητέρας του, φανερώνει µια αµφιθυµία στον 

προσανατολισµό. 
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 Το παιχνίδι µπορεί να µοιάζει εγωκεντρικό, γιατί το µεγαλύτερο διάστηµα το παιδί γυρνάει 

χαρακτηριστικά την πλάτη του στη µητέρα και ίσως να κάνει πέρα οποιαδήποτε συµβουλή µπορεί 

να του προσφέρει για το τι θα έπρεπε να κάνει µε τα παιχνίδια ή και να της απαντήσει αρνητικά. 

Αλλά αυτό που δείχνει ή που λέει η µητέρα καταγράφεται από το βρέφος, επηρεάζοντας τα 

πράγµατα στα οποία δίνει προσοχή και τα παιχνίδια µε τα οποία παίζει (Κουγιουµουτζάκης, 

1985). 

    Ο Trevarthen (2005, 2007) κάνει λόγο και για τις συγκινήσεις και υποστηρίζει ότι είναι 

κεντρικές, ρυθµιστικές καταστάσεις του εγκεφάλου που δρουν ενοποιητικά στη συνείδηση και 

στη συντονισµένη δράση του υποκειµένου. Οι συγκινήσεις λειτουργούν σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα και κυβερνώνται από τις ακόλουθες για κάθε επίπεδο αρχές: α) προστατεύουν το 

εσωτερικό περιβάλλον του σώµατος (ο εαυτός ως σώµα ή αυτονοµικό επίπεδο), β) καθοδηγούν τη 

γνώση, την αντίληψη, τη δράση και τη µάθηση των αντικειµένων και των καταστάσεων του 

άψυχου εξωτερικού κόσµου (εαυτός-αντικείµενα ή γνωστικό επίπεδο). Στο επίπεδο αυτό 

κυριαρχεί η αρχή της γνωστικής ρύθµισης του συνειδητού εαυτού, γ) αναπτύσσουν τη 

διυποκειµενική επικοινωνία ανάµεσα στους ανθρώπους (επικοινωνιακό επίπεδο). Στο επίπεδο 

αυτό κυριαρχούν η αρχή της επικοινωνιακής ρύθµισης των σχέσεων εαυτού και άλλου. Από την 

παρουσίαση των θέσεων του Trevarthen (1975) διαπιστώνεται ότι τα βρέφη φαίνονται να 

εµπλέκονται ενεργά σε προσπάθειες να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τον κοινωνικό τους 

κόσµο από την αρχή. Το κίνητρο να συµµετέχουν στην κοινωνική ζωή αποτελεί επίκτητη ιδιότητα 

και αποδέχεται την άποψη, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι στη βάση της συλλογική και βασίζεται στη 

συνεργασία. 

 

2.3. Η θεωρία της Vasudevi Reddy 

 

      H Vasudevi Reddy (2000, σελ. 36) υποστηρίζει ότι «τα βρέφη αναπτύσσουν ένα έντονο 

ενδιαφέρον στο να ελέγξουν τι αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι και τι θέλουν να κάνουν». Θεωρεί 

ότι η αίσθηση του εαυτού µπορεί να προσδιοριστεί µόνο σε σχέση µε τον άλλο. Όπως αναφέρει, 

τα βρέφη δείχνουν να έχουν συναίσθηση όχι µόνο του εαυτού τους αλλά και των άλλων. Ο 

Nakano (1993) αναφέρει ότι τα βρέφη της Ελλάδας, της Ιαπωνίας και της Σκωτίας είναι επιρρεπή 

στο καλοπροαίρετο πείραγµα και οι µητέρες γίνονται πολύ πιο παιχνιδιάρες, για να στηρίξουν 

αυτή την πλευρά της βρεφικής φύσης. Η Reddy (2000) λέει ότι καµία από τις σκανδαλιάρικες 

συµπεριφορές ενός παιχνιδιάρικου βρέφους ή µητέρας  δεν µπορεί να εξηγηθεί, εκτός και αν 

δεχτεί κανείς ότι τα βρέφη παρακινούνται, για να εξερευνήσουν τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων, 

ιδιαίτερα των προσώπων αυτών που είναι οικεία. 
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 ∆ιερευνητικές µελέτες της σε βρέφη (2-3 µηνών) έδειξαν ότι µπορούν να συµπεριφερθούν µε 

ελκυστικές επιδείξεις χαράς, κοιτάζοντας µακριά και χαµογελώντας µε έναν τρόπο χαρούµενης 

ντροπής σε ένα παιχνίδι πρόσωπο µε πρόσωπο µε κάποιον γνωστό και αγαπηµένο. 

    Η Reddy (1990) εξέτασε τη συµπεριφορά όπου το βρέφος παίζει µε τις προθέσεις των άλλων 

ανακαλύπτοντας τη σπουδαιότητά της στην ερµηνεία της νοητικής ανάπτυξης. Παρατηρούµε ότι 

ήδη από τον τρίτο µήνα, το βρέφος δίνει σαφείς ενδείξεις ότι έχει αίσθηση του χιούµορ, όταν 

ξεκαρδίζεται µε το παιχνιδιάρικο πείραγµα της µητέρας. Το παιχνίδι της µητέρας µε το βρέφος 

των έξι µηνών είναι γεµάτο από τέτοιου είδους µετα-επικοινωνίες: τρόπους µε τους οποίους 

προκύπτουν επικοινωνιακές συµπεριφορές. Όταν το βρέφος των έξι έως 12 µηνών µιµείται 

αστείες γκριµάτσες, δείχνει µια αυξανόµενη επίγνωση της ικανότητάς του να συνδέει τα 

συναισθήµατα και τις πράξεις του µε τα συναισθήµατα και τις πράξεις ενός συντρόφου και να 

ανταποκρίνεται αµοιβαία σε αυτά. Προσανατολίζει και συγχρονίζει τη συµπεριφορά του σε σχέση 

µε το ενδιαφέρον και τη συναισθηµατική έκφραση του άλλου προσώπου. Σε αντίθεση µε κάποιον 

ξένο που βρίσκεται δίπλα του ή στο παγωµένο πρόσωπο της µητέρας του που δείχνει εχθρικό, το 

ίδιο το βρέφος, αισθανόµενο δυστυχισµένο, αποφεύγει τη µατιά µε µια έκφραση που θυµίζει 

ντροπή. Αυτή η συναίσθηση του άλλου είναι ηθική αντίδραση που σχετίζεται µε την καλή η κακή 

ποιότητα της σχέσης µε κάποιον άλλο. 

    Η Reddy (2003) παρουσιάζει κάποια ευρήµατα για την ευαισθητοποίηση των βρεφών στην 

προσοχή των άλλων. Βρέφη 2 µηνών αντιδρούν στην προσοχή των άλλων µε µια ποικιλία 

συναισθηµατικών αντιδράσεων. Χαµογελούν περισσότερο, όταν οι ενήλικες έχουν οπτική επαφή 

µαζί τους και λιγότερο όταν το βλέµµα τους είναι µακριά. Περίπου στους 4 µήνες τα βρέφη 

ανταποκρίνονται στην προσοχή των άλλων και όταν αυτή απουσιάζει, την αποζητούν µε 

φωνήσεις. Από το 1ο έτος το βρέφος φαίνεται να έχει επίγνωση ότι τα πράγµατα που κάνει 

σχετίζονται µε την προσοχή των άλλων. Σε µια προσπάθεια να προσδιορίσουµε εννοιολογικά 

σαφέστερα τον εαυτό κρίνουµε σκόπιµο να κάνουµε µια αντιπαράθεση χαρακτηριστικών που 

αποδίδονται σε αυτόν καθώς και να αποσαφηνίσουµε κάποιες έννοιες αντιπαραβάλλοντάς τες µε 

άλλες παρεµφερείς. Ουσιαστικά η Reddy (2000) υποστηρίζει ότι οι καθηµερινές αλληλεπιδράσεις 

των βρεφών µε τις οικογένειες τους οδηγούν στη συναισθηµατική δέσµευσή τους, µε αποτέλεσµα 

να κατανοούν τις προσδοκίες και τις προθέσεις των άλλων. Εάν θέλουµε να γνωρίσουµε τι 

σκέφτεται ή αισθάνεται ένα βρέφος ή ένας ενήλικας ή ένα ζώο πρέπει να συνεργαστούµε µε αυτά 

επιτρέποντας στον εαυτό µας να αισθανθεί τις δράσεις και τα συναισθήµατα των άλλων. Αυτή 

είναι µια πολύ διαφορετική προσέγγιση των άλλων, γνωρίζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήµατά 

τους (Trevarthen, 2004). 

    Συνοψίζοντας, λοιπόν, τις απόψεις της Reddy (2000) παρατηρούµε συµφωνία απόψεων µε τον 

Trevarthen στην πεποίθηση, ότι τα συναισθήµατα υπάρχουν για να εξωτερικεύονται. Όταν το 
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βρέφος χαµογελά, ή ξεκινά την περιστροφή του κεφαλιού ή το βλέµµα του προς το άλλο άτοµο 

φαίνεται ότι υπάρχει µια κοινωνική αλληλεπίδραση. Το χαµόγελο στα βρέφη (Reddy, 2000) 

αποτελεί ένα είδος συναισθηµατικής αυτοσυνείδησης και γενικά τα συναισθήµατα ρυθµίζουν την 

αυτοαντίληψη των παιδιών καθώς µεγαλώνουν. 

 

 

   2.4. Σύνοψη απόψεων για τον εαυτό 

 

    Η έννοια του εαυτού στη βιβλιογραφία έχει διττή σηµασία. Η µία συνδέεται στενά µε τη 

διάκριση του εαυτού ως υποκειµένου και συνεπάγεται µε ενεργητικές διαδικασίες, όπως είναι η 

σκέψη, η µνήµη και η αντίληψη. Η δεύτερη παρουσιάζει τον εαυτό ως αντικείµενο, τονίζοντας την 

ικανότητα του ατόµου να αποστασιοποιείται, να παρατηρεί και να αξιολογεί τον εαυτό του. 

    Οι Lewis & Books-Gunn (1979) χρησιµοποιούν τους όρους «υπαρξιακός εαυτός» και 

«κατηγορικός εαυτός», για να δηλώσουν αυτή τη διαφοροποίηση. Επισηµαίνουν ότι βασική 

προϋπόθεση για τη διαµόρφωση του υπαρξιακού εαυτού είναι η ικανότητα του ατόµου να κάνει 

τη διάκριση µεταξύ του εαυτού του και των άλλων. Θεωρούν ακόµη ότι ο κατηγορικός εαυτός 

υπόκειται σε αλλαγές καθόλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής, ανάλογα µε το στάδιο της 

γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου, τις κοινωνικές σχέσεις και το ευρύτερο κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον. 

    Ο Epstein (1973) υπογραµµίζει το γεγονός ότι η αξία του εαυτού ως αντικειµένου δεν 

αµφισβητήθηκε ποτέ στο χώρο της ψυχολογίας, επειδή η ιδέα ότι τα άτοµα έχουν κάποιες 

αντιλήψεις για τον εαυτό τους οι οποίες επιδρούν στα συναισθήµατα και στη συµπεριφορά τους, 

τυχαίνει καθολικής αποδοχής αλλά και επειδή ο εαυτός ως αντικείµενο γνώσης µπορεί να 

ερευνηθεί και να µετρηθεί. Ενώ υπάρχει µια γενική παραδοχή ότι ο εαυτός αποτελεί συγχρόνως 

ένα ενιαίο και πολύπλοκο φαινόµενο, οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις τονίζουν ή το ένα ή το 

άλλο χαρακτηριστικό. Υπάρχουν µελετητές που υποστηρίζουν την ύπαρξη µιας ενιαίας αντίληψης 

του εαυτού (Rosenberg, 1982), άλλοι που τονίζουν την ύπαρξη ενός πολυδιάστατου εαυτού 

(Shavelson, 1976) και αυτοί που προσπαθούν να συνδυάσουν και τις δύο απόψεις όπως ο Harter   

(Λεονταρή, 1996). 

    Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν την άποψη ότι η εικόνα του εαυτού είναι µια πολυδιάστατη 

έννοια που περιλαµβάνει µια γενική και πολλές επιµέρους εικόνες του εαυτού. 
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 Σύµφωνα µάλιστα µε το πολυδιάστατο µοντέλο οι επιµέρους εικόνες του εαυτού είναι ιεραρχικά 

και εξελικτικά ταξινοµηµένες (Marsh, 1987a). Η ιεραρχική διάταξη γίνεται µε βάση τη 

σπουδαιότητα και τον κεντρικό ρόλο που έχουν οι επιµέρους εικόνες στη σύνθεση της 

προσωπικότητας.  Μια άλλη θεώρηση του εαυτού ως µιας ενιαίας και συγχρόνως πολυδιάστατης 

εικόνας προσφέρει η θεωρία της Markus (Markus & Nurius, 1986) η οποία προτείνει «πιθανούς 

εαυτούς» ως στοιχεία αυτοαντίληψης. 

    Οι πιθανοί εαυτοί, οι οποίοι ενεργοποιούνται από τις κοινωνικές καταστάσεις και επηρεάζουν 

τη φύση της τρέχουσας αυτοαντίληψης, εµπεριέχουν τις ελπίδες, τους φόβους, τους στόχους του 

ατόµου και τις γνωστικές δοµές που συνδέονται µε αυτά. Η Markus (1986) τονίζει ότι ο 

ισχυρισµός πως υπάρχει µόνο ένας «αληθινός» ή «αυθεντικός» εαυτός σηµαίνει ότι αρνούµαστε 

τον πλούτο των δυνατοτήτων που έχει το άτοµο. Το ερώτηµα αν η εικόνα του εαυτού παραµένει 

σταθερή ή µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου ή από τη µια κατάσταση στην άλλη υπήρξε 

σηµείο αµφισβήτησης και διαφωνιών. Ορισµένοι ερευνητές, στηριζόµενοι στη θεωρία της 

γνωστικής ασυµφωνίας του Festinger, υποστηρίζουν ότι τα άτοµα έχουν την τάση να δηµιουργούν 

και να διατηρούν µια σταθερή εικόνα του εαυτού: «Οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται και να 

συµπεριφέρονται µε τρόπους που διαιωνίζουν την επικράτηση µιας συγκεκριµένης εικόνας 

εαυτού, ανεξάρτητα από το εάν η εικόνα αυτή είναι θετική ή αρνητική» (Swan, 1987, σελ. 1039). 

Η ανάγκη για µια σταθερή εικόνα του εαυτού αποδεικνύεται από τη σθεναρή αντίσταση που 

προβάλλουν αυτοί οι οποίοι αντιµετωπίζουν την πιθανότητα αλλαγής της αυτοαντίληψής τους. Η 

θεωρία διατήρησης µιας θετικής εικόνας του εαυτού τονίζει ότι οι άνθρωποι τείνουν να 

σκέφτονται και να δρουν µε τρόπο που τους επιτρέπει να διατηρούν µια θετική εικόνα για τον 

εαυτό τους. Συνηθίζουν, δηλαδή, να επιλέγουν τις πληροφορίες που είναι θετικές για τον εαυτό 

τους και διαµορφώνουν τις δραστηριότητές τους έτσι ώστε να δέχονται θετική ανατροφοδότηση 

πληροφοριών. Επιπλέον όταν η ανατροφοδότηση είναι αρνητική, την ερµηνεύουν µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούν την απειλή. Η εικόνα του εαυτού εµφανίζεται αρκετά σταθερή 

προς το τέλος της εφηβείας και ακόµη σταθερότερη στην ενήλικη ζωή.  

    Οι Mortimer και Lorence διαπίστωσαν µια εκπληκτική σταθερότητα σε πέντε πτυχές της 

εικόνας του εαυτού σε διάστηµα 14 ετών από το τέλος της εφηβείας µέχρι την ενήλικη ζωή (βλ. 

σχ. Λεονταρή, 1996). Σε αντίθεση µε την παραπάνω άποψη, ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν 

ότι η εικόνα του εαυτού επηρεάζεται σηµαντικά από τη συγκεκριµένη κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το άτοµο, οπότε δεν έχει κανένα νόηµα να γίνεται λόγος για σταθερή εικόνα του 

εαυτού. Ο Gergen µάλιστα υποστηρίζει ότι το ψυχολογικά υγιές άτοµο έχει πολλούς εαυτούς, οι 

οποίοι εκδηλώνονται ανάλογα µε τους κοινωνικούς κανόνες ή τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.  
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∆εν είναι όµως µόνο η αυτοπαρουσίαση που αλλάζει ανάλογα µε τη συγκεκριµένη κατάσταση, 

αλλά και τα συναισθήµατα που έχει το άτοµο για τον εαυτό του. Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν 

υποστηριχθεί και οι δύο απόψεις, ότι δηλαδή η εικόνα του εαυτού είναι πολύ σταθερή και ότι 

µεταβάλλεται διαρκώς. Ποια άποψη είναι η σωστή;  

    Την απάντηση την έδωσε ο James (1890, σελ. 306) πριν ακόµα καν διατυπωθεί το ερώτηµα 

αυτό. Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στον εαυτό παρατηρεί ότι: «Εµείς οι ίδιοι γνωρίζουµε πολύ 

καλά πόσο το βαρόµετρο της αυτοπεποίθησής µας ανυψώνεται και καταποντίζεται, από τη µια 

µεριά στην άλλη, από αιτίες που είναι ιδιοσυγκρασιακές παρά λογικές». Συγχρόνως τονίζει: 

«Υπάρχει ένα αυτοσυναίσθηµα το οποίο διακατέχει τον καθένα από εµάς  και το οποίο είναι 

ανεξάρτητο από τις αντικειµενικές αιτίες που έχουµε για να αισθανόµαστε ικανοποίηση ή 

αθυµία». Η αυτοαντίληψη, ειδικά αν είναι θετική, ενισχύει τη δηµιουργική θεώρηση των 

ικανοτήτων, αυξάνει την ευχαρίστηση και διατηρεί ενιαία αντίληψη για τον κόσµο και για τους 

άλλους. Οι σύγχρονες απόψεις δέχονται την πολυδιάστατη φύση της αυτοαντίληψης. Η ανάπτυξη 

της αυτοαντίληψης στο παιδί ουσιαστικά εξαρτάται από την αφύπνιση της συνείδησης του εαυτού 

του. Στην πρώιµη παιδική ηλικία (5-8 ετών) το παιδί έχει µια πλασµατική θετική αντίληψη για τον 

εαυτό του. Το πολύ µικρό παιδί εσωτερικεύει τις περιγραφές των συµπεριφορών, ικανοτήτων και 

προτιµήσεων. Η σύγκριση µε τους άλλους είναι περιορισµένη, ωστόσο είναι πιο ικανό να 

ενσωµατώνει και να κατηγοριοποιεί κάποιες απόψεις για τον εαυτό του. Τα µικρά παιδιά συνήθως 

τείνουν να σκέφτονται ή εντελώς αρνητικά ή θετικά για τον εαυτό τους. 

    Συνεπώς, παρά την τάση για θετική αυτοαντίληψη, ένα µικρό παιδί ενδέχεται να επιδεικνύει 

αρνητικό αυτοσυναίσθηµα, εάν έχει εισπράξει αρνητικές κριτικές για τις δραστηριότητές του        

(Harter, 1999). Η αυξανόµενη ωριµότητα των εµπειριών του παιδιού το κάνουν ικανό να 

σχηµατίζει την πολυδιάστατη εικόνα του εαυτού του. Ως εκ τούτου, κατανοεί πλέον πως σε 

κάποιους τοµείς και δραστηριότητες είναι ικανότερο από άλλους. Το κατά πόσο οι αντιλήψεις του 

παιδιού σε επιµέρους τοµείς επηρεάζουν τη συνολική θεώρηση και αντίληψη του εαυτού του, 

εξαρτάται από το πόσο θεωρεί σηµαντικές αυτές τις πτυχές της προσωπικότητάς του (Harter et al., 

1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

 

3.1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις της αυτοαντίληψης 

 

    Η έννοια της αυτοαντίληψης ή της αντίληψης του εγώ αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης όχι µόνο 

για τους ψυχολόγους, αλλά και για τους ερευνητές άλλων κατευθύνσεων. Ο µεγάλος αριθµός 

ορισµών της αυτοαντίληψης αποδεικνύει όχι µόνο την πολυπλοκότητα της έννοιας, αλλά και την 

ιδιαίτερη σηµασία της. Μέσα από την αναδίφηση της βιβλιογραφίας φάνηκε ξεκάθαρα ότι η 

έννοια της αυτοαντίληψης είναι µια πολυδιάστατη έννοια και συνδέεται άµεσα µε την έννοια του 

εαυτού. Έτσι, λοιπόν, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια πληθώρα όρων που έχουν χρησιµοποιηθεί 

κατά καιρούς, πολλές φορές µε αντιφατικούς και διαφορετικούς τρόπους. 

    Οι Wells και Marwell (1976) αναφέρουν µια σειρά από όρους όπως: εµπιστοσύνη στον εαυτό, 

αυτοσεβασµό, αποδοχή του εαυτού, αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση. Ο Gordon Allport (1961) 

χρησιµοποιεί τον όρο «propium» για να αναφερθεί στον κεντρικό πυρήνα της προσωπικότητας 

του ατόµου, ο οποίος περιέχει, εκτός από την εικόνα του εαυτού και την υποκειµενική 

συνειδητοποίηση µιας εσωτερικής ενιαίας και συνεχούς οντότητας (Λεονταρή, 1996). 

    Οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις είχαν ως αποτέλεσµα µια ποικιλία ορισµών που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς για να αποδώσουν την έννοια της αυτοαντίληψης. Σύµφωνα µε 

τους Diehl, Jacobs & Hastings (2006, σελ.11) η αυτοαντίληψη είναι «ένα οργανωµένο γνωστικό 

σχήµα, που αποτελείται από εικονικές και συµβολικές αναπαραστάσεις και είναι υπεύθυνο για την 

οργάνωση, αφοµοίωση και προσαρµογή όλων των πληροφοριών που αφορούν τον εαυτό». 

    Η αυτοαντίληψη αναφέρεται στη γνωστική διάσταση  του «ποιος είµαι». Στη διεθνή 

βιβλιογραφία ο όρος που έχει επικρατήσει είναι «self-concept» (αυτοαντίληψη). Στην ουσία η 

αυτοαντίληψη αφορά τον τρόπο που κάποιος αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και τη συµπεριφορά 

του και επηρεάζεται έντονα από το πώς οι άλλοι τον αντιλαµβάνονται (Calhoum & Morse, 1977). 

Κύριοι µελετητές της αυτοαντίληψης υπήρξαν οι εκπρόσωποι της ανθρωπιστικής, υπαρξιστικής 

καθώς και της φαινοµενολογικής σχολής. 
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    Σύµφωνα µε τη φαινοµενολογική θεωρία (Snygg & Combs, 1949· Rogers, 1959) τονίζει ότι η 

βάση της αυτοαντίληψης είναι ο τρόπος µε τον οποίο το ίδιο το άτοµο βλέπει τον εαυτό του, 

δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην υποκειµενική πραγµατικότητα και λιγότερο στην κοινωνική. 

Σύµφωνα µε τη γνωστική θεωρία (Epstein, 1973· Makrus & Nurius, 1986) η αυτοαντίληψη είναι 

µη στατική και επηρεάζεται από τη συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου και τις τρέχουσες 

κοινωνικές συνθήκες. Όπως βλέπουµε δεν υπάρχει ορισµός που να καλύπτει όλες τις πτυχές της 

έννοιας. Η αυτοαντίληψη συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται στην κατεύθυνση στην οποία άρχισε κατά την πρώιµη 

παιδική ηλικία που είναι και µια κρίσιµη περίοδος για την ανάπτυξη του παιδιού. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, θεωρητικοί και γονείς συµφωνούν ότι η αυτοαντίληψη είναι ένα 

σηµαντικό συστατικό στην ανάπτυξη του παιδιού και της µελλοντικής τους επιτυχίας 

(Ζαφειροπούλου, Σωτηρίου, Ρούση, 1999).  

    Οι περισσότεροι ερευνητές ορίζουν την αυτοαντίληψη ως την εικόνα που έχει διαµορφώσει το 

άτοµο για τον εαυτό του, αφού τη συγκρίνει µε την ιδέα που έχει για το πώς πρέπει να είναι ο 

εαυτός του. Θεωρούν την αυτοαντίληψη ως ένα σύνολο δοµηµένων τοποθετήσεων που είναι 

σχετικά σταθερές και χαρακτηριστικές για το άτοµο. Γενικά ο όρος αυτοαντίληψη παραπέµπει σε 

ένα συνειδητό σύστηµα αποτελούµενο από αντιλήψεις, έννοιες και αξιολογήσεις, όπως αυτές 

παρατηρούνται στο άτοµο και αναφέρεται σε διάφορες προοπτικές όπως στο θεωρούµενο 

«πραγµατικό εαυτό», στον «ιδανικό εαυτό» και στον εαυτό όπως το άτοµο θεωρεί ότι το βλέπουν 

οι άλλοι. 

    Γενικά η αυτοαντίληψη είναι µια µορφή στάσης απέναντι στον εαυτό και ως τέτοια διακρίνεται 

για την τρισδιάστατη δοµή της: α) τη γνωστική, β) τη συναισθηµατική και γ) τη διάσταση της 

συµπεριφοράς, την ετοιµότητα δηλαδή για δράση (Ζαφειροπούλου, Σωτηρίου, Ρούση, 1999). 

Σχετικά µε τη δοµή της αυτοαντίληψης υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι έχει 

σφαιρικό και συνάµα δυναµικό χαρακτήρα. Έτσι δεν αποτελεί µια απλή ψυχική ιδιότητα, αλλά 

αντίθετα, συνίσταται από επιµέρους πτυχές, ιδιότητες, γνωρίσµατα, διαστάσεις και παρουσιάζει 

µια εσωτερική ιεράρχηση ιδιαίτερη για κάθε άτοµο (Τσιάρας, 2007). 

    Η αυτοαντίληψη µπορεί να διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες: α) Ακαδηµαϊκή και β) Μη 

ακαδηµαϊκή. Η ακαδηµαϊκή αφορά στην αντίληψη που έχει το παιδί σχετικά µε τις ικανότητές του 

στα σχολικά µαθήµατα. Η µη ακαδηµαϊκή αφορά την προσωπική αντίληψη που έχει το άτοµο για 

τον εαυτό του, στην κοινωνική αυτοαντίληψη και τη φυσική αυτοαντίληψη σχετικά µε την 

εµφάνισή του (Encyclopedia of psychology, 2007).   

 

 

 



 55

 

 

    Σύµφωνα µε τη δυναµική θεωρία της αυτοαντίληψης, η αυτοαντίληψη είναι το αποτέλεσµα της 

αξιολόγησης, της ταυτότητας του ατόµου όπως αυτή προσδιορίζεται είτε από την οικογένεια είτε από 

τους συνοµηλίκους. Το άτοµο µε χαµηλή αυτοαντίληψη συχνά προσπαθεί να δηµιουργήσει µια 

ισχυρή κοινωνική εικόνα ώστε να ενισχύσει την αυτοαντίληψή του (Du Plessis, 2005). 

Από τις πιο αντιπροσωπευτικές θεωρίες σχετικά µε την έννοια της αυτοαντίληψης που έχουν 

διατυπωθεί είναι: 

● Η θεωρία του Cooley (1902) 

    Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή η αυτοαντίληψη δοµείται µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

µε τους άλλους. Απέδωσε την έννοια της αυτοαντίληψης στην εικόνα που σχηµατίζει κάποιος για 

τον εαυτό του, η οποία επηρεάζεται από το πώς τον βλέπουν οι άλλοι γύρω του. Ο Cooley (1902) 

υποστηρίζει ότι η «αυτοαντίληψη», δηλ. η εικόνα που σχηµατίζει το παιδί για τον εαυτό του, 

µοιάζει µε έναν κοινωνικό καθρέφτη (looking glass self), δεδοµένου ότι η εικόνα αυτή συντίθεται 

από τις εντυπώσεις που νοµίζουµε ότι οι άλλοι έχουν για µας (Krueger & Trussoni, 2005). 

Πιστεύει ότι ο εαυτός είναι ενεργός και όχι στατικός όπως ο καθρέφτης (Cambell & Fehr, 1990). 

● Η θεωρία του Βurns (1982) 

    Ο Burns (1982) ορίζει ότι η αυτοαντίληψη αποτελείται από όλες τις πεποιθήσεις και τις 

αξιολογήσεις που έχει κάποιος για τον εαυτό του. Αυτές οι πεποιθήσεις, οι γνώσεις (αυτοεικόνες) 

και οι αξιολογήσεις (αυτοεκτίµηση) στην πραγµατικότητα καθορίζουν όχι µόνο το ποιος είσαι, 

αλλά και το ποιος νοµίζεις ότι είσαι, το τι νοµίζεις ότι µπορείς να κάνεις και το τι νοµίζεις ότι 

µπορείς να γίνεις. Αυτές οι γνώσεις και οι αξιολογήσεις του εαυτού µαθαίνονται µέσω της 

εµπειρίας και κυρίως µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση µε τους σηµαντικούς άλλους 

(Ζαφειροπούλου, Σωτηρίου & Ρούσση, 1999). 

● Η θεωρία των Snygg & Combs (1949) 

    Οι Snygg και Combs (1949) όπως αναφέραµε παραπάνω δίνουν έµφαση στη σπουδαιότητα 

ενσυνείδητων συναισθηµάτων και αντιλήψεων και υποστήριξαν ότι κάθε µορφή συµπεριφοράς, 

χωρίς καµία εξαίρεση, προσδιορίζεται από το φαινοµενολογικό πεδίο του δρώντος οργανισµού. 

Ορίζουν την αυτοαντίληψη ως την εικόνα του εαυτού όπως τη βλέπει το άτοµο και όχι όπως 

φαίνεται στους εξωτερικούς παρατηρητές (Λεονταρή, 1998). 
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● H θεωρία του Mead (1934) 

    Η αυτοαντίληψη για τον Mead (1934) διαµορφώνεται µέσα από το παιχνίδι (µίµηση ρόλων), 

όπου το παιδί µαθαίνει να οργανώνει τη συµπεριφορά του, σε σχέση µε τον άλλο. Αυτός ο άλλος 

είναι κατά κάποιο τρόπο, µια οµάδα σηµαντικών άλλων, µε τους οποίους αλληλεπιδρά το άτοµο 

(Παπάνης & Τριάντος, 2004). 

● Η θεωρία του Rogers (1959) 

    O Rogers (1959)  υποστηρίζει ότι το άτοµο ενεργεί έτσι, ώστε ο εαυτός του και οι εµπειρίες του 

να συµφωνούν. Η αυτοαντίληψη είναι ένα οργανωµένο  σύνολο όλων των αντιλήψεων που το 

άτοµο θεωρεί σηµαντικές για τον εαυτό του. Με την εµφάνιση της αυτοαντίληψης προκύπτει και 

η ανάγκη για θετική αποδοχή τόσο από την οικογένεια όσο και από τους συνοµιλήκους του 

(Colna, 1999). Οι εννοιολογικοί ορισµοί που έχουν δοθεί ποικίλλουν. Το περιεχόµενο της 

αυτοαντίληψης εµπεριέχει στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας, προδιαθέσεις και σωµατικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία πολλαπλασιάζονται προοδευτικά όσο µεγαλώνει το άτοµο (Λεονταρή, 

1998). 

    Σύµφωνα µε τον Higgins (1987) η αυτοαντίληψη παρουσιάζει 3 όψεις: 

α) Τον πραγµατικό εαυτό (actual self), ο οποίος αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιότητες που το άτοµο αποδίδει στον εαυτό του. 

β) Τον ιδανικό εαυτό (ideal self), που αντιπροσωπεύει το είδος του ατόµου που κάποιος ελπίζει να 

γίνει ή που ιδανικά θα ήθελε να είναι. 

γ) Το δεοντικό εαυτό (ought self), ο οποίος αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες 

που κάποιος θα έπρεπε να έχει (Παπάνη, 2007). 

    O Skaalvik προσδιόρισε κάποια σηµεία που καθορίζουν την αυτοαντίληψη (Bong & Skaalvik, 

2003). Κάνει λόγο για το πλαίσιο, την αιτιώδη σχέση ανάµεσα στους παράγοντες επιτυχίας ή 

αποτυχίας που επηρεάζουν την αυτοαντίληψη και την ανάπτυξή της, τις αξιολογήσεις των 

σηµαντικών άλλων ατόµων και τις προηγούµενες εµπειρίες που λειτουργούν ως 

προπαρασκευαστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία της αυτοαντίληψης. 

    Η Μακρή – Μπότσαρη (2001) θεωρεί ότι η αυτοαντίληψη αναφέρεται στη γνωστική πλευρά 

της έννοιας του εαυτού. Έχει σχέση µε τα γνωστικά σχήµατα που διαµορφώνει το άτοµο για τον 

εαυτό του και αφορούν την κοινωνική ταυτότητα, τις προδιαθέσεις, ικανότητες, αξίες και τα 

σωµατικά χαρακτηριστικά. Οι Χατζηχρήστου & Hopf (1992, σελ. 254) ορίζουν την αυτοαντίληψη 

«ως την άποψη που έχει το παιδί για τον εαυτό του και τις ικανότητές του, καθώς και την 

περιγραφή που µπορεί να κάνει το παιδί για τον εαυτό του σε µια δεδοµένη στιγµή». 
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 Ουσιαστικά, λοιπόν, κάνουν λόγο για υποκειµενική αντίληψη η οποία διαµορφώνεται από τις 

εµπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις του παιδιού στο περιβάλλον που ζει. Γενικά ο εννοιολογικός 

προσδιορισµός του όρου αυτοαντίληψη έχει γίνει σήµερα αποδεκτό ότι είναι πολυδιάστατος και 

αφορά ένα σύστηµα γνωστικών και συναισθηµατικών δοµών του εαυτού του ατόµου. Συνιστά ένα 

ευρύτερο σύνολο των πεποιθήσεων του, που περιλαµβάνει την αυτοεικόνα του δηλαδή τις 

αυτοπεριγραφές των χαρακτηριστικών του, όσο και την αυτοεκτίµηση µέσω της οποίας 

αυτοαξιολογεί τον εαυτό του σε σχέση µε τις επιδράσεις που δέχεται από το ευρύτερο κοινωνικό 

του περιβάλλον (Πετρόφσκι, 1989). 

    O Shavelson (Shavelson & Bolus, 1982) αναφέρει ότι η αυτοαντίληψη ορίζεται ως οι 

αντιλήψεις που έχει το άτοµο για τον εαυτό του. Αυτές οι αντιλήψεις διαµορφώνονται µέσω της 

εµπειρίας του µε το περιβάλλον και των ερµηνειών που δίνει σ’ αυτές και επηρεάζονται από τις 

ενισχύσεις και τις αξιολογήσεις των σηµαντικών άλλων και τους χαρακτηρισµούς τους για τη 

συµπεριφορά του. Ο Shavelson (1982) αναφέρει ότι η αυτοαντίληψη έχει επτά σηµαντικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που τη χαρακτηρίζουν: 

1. Έχει οργάνωση και δοµή, δεδοµένου ότι οι άνθρωποι ταξινοµούν το απέραντο ποσό 

πληροφοριών που έχουν για τον εαυτό τους. 

2.  Είναι πολυδιάστατη. 

3.  Έχει ιεραρχική δοµή, µε τις αντιλήψεις για την  προσωπική συµπεριφορά στη βάση της (π.χ., οι 

τοµείς της γλωσσικής ικανότητας και των µαθηµατικών συµβάλλουν στην ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη ενώ σωµατικά, κοινωνικά και συναισθηµατικά συστατικά συµβάλλουν στη µη 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη). 

4. Η ιεραρχικά γενική αυτοαντίληψη είναι σταθερή, αλλά, καθώς κατεβαίνουµε προς τη βάση της 

ιεραρχίας, η αυτοαντίληψη καθορίζεται όλο και περισσότερο από την κατάσταση και παράλληλα 

γίνεται λιγότερο σταθερή. 

5. Η αυτοαντίληψη γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλευρη καθώς προχωράµε από την παιδική 

ηλικία στην ενηλικίωση. 

6. Η αυτοαντίληψη έχει µια περιγραφική και µια αξιολογική πτυχή. Έτσι τα άτοµα 

µπορούν να αναφέρουν «είµαι ευτυχής» ή να υποστηρίζουν ότι «πηγαίνω καλά στα µαθηµατικά». 

7. Η αυτοαντίληψη µπορεί να διαφοροποιηθεί από άλλες ψυχολογικές δοµές, όπως είναι το 

ακαδηµαϊκό επίτευγµα. 

    Ο ευρύς αυτός ορισµός της αυτοαντίληψης από τους Shavelson & Bolus (1982), ως ένα 

ψυχολογικό κατασκεύασµα που δεν µπορεί όµως να παρατηρηθεί και να µελετηθεί άµεσα, έχει 

θεωρηθεί από τους σύγχρονους ερευνητές ο πλέον αποδεκτός. 
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 Συµπερασµατικά, λοιπόν, η αυτοαντίληψη θεωρείται ως η γνωστική πτυχή του εαυτού και γενικά 

αναφέρεται στην ολότητα ενός σύνθετου, οργανωµένου συστήµατος των όσων το άτοµο έχει ως 

πιστεύω, ιδανικά, στάσεις και συµπεριφορές και τα θεωρεί ως αληθινά για την προσωπικότητά 

του και την ύπαρξή του (Huitt, 2004). 

 

3.2. Οι έννοιες της αυτοαντίληψης και του εγώ 

 

    Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος εγώ χρησιµοποιείται άλλοτε ως ταυτόσηµος µε τον όρο εαυτός 

και άλλοτε για να εκφράσει ορισµένες λειτουργίες του µόνο. Το εγώ όπως ορίστηκε από τον Freud 

(1946) λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ψυχικών λειτουργιών µε σκοπό να διαφυλάσσει την 

ακεραιότητα του ατόµου. Ο ενωτικός αυτός χαρακτήρας του εγώ είναι ένα στοιχείο που 

περιέχεται συχνά και στον ορισµό της αυτοαντίληψης. Γι’ αυτό ορισµένοι ερευνητές θεώρησαν 

ότι το εγώ αντιστοιχεί στην ενεργητική µορφή του εαυτού. Άλλοι  ερευνητές χρησιµοποίησαν τον 

όρο εγώ για να υποδηλώσουν όχι την πτυχή του εαυτού για την οποία έχει συνείδηση το άτοµο, 

αλλά αυτή που είναι εµφανής σε κάποιον εξωτερικό παρατηρητή. Το εγώ είναι µια υποθετική 

έννοια, κάτι που δεν µπορεί να παρατηρηθεί ευθέως, αλλά που συµπεραίνεται από τη 

συµπεριφορά του ατόµου. Είναι το µέρος του εαυτού που έρχεται σε επαφή µε τον εξωτερικό 

κόσµο (Λεονταρή, 1996). 

    Από τους νεώτερους θεωρητικούς αυτός που ασχολήθηκε διεξοδικά µε το εγώ είναι ο Byrne 

(1984) ο οποίος υποστήριξε ότι το εγώ συγκεντρώνει τρία διαφορετικά αλλά αλληλοεξαρτώµενα 

µέρη: α) Το γονέα που περιλαµβάνει τα συναισθήµατα, τις στάσεις και τις συµπεριφορές που θα 

χαρακτήριζαν µια γονεϊκή µορφή, β) τον άλλο που συγκεντρώνει, αφοµοιώνει και αξιολογεί όλα 

τα στοιχεία της παρούσας πραγµατικότητας  και γ) το παιδί που σκέφτεται, µιλάει και ενεργεί. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να πει κανείς ότι η διάκριση µεταξύ του εγώ και της 

αυτοαντίληψης δεν είναι ξεκάθαρη, αφού πολλοί µελετητές χρησιµοποιούν τους δύο όρους 

αδιαφοροποίητα ή τον έναν από αυτούς µε διπλή σηµασία (Λεονταρή, 1996). 

 

3.3. Αυτοαντίληψη- αυτοεκτίµηση- αυτοπαρουσίαση 

 

    Πολλοί θεωρούν την αυτοαντίληψη συνώνυµη µε την αυτοεκτίµηση. Οι δύο αυτές έννοιες δεν 

θα πρέπει, όµως να συγχέονται. Στην ουσία, η αυτοαντίληψη αποτελεί τη γνωστική πλευρά της 

αυτογνωσίας και αναφέρεται σε ένα γενικότερο προβληµατισµό σχετικά µε τον εαυτό. 
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 Ενώ η αυτοεκτίµηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηµατική πλευρά και δείχνει το βαθµό στον οποίο 

το άτοµο αποδέχεται και επιδοκιµάζει τον εαυτό του (Πουρκός, 1997). Ο Coopersmith (1967, σελ. 

5) όρισε την αυτοεκτίµηση ως µια «προσωπική εκτίµηση αυτοαξίας, η οποία εκφράζεται στη 

στάση που κρατά το άτοµο προς τον εαυτό του». Πιο συγκεκριµένα η αυτοεκτίµηση ενός ατόµου 

εξαρτάται από το βαθµό, στον οποίο το άτοµο έχει πετύχει τους στόχους του. Είναι µια 

προσωπική εκτίµηση όλων των διαστάσεων του εαυτού, αναφορικά µε το τι θέλει ή δεν θέλει να 

είναι, σε σχέση µε τις αξίες και τα πιστεύω του. 

    Ο Burns (1982) για παράδειγµα θεωρεί ότι η αυτοαντίληψη περιλαµβάνει δύο πτυχές. Η πρώτη 

είναι η περιγραφική που αποτελεί το γνωστικό συστατικό, ανεξάρτητα αν η γνώση αυτή είναι 

υποκειµενική ή αντικειµενική και η δεύτερη είναι η  αξιολογική που αξιολογεί τα στοιχεία του 

εαυτού.  Η αυτοαντίληψη, λοιπόν, είναι η εικόνα που έχει το άτοµο για τον εαυτό του, αναφορικά 

µε την ικανότητά του ως προς ένα τοµέα της ζωής του (π.χ. γνωστικό) µπορεί να ανταποκρίνεται 

στην πραγµατικότητα οπότε είναι ρεαλιστική, ή όχι, οπότε είναι µη ρεαλιστική. Ακόµη µε τον ίδιο 

όρο νοείται και το σύνολο των χαρακτηριστικών που το άτοµο νοµίζει ότι κατέχει. Από την άλλη 

πλευρά, η αυτοεκτίµηση είναι το συναισθηµατικό περιεχόµενο της σχέσης εαυτός-εγώ. Εξαρτάται 

από το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης σε µια συγκεκριµένη περιοχή καθώς και την αξιολόγηση 

από το άτοµο στη συγκεκριµένη αυτή περιοχή (Πουρκός, 1997). 

     Άλλοι ερευνητές τονίζουν ότι παρά τη σαφή σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα στην 

αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση, οι δυο όροι είναι απαραίτητο να διαφοροποιούνται. Η 

αυτοαντίληψη έχει σχέση µε τον προβληµατισµό γύρω από την ψυχολογική ταυτότητα του 

ατόµου ενώ η αυτοεκτίµηση σχετίζεται µε την αξιολογική και συναισθηµατική της επένδυση. 

     Τη σχέση µεταξύ αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης περιγράφουν οι Wells και Marwell (1976, 

σελ. 18) ως εξής: «Αν θεωρήσουµε ότι η αυτοαντίληψη απαρτίζεται από ένα σύνολο στάσεων 

προς τον εαυτό, η αυτοεκτίµηση θα µπορούσε να οριστεί ως η αξιολογική πτυχή καθεµίας από 

αυτές τις στάσεις ή το σύνολο αυτών των επιµέρους αξιολογήσεων». Ο James (1963) υποστήριξε 

ότι η αυτοεκτίµηση επηρεάζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις υποκειµενικές 

αξιολογήσεις του ατόµου ως προς την επίτευξη ή όχι των επιδιωκόµενων στόχων του.  

    Ο Rosenberg (1986) τονίζει ότι η αυτοεκτίµηση δεν αναφέρεται σε συναισθήµατα 

ανωτερότητας, την πεποίθηση δηλαδή ενός ατόµου ότι υπερέχει έναντι των άλλων, ή 

συναισθήµατα τελειότητας, την πεποίθηση δηλαδή του ατόµου ότι είναι αλάθητο ή χωρίς 

ελαττώµατα, αλλά αναφέρεται σε συναισθήµατα αποδοχής της εικόνας που έχει το άτοµο για τον 

εαυτό του. Η έννοια της αυτοεκτίµησης αντανακλά τη σχέση του ιδανικού µε τον πραγµατικό 

εαυτό, δηλαδή, δείχνει τη στάση του κάθε ανθρώπου προς τον εαυτό του ή οποία πηγάζει µέσα 

από τις κρίσεις του για την προσωπική του αξία (Χατζηχρήστου, 2008). 
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 Ο εαυτός που παρουσιάζουµε στους άλλους έχει κοινωνικά στοιχεία τα οποία απαρτίζουν ένα 

ρόλο. Ο Coffman (1959) περιγράφει αυτή τη διαδικασία σαν µια θεατρική παράσταση κατά την 

οποία το άτοµο επιλέγει προσεκτικά τις κατάλληλες λεκτικές και µη λεκτικές συµπεριφορές 

προκειµένου να παρουσιάσει την εικόνα που θέλει στους άλλους. Ο James (1963) υποστηρίζει ότι 

παρουσιάζουµε ένα µέρος του εαυτού µας στην οικογένειά µας, ένα άλλο στους φίλους µας και 

ένα άλλο στο επαγγελµατικό µας περιβάλλον. Υπάρχουν λόγοι που παρακινούν τα άτοµα να 

θέλουν να προβάλουν µια συγκεκριµένη εικόνα στους άλλους, µια εικόνα που µπορεί να µην έχει 

καµία σχέση µε τον πραγµατικό τους εαυτό.  Η αυτοπαρουσίαση, λοιπόν, είναι µια στρατηγική 

που αποσκοπεί στο να οδηγήσει τους άλλους να αποδώσουν στο άτοµο το ρόλο τον οποίο αυτό 

επιθυµεί να του αναγνωρίζεται (Λεονταρή, 1996). 

 

3.4. ∆ιαστάσεις της αυτοαντίληψης 

 

    O Higgins (1989) αναφέρει ότι στο σύνολο των αντιλήψεων που το άτοµο έχει διαµορφώσει για 

τον εαυτό του, συνδυάζονται οι παρακάτω τρεις όψεις του εαυτού: α) η προσωπική αυτοαντίληψη, 

η οποία σχετίζεται µε τη γνώµη που έχει το κάθε άτοµο για τον εαυτό του (π.χ. «έχω καστανά 

µάτια», «είµαι όµορφος», «είµαι έξυπνος»), β) η κοινωνική αυτοαντίληψη, η οποία 

διαµορφώνεται από την εντύπωση που έχει το άτοµο για το πώς το βλέπουν οι άλλοι (π.χ. «οι 

άλλοι πιστεύουν ότι έχω πολύ χιούµορ») και γ)  η ιδανική αυτοαντίληψη, η οποία περιλαµβάνει τα 

χαρακτηριστικά που το άτοµο θα ήθελε να έχει ο εαυτός του (π.χ. «θα ήθελα να ήµουν άριστος 

µαθητής»).  Πολλές φορές οι τρεις αυτές όψεις του εαυτού βρίσκονται σε ασυµφωνία µεταξύ τους, 

µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων στο άτοµο. Όταν η προσωπική και η 

ιδανική αυτοαντίληψη διαφέρουν, το άτοµο βιώνει δυσάρεστα συναισθήµατα (π.χ. απογοήτευση) 

και έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση. Ιδιαίτερα όταν η προσωπική αυτοαντίληψη διαφέρει από την 

κοινωνική, το άτοµο αισθάνεται ότι απειλείται (Χατζηχρήστου, 2008).  

    Ως προς το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης, οι ερευνητές (Rosenberg, 1986· Marsh, 1989) 

συµφωνούν ότι εµπεριέχει στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας, προδιαθέσεις και σωµατικά 

χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας είναι άπειρα και αποτελούν σηµαντικές 

πτυχές της αυτοαντίληψης. Περιλαµβάνουν το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, τη 

θρησκεία, το όνοµα κ.α. Όσο µεγαλώνει το άτοµο, τα στοιχεία αυτά πολλαπλασιάζονται 

προοδευτικά. Ο Rosenberg (1986) τα χωρίζει σε έξι κατηγορίες: 
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1. Το κοινωνικό status αποτελεί µια οικουµενική βάση κατηγοριοποίησης. Το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, η κοινωνική τάξη, το επάγγελµα αποτελούν κριτήρια κατηγοριοποίησης 

σε όλες τις κοινωνίες. 

2. Η συµµετοχή σε οµάδες µπορεί να αναφέρεται στην πολιτισµική ταυτότητα του ατόµου (π.χ. 

Γάλλος, Έλληνας). 

3. Τον κοινωνικό χαρακτηρισµό (περιθωριακές οµάδες). 

4. Την προσωπική ιστορία του ατόµου (χαρακτηρισµοί που προκύπτουν από τη δράση του ατόµου 

και τις εµπειρίες του). 

5. Τους κοινωνικούς τύπους που διαµορφώνονται µε βάση τα ενδιαφέροντα, τις στάσεις, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τις συνήθειες των ατόµων. 

6.  Η προσωπική ταυτότητα η οποία αναφέρεται στις βαθύτερες σκέψεις, συναισθήµατα και 

επιθυµίες του ατόµου και εκφράζει το σύνολο των στοιχείων της προσωπικότητας του ατόµου. 

Ένα άλλο στοιχείο που περιέρχεται στην αυτοαντίληψη είναι οι προδιαθέσεις, που σχετίζονται 

περισσότερο µε τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του ατόµου, όπως είναι οι στάσεις του και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, οι ικανότητες, οι αξίες και οι συνήθειές του. Τα 

σωµατικά χαρακτηριστικά είναι το τρίτο στοιχείο που συνθέτει το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης 

και αφορά στην αντίληψη που έχει το άτοµο για το σώµα του. 

    Η εικόνα αυτή είναι δυνατό να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Οι αντιλήψεις που 

έχουν οι άνθρωποι για την εικόνα του σωµατικού εαυτού, επηρεάζονται από το εξελικτικό στάδιο 

που βρίσκονται, δηλαδή η εικόνα του ατόµου για τον εαυτό του δεν είναι σταθερή σε όλα τα 

στάδια της ζωής του, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα µε τις εµπειρίες που αποκτά και το επίπεδο 

ωρίµανσής του. 

    Καθώς η εικόνα του εαυτού γίνεται όλο και σαφέστερη το άτοµο συνειδητοποιεί όλο και πιο 

καθαρά τη διαφορετικότητα των δικών του αντιλήψεων για τον εαυτό του από τις αντιλήψεις των 

άλλων, όπως και από τις αντιθέσεις µεταξύ των «πραγµατικών και των πιθανών εαυτών». Αυτές οι 

αντιθέσεις όµως δε φαίνεται να προβληµατίζουν ιδιαίτερα πριν την έναρξη της εφηβείας, οπότε 

και γίνεται επιτακτική η ανάγκη της σύνθεσης των διαφόρων πτυχών του εαυτού (Λεονταρή, 

1996). 
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3.5. ∆ιαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

             

    Η διαδικασία του σχηµατισµού της αυτοαντίληψης αρχίζει από τους πρώτους µήνες της ζωής 

του ανθρώπου, συνεχίζει κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και σταθεροποιείται, χωρίς βέβαια 

να αποκλείονται τροποποιήσεις, κατά την ώριµη ηλικία. Η αυτοαντίληψη διαφοροποιείται µε την 

πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη του ατόµου τόσο ως προς το περιεχόµενό της όσο και ως 

προς τη δοµή της. Κοινή αποδοχή είναι ότι η απόκτηση από µέρους των παιδιών της έννοιας της 

αυτοαντίληψης αποτελεί µια διαδικασία που συντελείται βαθµιαία και για µακρό χρονικό 

διάστηµα. Πολλοί µελετητές θεωρούν ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται στην πρώτη παιδική ηλικία 

και άλλοι υποστηρίζουν πως η διαµόρφωσή της οριστικοποιείται στη διάρκεια της εφηβείας 

(Λεονταρή, 1996). 

    Στο πρώτο στάδιο του σχηµατισµού της αυτοαντίληψης το άτοµο αρχίζει να ανακαλύπτει τα 

σωµατικά του µέλη και σχηµατίζει γενική εικόνα για το σώµα του. Η σωµατική εικόνα 

σχηµατίζεται νωρίς όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι τα βρέφη (8-9 µηνών) είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και αργότερα να τον αναγνωρίζουν στις 

οικογενειακές φωτογραφίες. Οι βαθµιαίες σωµατικές αλλαγές που γίνονται κατά την παιδική 

ηλικία αφοµοιώνονται εύκολα στη σωµατική εικόνα αλλά οι ραγδαίες µεταβολές που γίνονται 

κατά την εφηβική ηλικία δηµιουργούν έντονες ανησυχίες και φόβους (Ματσαγγούρας, 1983). 

    Από τις σύγχρονες θεωρίες φαίνεται ότι τα παιδιά διαµορφώνουν την αυτοαντίληψη ή την 

εικόνα του εαυτού τους κατά ένα µεγάλο µέρος από τα µηνύµατα που παίρνουν από τους άλλους. 

Η εικόνα που διαµορφώνει το παιδί στους πρώτους χρόνους αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του αλλά είναι κρίσιµη επειδή η αυτοαντίληψη θέτει τα θεµέλια για τις σχέσεις και τη στάση 

απέναντι στους άλλους αλλά και στη διαµόρφωση της ίδιας του της προσωπικότητας. Ο Marsh 

(1989) και οι Watkins και συνεργάτες (1997) έδειξαν ότι η αυτοαντίληψη αλλάζει ανάλογα µε την 

ηλικία. Σε µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν βρέθηκε ότι σηµειώνεται µια πτώση της 

αυτοαντίληψης των παιδιών της προεφηβικής ηλικίας.  

    Πιο συγκεκριµένα ο Marsh (1988) µελέτησε διάφορες διαστάσεις της αυτοαντίληψης και 

κατέληξε ότι η αυτοαντίληψη είναι πιο µειωµένη κατά τη διάρκεια των προεφηβικών ετών, είναι 

σταθερή στη µέση εφηβεία και αυξάνεται προς το τέλος της. Μάλιστα ο Rosenberg (1985 στο 

Marsh, 1989) παρατήρησε ότι οι διαταραχές της αυτοαντίληψης εµφανίζονται να είναι οξύτερες 

κατά τη διάρκεια της πρόωρης εφηβείας, γύρω από τις ηλικίες των 12-13 ετών. Αυτό δεν ισχύει 

βέβαια για όλες τις διαστάσεις της αυτοαντίληψης, αλλά εµφανίζεται να ισχύει για τις 

περισσότερες. 
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 Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης, είναι ο 

τρόπος µε τον οποίο αλληλεπιδρά το άτοµο µε την κοινωνία. Το πώς βλέπει το άτοµο τον εαυτό 

του έχει σχέση µε το πώς το αντιµετωπίζουν οι άλλοι. Κάθε πράξη του έχει ως αποτέλεσµα µια 

αντίδραση από τους γύρω του. Από την αντίδραση αυτή αντιλαµβάνεται αν η πράξη του έχει 

αξιολογηθεί θετικά ή αρνητικά (Marsh, 1989). 

   Το άτοµο µε θετική αυτοαντίληψη έχει συναισθήµατα αυτοαποδοχής και αυτοσεβασµού. 

Αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως ικανό και άξιο, αρεστό στους άλλους οι οποίοι το εκτιµούν. 

Έχει εµπιστοσύνη στον εαυτό του και µπορεί να διακρίνει τα αρνητικά του σηµεία και τις 

αδυναµίες του. Η εµπιστοσύνη στον εαυτό και η αυτοαποδοχή το κάνει ανεξάρτητο και 

δηµιουργικό. Είναι µια δυναµική διαδικασία και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χαρακτηριστεί 

ως έµφυτη και αναπτύσσεται ή κατασκευάζεται µέσω της αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό 

περιβάλλον. Αυτή η δυναµική πτυχή της αυτοαντίληψης είναι σηµαντική. Οι θεωρίες της 

αυτοαντίληψης φαίνονται να συµφωνούν ότι οι αυτοαντίληψη διαµορφώνεται κυρίως µέσω των 

αλληλεπιδράσεων µε τους σηµαντικούς άλλους. Η γονική αποδοχή θεωρείται θεµελιώδης στο 

σχηµατισµό µιας θετικής αυτοαντίληψης. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η οικογένεια , όπου τα 

παιδιά εσωτερικεύουν την εικόνα που οι γονείς εµφανίζονται να έχουν γι’ αυτά (Leonardi, 1993). 

    Καθώς το παιδί µπαίνει στη σχολική ηλικία, οι συµµαθητές και µετά ο δάσκαλος παίρνουν τη 

θέση των γονιών ως σηµαντικοί άλλοι και επηρεάζουν τη διαµόρφωση ή µη µιας θετικής 

αυτοαντίληψης στο παιδί. Το σχολικό περιβάλλον διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στο 

σχηµατισµό της αυτοαντίληψης. Ανάλογα µε τις εµπειρίες και τα βιώµατα που θα έχει το παιδί 

κατά τη σχολική περίοδο θα αναπτύξει µια αντίληψη του εαυτού του ως ατόµου αξιόλογου ή 

ασήµαντου (Burns, 1982). Η έννοια της αυτοαντίληψης κατέχει σηµαντική θέση σε πολλές από τις 

θεωρίες ανάπτυξης του παιδιού. Η µέση σχολική ηλικία θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική στην 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης. 

    Τα παιδιά όταν φτάνουν στο σχολείο έχουν ήδη σχηµατίσει µια σαφή ιδέα για τον εαυτό τους 

και τις ικανότητές τους. Μέσα στη σχολική κοινότητα το παιδί αξιολογείται σε σύγκριση µε τα 

άλλα παιδιά και αυτή η σύγκριση φαίνεται ότι αποτελεί µια σηµαντική πηγή αυτοαξιολόγησης και 

διαµόρφωσης της αυτοαντίληψης (Λεονταρή, 1996). Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τις απόψεις 

των ερευνητών για τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης στη διάρκεια της εξελικτικής πορείας του 

ατόµου από τη γέννησή του έως την εφηβεία. 
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3.5.1. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης στη βρεφική ηλικία 

           

    Στα βρέφη η αυτοαντίληψη διαµορφώνεται τους πρώτους 8-12 µήνες, στη διάρκεια των οποίων 

δεν µπορούν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από τους άλλους και ιδιαίτερα από τη µητέρα. Ζουν 

και υπάρχουν µέσα από την εικόνα της µητέρας (Lewis & Brooks-Gunn, 1979).  

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

του. Σε αυτό το στάδιο το βρέφος δύσκολα διακρίνει τη διαφορά ανάµεσα στον εαυτό του και τη 

µητέρα του. Κατά τη Mahler το βρέφος αρχικά βρίσκεται σε µια αυτιστική κατάσταση, χωρίς 

καµία διάκριση του εαυτού του από τους άλλους. Μετά τις πρώτες εβδοµάδες, το νεογέννητο 

περνά σε µια κατάσταση οµαλής συµβιωτικής σχέσης, κατά την οποία ο εαυτός και η µητέρα 

θεωρούνται ενιαίο σύνολο. Η Margaret Mahler (1975) τόνισε ότι η διαδικασία του χωρισµού είναι 

εκείνη που βοηθά το βρέφος να συνειδητοποιήσει ότι η µητέρα είναι ον ξεχωριστό από αυτό. 

Σταδιακά µέσα από το παιχνίδι µε το σώµα του, την επαφή µε τη µητέρα και την ωρίµανση των 

αντιληπτικών λειτουργιών, το παιδί αρχίζει να διαχωρίζει τον εαυτό του από τη µητέρα. 

    Σύµφωνα, όµως, µε τη θεωρία της έµφυτης διυποκειµενικότητας το βρέφος διακρίνει τον εαυτό 

του απ’ τους άλλους και συνειδητά επιλέγει να µοιραστεί κίνητρα, προθέσεις και συναισθήµατα 

προκειµένου να επικοινωνήσει µε το σύντροφό του (Κουγιουµουτζάκης, Μαρκοδηµητράκη & 

Τσούρτου, 2006). 

    Στο επόµενο στάδιο (16-24 µήνες), το βρέφος κατανοεί προοδευτικά ότι είναι µια ξεχωριστή 

και αυτόνοµη οντότητα, που µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά ακόµη και όταν η µητέρα είναι 

απούσα. Το παιδί πρέπει να βγει από τη συµβιωτική σχέση, µε τη µητέρα για να µπορέσει να 

αποκτήσει τα ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά του. Αλλά ακόµη και όταν το επιτύχει αυτό, η 

απουσία της µητέρας του, του προκαλεί στενοχώρια και κατάθλιψη γεγονός που κατά τη Mahler 

(1975) οφείλεται στο ότι η εσωτερικευµένη µητρική εικόνα δεν είναι ακόµη σταθερή  (Λεονταρή, 

1996). Κατά το 18ο µήνα περίπου, το βρέφος αρχίζει να αναγνωρίζει κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά όπως είναι το φύλο, η ηλικία, οι ικανότητές του και είναι πλέον σε θέση να 

αναγνωρίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και σε φωτογραφίες (Fasig, 2000).  

    Η ηλικία των δύο ετών αποτελεί το στάδιο της εµφανίσιµης αυτοαντίληψης καθώς αρχίζουν οι 

πρώτες αναφορές του βρέφους στο εγώ, εσύ (Meadows, 1999). Την ίδια εποχή, τα βρέφη 

κατακτούν και την έννοια της µονιµότητας των αντικειµένων και των προσώπων, γεγονός που 

συντελεί στη συνειδητοποίηση ότι ο εαυτός είναι µια οντότητα που διαθέτει συνέχεια στο χώρο 

και το χρόνο. Καθώς το παιδί αναγνωρίζει τον εαυτό του ως αντικείµενο, συνειδητοποιεί ότι το 

περιβάλλον του και κυρίως οι σηµαντικοί άλλοι είναι δυνατό να το κρίνουν και να το αξιολογούν.  
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Κατά το Winnicott (1996) το εγώ αναπτύσσεται σε τρία στάδια: 

1. Το στάδιο της ολοκλήρωσης, κατά το οποίο το βρέφος αρχίζει να διαφοροποιείται από το 

περιβάλλον του. 

2. Το στάδιο της απόκτησης προσωπικότητας, τη σύνθεση δηλαδή των διαφόρων πτυχών του 

εαυτού. 

3. Το στάδιο της διαµόρφωσης σχέσεων, όταν το βρέφος δέχεται το διαχωρισµό από τη µητέρα 

και στρέφεται σε περισσότερες σχέσεις (Χατζηχρήστου, 2008). 

 

3.5.2. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης στην προσχολική ηλικία 

 

    Στην προσχολική ηλικία των 3-5 ετών τα παιδιά αντιλαµβάνονται περισσότερο το σωµατικό 

εαυτό και αυτοπροσδιορίζονται µε περιγραφικούς χαρακτηρισµούς, όχι µόνο για τα φυσικά 

χαρακτηριστικά τους αλλά και για κάποιες δραστηριότητές τους («έχω πράσινα µάτια», «µπορώ 

να δένω τα κορδόνια µου»). Οι αυτοπεριγραφές τους αφορούν κυρίως σε εξωτερικά και εµφανή 

χαρακτηριστικά (π.χ. όνοµα, φύλο, ηλικία, εµφάνιση, αγαπηµένες δραστηριότητες) αν και σε αυτή 

την ηλικία δεν έχουν κατανοήσει ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως ότι το φύλο είναι σταθερό και 

αµετάβλητο (Χατζηχρήστου, 2008). 

Στο στάδιο αυτό η αίσθηση αποτελεσµατικότητας του παιδιού σε σχέση µε τις νέες πρωτοβουλίες 

που αναλαµβάνει και η αποδοχή του από τους άλλους, όπως αυτό φαίνεται από τις θετικές τους 

αντιδράσεις και ενθαρρύνσεις, συντελούν στη δηµιουργία ενός συναισθήµατος αυτοπεποίθησης 

και ικανοποίησης, που αποτελεί τη βάση για τη διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης 

(Λεονταρή, 1996). 

    Ο Erikson (1963) θεωρεί ότι στο στάδιο αυτό, το οποίο ονοµάζει «στάδιο πρωτοβουλίας-

ενοχής», η αυτοαντίληψη καθορίζεται από τις κοινωνικές προσδοκίες για ανεξαρτησία στις 

κινήσεις και από κίνητρα τα οποία απορρέουν από κάποια αυτονοµία και έλεγχο που µόλις έχει 

αποκτηθεί. Η διάσταση της πρωτοβουλίας αντιπροσωπεύει την απόσπαση του παιδιού από τη 

γονική εξάρτηση και την προσπάθεια του να αντιµετωπίζει τις ανάγκες του µόνο του. Η ανάληψη 

πρωτοβουλιών είναι σηµαντική, γιατί κατ’ αυτό τον τρόπο µεγαλώνει συνεχώς η αυτονοµία του 

παιδιού και συντελείται το πρώτο µεγάλο βήµα προς την ανεξαρτησία. Αν το παιδί ενθαρρυνθεί 

στις προσπάθειές του αυτές, η αίσθηση πρωτοβουλίας θα είναι έντονη. Στην αντίθετη περίπτωση η 

έλλειψη ευκαιριών και τα αρνητικά συναισθήµατα που βιώνει το παιδί όταν αποθαρρύνεται ή 

τιµωρείται, επειδή προσπαθεί να ξεπεράσει τα δεδοµένα όρια, έχουν ως αποτέλεσµα το 

συναίσθηµα της ενοχής και επηρεάζουν αρνητικά τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψής του.  
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    Στην ηλικία των 3-5 ετών η αυτοαντίληψη στηρίζεται κυρίως σε εξωτερικά και εµφανή 

χαρακτηριστικά, όπως ονόµατα, εξωτερική εµφάνιση, υλικά αγαθά που το παιδί έχει στην κατοχή 

του και τυπικές συµπεριφορές. Οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιούνται από τα παιδιά για να 

προσδιορίσουν τον εαυτό τους είναι περιγραφικοί αλλά είναι σαφώς συνδεδεµένοι µε µια θετική ή 

αρνητική χροιά, γεγονός που επιδρά στη δηµιουργία µιας θετικής ή αρνητικής αυτοαντίληψης        

(Λεονταρή, 1996). Σε αυτή την ηλικία µπορούν τα παιδιά  να κάνουν διακρίσεις µε βάση την 

ηλικία. Για παράδειγµα, ξεχωρίζουν φωτογραφίες ατόµων διαφόρων ηλικιών τοποθετώντας τις σε 

οµάδες, όπως «µικρά παιδιά», «µεγάλα παιδιά», «γονείς» (Thompson, 1975). 

 

3.5.3. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης στη σχολική ηλικία 

 

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

πολυπλοκότερη. Σε αυτό το στάδιο, γίνεται µια στροφή προς τον «εσωτερικό εαυτό» και στις 

αυτοπεριγραφές των παιδιών αυξάνονται σταδιακά οι αναφορές σε ψυχολογικά χαρακτηριστικά. 

Στην αρχή της σχολικής ηλικίας, τα παιδιά επικεντρώνονται σε γενικά χαρακτηριστικά (π.χ. 

έξυπνος, φιλικός, τίµιος κ.α.) και συναισθηµατικές καταστάσεις (π.χ. χαρούµενος, λυπηµένος), 

ενώ κατά το στάδιο της πρώιµης εφηβείας οι αναφορές επικεντρώνονται σε πιο αφηρηµένα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Χατζηχρήστου, 2008). Στην ηλικία των 5-7 ετών τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους µε βάση το σωµατικό εαυτό, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τη 

φυσική ικανότητα, τη γνωστική ικανότητα, τις δραστηριότητες τους, την κοινωνική αποδοχή και 

τον τρόπο συµπεριφοράς. Τα παιδιά των 8 περίπου ετών σύµφωνα µε τον (Broughton, 1978) ήταν 

σε θέση να κάνουν διάκριση µεταξύ σώµατος και νου. Επίσης µπορούσαν να κατανοήσουν την 

υποκειµενικότητα του εαυτού, καθώς και το γεγονός ότι κάποιος διαφέρει από τους άλλους όχι 

επειδή φαίνεται διαφορετικός ή έχει στην κατοχή του διάφορα υλικά αγαθά, αλλά επειδή έχει 

διαφορετικά συναισθήµατα (Λεονταρή, 1996). 

    Οι Montemayor και Eisen (1977) από απαντήσεις παιδιών ηλικίας 11-17 ετών στην ερώτηση 

«ποιος ή ποια είµαι», διαπίστωσαν ότι τα µικρότερα παιδιά επικέντρωναν την προσοχή τους σε 

εξωτερικά, εµφανή χαρακτηριστικά, ενώ τα µεγαλύτερα σε εσωτερικές, αφηρηµένες ιδιότητες, 

πεποιθήσεις και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Τα πρώτα χρόνια που το παιδί πηγαίνει στο 

σχολείο, παρατηρείται µείωση των υπερβολικά θετικών χαρακτηριστικών που χρησιµοποιούσε για 

να περιγράψει του εαυτό του σε προηγούµενες ηλικίες. Για παράδειγµα τα παιδιά Α΄, Β΄, Γ΄ 

∆ηµοτικού έχουν αρνητική εικόνα για την ικανότητά τους στα µαθηµατικά και την ανάγνωση. 
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 Η αρνητική αυτοαντίληψη των µαθητών σε αυτή την ηλικία οφείλεται στην υπερβολικά θετική 

εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους τα προηγούµενα χρόνια και στην απουσία κοινωνικών 

συγκρίσεων, οι οποίες ξεκινούν µε την ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι τα παιδιά στο δηµοτικό αξιολογούν τον εαυτό τους βάσει περισσότερο αντικειµενικών 

κριτηρίων και σύµφωνα µε τις αξιολογήσεις των δασκάλων τους.  Οι συγκρίσεις του παιδιού µε 

συνοµηλίκους του για την αξιολόγηση του εαυτού, αποτελούν σηµαντική διαδικασία.  

Η ικανότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας να χρησιµοποιούν κοινωνικές συγκρίσεις για την 

αξιολόγηση του εαυτού, βασίζεται στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων και των νοητικών 

λειτουργιών, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού περιβάλλοντος (Χατζηχρήστου, 2008). 

          

 

3.5.4. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης στην εφηβεία 

 

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

ανάπτυξης. Καθώς οι εµπειρίες πληθαίνουν και διαφοροποιούνται, εξελίσσεται η συµβολική 

ικανότητα και συνειδητοποιείται η ύπαρξη ενός µη φυσικού εαυτού, τα στοιχεία του οποίου είναι 

περισσότερο αφηρηµένα. Στο στάδιο αυτό παρατηρείται µια αναδιοργάνωση της προσωπικότητας 

µε αφετηρία την αλλαγή της σωµατικής εικόνας και την αναζήτηση ταυτότητας  που σκοπό έχει 

την ένταξη του ατόµου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι αλλαγές στην αυτοαντίληψη των 

εφήβων θεωρείται αποτέλεσµα της νοητικής τους ανάπτυξης. Στην προσπάθεια του να δει τον 

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

πολυπλοκότητας. Αυτό κατά τον Rosenberg οδηγεί σε µια σχετική αστάθεια του εαυτού. Καθώς 

όµως οι έφηβοι µαθαίνουν τι ακριβώς αναµένουν οι άλλοι από αυτούς, διαµορφώνουν µια 

σταθερή εικόνα του εαυτού (Λεονταρή, 1996). 

    Τα πορίσµατα της έρευνας των Protinsky και Farrier (1980) έδειξαν ότι η αυτοαντίληψη ήταν 

περισσότερο ασταθής κατά την προεφηβεία και σταθεροποιούνταν προοδευτικά κατά τη διάρκεια 

της εφηβείας. Η Harter (1986) αναφέρει ότι οι έφηβοι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την 

πολυδιάστατη δοµή της προσωπικότητάς τους και όπως φαίνεται οι αυτοπεριγραφές τους 

ποικίλουν ανάλογα µε το ρόλο που έχουν (π.χ. πώς είναι στη σχέση τους µε τους γονείς, τους 

φίλους, του συµµαθητές τους) (Χατζηχρήστου, 2008). 

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

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

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

παρουσιάζουν αλλαγές. Η αλλαγή στην ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη είναι πιθανό να οφείλεται στις 

αυξηµένες προσδοκίες των άλλων για ακαδηµαϊκή επιτυχία και η αλλαγή ως προς τις σχέσεις µε 

την οικογένεια προφανώς επηρεάζεται από την ποιοτική αλλαγή των σχέσεων του εφήβου µε τα 

µέλη της οικογένειάς του. 

    Στην εφηβεία το άτοµο επαναστατεί ενάντια στο πλέγµα των δεσµών που το ενώνουν µε τους 

γονείς και τα αδέλφια, πρόσωπα που το ίδιο δεν έχει επιλέξει. ∆ε θέλει πια να ορίζεται ως ο γιος 

του πατέρα του ή ο αδερφός της αδερφής του (Laing, 1961). Η αλλαγή αυτή είναι δυνατό να 

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

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

αρνητική αυτοαντίληψη. Αν νιώσουν ότι η αυτοαντίληψή τους δεν συµφωνεί µε την εικόνα που 

έχουν οι άλλοι για αυτούς είναι πολύ πιθανό να αισθανθούν έντονη απογοήτευση (Laspley, Rice 

& Fitzgerald, 1990). 

 

 

3.6. Χαρακτηριστικά και ιδιότητες αυτοαντίληψης 

 

    Η αυτοαντίληψη είναι µια διαδικασία µε τρεις ιδιότητες (Marsh, 1989): 

1. «Μαθαίνεται»: Η αυτοαντίληψη δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει εκ γενετής στον άνθρωπο. 

Προκύπτει βαθµιαία τους πρώτους µήνες της ζωής του και διαµορφώνεται και αναδιαµορφώνεται 

µέσω της επαναλαµβανόµενης αντιληπτικής εµπειρίας ιδιαίτερα σε σχέση µε τους σηµαντικούς 

άλλους (γονείς, δασκάλους, συνοµηλίκους). Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το άτοµο να 

κατέχει µια σχετικά απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης, να αντιλαµβάνεται διαφορετικά τον 

εαυτό του σε σχέση µε το πώς το θεωρούν οι άλλοι και να αντιλαµβάνεται διαφορετικές πλευρές 

του εαυτού του σε διαφορετικές στιγµές. 

2. «Οργανώνεται»: Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αυτοαντίληψη χαρακτηρίζεται 

από µεθοδικότητα Αυτό σηµαίνει ότι κάθε άτοµο έχει αµέτρητες αντιλήψεις για τον εαυτό του και 

οι βασικές αυτές  αντιλήψεις του ατόµου είναι πολύ σταθερές και δεν αλλάζουν εύκολα. 

3. «Είναι ∆υναµική»: Η αυτοαντίληψη αποτελεί µια δυναµική διαδικασία γύρω από το πώς 

κάποιος αντιλαµβάνεται τον εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους και τα πράγµατα γύρω του. Στην 

ουσία είναι µια συνεχώς εξελισσόµενη διαδικασία όπου το άτοµο αφοµοιώνει σταθερά τις νέες 

ιδέες και αποβάλλει τις παλιές σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
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 Το άτοµο ουσιαστικά µέσω της αυτοαντίληψής του προσπαθεί να προστατέψει τον αυτοσεβασµό 

του και να µη δηµιουργεί αισθήµατα ανασφάλειας. 

    Ο Shavelson (1976) θεωρεί ότι το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου, επηρεάζει 

σηµαντικά την οργανωτική δοµή της αυτοαντίληψης αλλά και το περιεχόµενό της. Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση µέσα σε ένα συµβολικό σύστηµα επικοινωνίας είναι αυτή που παίζει πρωταρχικό 

ρόλο στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης καθώς οι ερευνητές συµφωνούν πως η αυτοαντίληψη 

περιλαµβάνει  τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας (δηλ. φύλο, ηλικία, φυλή, εθνικότητα, 

θρησκεία), τις προδιαθέσεις και τα σωµατικά χαρακτηριστικά (δηλ. την εικόνα του σώµατος που 

έχει το άτοµο για τον εαυτό του). 

    Τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας είναι άπειρα και αποτελούν σηµαντικές πτυχές της 

αυτοαντίληψης. Όσο µεγαλώνει το άτοµο τα στοιχεία αυτά πολλαπλασιάζονται προοδευτικά. 

Σηµαντικό στοιχείο της κοινωνικής ταυτότητας είναι η προσωπική ταυτότητα, η οποία αναφέρεται 

τόσο στις βαθύτερες σκέψεις, συναισθήµατα και επιθυµίες του ατόµου όσο και σε συγκεκριµένες 

κοινωνικές κατηγορίες όπως είναι το όνοµα. Με τον όρο προδιαθέσεις γίνεται αναφορά στις 

στάσεις του ατόµου (π.χ. συντηρητισµός, φιλελευθερισµός), σε χαρακτηριστικά (γενναιότητα, 

γενναιοδωρία, ηθικότητα), σε ικανότητες (ικανότητα στη µουσική), σε χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας (εξωστρέφεια, εσωστρέφεια), σε συνήθειες (το να διαβάζει κάποιος πολύ) και σε 

προτιµήσεις (αγαπά το βιβλίο). Οι προδιαθέσεις µαζί µε τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας, 

αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου της αυτοαντίληψης, διαφέρουν όµως µεταξύ 

τους σηµαντικά. Το άτοµο αισθάνεται ότι οι µεν προδιαθέσεις εκφράζουν τον αληθινό του εαυτό 

ενώ τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας, αντιπροσωπεύουν τον εξωτερικό του εαυτό 

(Λεονταρή, 1996). 

                      

 

 3.7. Παράγοντες που διαµορφώνουν την αυτοαντίληψη 

 

     Σήµερα γίνεται γενικά αποδεκτό ότι η αυτοαντίληψη είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης 

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

αντιδρά διαφορετικά στις εξωτερικές συνθήκες και ότι ανάλογα µε την αντίδρασή του, οι άλλοι 

διαµορφώνουν τη δική τους στάση απέναντί του. Το άτοµο δηλαδή επηρεάζεται, αλλά και 

επηρεάζει τις αντιδράσεις των άλλων. Οι άλλοι, άλλοτε αναφέρονται αόριστα και εντάσσονται 

στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και άλλοτε γίνεται µια προσπάθεια 

διαφοροποίησής τους, οπότε γίνεται αναφορά σε φορείς της κοινωνικοποίησης όπως η οικογένεια, 

το σχολείο κ.α. (Λεονταρή, 1996). 
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    Παρακάτω θα εξετάσουµε διεξοδικότερα το ρόλο των παραγόντων που θεωρούνται οι 

σπουδαιότεροι στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης: 

1)  το ρόλο της οικογένειας, 

2)  το ρόλο του σχολείου, 

3)  το πολιτισµικό πλαίσιο του ατόµου, 

4)  την προσωπική ιστορία του ατόµου, 

5)  την επίδραση του φύλου και  

6)  τη φυσική εµφάνιση του ατόµου. 

 

3.7.1. Η οικογένεια 

    Ο ρόλος της οικογένειας στον καθορισµό της εικόνας και της εκτίµησης που αναπτύσσει το 

παιδί για τον εαυτό του, τεκµηριώνεται από τον ολοένα αυξηµένο αριθµό ερευνών. Σύγχρονες 

έρευνες αναφέρουν ότι η αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι γονείς για τα παιδιά τους και ιδιαίτερα η 

µητέρα, επηρεάζει την αυτοαντίληψη των παιδιών (Lau & Pan, 1999). Σε περίπτωση, µάλιστα, 

που και οι δύο γονείς έχουν για τα παιδιά τους την ίδια ή παρόµοια αντίληψη, η αυτοαντίληψη 

αυτών των παιδιών είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε εκείνα των οποίων οι γονείς έχουν 

διαφορετική αντίληψη. Οι γονεϊκές εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά την ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη, χωρίς διάκριση αναφορικά µε το φύλο ή την ηλικία των παιδιών. Η υποστήριξη εκ 

µέρους των γονέων, ιδιαίτερα όταν αυτή εκφράζεται ως αποδοχή και έγκριση, συνδέεται επίσης µε 

υψηλή αυτοαντίληψη και µε την αίσθηση του παιδιού ότι είναι αρεστό και αξιαγάπητο (Feiring & 

Taska, 1996). 

    Όταν το γονεϊκό µοντέλο ανατροφής, χαρακτηρίζεται από αγάπη, αναγνώριση και φροντίδα, 

τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, για να αναπτύξει το παιδί µια θετική εικόνα του εαυτού. 

Υποστηρίζεται ότι κατά τα πρώτα χρόνια το παιδί έχει ανάγκη από γονείς που θα ικανοποιούν 

απόλυτα τις ανάγκες του, περιβάλλοντάς το µε ζεστασιά και φροντίδα, ενώ αργότερα χρειάζεται 

δυνατούς γονείς που θα του προσφέρουν ένα ικανοποιητικό πρότυπο για µίµηση ή ταύτιση. Τόσο 

ο Rosenberg (1965) όσο και ο Coopersmith (1967) οι οποίοι ερεύνησαν τον τοµέα αυτό, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι προϋποθέσεις που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει θετική 

αυτοαντίληψη είναι ένας συνδυασµός αφενός της αυστηρής εφαρµογής κάποιων ορίων στη 

συµπεριφορά και αφετέρου της παροχής ενός σηµαντικού βαθµού αυτονοµίας µέσα στα όρια 

αυτά. Ο υπερβολικός έλεγχος ή η ανυπαρξία ελέγχου συνεπάγεται χαµηλή αυτοαντίληψη 

(Λεονταρή, 1996). 
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    Η Baumrind (1967) υποστηρίζει ότι µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ τριών τύπων 

συµπεριφοράς των γονιών απέναντι στα παιδιά τους, µε ευδιάκριτες επιδράσεις: 

1. Οι αυταρχικοί γονείς ασκούν αυστηρό έλεγχο (π.χ. προσπαθούν να επηρεάσουν τη 

συµπεριφορά του παιδιού, ώστε να συµµορφώνονται απόλυτα µε τις αξίες τους), επικοινωνούν µε 

τα παιδί περιορισµένα, έχουν µεγάλες απαιτήσεις από αυτό (προσδοκίες για υψηλή απόδοση) και 

είναι µάλλον ανεπαρκείς σε ότι αφορά τη ζεστασιά και τη φροντίδα. Τα παιδιά αυτών των γονιών 

είναι ντροπαλά και αµήχανα µε τους συνοµηλίκους και τους λείπει η ζωντάνια και η προθυµία για 

δράση. 

2. Οι αυστηροί γονείς ασκούν αυστηρό έλεγχο, επικοινωνούν πολύ καλά µε τα παιδιά τους, έχουν 

µεγάλες προσδοκίες από αυτά, ενισχύουν τις επιτυχίες τους, δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στη 

λογική επίλυση των προβληµάτων και συγχρόνως είναι πολύ στοργικοί και ζεστοί. Οι γονείς αυτοί 

τείνουν να έχουν παιδιά ανεξάρτητα, διεκδικητικά, κοινωνικά και µε υψηλά κίνητρα για επιτυχία. 

3. Οι υποχωρητικοί γονείς δεν ασκούν καθόλου έλεγχο στα παιδιά τους, επικοινωνούν πολύ καλά 

µαζί τους, δεν έχουν πολλές απαιτήσεις για ώριµη συµπεριφορά από τα παιδιά και είναι πολύ 

στοργικοί. Τα παιδιά των γονιών αυτών είναι ντροπαλά, δείχνουν µια κοινωνική δειλία και 

υστερούν ως προς τον αυτοέλεγχο και την εµπιστοσύνη που δείχνουν στον εαυτό τους. Όπως 

προκύπτει από τα αποτελέσµατα των ερευνών οι αυστηροί γονείς είναι αυτοί που έχουν παιδιά µε 

υψηλή αυτοαντίληψη. Κατά τον Coopersmith (1967) αυτό οφείλεται στο ότι ο συγκεκριµένος 

αυτός τρόπος διαπαιδαγώγησης βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τον εσωτερικό έλεγχο και να 

διαµορφώσουν καθαρότερη εικόνα του εαυτού.  

    Οι γονείς που συντελούν στη διαµόρφωση θετικής αυτοαντίληψης και στην ανάπτυξη µεγάλου 

βαθµού αυτοπεποίθησης και αυτονοµίας  στα παιδιά παρουσιάζουν κυρίως τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: α) εξασφαλίζουν στα παιδιά τους ένα περιβάλλον πλούσιο σε µορφωτικά υλικά, 

παιχνίδια και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, β) εξηγούν στα παιδιά τους λόγους για τους οποίους 

απαιτούν από αυτά ένα ορισµένο είδος συµπεριφοράς και έτσι τους δίνουν την ευκαιρία να 

κατανοήσουν πληρέστερα τα κοινωνικά πρότυπα και γ) δίνουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα για 

αυτοέκφραση (Λεονταρή, 1996). 

    Τα πορίσµατα και άλλων ερευνών φαίνονται να συµφωνούν στο ότι οι µεταβλητές που 

επηρεάζουν τη διαµόρφωση θετικής αυτοαντίληψης σε σχέση µε τη συµπεριφορά των γονιών 

είναι: α) ο βαθµός ελέγχου που εξασκούν οι γονείς στα παιδιά και οι άµεσες ή έµµεσες 

προσπάθειες τους να επηρεάσουν τη συµπεριφορά τους, β) οι απαιτήσεις τους για ώριµη 

συµπεριφορά, γ) η σαφήνεια για επικοινωνία και δ) η αγάπη, η φροντίδα και το ενδιαφέρον που 

δείχνουν οι γονείς για τα παιδιά και η αναγνώριση και ενίσχυση των επιτυχιών τους.  
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Επιπλέον η ύπαρξη ή µη άλλων παιδιών στην οικογένεια, η σειρά γέννησης, η θέση του παιδιού 

µέσα στην οικογένεια και οι δυναµικές που δηµιουργούνται από αυτήν είναι παράµετροι που 

επιδρούν στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης, αλλά δεν έχουν ερευνηθεί αρκετά (Λεονταρή, 

1996). 

    Οι Song & Hattie (1984) ερεύνησαν την επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης µε βάση τη δοµή της οικογένειας και τη σχέση µε το κοινωνικο-

οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν, για παράδειγµα, ότι άτοµα 

προερχόµενα από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα τονίζουν διαφορετικές διαστάσεις της 

αυτοαντίληψης συνήθως τον κοινωνικό εαυτό αντί για τον ακαδηµαϊκό εαυτό που τονίζεται από 

τα άτοµα που ανήκουν σε υψηλά κοινωνικά στρώµατα, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα 

άτοµα αυτά έχουν διαφορετικά επίπεδα αυτοαντίληψης. Οι Song & Hattie (1984) διαπίστωσαν µια 

στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της αυτοαντίληψης και της σειράς γέννησης. 

Βρήκαν ότι τα πρωτότοκα παιδιά τείνουν να έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη σε σχέση µε τα 

επόµενα παιδιά, ειδικά στην ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. Παρά την ιδιαίτερα σηµαντική συµβολή 

της οικογένειας, το σχολείο είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου τίθενται τα θεµέλια της αίσθησης ότι 

είναι κανείς ικανός και αποτελεσµατικός.  

 

3.7.2. Το σχολείο 

 

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

του εαυτού, της ακαδηµαϊκής ή µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης. Σε αυτό το στάδιο το παιδί 

πρέπει να αποκτήσει τις σχολικές γνώσεις και δεξιότητες και να µάθει να συνεργάζεται µε τους 

συνοµηλίκους του. Αν το περιβάλλον του παιδιού (οικογένεια και σχολείο) το ενθαρρύνει και 

στηρίζει τις προσπάθειες του, τότε το παιδί θα αναπτύξει το συναίσθηµα της εµπιστοσύνης στις 

ικανότητές του. Αν, αντίθετα, το παιδί αντιµετωπίζει επικρίσεις, ειρωνεία και απόρριψη τότε θα 

του δηµιουργηθεί ένα συναίσθηµα κατωτερότητας και ανεπάρκεια (Λεονταρή, 1996). 

    Η πρώτη σχολική περίοδος, όπου το παιδί-µαθητής επηρεάζεται ιδιαίτερα από το περιβάλλον, 

είναι πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης. Στο σχολείο το παιδί, 

αξιολογείται σε σύγκριση µε τα άλλα παιδιά και αυτή η σύγκριση φαίνεται ότι αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα διαµόρφωσης της αυτοαντίληψης. Μάλιστα σύγχρονες έρευνες δείχνουν 

ότι η ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη διαµορφώνεται εν µέρει από την επίδοση του ίδιου του παιδιού 

και εν µέρει από τη σύγκριση της ατοµικής τους επίδοσης µε το µέσο όρο της επίδοσης των 

παιδιών που φοιτούν στο ίδιο σχολείο (Χατζηχρήστου, 2008). 
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    Έρευνες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δείχνουν ότι, όσο πιο υψηλή είναι η επίδοση των 

µαθητών, τόσο πιο θετικές είναι οι εκτιµήσεις των ικανοτήτων τους, των διαπροσωπικών τους 

σχέσεων µε τους γονείς και τους συνοµηλίκους και το ενδιαφέρον τους για τα µαθήµατα. Επίσης 

µαθητές µε προβλήµατα µάθησης φαίνεται να διαµορφώνουν χαµηλή αυτοαντίληψη, όχι µόνο 

στον ακαδηµαϊκό τοµέα αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές τους σχέσεις (Χατζηχρήστου & 

Hopf, 1992). 

    Στο σχολικό πλαίσιο µεγάλη σηµασία για τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης του µαθητή έχει ο 

ηγετικός ρόλος που κατέχει ο δάσκαλος µέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος είναι εκείνος που αµείβει 

και τιµωρεί µέσα στην τάξη, εκείνος που διαθέτει την κοινωνική δύναµη, εκείνος µε τον οποίο 

ταυτίζεται ο µαθητής. Είναι φυσικό λοιπόν η  διαµόρφωση της εικόνας του µαθητή για τον εαυτό 

του να σχετίζεται µε την εικόνα που έχει ή θεωρεί ότι έχει ο δάσκαλος γι’ αυτόν και µάλιστα σε 

σηµαντικό βαθµό (Χατζηχρήστου, 2008). 

 

3.7.3. Το πολιτισµικό πλαίσιο του ατόµου 

 

    Το πολιτισµικό πλαίσιο, στο οποίο ζει και κινείται το άτοµο, επηρεάζει και καθορίζει τον τρόπο 

που διαµορφώνει την αυτοαντίληψη του, καθώς προσδιορίζει αξίες σηµαντικές για την 

πολιτισµική οµάδα, στην οποία ανήκει. Με άλλα λόγια από το πολιτισµικό πλαίσιο καθορίζονται 

οι τοµείς εκείνοι που το άτοµο θεωρεί σηµαντικούς για την αυτοαξιολόγησή του. ∆ιαφοροποίηση 

υπάρχει στον τρόπο που αντιλαµβάνεται το άτοµο τον εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους στα 

διάφορα πολιτισµικά πλαίσια. Έτσι, το δυτικό µοντέλο του εαυτού, που αφορά κυρίως στη Β. 

Αµερική και τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, αναφέρεται σε µια ξεχωριστή και αυτοδύναµη οντότητα 

µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη του δυναµικού του στο µέγιστο δυνατό, µε κυρίαρχες αξίες στην 

αυτονοµία, την ατοµική ελευθερία, και το σεβασµό στην ιδιωτική ζωή.  

    Σε κοινωνίες, αντίθετα, όπως η Ινδία, το άτοµο καθορίζεται από αυστηρούς κανόνες 

αλληλεξάρτησης, ενώ και σε άλλους ανατολικούς πολιτισµούς, όπως ο ιαπωνικός, τα άτοµα δεν 

ορίζονται µε βάση τη µοναδικότητά τους, αλλά µε βάση την κοινωνική τους επαφή και σχέση µε 

τους άλλους. Αντίστοιχη έρευνα αναφέρει ότι στις δυτικές κοινωνίες η βασική µονάδα είναι το 

άτοµο, του οποίου οι στόχοι αξιολογούνται ως σηµαντικότεροι από αυτούς της οµάδας όπου 

εντάσσεται, ενώ η έµφαση δίνεται στην ατοµικότητα. Σε κοινωνίες όπως της Κίνας και της 

Ιαπωνίας, δίνεται προτεραιότητα στους στόχους της οµάδας όπου ανήκει το άτοµο, ενώ ως 

σηµαντικότερες αξίες θεωρούνται η υπακοή και η αρµονία. 
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 Εποµένως, οι διαφορές στις αξίες επηρεάζουν και τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα 

αντιλαµβάνονται και περιγράφουν τον εαυτό τους (Χατζηχρήστου, 2008). Στη σηµερινή 

πολυπολιτισµική κοινωνία ο ρόλος του σχολείου στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης των 

παιδιών γίνεται ακόµη πιο καίριος και πολυσήµαντος.  

Η ορθή ερµηνεία της συµπεριφοράς του παιδιού που προέρχεται από διαφορετικό πολιτισµικό 

περιβάλλον, είναι πολύ σηµαντική, καθώς µια λανθασµένη ερµηνεία µπορεί να αποτελέσει 

εµπόδιο για την επικοινωνία του παιδιού µε το δάσκαλο και το σχολείο, για την εικόνα που 

διαµορφώνει για τον εαυτό του και κατ΄ επέκταση, για την εξέλιξή του. Για παράδειγµα, αν ένας 

µαθητής κοιτάζει κάτω την ώρα που ο εκπαιδευτικός του δίνει οδηγίες για κάποια δραστηριότητα, 

ο εκπαιδευτικός µπορεί να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά αυτή ως αδιαφορία, ενώ για το 

πολιτισµικό πλαίσιο του µαθητή µπορεί να αποτελεί ένδειξη σεβασµού. Αν το σχολείο και ο 

εκπαιδευτικός ερµηνεύσουν διαφορετικά τη συµπεριφορά του µαθητή απ’ ότι ο ίδιος ο µαθητής, 

µια ερµηνεία που συνήθως έχει αρνητική χροιά, τότε µπορεί να επηρεασθεί αρνητικά η µαθησιακή 

διαδικασία και κατά συνέπεια και η εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η αυτοαντίληψη των παιδιών που µεταναστεύουν σε άλλες χώρες από τον τόπο καταγωγής 

τους, συνήθως επηρεάζονται αρνητικά από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στη διαδικασία της 

µετανάστευσης και της προσπάθειάς τους να ενταχθούν στο νέο εκπαιδευτικό σύστηµα (Shwayder 

& Bhawuk, 1998). 

 

3.7.4. Η προσωπική ιστορία του ατόµου 

 

    Η αυτοαντίληψη του ατόµου µπορεί να επηρεασθεί, σε µεγάλο βαθµό, από σηµαντικά γεγονότα 

που προκαλούν έντονη συναισθηµατική φόρτιση και µπορεί να αλλάξουν την εικόνα που έχει το 

άτοµο για τον εαυτό του. Ποικίλα συµβάντα, όπως φυσικές καταστροφές, ο θάνατος ενός 

αγαπηµένου προσώπου, ανίατες ή µακροχρόνιες αρρώστιες, προκαλούν αλλαγές στις βασικές 

πεποιθήσεις των ατόµων. 

    Η συνειδητοποίηση των γεγονότων ακολουθείται από µια αλλαγή στις αντιλήψεις που έχουν για 

τον εαυτό τους και τον κόσµο γύρω τους. Είναι πιθανό να αρχίσουν να βλέπουν τον κόσµο ως 

απειλητικό και χωρίς νόηµα και να αξιολογούν τον εαυτό τους αρνητικά (Janoff- Bulman, 1989). 

Η Janoff- Bulman (1989) ερευνώντας την επίδραση τραυµατικών γεγονότων στις βασικές 

πεποιθήσεις των ανθρώπων, ζήτησε από τα υποκείµενα της έρευνας να δηλώσουν αν είχαν βιώσει 

κατά τη διάρκεια της παιδικής και προ-εφηβικής ηλικίας κάποιο δυσάρεστο γεγονός. 
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   ∆ιαπίστωσε ότι τα άτοµα που είχαν βιώσει κάποιο από τα γεγονότα αυτά είχαν πιο αρνητική 

στάση απέναντι στη ζωή σε σύγκριση µε τα άλλα υποκείµενα της έρευνας, σηµαντικά χαµηλότερη 

αυτοεκτίµηση και αρνητική αυτοαντίληψη. Τα άτοµα, λοιπόν, που είχαν βιώσει τραυµατικά 

γεγονότα έβλεπαν τον κόσµο και τον εαυτό τους µε λιγότερο θετικό τρόπο. 

 

3.7.5. Η επίδραση του φύλου 

 

    Μια από τις βασικότερες παραµέτρους στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης είναι η επίδραση 

του φύλου. Γυναίκες και άνδρες φαίνεται να βιώνουν διαφορετικά τη διάκριση του εαυτού. Οι µεν 

άνδρες αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους, ως αυτόνοµα και ανεξάρτητα όντα, οι δε γυναίκες 

αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους σε άµεση αλληλεξάρτηση µε τους άλλους. Οι διαφορές αυτές 

οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στη διαφορετική κοινωνικοποίηση των δύο φύλων, καθώς τα 

κορίτσια κοινωνικοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνουν συνεργατικά, φιλικά µε 

ανεπτυγµένη την αίσθηση της ενσυναίσθησης και υπακοής, ενώ τα αγόρια ενθαρρύνονται να είναι 

πιο διεκδικητικά, δηµιουργικά και ανεξάρτητα µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (Λεονταρή, 1996). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι στο σχολείο τα κορίτσια σε ότι αφορά τις ικανότητές τους δέχονται 

συχνότερα αρνητικά σχόλια από τους δασκάλους τους σε σχέση µε τα αγόρια. Αυτή η 

διαφορετική αντιµετώπιση οδηγεί αφενός στο ότι τα κορίτσια αξιολογούν πιο αρνητικά τον εαυτό 

τους, αφετέρου όµως στο ότι έχουν πιο ισορροπηµένη αίσθηση του εαυτού τους καθώς τονίζονται 

και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά τους στοιχεία (Dweck & Legget, 1988). 

 

3.7.6. Η φυσική εµφάνιση του ατόµου 

 

     Μεγάλος αριθµός ερευνών έχει δείξει ότι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται ένας άνθρωπος την 

εξωτερική του εµφάνιση σχετίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τη γενικότερη εικόνα που έχει για 

τον εαυτό του, καθώς και µε την αυτοεκτίµησή του από την πρώιµη παιδική ηλικία ως την 

ενήλικη ζωή (Harter, 1990). Η Harter (1990) αναφέρει ότι στην πρώιµη παιδική ηλικία τα 

κορίτσια και τα αγόρια ήταν εξίσου ικανοποιηµένα από την εµφάνισή τους. Ωστόσο ενώ µε το 

πέρασµα των χρόνων τα αγόρια εξακολουθούσαν να αξιολογούν θετικά την εµφάνισή τους, τα 

κορίτσια εµφάνιζαν συστηµατική µείωση των θετικών αξιολογήσεων. 
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 Αν αυτά τα ευρήµατα συνδυασθούν µε τα µηνύµατα που ο σύγχρονος πολιτισµός εκπέµπει για τη 

σηµαντικότητα της εξωτερικής εµφάνισης και τα πρότυπα που κυρίως προβάλλει για τις γυναίκες, 

µπορεί να κατανοηθεί η σύνδεση της θεώρησης και της εκτίµησης του εαυτού µε την εξωτερική 

εικόνα. Το παρακάτω ποίηµα, αγνώστου ποιητή περιγράφει µε ιδανικό τρόπο τις βασικές αρχές 

που προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ο καθένας από εµάς καταλήγει να αντιµετωπίζει τον 

εαυτό του. Πρόκειται για ένα ποίηµα που απευθύνεται σε όλους εκείνους που έρχονται σε επαφή 

µε παιδιά και επιδρούν σηµαντικά στην πνευµατική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη είτε 

συνειδητά είτε ασυνείδητα (Χατζηχρήστου, 2008, σελ. 25). 

«Αν ένα παιδί αντιµετωπίζεται µε επικρίσεις  

µαθαίνει να καταδικάζει. 

Αν ένα παιδί αντιµετωπίζεται µε εχθρότητα 

µαθαίνει να επιτίθεται. 

Αν ένα παιδί γελοιοποιείται 

µαθαίνει να είναι ντροπαλό. 

Αν ένα παιδί ζει µε την ντροπή 

µαθαίνει να αισθάνεται ένοχο. 

Αν εάν παιδί αντιµετωπίζεται µε ανεκτικότητα 

µαθαίνει να είναι υποµονετικό. 

Αν ένα παιδί ενθαρρύνεται 

µαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση. 

Αν ένα παιδί επαινείται 

µαθαίνει να αξιολογεί θετικά τους άλλους. 

Αν ένα παιδί αντιµετωπίζεται µε ευθύτητα 

µαθαίνει να είναι δίκαιο. 

Αν ένα παιδί νιώθει ασφάλεια 

µαθαίνει να πιστεύει στους άλλους. 

Αν ένα παιδί είναι αποδεκτό  

µαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του». 
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3.8. Μοντέλα αυτοαντίληψης 

 

      Από τις ανασκοπήσεις ερευνών (Yin & Fan, 2003) σχετικά µε την αυτοαντίληψη προκύπτει 

ότι κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι η αυτοαντίληψη είναι ένα πολυδιάστατο µοντέλο ενώ κάποιοι 

άλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για µονοδιάστατο µοντέλο. Οι πιο πολλοί ερευνητές που 

ασχολήθηκαν µε την έννοια της αυτοαντίληψης, θεωρούν ότι η αυτοαντίληψη αποτελεί µια 

πολυδιάστατη εικόνα του εαυτού. Οι διαφωνίες που εµφανίζονται αφορούν στις πτυχές του 

εαυτού. Εξαιτίας αυτής της διαφωνίας έχουν προκύψει και διαφορετικά µοντέλα που έχουν να 

κάνουν µε τη δοµή και την οργάνωση της αυτοαντίληψης. 

    Οι Marsh και συνεργάτες (1995) έχουν προτείνει διάφορα µοντέλα για την αυτοαντίληψη: 

α) το πολυδιάστατο µοντέλο όπου η αυτοαντίληψη είναι ένα πολυδιάστατο, ιεραρχικό 

κατασκεύασµα που αποτελείται από αλληλοεξαρτώµενες πτυχές, β) το διπολικό µοντέλο, όπου 

σύµφωνα µε αυτή την άποψη η γενική αυτοαντίληψη διαµορφώνεται και ερµηνεύεται σε σχέση µε 

κάποια άλλη πτυχή της (ακαδηµαϊκή, φυσική, κοινωνική), γ) το µονοδιάστατο µοντέλο, όπου 

σύµφωνα µε αυτό η αυτοαντίληψη έχει εξατοµικευµένες και ανεξάρτητες πτυχές, το άθροισµα 

των οποίων οδηγεί στη γενική αυτοαντίληψη. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο βασικά µοντέλα 

αυτοαντίληψης: 

 

3.8.1. Το πολυδιάστατο µοντέλο 

     

Το επικρατέστερο µοντέλο αυτοαντίληψης είναι το πολυδιάστατο, καθώς πάρα πολλές σύγχρονες 

έρευνες έχουν βασιστεί πάνω σε αυτό και έχουν δείξει ότι η αυτοαντίληψη δεν µπορεί να γίνει 

επαρκώς κατανοητή αν αγνοηθεί η πολυδιάστατη µορφή της (Yin & Fan, 2003). Το πολυδιάστατο 

µοντέλο είναι ένα ιεραρχικό µοντέλο µε τη γενική αυτοαντίληψη στην κορυφή της πυραµίδας και 

πολλές επιµέρους εικόνες εαυτού ιεραρχικά διαταγµένες, το οποίο φαίνεται να υποστηρίζεται από 

σύγχρονες έρευνες. Οι υποστηρικτές του µοντέλου αυτού θεωρούν ότι το άτοµο αναπτύσσει 

πολλές επιµέρους εικόνες του εαυτού του, οι οποίες ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες γνωστικές 

ή άλλες περιοχές ανάλογα µε τις ικανότητες, δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτει. Για 

παράδειγµα, η καλή επίδοση ενός παιδιού στα µαθηµατικά οδηγεί στην αυτοαντίληψη της 

ικανότητάς του στα µαθηµατικά. Οι διάφορες επιµέρους εικόνες συνοψίζονται σε µια υψηλότερου 

επιπέδου γενική αυτοαντίληψη ικανότητας. 
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Στο υψηλότερο σηµείο της ιεραρχίας βρίσκεται η γενική αυτοαντίληψη η οποία αναφέρεται στη 

γενική αξιολόγηση του ατόµου για τον εαυτό του (κατά πόσο πιστεύει το άτοµο ότι είναι ικανό, 

επιτυχηµένο και σηµαντικό). Η γενική αυτοαντίληψη µπορεί να υποδιαιρεθεί σε ακαδηµαϊκή, 

κοινωνική, συναισθηµατική και σωµατική. Παρόλο που τα ιεραρχικά αυτά µοντέλα βοήθησαν 

σηµαντικά στην καλύτερη κατανόηση της δοµής της αυτοαντίληψης, παρουσιάζουν κάποια 

προβλήµατα. Ένα από αυτά είναι ότι είναι στατικά, διότι δεν ερευνούν τις πιθανές αλλαγές στη 

δοµή της αυτοαντίληψης µε την πάροδο της ηλικίας και επίσης δεν εξετάζουν πώς η δοµή που 

προτείνουν επηρεάζεται από τη συγκεκριµένη κατάσταση κάθε φορά. 

     Παρατηρήθηκε όµως ότι µπορεί να γίνει κάποια τροποποίηση στο αρχικό µοντέλο και να 

µελετηθεί η αυτοαντίληψη ξεχωριστά ως: α) ακαδηµαϊκή (όπου µελετάται η ικανότητα µάθησης 

σε συγκεκριµένα µαθήµατα και η γενικότερη µαθησιακή ικανότητα) και β) η µη ακαδηµαϊκή που 

περιλαµβάνει την κοινωνική αυτοαντίληψη (οικογένεια-συµµαθητές), τη φυσική αυτοαντίληψη 

και τη γενική συναισθηµατική αυτοαντίληψη του παιδιού (Yin & Fan, 2003). 

 

3.8.2. Το µονοδιάστατο µοντέλο 

    

 Το δεύτερο µοντέλο το οποίο συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι το λεγόµενο 

µονοδιάστατο µοντέλο διότι δίνει έµφαση στο γεγονός ότι οι διάφορες πτυχές της αυτοαντίληψης 

διαφέρουν για κάθε άτοµο ως προς τη σπουδαιότητά τους. Οι πιο κεντρικές πτυχές θεωρούνται οι 

σπουδαιότερες και οι πιο σταθερές, ενώ οι πτυχές που βρίσκονται στην περιφέρεια, είναι λιγότερο 

σηµαντικές. Οι υποστηρικτές του µοντέλου αυτού θεωρούν ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του 

ατόµου είναι δυνατόν να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις στη δοµή της αυτοαντίληψης, έτσι ώστε 

στοιχεία της περιφέρειας να µετακινηθούν προς το κέντρο και το αντίθετο (Λεονταρή, 1996). Ένα 

σηµείο διαφωνίας µεταξύ των ερευνητών είναι το αν η γενική αυτοαντίληψη εµπεριέχει τις 

επιµέρους εικόνες ή αν είναι ανεξάρτητη από αυτές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79

 

Οι Marsh & Shavelson (1985) υποστηρίζουν, για παράδειγµα, ότι η γενική αυτοαντίληψη 

εµπεριέχει τις εικόνες αυτές. 

 

                                  (α)                                                                   (β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

∆ιάγραµµα 2 

 

Ένα οµοκεντρικό µοντέλο αυτοαντίληψης 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: στο (α) ο ακαδηµαϊκός εαυτός είναι στοιχείο της 

αυτοαντίληψης, ενώ ο αθλητικός εαυτός έχει λιγότερη σπουδαιότητα. 

Στο (β) συµβαίνει το αντίθετο. 

 

    Ορισµένοι ερευνητές (Harter, 1983, 1990) θεωρούν ότι η γενική αυτοαντίληψη επηρεάζεται από 

τη σπουδαιότητα που έχει ο συγκεκριµένος τοµέας για το άτοµο και από το πόσο «κεντρικός» 

είναι στη δοµή της αυτοαντίληψης του. Η σχέση ανάµεσα στη γενική αυτοαντίληψη και τις 

επιµέρους αντιλήψεις του εαυτού είναι πιθανό να διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. Ένα παιδί 

παραδείγµατος χάρη, µπορεί να έχει µια αρνητική αυτοαντίληψη για την επίδοση στα µαθηµατικά, 

αλλά αυτή η επιµέρους εικόνα θα επηρεάσει τη γενική του αυτοαντίληψη µόνο εάν θεωρεί 

σηµαντική την επιτυχία στον τοµέα αυτό. Βέβαια, παρά τη σχετική ελευθερία που µπορεί να έχει 

κάποιος στην επιλογή των αξιών, δεν µπορεί να αγνοήσει τις αξίες του κοινωνικού περίγυρου. Σε 

µια κοινωνία που υπερτονίζει τη σπουδαιότητα της ακαδηµαϊκής επιτυχίας, η ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη δεν µπορεί παρά να αποτελεί ένα κεντρικό και καθοριστικό στοιχείο της 

αυτοαξιολόγησης του ατόµου. 

 

 

Αθλητικό εαυτό 
 
 

Ακαδηµαϊκό εαυτό 

 

Κοινωνικό εαυτό 

Ακαδηµ

αϊκό 
εαυτό 

Κοινωνικό εαυτό 
 

Αθλητι

κό 
εαυτό 
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3.9. Αυτοαντίληψη και εκπαίδευση 

 

    Τα παιδιά αρχίζουν το σχολείο έχοντας ήδη σχηµατίσει µια σαφή ιδέα για τον εαυτό τους και 

τις ικανότητές τους. Όµως, παρά τη µεγάλη επίδραση της οικογένειας, το σχολείο παίζει ένα 

σηµαντικό ρόλο στην περαιτέρω διαµόρφωση της αυτοαντίληψης και ειδικά της αυτοαντίληψης 

ως προς την ακαδηµαϊκή ικανότητα. Ο Bloom (1977) θεωρεί ότι αν και ένα µεγάλο µέρος των 

ατοµικών διαφορών ως προς τη σχολική επίδοση οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

µαθητών (π.χ. ευφυϊα), στις περιβαλλοντικές συνθήκες, στο σπίτι και στο σχολείο παίζουν 

σηµαντικό ρόλο, ώστε όλα τα παιδιά θα µπορούσαν να είναι ακαδηµαϊκά επιτυχηµένα, αν ήταν 

δυνατό να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες µάθησης.  Ο ίδιος ερευνητής, έχοντας τονίσει 

ότι η σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και τη σχολική επιτυχία είναι αλληλεπιδραστική, 

προτείνει ένα µοντέλο µάθησης που περιλαµβάνει δύο οµάδες αρχικών ατοµικών 

χαρακτηριστικών, τις οποίες θεωρεί σηµαντικές για τη µάθηση: γνωστικά και συναισθηµατικά 

χαρακτηριστικά. Ο όρος γνωστικά χαρακτηριστικά αναφέρεται στη γνωστική υποδοµή που πρέπει 

να έχει το άτοµο για να µπορέσει να κατακτήσει τη νέα γνώση. Ο όρος συναισθηµατικά 

χαρακτηριστικά υποδηλώνει τα κίνητρα του παιδιού, τη στάση του ως προς το συγκεκριµένο 

µάθηµα και προς το σχολείο γενικότερα. O  Bloom (1977) επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στα 

συναισθήµατα του παιδιού σε σχέση µε τα συγκεκριµένα µαθήµατα, τονίζοντας ότι η στάση του 

απέναντι σε αυτά επηρεάζεται καθοριστικά από την αντίληψη της ικανότητας ή της ανικανότητας 

του, µια αντίληψη η οποία διαµορφώνεται µέσα από την αλληλεπίδραση παιδιού και άµεσου 

κοινωνικού περιβάλλοντος. 

    Το παιδί που µεγαλώνει µέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι σηµαντικοί άλλοι το αντιµετωπίζουν 

ως ικανό και επαρκές, αναπτύσσει µια γενική αίσθηση ικανότητας. Αντίθετα αυτό που 

αντιµετωπίζεται ως µη ικανό από τους άλλους αναπτύσσει µια αίσθηση ανικανότητας (Λεονταρή, 

1996). Στο σχολείο το παιδί που πιστεύει ότι είναι ικανό, θα πλησιάσει τη νέα γνώση µε 

αυτοπεποίθηση, ενώ αντίθετα αυτό που πιστεύει ότι δεν είναι ικανό ή αυτό που έχει ήδη 

αντιµετωπίσει µια σειρά από αποτυχίες, θα αντιµετωπίσει τη νέα γνώση αρνητικά. Η αντίληψη 

ακαδηµαϊκής ικανότητας διαµορφώνεται οριστικά προς το τέλος του δηµοτικού σχολείο. Ο Bloom 

(1977) θεωρεί ότι η αυτοαντίληψη ικανότητας ή ανικανότητας που διαµορφώνουν τα παιδιά για 

τον εαυτό τους στηρίζεται στην απόδοσή τους σε σχέση µε τα άλλα παιδιά της τάξης τους και όχι 

σε κάποια γενικά κριτήρια επιτυχίας. 
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    Τέλος υποστηρίζει  ότι η διδασκαλία, τα σχολικά προγράµµατα και η αξιολόγηση πρέπει να 

διαµορφωθούν µε τρόπο που να τονίζουν τις επιτυχίες και όχι τις αποτυχίες των παιδιών, έτσι 

ώστε τα αρχικά συναισθηµατικά χαρακτηριστικά να γίνουν θετικότερα και το παιδί να προσεγγίζει 

τη νέα γνώση µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

    Οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι υπάρχει µια σηµαντική διαφορά στον τρόπο µε τον οποίο η 

επιτυχία και η αποτυχία ερµηνεύεται από τα άτοµα που είναι προσανατολισµένα στην επιτυχία και 

από εκείνα που είναι προσανατολισµένα στην αποτυχία. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσοι 

έχουν την τάση να αποδίδουν την επιτυχία τους στην ικανότητα ή την προσπάθειά τους και την 

αποτυχία τους σε έλλειψη προσπάθειας. Γι’ αυτούς η επιτυχία χρησιµεύει ως απόδειξη της 

ικανότητάς τους και ενδυναµώνει την θετική αυτοαντίληψη ικανότητας. Αν αντιµετωπίσουν 

κάποια αποτυχία, την αποδίδουν σε έλλειψη προσπάθειας, µε αποτέλεσµα να επιµένουν και να 

εντείνουν την προσπάθειά τους. Αντίθετα, όσοι είναι προσανατολισµένοι στην αποτυχία, έχοντας 

µια αρνητική αυτοαντίληψη ακαδηµαϊκής ικανότητας προσπαθούν να αποφύγουν το έργο της 

µάθησης, επιχειρώντας έτσι να προστατεύσουν τον εαυτό τους από την αποτυχία. 

    Οι Covington και Omelich (1979a) στις έρευνες που πραγµατοποίησαν, διαπίστωσαν ότι 

πράγµατι τα άτοµα που αποτύχαιναν επιχειρούσαν να προστατεύσουν την αυτοαντίληψή τους 

αποδίδοντας την αποτυχία σε έλλειψη προσπάθειας. Ενδιαφέρουσες ήταν οι έρευνες για την 

αποφασιστική επίδραση του εκπαιδευτικού στον κόσµο των παιδιών. Σύµφωνα µε αυτό η επίδοση 

του παιδιού όσο και η ιδέα που αυτό σχηµατίζει για τον εαυτό του εξελίσσονται κατά τρόπο 

«προφητικό» σύµφωνα µε τις προσδοκίες των δασκάλων του. 

    Οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι κάνουν ότι οι 

σηµαντικοί άλλοι περιµένουν από αυτούς να κάνουν. Στην έρευνα τους αφού έδωσαν ορισµένα 

τεστ στα παιδιά µιας τάξης, είπαν στον εκπαιδευτικό ότι ορισµένα από τα παιδιά είχαν ασυνήθιστα 

υψηλές ικανότητες. Στην πραγµατικότητα επρόκειτο για µια οµάδα παιδιών που είχε οριστεί 

εντελώς τυχαία και όχι µε βάση τα αποτελέσµατα των τεστ. Τα παιδιά αυτά επανεξετάστηκαν ένα 

χρόνο αργότερα και βρέθηκε ότι η απόδοσή τους ήταν πολύ καλύτερη από αυτή των υπόλοιπων 

παιδιών στην τάξη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο εκπαιδευτικός νόµιζε ότι γνώριζε πως τα 

παιδιά αυτά ήταν πολύ ικανά. Η προσδοκία που είχε ο εκπαιδευτικός για τη συµπεριφορά που 

έπρεπε να δείξουν τα παιδιά ήταν αυτό που προκάλεσε το τελικό αποτέλεσµα (Λεονταρή, 1996).                                                          

Ο Brophy (1983) εκφράζει τις αµφιβολίες του ως προς το ρόλο των προσδοκιών του 

εκπαιδευτικού ως πρωταρχικού παράγοντα, ο οποίος καθορίζει την επιτυχία του παιδιού. 
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∆ιαπίστωσε µια ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς και στους βαθµούς των παιδιών στο τέλος της χρονιάς και θεωρεί ότι η 

συσχέτιση αυτή οφείλεται στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιολογούν ποιοι από τους 

µαθητές τους θα τα καταφέρουν και ποιοι όχι και όχι στην καθοριστική επίδραση που ασκούν οι 

δικές τους προσδοκίες στην επίδοση των παιδιών. Έρευνες διερεύνησαν τον τρόπο µε τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί συµπεριφέρονται προς τους «καλούς» και τους «κακούς» µαθητές, δείχνουν ότι, οι 

εκπαιδευτικοί δείχνουν µια θετικότερη συµπεριφορά προς τους «ικανούς» µαθητές σε σύγκριση 

µε τους «µη ικανούς» και ότι η πρώτη οµάδα αντιδρά σε αυτή τη συµπεριφορά µε το να γίνεται 

ακόµα καλύτερη, εκπληρώνοντας έτσι τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. 

    Σε αντίθεση µε τα ευρήµατα αυτά ο Murphy (1978) µελέτησε τις αντιδράσεις των Βρετανών 

εκπαιδευτικών και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, ενώ αυτοί δείχνουν προτίµηση στους καλούς 

µαθητές, η προτίµησή τους δεν φαίνεται να οδηγεί σε µεγαλύτερο βαθµό σχολικής επιτυχίας. Ο 

διχασµός των µελετητών ως προς το θέµα αυτό καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Είναι µια περιοχή έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε µε 

κάποια επιφύλαξη ότι ειδικά για τα παιδιά του δηµοτικού, η συµπεριφορά και οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών επηρεάζουν τόσο την απόδοσή τους όσο και την αυτοαντίληψή τους (Λεονταρή, 

1996). Οι Hansford και Hattie (1982) σε µια ανάλυση που έκαναν σε 128 έρευνες, κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει σαφής σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των παιδιών και στη σχολική 

τους επίδοση. Αλλά η σχέση αυτή είναι αρκετά περίπλοκη και επηρεάζεται από ένα πλήθος άλλες 

µεταβλητές, όπως είναι η ηλικία, η κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση, η εθνικότητα, η ικανότητα 

και το είδος των τεστ επίδοσης που χρησιµοποιούνται κάθε φορά. Στον ελληνικό χώρο οι έρευνες 

µε στόχο τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και την επίδοση είναι λιγοστές. 

Μία από τις πρώτες έρευνες µε στόχο τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ αυτοαντίληψης και 

σχολικής επίδοσης είναι η έρευνα των Φλουρή και Μαντζάνα (1978) οι οποίοι διαπίστωσαν µια 

µικρή συσχέτιση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και στην επίδοση των µαθητών, όπως αυτή 

εκτιµήθηκε από το µέσο όρο βαθµολογίας τους στα σχολικά µαθήµατα. Σε µια άλλη µελέτη του 

Φλουρή (1989) σε δείγµα 781 παιδιών πέµπτης και έκτης δηµοτικού διαπιστώθηκε σαφής σχέση 

ανάµεσα στη γενική αυτοαντίληψη των παιδιών και στην επίδοσή τους στα µαθήµατα γλώσσα και 

αριθµητική.  
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    Η ∆ραγώνα (1983) στην έρευνά της µε δείγµα 1500 δωδεκάχρονα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, 

διαπίστωσε, επίσης, µια θετική συσχέτιση ανάµεσα στη σχολική επίδοση και την ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη. Οι Walz και Blauer (1992) και ο Covington (1989) στις έρευνες τους βρήκαν 

στατιστικά σηµαντικές συνάφειες µεταξύ της αυτοαντίληψης και στης σχολικής επίδοσης. Πιο 

συγκεκριµένα, η υψηλή αυτοαντίληψη κατά την προσχολική ηλικία συνεπάγεται µεγάλη 

αναγνωστική ετοιµότητα στην πρώτη δηµοτικού και καλύτερες επιδόσεις σε ανάγνωση και γραφή 

(Παπάνη, 2004). 

    Οι Wattenberg και Clifford (1964) σε µια µελέτη µε παιδιά νηπιαγωγείου διαπίστωσαν ότι η 

αρνητική αυτοαντίληψη µπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την εκµάθηση της ανάγνωσης. Σε 

νεότερες έρευνες οι Skaalvik και Hagtvet (1990) διαπίστωσαν ότι η ηλικία είναι µια σηµαντική 

µεταβλητή που επηρεάζει τη σχέση αντίληψης και σχολικής επίδοσης. Για τις νεότερες ηλικίες 

διαπιστώθηκε ότι η σχολική επιτυχία ήταν αυτή που επηρέαζε την αυτοαντίληψη ενώ για τις 

µεγαλύτερες ηλικίες υπήρχαν κάποιες ενδείξεις ότι η σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών είναι 

αλληλεπιδραστική (Λεονταρή, 1996). 

    Ο Gardner (1992) υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικοί που τείνουν να αποφύγουν κάθε αρνητική 

νύξη προς το µαθητή µε σκοπό να προστατεύσουν την αυτοαντίληψή του, παραγκωνίζουν τον πιο 

σηµαντικό στόχο: τη µάθηση, όπως αυτή διαφαίνεται από την ακαδηµαϊκή απόδοση του µαθητή. 

Μια άλλη οµάδα ερευνητών (Ross & Broh, 2000· Sherneck, 1998· Smith, 1998) υποστηρίζει ότι η 

συσχέτιση µεταξύ της αυτοαντίληψης και της σχολικής επιτυχίας είναι µικρή. Σε µια ερευνητική 

προσπάθεια η αύξηση µέσω της παρέµβασης της αυτοαντίληψης των µαθητών δεν συνοδευόταν 

από βελτίωση της σχολικής τους απόδοσης. 

    Η έρευνα των Ross και Broh (2000) έδειξε ότι η σχολική επιτυχία στα πρώτα µαθητικά χρόνια 

και η συµπαράσταση των γονέων προβλέπει µεν τη µελλοντική ακαδηµαϊκή επιτυχία, εντούτοις οι 

πρώιµες µετρήσεις της αυτοαντίληψης δεν συµβάλλουν στην πρόβλεψη της ακαδηµαϊκής 

απόδοσης. Τα ευρήµατα αυτά συνηγορούν µε την άποψη του Kaplan (1995), ο οποίος υποστηρίζει 

πως οι εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της αυτοαντίληψης και έτσι υποβιβάζεται 

η διδακτική διαδικασία και η τήρηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, ενώ ταυτόχρονα 

προωθείται η µέτρια σχολική απόδοση (Παπάνης, 2004). 
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3.10. Αυτοαντίληψη και ψυχική υγεία   

 

     Η αγάπη και η αποδοχή του εαυτού φαίνεται να αποτελούν τη βάση της ψυχικής ισορροπίας 

του ατόµου και της ικανότητας του να αποδέχεται τους άλλους και να δηµιουργεί ικανοποιητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις. Φαίνεται ότι η αποδοχή του εαυτού οδηγεί σε µια θετική θεώρηση του 

κόσµου µε αποτέλεσµα το άτοµο να χρησιµοποιεί λιγότερες άµυνες στις διαπροσωπικές του 

σχέσεις. Η φύση της σχέσης µεταξύ της αυτοαποδοχής και της αποδοχής των άλλων ερµηνεύεται 

από τον Rogers (1959) ως βασισµένη στην πρώτη σχέση του παιδιού µε τους γονείς του. Αν οι 

γονείς αντιµετωπίσουν το παιδί θέτοντας αξιολογικούς όρους, τότε αυτό θα µεγαλώσει µε την 

πεποίθηση ότι πρέπει να συµπεριφέρεται σύµφωνα µα τα δικά τους κριτήρια, για να γίνει 

αποδεκτό και στην περίπτωση αυτή µαθαίνει να αξιολογεί όχι µόνο τον εαυτό του µε εξωτερικά 

κριτήρια, αλλά και τους άλλους. Με τις ιδέες του φαίνεται να συγκλίνουν και οι απόψεις του 

Coopersmith (1967) σύµφωνα µε τις οποίες τα παιδιά συναισθηµατικά απόµακρων και ψυχρών 

γονέων, οι οποίοι δεν τα αξιολογούν θετικά και δεν τα αποδέχονται όπως είναι, µαθαίνουν να 

αξιολογούν τον εαυτό τους αρνητικά και να µην τον αποδέχονται. Το παιδί που µεγαλώνει µε 

αγάπη και στοργή µαθαίνει να αξιολογεί τον εαυτό του θετικά και δεν χρειάζεται να ασχολείται µε 

την πιθανότητα ότι µπορεί να αντιµετωπίσει απόρριψη ή αρνητική κριτική από τους άλλους 

(Λεονταρή, 1996). 

    Σε γενικές γραµµές, ένα άτοµο µε υψηλή αυτοαντίληψη είναι παραγωγικό, διαθέτει ηγετική 

προσωπικότητα, δεν είναι ούτε υπερβολικά εξαρτηµένο ούτε πεισµατικά ανεξάρτητο, δίνει 

έµφαση στην ποιότητα επικοινωνίας και θεωρεί τον εαυτό του άξιο να αγαπηθεί. Οι έρευνες 

άλλωστε δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να δηµιουργούν σχέσεις µε αυτούς που τους βλέπουν 

µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο και αυτοί βλέπουν τον εαυτό τους. Άτοµα µε υψηλή αυτοαντίληψη 

είναι καλοί ακροατές , αναγνωρίζουν την αξία των άλλων και κατακτούν την κοινωνική αποδοχή, 

αποδέχονται την αλήθεια, αντιµετωπίζουν το µέλλον µε αισιοδοξία και ενθουσιασµό, 

προσδιορίζουν τον εαυτό τους µε βάση το εξελικτικό και µακροπρόθεσµο σχέδιο ζωής, έχουν 

υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη, έχουν µεγάλο βαθµό αυτογνωσίας και η εικόνα που 

προβάλλουν ταυτίζεται µε τον πραγµατικό τους εαυτό. Οι άνθρωποι µε χαµηλή αυτοαντίληψη, 

θεωρούν ότι δεν αξίζουν την προσοχή και τη φροντίδα των άλλων, αλλά ακόµα και όταν τη 

δέχονται την αντιµετωπίζουν καχύποπτα, είναι ζηλότυποι και σπανίως γίνονται διεκδικητικοί.  

    Η χαµηλή αυτοαντίληψη τους αποτρέπει από το να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να 

εµπλέκονται σε συγκρούσεις και να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, ακόµα κι αν έχουν το δίκιο 

µε το µέρος τους. 
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 Αδυνατούν ή αρνούνται να αξιολογήσουν σωστά τις δυνατότητές τους και αισθάνονται αµηχανία, 

όταν οι άλλοι τους επαινούν. Έχουν χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη και επικοινωνιακά 

προβλήµατα. Είναι εξαρτηµένοι από την οικογένεια τους. Εκδηλώνουν συχνά νευρωτικές 

συµπεριφορές, άγχος και κατάθλιψη (Παπάνης, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

4.1. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης στους µη διδύµους 

 

     Από την ανασκόπηση των σχετικών ερευνών για την αυτοαντίληψη των παιδιών προκύπτει ότι 

οι σχετικές έρευνες εστιάζονται κυρίως στο να εξετάζουν την πολυδιάστατη δοµή της 

αυτοαντίληψης προσπαθώντας να καθορίσουν τους διαφορετικούς τοµείς της, καθώς και στο να 

τη συσχετίζουν µε τη σχολική επίδοση των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια  από τη δεκαετία του  

1980 σχετικές έρευνες έχουν δείξει την ύπαρξη διαφορετικών τοµέων της αυτοαντίληψης. Η 

συστηµατική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας  αποκαλύπτει ότι µεταξύ των επιµέρους 

τοµέων της αυτοαντίληψης ισχυρότεροι φαίνονται να είναι οι τοµείς της φυσικής εµφάνισης και 

των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους (Χατζηχρήστου & Kopf, 1992). Στη συνέχεια ακολουθεί µια 

σύντοµη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας ως προς την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης ο 

όγκος της οποίας εστιάζει σε πληθυσµό µη διδύµων ή αλλιώς σε πληθυσµό που η διδυµία δεν 

ελήφθη υπόψη ως ένας παράγοντας που µπορεί να ευθύνεται για την υψηλή ή χαµηλή 

αυτοαντίληψη ορισµένων παιδιών. 

     Έρευνες έχουν δείξει ότι η θετική αυτοαντίληψη συνεισφέρει στην ακαδηµαϊκή επιτυχία, στην 

προσαρµογή στους κοινωνικούς κανόνες και στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αλληλεπίδραση 

µε τους συνοµηλίκους (Samuels, 1973· Sharpes & Wang, 1997). Οι Mπογδάνου και 

Παπαραφτάκης (1986) µελέτησαν τη σχέση της αυτοαντίληψης και της κοινωνικής προέλευσης 

των µαθητών Στ΄ τάξης του δηµοτικού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το κοινωνικό στρώµα από 

το οποίο προέρχονται τα παιδιά επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. 

Οι Χατζηχρήστου και Hopf (1992) πραγµατοποίησαν µια έρευνα σε µαθητές πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε την οποία διερευνούσαν τη σχέση της αυτοαντίληψης µε τις 

µεταβλητές όπως φύλο, ηλικία, τάξη, αστικότητα του σχολείου και µαθησιακές δυσκολίες. 

Συνολικά στο δείγµα συµπεριλήφθησαν 1041 µαθητές δηµοτικού (Ε΄ και Στ΄ τάξης) και 862 

µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης γυµνασίου και Α΄ τάξης λυκείου). Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και τη σχολική 

επίδοση, την εξωτερική εµφάνιση, τις στάσεις και τις προσδοκίες των γονιών, καθώς και µε τις 

στάσεις των συνοµηλίκων. Η Μακρή- Μπότσαρη (2001) διερεύνησε τη σχέση ανάµεσα στη 
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σχολική επίδοση, στην κοινωνική αποδοχή, στη συµπεριφορά και στην αυτοαντίληψη σε µαθητές 

Στ΄ τάξης δηµοτικού, Α΄ και Γ΄τάξης γυµνασίου. 

    Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι η κοινωνική αποδοχή και η 

συµπεριφορά επιδρούν σηµαντικά στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης. Επιπλέον, η ανασκόπηση 

ευρηµάτων της Harter (1999) σε έρευνα µε υποκείµενα από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη 

Γερµανία, την Ιρλανδία, τον Καναδά και την Ελλάδα έδειξε ότι από την ηλικία των 8 έως 55 ετών 

υψηλότερη συνάφεια έχει η αυτοαντίληψη της φυσικής εµφάνισης, ενώ ασθενέστερη έχει η 

αυτοαντίληψη της αθλητικής ικανότητας. Υπάρχουν, επίσης, έρευνες (Marsh & McDonald- 

Holmes, 1990) όπου την ισχυρότερη συνάφεια έχει ο τοµέας των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους. 

    Σε µελέτη της Simmons και των συνεργατών της (2001) εξετάστηκε η έννοια του εαυτού µιας 

οµάδας µαθητών ηλικίας 12 ετών από τους οποίους κάποιοι ήταν µαθητές Α΄ Γυµνασίου και 

κάποιοι ήταν µαθητές Στ΄ ∆ηµοτικού. Τα ευρήµατα κατά τη χρήση του ερωτηµατολογίου «Πώς 

αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου» (ΠΑΤΕΜ, 2001) έδειξαν ότι οι µαθητές της Α΄ Γυµνασίου, είχαν 

χαµηλότερη αυτοαντίληψη από τους µαθητές της Στ΄ ∆ηµοτικού. Τα αγόρια είχαν υψηλότερα 

επίπεδα αυτοαντίληψης στους τοµείς των µαθηµατικών, της σωµατικής-αθλητικής ικανότητας, 

της φυσικής εµφάνισης και των σχέσεων µε τους γονείς. Τα κορίτσια αναφέρουν υψηλότερους 

βαθµούς αυτοαντίληψης στους τοµείς της γλώσσας και της συµπεριφοράς, ωστόσο οι διαφορές 

στους τοµείς των σχέσεων µε τους γονείς µεταξύ των δυο φύλων είναι αξιόλογες. 

    Παρακάτω αναφέρουµε µερικές από τις έρευνες που έχουν εξετάσει τη σχέση αυτοαντίληψης 

και φύλου. Η Χατζηθεολόγου (1999) µελέτησε τη σχέση αυτοαντίληψης φύλου και 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου, σε ένα δείγµα 503 µαθητών Β΄ και ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού. 

∆ιαπίστωσε, ότι όσον αφορά το φύλο, δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα αγόρια 

και τα κορίτσια ως προς τη γενική αυτοαντίληψη. Το µορφωτικό επίπεδο, όµως, της οικογένειας, 

βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε την ανάπτυξη της γενικής αυτοαντίληψης των µαθητών. Οι 

Muldonn & Trew (2000) ερεύνησαν την αυτοαντίληψη 689 µαθητών (8-11 ετών) οι οποίοι 

φοιτούσαν σε σχολεία της Βόρειας Ιρλανδίας και χρησιµοποίησαν το ερωτηµατολόγιο της Harter 

«Self Perception Profile For Children». Συγκεκριµένα διερευνήθηκαν η φυσική εµφάνιση, η 

αθλητική ικανότητα, οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, η σχολική ικανότητα και η διαγωγή σε 

σχέση µε το φύλο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα αγόρια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από 

τα κορίτσια στους τοµείς της αθλητικής ικανότητας και της φυσικής εµφάνισης. Τα κορίτσια 

υπερείχαν στον τοµέα της διαγωγής. Στους υπόλοιπους τοµείς δε διαπιστώθηκαν σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα. Ως προς τη σχέση του φύλου µε τη γενική αυτοαντίληψη η 

Wylie (1979) δεν διαπίστωσε καµία συσχέτιση σε οποιαδήποτε ηλικιακό επίπεδο (Watkins, Dong, 

Xia, 1997). 
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    Αντίθετα σε έρευνα του Marsh και των συνεργατών του (1984) βρέθηκε ότι τα κορίτσια είχαν 

υψηλότερη αυτοαντίληψη στην ανάγνωση, στις γενικότερες επιδόσεις τους στο σχολείο, στις 

σχέσεις µε τους συµµαθητές τους και χαµηλότερη αυτοαντίληψη στις φυσικές ικανότητες, στα 

µαθηµατικά και την εξωτερική εµφάνιση. Μια άλλη έρευνα διενεργήθηκε από τον Smith (2000) η 

οποία  µελέτησε και αυτή  τη σχέση της αυτοαντίληψης µε το φύλο. Τα υποκείµενα της έρευνας 

ήταν 28 κορίτσια και 23 αγόρια από 14 τάξεις Β΄ ∆ηµοτικού. Χρησιµοποιήθηκε το «Self 

Descriptive Questionnaire» του Marsh (1981) και σκοπός της ήταν η διερεύνηση της 

αυτοαντίληψης των µαθητών για τη σχολική τους ικανότητα, τη φυσική εµφάνιση, τη 

συναισθηµατική σταθερότητα, τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους και την οικογένεια. ∆ιαφορές 

εντοπίστηκαν µόνο στους τοµείς της φυσικής εµφάνισης και της αθλητικής ικανότητας, όπου τα 

αγόρια είχαν υψηλότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια. 

    Παρεµφερής έρευνα διεξήγαγε και ο Ollowu (1984). Τα υποκείµενα της έρευνάς του ήταν 314 

Άγγλοι έφηβοι και 372 Νιγηριανοί έφηβοι. ∆ιερεύνησε την αυτοαντίληψη αναφορικά µε τη 

σχολική ικανότητα, τη φυσική εµφάνιση, τις κοινωνικές σχέσεις, τις οικογενειακές σχέσεις και τη 

συναισθηµατική σταθερότητα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα αγόρια είχαν θετικότερη 

αυτοαντίληψη από τα κορίτσια σε όλους τους παραπάνω τοµείς ανεξάρτητα από την εθνικότητά 

τους. 

    Η Jensen (1983) µελέτησε και αυτή την αυτοαντίληψη σε σχέση µε το φύλο. Το δείγµα 

αποτέλεσαν 91 παιδιά από 4-6 ετών. Τα παιδιά συµπλήρωσαν την «Piers Preschool Pictorian Self-

concept Scale». Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα κορίτσια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα 

αγόρια στον τοµέα που αφορούσε τις κοινωνικές σχέσεις, ενώ τα αγόρια είχαν θετικότερη 

αυτοαντίληψη από τα κορίτσια στον τοµέα των αθλητικών δραστηριοτήτων. 

    Αναφορικά µε τις επιδράσεις της σειράς γέννησης και του φύλου στην αυτοαντίληψη, υπήρξε η 

έρευνα του Nystul (2003) ο οποίος µελέτησε 168 φοιτητές χρησιµοποιώντας την κλίµακα 

«Tennessee Self Concept Scale», η οποία αποτύπωσε την αυτοαντίληψη στην φυσική εµφάνιση, 

τη συµπεριφορά, τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα 

κορίτσια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα αγόρια σε όλους τους τοµείς. Την ίδια κλίµακα 

χρησιµοποίησαν και οι Hinrichsen, Follansbee & Ganellen (1981) για τη µέτρηση της 

αυτοαντίληψης φοιτητών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας τα αγόρια είχαν 

θετικότερη αυτοαντίληψη στον τοµέα της φυσικής εµφάνισης και τα κορίτσια υπερείχαν στους 

τοµείς των κοινωνικών σχέσεων και της συµπεριφοράς. 
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    Οι Ruble & Martin (1998) διερεύνησαν την αυτοαντίληψη των σχολικών ικανοτήτων σε σχέση 

µε το φύλο των µαθητών. Με βάση τα αποτελέσµατά τους, τα αγόρια είχαν θετικότερη 

αυτοαντίληψη στον τοµέα των σχολικών ικανοτήτων σε σχέση µε τα κορίτσια, τα οποία 

υποτιµούσαν τις ικανότητές τους. Η Asci (2002) διερεύνησε τη σχέση της σωµατικής 

αυτοαντίληψης (αθλητικές δραστηριότητες, εξωτερική εµφάνιση και σωµατική δύναµη) µε το 

φύλο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα αγόρια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια σε 

όλους τους παραπάνω τοµείς εκτός από την εξωτερική εµφάνιση. Σχετική έρευνα της Story (1979) 

εξέτασε τη σχέση της σωµατικής αυτοαντίληψης µε διάφορους παράγοντες ανάµεσα στους 

οποίους και το φύλο. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι τα αγόρια είχαν θετικότερη σωµατική 

αυτοαντίληψη και έδιναν βαρύτητα στη σωµατική δύναµη, ενώ τα κορίτσια ενδιαφέρονταν κυρίως 

για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (µαλλιά, µύτη, µάτια, στόµα). Με τη σωµατική αυτοαντίληψη 

ασχολήθηκαν και οι Klomstein, Skaalvik και Espness (2004) θέλοντας να ελέγξουν τη σχέση της 

µε το φύλο. Ως σωµατική αυτοαντίληψη ορίστηκε η εικόνα που διαµορφώνει κάποιος για την 

εµφάνισή του, το βάρος του, τη φυσική του δύναµη και την ευλυγισία του. Το ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το «Physical Self Description Questionnaire» και τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα αγόρια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια σε όλους 

τους παραπάνω τοµείς εκτός από την ευλυγισία. 

    Τη σχέση της αυτοαντίληψης µε την εξωτερική εµφάνιση διερεύνησαν και οι Guiney & 

Guilford (1999) σε παιδιά Γ΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού. Για τη µέτρηση της αυτοαντίληψης 

χρησιµοποιήθηκε η «Pier’s Harris Children’s Self concept Scale» (1984). Βρέθηκε ότι τα κορίτσια 

ήταν ικανοποιηµένα από την εξωτερική τους εµφάνιση, ενώ η αυτοαντίληψη των αγοριών δεν 

επηρεάζονταν από την εξωτερική τους εµφάνιση. Οι (Watkins et al. 1997) µελέτησαν την 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης σε µαθητές ηλικίας 10-13 ετών στο Πεκίνο σε σχέση µε το φύλο και 

την ηλικία τους. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι τα µικρότερα κορίτσια είχαν 

χαµηλότερη αυτοαντίληψη από τα µεγαλύτερα, τα αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια παρουσίασαν 

υψηλότερη αυτοαντίληψη σε ότι αφορούσε τις µη-ακαδηµαϊκές διαστάσεις της αυτοαντίληψης και 

τα µεγαλύτερα αγόρια και κορίτσια παρουσίασαν χαµηλότερη αυτοαντίληψη στον τοµέα των 

επιδόσεων στο σχολείο. 

    Οι Λεονταρή και Γιαλαµάς (1998) µελέτησαν την αυτοαντίληψη 634 µαθητών ∆΄, Ε΄, Στ΄ 

∆ηµοτικού σε σχέση µε τη σχολική επίδοση, το φύλο, την περιοχή που κατοικούν (αστική, 

ηµιαστική και αγροτική) και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. 
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 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά των ηµιαστικών περιοχών έχουν χαµηλότερη 

αυτοαντίληψη σε σχέση µε τα παιδιά των αγροτικών και αστικών περιοχών και ότι τα παιδιά µε 

υψηλή σχολική επίδοση παρουσίασαν υψηλότερη αυτοαντίληψη. Ως προς το φύλο δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. 

    Η αυτοαντίληψη από ότι διαφαίνεται αποτελεί µια περίπλοκη δοµή. Είναι προϊόν κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, κοινωνικής δύναµης και κοινωνικής δράσης. Ερευνητές βλέπουν την 

αυτοαντίληψη σαν το θεµέλιο της κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης. Οι άνθρωποι δεν 

γεννιούνται µε µια αυτοαντίληψη. Οι αντιλήψεις για τον εαυτό αναπτύσσονται µε την πάροδο του 

χρόνου, καθώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε τους άλλους. Σύµφωνα µε την άποψη της 

συµβολικής αλληλεπίδρασης η αυτοαντίληψη του ατόµου διαµορφώνεται µέσα στον κοινωνικό 

κόσµο στον οποίο ζει (Davis- Kean & Sandler, 2001). Η πλειοψηφία των ερευνητών έχει εστιάσει 

την αυτοαντίληψη των εφήβων κυρίως σε σχέση µε τις κοινωνικές σχέσεις, ιδιαίτερα µε τους 

γονείς και τους συνοµηλίκους (Marsh & Shavelson, 1985). Ο Schiamberg (1969) από την έρευνα 

που έκανε είδε ότι η εφηβική αυτοαντίληψη δεν έχει να κάνει µόνο µε την προσωπικότητα, αλλά 

περιλαµβάνει και τις αλληλεπιδράσεις µέσα στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. Σε µια 

µελέτη σε 3200 εφήβους ηλικίας 11-18 ετών στην Κύπρο, οι Metzer και Hajaiangelis διαπίστωσαν 

ότι η αυτοαντίληψή τους προσδιορίζεται µε βάση τις κοινωνικές προσδοκίες και ανάλογα 

αναπτύσσουν υψηλή ή χαµηλή αυτοαντίληψη. Υπάρχουν επίσης έρευνες (Marsh & McDonald- 

Holmes, 1990) όπου την ισχυρότερη συνάφεια έχει ο τοµέας των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους. 

Βασική επιδίωξη κάθε παιδιού είναι να γίνει αποδεκτό από την οµάδα των συνοµηλίκων, να 

µοιραστεί µαζί τους τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά του. Έρευνες έχουν δείξει ότι τυχόν 

απόρριψη από την πλευρά των συνοµηλίκων µπορεί να προκαλέσει στο παιδί αυξηµένο άγχος, 

χαµηλή αυτοαντίληψη και να επηρεάσει αρνητικά την κατοπινή προσαρµογή του, η οποία µε τη 

σειρά της οδηγεί σε περαιτέρω απόρριψη (Μπίκος, 2004).  

    Σε έρευνα των Mpofu και Thomas (2006) σε προεφηβικούς µαθητές λευκούς και µαύρους 

ηλικίας 12 περίπου ετών διαπίστωσαν ότι όσοι παρουσίασαν υψηλή αυτοαντίληψη επιδίωκαν να 

αλληλεπιδρούν περισσότερο µε τους συνοµηλίκους τους µε αποτέλεσµα να είναι αυξηµένη η 

κοινωνική τους ικανότητα. Οι έφηβοι δίνουν υψηλή αξία στην αποδοχή των συνοµηλίκων και 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την κοινωνική τους ταυτότητα. 
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     Όπως αναφέρουν οι Kruger και Trussoni, (2005) που µελέτησαν την επίδραση των σηµαντικών 

άλλων στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης των παιδιών στην ηλικία των 11-17 ετών, οι φίλοι 

είναι αυτοί που θεωρούνται πιο σηµαντικοί για τα παιδιά, σε αντίθεση µε την ηλικία των 7-10 

ετών, όπου οι γονείς τους είναι αυτοί που θεωρούνται οι σηµαντικοί άλλοι. Ο Burnett (1996a) 

ερεύνησε τη σχέση µεταξύ της αυτοαντίληψης των παιδιών και των αντιλήψεων που έχουν γι’ 

αυτά οι σηµαντικοί άλλοι και διαπίστωσε ότι οι θετικές αντιλήψεις συνδέονται και µε τη θετική 

µη-ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. ∆ηλαδή παιδιά είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης, όταν οι 

φίλοι τους είχαν θετική γνώµη για αυτά σε ότι αφορούσε την εξωτερική τους εµφάνιση, τις 

φυσικές τους επιδόσεις και τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. 

    Οι Grymes & Lawler Prince (1993) µελέτησαν την αυτοαντίληψη και την αλληλεπίδραση 

µεταξύ τους σε µαθητές του νηπιαγωγείου. Από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών επέδειξαν υψηλή αυτοαντίληψη και θεωρούσαν ότι γίνονται 

αποδεκτά από τις οµάδες των συνοµηλίκων τους, ότι τα παιδιά µε χαµηλή αυτοαντίληψη έτειναν 

να θεωρούν ότι απορρίπτονται από τους συνοµηλίκους τους και ότι τα παιδιά που παρουσίασαν 

χαµηλή αυτοαντίληψη φάνηκε πως επιδίωκαν να είναι απορριπτέα. Η έρευνα της Allodi (2000) 

έδειξε ότι µαθητές 9-13 ετών οι οποίοι είχαν θετικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους, είχαν 

υψηλότερο επίπεδο αυτοαντίληψης. Ο Hartup (1993) µε έρευνά του, διαπίστωσε ότι οι σχέσεις 

µεταξύ των συνοµηλίκων συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη υψηλής αυτοαντίληψης σχετικά 

µε τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

    Μια µελέτη του Colna (1999) εξέτασε την αυτοαντίληψη 345 παιδιών νηπιαγωγείου και τις 

αντιλήψεις τους σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις τους µε τους συνοµηλίκους τους. Φάνηκε ότι όσα 

παιδιά ανέπτυξαν υψηλή αυτοαντίληψη θεωρούσαν ότι γίνονται αποδεκτά από την οµάδα. Τα 

παιδιά µε χαµηλή αυτοαντίληψη φάνηκε ότι είχαν την αντίληψη ότι απορρίπτονται από τους 

συνοµηλίκους τους. Έχει υποστηριχτεί ότι οι σχέσεις µεταξύ συνοµηλίκων είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές για την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης των παιδιών. Η έρευνα της Πενσυλβάνια 

απέδειξε ότι τα ενεργητικά και κοινωνικά παιδιά είχαν υψηλότερο επίπεδο αυτοαντίληψης. Τα 

παιδιά αλληλεπιδρούν σε φιλικό πλαίσιο περισσότερο κατά τη διάρκεια της παιδικής και πρώιµης 

εφηβικής ηλικίας (Berndt & Ladd, 1989). 

    Συνοψίζοντας λοιπόν, διαπιστώνουµε ότι οι αλληλεπιδράσεις µε τους φίλους µπορούν να 

παίξουν µείζονα ρόλο στη διαµόρφωση της ταυτότητας, στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και 

της κοινωνικότητάς τους. 
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    Οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των παιδιών είναι ιδιαίτερα ισχυρές και καθοριστικές για 

την ανάπτυξη της αυτοαντίληψής τους κατά τη σχολική ηλικία και κυρίως µεταξύ 5-13 ετών 

(Καψάλης, 2003). Σε αυτές τις ηλικίες η επίδραση της οµάδας και των συνοµηλίκων και η 

δηµιουργία φιλίας είναι κρίσιµη και ουσιαστική για την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης των 

παιδιών. Επειδή, λοιπόν, η κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

κοινωνικοποίησης, τα παιδιά µε προβλήµατα στις σχέσεις τους µε τους συµµαθητές τους φαίνεται 

να αναπτύσσουν µικρότερο βαθµό αυτοαντίληψης (Καψάλης, 2003). 

    Στο σηµείο αυτό θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά σε έρευνες που αφορούν τις σχέσεις των 

παιδιών µε τα αδέρφια τους και τις σχέσεις των παιδιών µε τους γονείς τους. Θα δούµε κατά πόσο 

επηρεάζουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την αυτοαντίληψή τους. Πολλές έρευνες 

διαπιστώνουν ένα ευρύ φάσµα ατοµικών διαφορών σε όλες τις πλευρές των αλληλεπιδράσεων ή 

των σχέσεων µεταξύ αδελφών που έχουν µελετηθεί (Boer & Dunn, 1992). Ο ανταγωνισµός 

µεταξύ των αδελφών έχει ίσως µελετηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη παράµετρο των 

σχέσεων µεταξύ των αδελφών. Οι περισσότεροι γονείς διακρίνουν κάποιο στοιχείο ανταγωνισµού 

µεταξύ των παιδιών τους και οι παρατηρήσεις σε αδέρφια µικρής ηλικίας επιβεβαιώνουν το 

γεγονός ότι τα παιδιά αντιδρούν άµεσα, όταν οι γονείς απευθύνουν την προσοχή τους σ’ ένα από 

τα αδέρφια τους. Ωστόσο ο ανταγωνισµός αποτελεί τον ένα πόλο µιας παραµέτρου, της οποίας ο 

άλλος πόλος είναι η συνεργασία. Τόσο οι συνεντεύξεις µε τα ίδια τα αδέρφια αλλά και µε τις 

µητέρες καθώς και η άµεση παρατήρηση, υποστηρίζουν την άποψη ότι πρόκειται για δύο 

ανεξάρτητες παραµέτρους, εκ των οποίων η µια είναι θετική και η άλλη είναι αρνητική. Η 

ανεξαρτησία αυτών των παραµέτρων καταδεικνύεται από τους διαφορετικούς συνδυασµούς 

εχθρικής και φιλικής διάθεσης που συναντούµε στις δυάδες των αδελφών. Ορισµένα αδέλφια 

µαλώνουν συχνά και εξίσου συχνά παίζουν µαζί, κάποια άλλα δεν εκδηλώνονται έντονα ούτε 

αρνητικά ούτε θετικά, ενώ άλλα παρουσιάζουν έντονες εκδηλώσεις προς τη µια ή την άλλη 

κατεύθυνση (Kendrick & Dunn, 1982). Μελέτες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν επιδείξει 

ότι τα παιδιά αυτά συγκρούονται συχνά µε τα αδέρφια τους, προσπαθούν να µοιραστούν τις 

εµπειρίες τους, να βοηθήσουν το ένα το άλλο ή να συνεργαστούν. Μελέτη οικογενειών στην 

Πενσυλβάνια έδειξε ότι τα παιδιά συζητούν για τα συναισθήµατα των αδερφών τους, έως και 

τρεις φορές περισσότερο από ότι για τα συναισθήµατα των γονέων τους ( Dunn & Munn 1986). Οι 

αναλύσεις από τη µελέτη των οικογενειών της Πενσυλβάνια έδειξε ότι όσο µεγαλώνουν τα 

δευτερότοκα παιδιά, τόσο περισσότερο συνεισφέρουν στη σχέση µε τα αδέρφια τους, καθώς και 

ότι τα αδέλφια περνούν όλο και περισσότερη ώρα συζητώντας και παίζοντας µαζί τους, όταν τα 

µικρότερα αδέρφια τους είναι µεταξύ 2 και 4 ετών. 
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    Στην ηλικία των 4 ετών τα δευτερότοκα παιδιά είναι πιο ενδιαφέροντες σύντροφοι για τα 

µεγαλύτερα αδέρφια τους παρά οι γονείς τους. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στις σχέσεις 

µεταξύ αδερφών τονίζουν τη σηµαντική επίδραση που ασκεί τόσο το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, 

στο οποίο µεγαλώνουν τα παιδιά, αλλά και ειδικότερα τα ιδιαίτερα γεγονότα της ζωής. Για 

παράδειγµα η παρουσία πατριού, ένα διαζύγιο ή ένας θάνατος (Dunn, 1999). Η ιδιοσυγκρασία δυο 

αδελφών, δηλαδή αν ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν µεταξύ τους ως χαρακτήρες, παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψής τους. 

    Οι Mendelson & Aboud (1991) ανέφεραν ότι τα παιδιά που είχαν αρνητικές σχέσεις µε τα 

αδέρφια τους, είχαν συνήθως θετικές σχέσεις µε τους φίλους τους. ∆εδοµένα που προέρχονται 

τόσο από παρατηρήσεις όσο και από µετρήσεις των αλληλεπιδράσεων παιδιών στο νηπιαγωγείο 

µε τα αδέλφια τους δείχνουν ότι το παραπάνω πρότυπο ισχύει για οµόφυλα αδέλφια µε οµόφυλους 

φίλους αλλά όχι για ετερόφυλα αδέρφια. Για παράδειγµα ένα παιδί το οποίο έχει θετικά 

συναισθήµατα για τον οµόφυλο αδερφό του, µπορεί να µην αισθάνεται την ανάγκη να αναπτύξει 

φιλίες µε άλλα παιδιά ιδίου φύλου, ενώ ένα παιδί το οποίο έχει θετικά συναισθήµατα για τον 

ετερόφυλο αδερφό του είναι πιθανόν να αποζητά τη φιλία οµόφυλων παιδιών. Κάποιες άλλες 

έρευνες υποστηρίζουν ότι η στήριξη των παιδιών από τους γονείς σχετίζεται θετικά µε την 

αυτοαντίληψη τους. Η γονική στήριξη, όταν εκφράζεται µέσα από εκδηλώσεις στοργής και 

αποδοχής, συµβάλλει σηµαντικά στη θετική αυτοαντίληψή τους. Η Μακρή-Μπότσαρη (2001) 

διαπίστωσε ότι η υψηλή αυτοαντίληψη του εφήβου σχετίζεται θετικά µε το ενδιαφέρον που 

εκδηλώνουν οι γονείς για τον ίδιο και τις δραστηριότητές του. 

    Αξιόλογη είναι η έρευνα που διεξήχθη ανάµεσα σε φυσιολογικά παιδιά και παιδιά µε 

γλωσσικές και µαθησιακές διαταραχές και προβλήµατα συµπεριφοράς. Το δείγµα αποτελείτο από 

110 παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Η επιλογή έγινε µε βάση τη περιοχή. Επιλέχθηκαν 54 παιδιά από 

αγροτική περιοχή και 56 παιδιά από αστικό κέντρο. Σε κάθε παιδί χορηγήθηκε ατοµικά το 

ερωτηµατολόγιο της αυτοαντίληψης βασισµένο από το ερωτηµατολόγιο της Harter (1985) 

(Manual for the self perception profile for children, 1985) και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, η 

οµάδα παιδιών µε µαθησιακές διαταραχές, γλωσσικές διαταραχές και προβλήµατα συµπεριφοράς 

υπέδειξε χαµηλότερο επίπεδο αυτοαντίληψης από την οµάδα των φυσιολογικών παιδιών και στους 

πέντε τοµείς (σχολικές ικανότητες, εξωτερική εµφάνιση, φυσικές ικανότητες, σχέσεις µε 

συνοµηλίκους και γονείς, διαγωγή και συµπεριφορά). 
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    Τα παιδιά µε διαταραχές κατά την παιδική ηλικία είχαν επίγνωση των αδυναµιών τους στις 

ακαδηµαϊκές δυσκολίες και η αρνητική αυτοαντίληψή τους να προέρχεται από τη σύγκριση της 

δικής τους δουλειάς µε αυτήν των συνοµηλίκων τους. Στον τοµέα των αθλητικών ικανοτήτων η 

διαφορά δεν ήταν σηµαντική αλλά η οµάδα µε τις διαταραχές κυµάνθηκε σε χαµηλότερο επίπεδο. 

Τα παιδιά στις αθλητικές δραστηριότητες τα κατάφεραν καλά, ανεξαρτήτως µαθησιακών και 

γλωσσικών διαταραχών. Αρκετά παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς στην έρευνα απάντησαν 

ότι πολλές φορές συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο από τα άλλα παιδιά και είχαν εισπράξει 

την επίκριση. Στις κοινωνικές δεξιότητες, αφενός τα παιδιά µε τις τρεις κατηγορίες αδυναµιών 

υπέδειξαν χαµηλότερα σκορ από τα φυσιολογικά παιδιά, αφετέρου τα παιδιά αυτά επέδειξαν τα 

υψηλότερα σκορ συγκριτικά µε τους άλλους τοµείς. Στον τοµέα της εξωτερικής εµφάνισης τα 

αποτελέσµατα ήταν κι αυτά χαµηλότερα για τα παιδιά µε διαταραχές. Ίσως αυτή η αρνητική 

αυτοαντίληψή τους να πηγάζει από τη συνολική αρνητική εκτίµηση του εαυτού τους, λόγω των 

µαθησιακών, γλωσσικών και συµπεριφορικών αδυναµιών. Στην οµάδα διαταραχών τα κορίτσια 

εµφάνισαν υψηλότερο επίπεδο αυτοαντίληψης από τα αγόρια κατά µέσο όρο.  

    Στα φυσιολογικά παιδιά όµως τα αγόρια επέδειξαν υψηλότερο επίπεδο αυτοαντίληψης από τα 

κορίτσια. Τα κορίτσια φυσιολογικά και µη είχαν χαµηλότερο επίπεδο αυτοαντίληψης από τα 

αγόρια στον τοµέα της εξωτερικής εµφάνισης. Τα κορίτσια µε διαταραχές έδειξαν υψηλότερο 

επίπεδο αυτοαντίληψης από τα αγόρια της ίδιας οµάδας και τους τέσσερις τοµείς πλην φυσικά τον 

τοµέα της εξωτερικής εµφάνισης. Η µεγαλύτερη διαφορά υπέρ των κοριτσιών ήταν στις σχολικές 

ικανότητες και η µικρότερη στις κοινωνικές δεξιότητες. Τέλος οι αδυναµίες των παιδιών της 

αγροτικής περιοχής ήταν περισσότερες από εκείνες της πόλης. Το ότι τα παιδιά της πόλης έδειξαν 

υψηλότερη αυτοαντίληψη, ίσως να οφείλεται στις περισσότερες παρεχόµενες ευκαιρίες 

ερεθισµάτων από ότι στα παιδιά των αγροτικών περιοχών καθώς και στο υψηλότερο µορφωτικό 

επίπεδο των γονέων τους (Πεντοβούλου, Ζιάκα, 2007). Παρόµοιες έρευνες έδειξαν ότι η 

αυτοαντίληψη συσχετίζεται µε τη µάθηση και τη συµπεριφορά. Παιδιά σχολικής ηλικίας µε 

προβλήµατα συµπεριφοράς δεν είχαν υψηλά επίπεδα αυτοαντίληψης (Swinson, 2008· Yang, Kim, 

Shin & Yoon, 2006). 

     Παιδιά µε ∆ΕΠΥ (διάσπαση ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας) φαίνεται να 

είχαν χαµηλή αυτοαντίληψη (Collett & Gimpel, 2004), καθώς και έφηβοι µε συµπτώµατα 

κατάθλιψης (McCarty, Stoep & McCauley, 2007). Γενικότερα, η χαµηλή αυτοαντίληψη φαίνεται 

να σχετίζεται θετικά µε την επιθετικότητα, την ντροπαλότητα, την υπερκινητικότητα, τα γνωστικά 

ελλείµµατα, τα προβλήµατα συµπεριφοράς τα γλωσσικά ελλείµµατα (Jerome, Fujiki, Brinton & 

James, 2002), τις ακαδηµαϊκές δυσκολίες και τις χαµηλές κοινωνικές δεξιότητες (Yanowitz, 

Monte & Tribble, 2003). 
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    Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτοµα κατά τις αυτοπεριγραφές τους αποδίδουν 

διαφορετική βαρύτητα στις διάφορες πλευρές του εαυτού τους. Ο Rosenberg (1982) διαπίστωσε 

ότι τα άτοµα έχουν την τάση να αποδίδουν µεγαλύτερη σπουδαιότητα στους τοµείς της ζωής τους, 

στους οποίους έχουν υψηλή αυτοαντίληψη και να υποβαθµίζουν τους άλλους, στους οποίους 

νιώθουν ανεπαρκή. 

 

4.2. Η ανάπτυξη του εαυτού και της αυτοαντίληψης στους διδύµους 

     

    Παρά την αύξηση του αριθµού των δίδυµων και πολύδυµων γεννήσεων τις τελευταίες δεκαετίες 

και τον ολοένα και πιο έντονο προβληµατισµό για θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη και την 

εκπαίδευση των διδύµων, ελάχιστα είναι τα ερευνητικά ευρήµατα που ρίχνουν φως σε αυτές τις 

πτυχές της διδυµίας. Ο βασικός κορµός των ερευνών είναι κλινικής φύσης και οι δίδυµοι 

εξακολουθούν να αποτελούν ένα δώρο της φύσης, ένα δωρεάν πείραµα στα χέρια των γενετιστών 

της συµπεριφοράς. Ελάχιστες είναι οι αναπτυξιακές µελέτες για τους διδύµους που δίνουν έµφαση 

όχι µόνο στα µειονεκτήµατα της διδυµίας αλλά και στα αναπτυξιακά της πλεονεκτήµατα 

επιχειρώντας να καταρρίψουν το µύθο όπου δίδυµοι και πρόβληµα (βλ. σχ. Μαρκοδηµητράκη, 

2003). 

    Η διαµόρφωση της ταυτότητας στους διδύµους είναι ένα από τα βασικότερα ζητήµατα που 

απασχολούν κυρίως γονείς διδύµων ήδη από την αρχή της ζωής τους αλλά και εκπαιδευτικούς 

αργότερα (Μαρκοδηµητράκη, Κουγιουµουτζάκης, Κοκκινάκη, 2005). Η ανάγκη να αξιοποιήσει 

τον προσωπικό του χρόνο µόνος του κάθε δίδυµος/πολύδυµος, προβάλει επιτακτική προκειµένου 

να ανακαλύψουν µόνοι τους τη ζωή και να νιώσουν ελεύθεροι, να δουν τον εαυτό τους µέσα όχι 

µόνο στο πλαίσιο της διδυµίας αλλά και των σχέσεων µε τους συνοµήλικους άλλους. Αυτό 

αποτελεί και ένα βήµα προς τη συναισθηµατική αυτονοµία. Ο χωρισµός των διδύµων ήδη από 

πολύ µικρή ηλικία µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη υψηλής αυτοαντίληψης καθώς τους δίνεται 

η δυνατότητα να εκφράζουν τις προτιµήσεις τους και να κάνουν τις προσωπικές τους επιλογές, 

ένα πρώτο βήµα στην ανεξαρτητοποίηση από το δίδυµο άλλο στην αρχή και αργότερα από τους 

γονείς, µε την είσοδό τους στην εφηβεία (Μαρκοδηµητράκη, Τσούρτου, Κουγιουµουτζάκης,υπό 

έκδοση). 
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    Η βιβλιογραφική µας αναζήτηση οδήγησε στον εντοπισµό ερευνών για τη διαµόρφωση της 

ταυτότητας σε διδύµους οι οποίες έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης. 

Συγκεκριµένα, οι Loehlin και Nichols (1976) µελέτησαν οµοιότητες µονοζυγωτικών και 

διζυγωτικών διδύµων σε διάφορους τοµείς της αυτοαντίληψης και βρήκαν ότι ο γενετικός 

παράγοντας ευθύνεται γι’ αυτές σε ποσοστό 40% στην εφηβεία, ενώ για το υπόλοιπο 60% 

οφείλεται σε επιδράσεις του µη κοινού περιβάλλοντος. Επιπλέον οι McGuire, Neidershiser, Reiss, 

Hetherington και Plomin (1994) περίπου δύο δεκαετίες αργότερα µελέτησαν τις επιδράσεις της 

κληρονοµικότητας και του περιβάλλοντος σε διάφορους τοµείς της ακαδηµαϊκής και µη 

ακαδηµαϊκής αυτοεκτίµησης από την κλίµακα αυτοαντίληψης για εφήβους του Harter (Self 

Perception Profile for Adolescents, SPPA, Harter, 1988). Οι McGuire και συνεργάτες (1994) 

επιβεβαίωσαν τα αποτελέσµατα των Loehlin και Nichols (1976) σε ένα δείγµα 720 ζευγών 

οµόφυλων δίδυµων αδελφών, αδελφών από τους ίδιους γονείς, ετεροθαλών αδελφών και αδελφών 

από διαφορετικούς γονείς ηλικίας από 10 έως 18 ετών. Τέλος, τα αποτελέσµατα των παραπάνω 

µελετών επιβεβαιώνονται και από τη µελέτη των Hur, McGue και Iacono (1998) οι οποίοι 

µελέτησαν 243 ζεύγη µονοζυγωτικών και 164 ζεύγη διζυγωτικών δίδυµων κοριτσιών ηλικίας 11 

και 12 ετών που συµµετείχαν στη µελέτη της Minnesota για οικογένειες µε δίδυµα παιδιά. Οι Hur 

και συνεργάτες (1998) αναφέρονται σε δύο µηχανισµούς σύµφωνα µε τους οποίους θεωρούν ότι 

µπορεί ο γενετικός παράγοντας να επηρεάζει την αυτοαντίληψη. Πρώτον, αν οι εκτιµήσεις των 

διδύµων για τον εαυτό τους είναι ακριβείς, τότε η επίδραση του γενετικού παράγοντα που βρέθηκε 

στους διάφορους τοµείς που εξέτασαν την αυτοαντίληψη ανακλά την καλά τεκµηριωµένη 

επίδραση των γονιδίων σε ικανότητές τους, στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τη 

διαµόρφωση του σώµατος. Εναλλακτικά, ο γενετικός παράγοντας ενδέχεται να επηρεάζει ποικίλες 

όψεις της αυτοαντίληψης προδιαθέτοντας τους διδύµους να εκτιµούν ως όµοιους τους εαυτούς 

τους. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί τα αδέλφια των κατηγοριών που µελετούν οι Hur και συνεργάτες 

(1998), µεταξύ των οποίων και δίδυµα, να έχουν την προδιάθεση να ερµηνεύουν τις εµπειρίες 

τους και να εκτιµούν θετικά ή αρνητικά όσα επιτυγχάνουν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

εκτίµηση τρίτων. 

    Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι, στο βαθµό που µας επέτρεψε η παρούσα βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, διαπιστώσαµε ότι οι µελέτες που έχουν γίνει για την αυτοαντίληψη των διδύµων 

έχουν όλες κλινική προοπτική, ενώ αφορούν σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας και εφήβους. 

Επιπλέον δεν εντοπίσαµε καµία έρευνα για την αυτοαντίληψη σε τριδύµους. Τέλος, δεν βρήκαµε 

ερευνητικά δεδοµένα για παρεµβατικά προγράµµατα ανάπτυξης της αυτοαντίληψης ούτε σε 

δίδυµα ούτε σε τρίδυµα παιδιά καµίας ηλικιακής οµάδας. Μέρος αυτού του ερευνητικού κενού 

επιχειρεί να καλύψει η παρούσα ερευνητική εργασία. 
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    Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται το θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης. 

Ανακεφαλαιώνοντας στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η έννοια του εαυτού, µέσα  από τις 

απόψεις κάποιων θεωρητικών της ψυχολογίας (Freud, 1946· Kelly, 1956· Kohut, 1971· Lacan, 

1966· Neisser, 1988· Piaget, 1962· Rogers, 1951· Stern, 1985· Snygg & Combs, 1949). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι θεωρίες των σύγχρονων ερευνητών για την έννοια του 

εαυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε ο εννοιολογικός ορισµός της αυτοαντίληψης, οι 

διαστάσεις της, η διαµόρφωσή της, η ανάπτυξή της από την βρεφική έως την εφηβική ηλικία, τα 

χαρακτηριστικά της, οι παράγοντες που τη διαµορφώνουν, τα βασικά της µοντέλα και τα 

χαρακτηριστικά των ατόµων µε υψηλή και χαµηλή αυτοαντίληψη. Στο ίδιο κεφάλαιο επίσης 

γίνεται διαχωρισµός των εννοιών της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης καθώς και µια 

σύντοµη αναφορά στην αυτοαντίληψη σε σχέση µε την εκπαίδευση και την ψυχική υγεία. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο έγινε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας µε αναφορές σε σύγχρονες µελέτες. 

Παραθέσαµε έρευνες για την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης στους µη διδύµους που εξετάζουν τη 

σχέση της µε το φύλο, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (σχέσεις µε φίλους, αδέρφια και γονείς) 

και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων. Τέλος έγινε αναφορά σε µελέτες που έχουν γίνει για την 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης των διδύµων. 

 

 

 

            

              

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1. Ορισµός Προβλήµατος 

 

    Το ενδιαφέρον µας στην παρούσα έρευνα εστιάστηκε στους διδύµους όχι γιατί θεωρούµε τους 

διδύµους ως ένα είδος µέσα στο είδος µας, ως µια ειδική κατηγορία παιδιών που διαφέρουν στην 

ανάπτυξή τους από τους µη διδύµους. Ωστόσο, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την ιδιαιτερότητα 

της δίδυµης σχέσης ως αδελφικής σχέσης. Η διαρκής παρουσία ενός συνοµήλικου άλλου σε όλες 

τις αναπτυξιακές φάσεις, ήδη από την ενδοµήτρια ζωή και µέχρι την ενηλικίωση, µπορεί να 

διαδραµατίσει πολύ σηµαντικό ρόλο στην αίσθηση ταυτότητας του κάθε διδύµου. Μάλιστα δε, σε 

στενή σχέση και συνάρτηση µε τον κοινωνικό περίγυρο των διδύµων, µπορεί να καθορίσει τον 

τρόπο που βιώνουν τον εαυτό τους µέσα στη δίδυµη σχέση, και δη µέσα σε µια πολύδυµη σχέση, 

όπου ο πλούτος των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων που µπορεί να προκύψουν είναι σαφώς 

µεγαλύτερος (Μαρκοδηµητράκη, Τσούρτου, Κουγιουµουτζάκης, υπό δηµοσίευση). Είναι 

σηµαντικό, εποµένως, να εξετάσουµε πώς αναπτύσσεται η έννοια της αυτοαντίληψης στους 

διδύµους και πολυδύµους, γιατί η ίδια η δίδυµη/πολύδυµη σχέση αποτελεί πρόκληση από µόνη 

της. Αν οι δίδυµοι/πολύδυµοι µεγαλώσουν από την αρχή της ζωής ως διαφορετικές 

προσωπικότητες µε τις δικές τους αναπτυξιακές ανάγκες ο καθένας, µεγαλώνουν χωρίς η 

ανάπτυξή τους να διαφέρει από αυτή των µη διδύµων. Άλλωστε νατουραλιστικές έρευνες σε 

δίδυµα και µη δίδυµα βρέφη δεν έχουν δείξει διαφορές σε τοµείς της γνωστικής και της 

συναισθηµατικής τους ανάπτυξης (Κουγιουµουτζάκης, Κακλαµάνη, Σαραφίδου, 

Μαρκοδηµητράκη, Πατεράκη, υπό δηµοσίευση· Μαρκοδηµητράκη, 2003· Μαρκοδηµητράκη, 

Πατεράκη, Κακλαµάνη, Κουγιουµουτζάκης, υπό δηµοσίευση). Αν, όµως, οι δίδυµοι ήδη από την 

ενδοµήτρια ζωή τους αντιµετωπίζονται ως µονάδα και η σχέση τους είναι σχέση εξάρτησης και 

αλληλοσυµπληρωµατικότητας σε βαθµό που ο πιο ισχυρός δίδυµος να εκµηδενίζει ως 

προσωπικότητα τον αδύναµο, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους, στις σχέσεις µε τον δίδυµο αδελφό τους αλλά και µε τους 

άλλους. Στην περίπτωση των πολυδύµων το πρόβληµα σε µια τέτοια περίπτωση είναι ακόµα 

µεγαλύτερο. 
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    Από την εκτενή διερεύνηση που έλαβε χώρα, διαπιστώσαµε ότι η έννοια της αυτοαντίληψης 

στην Ελλάδα έχει µελετηθεί σε σχέση µε κάποιες µεταβλητές όπως η σχολική επίδοση, η 

µόρφωση των γονέων, η ηλικία κ.α. σε πληθυσµό µη διδύµων. Η αναγκαιότητα της έρευνας αυτής 

έγκειται στο γεγονός ότι από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν προκύπτουν έρευνες που να 

αφορούν στη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη διδύµων και τριδύµων. Μέρος αυτού του κενού 

στοχεύει να καλύψει η έρευνα αυτή. 

    Έτσι σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν να διερευνηθεί η αυτοαντίληψη 

διδύµων και τριδύµων και συγκεκριµένα η µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, εφόσον παρόµοιες 

µελέτες δεν έχουν γίνει στον ελληνικό χώρο. Καθώς εξελίσσεται η εικόνα που έχουµε για τον 

εαυτό µας, αναπτύσσονται και τα συναισθήµατά µας για το ποιοι, τελικά, νοµίζουµε ότι 

είµαστε. Το πώς αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας, το ποιοι είµαστε πραγµατικά, πώς µας 

βλέπουν οι άλλοι, είναι ίσως το σπουδαιότερο συστατικό της δράσης του ανθρώπου. Το 

παρελθόν του ανθρώπου ως συσσωρευµένη εµπειρία, επηρεάζει την τωρινή του δράση και 

συµπεριφορά και εκφράζεται µέσα από την αντίληψη που έχει διαµορφώσει αλλά και 

εξακολουθεί να διαµορφώνει για τον εαυτό του. Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να υποστηρίξουµε 

ότι το ποιοι είµαστε δεν είναι µια λειτουργία του τι συµβαίνει µόνο απέξω, αλλά και µια 

λειτουργία του πώς νιώθουµε σχετικά µε τον εαυτό µας από µέσα, η οποία οδηγεί και σε 

ανάλογες επιλογές συµπεριφορών κάθε φορά. Στην ουσία η αυτοαντίληψη αφορά τον τρόπο 

που αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας και τη συµπεριφορά µας και επηρεάζεται έντονα από το 

πως οι άλλοι τον αντιλαµβάνονται. Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η ανάπτυξη της 

αυτοαντίληψης είναι πολύ σηµαντική για την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Ωστόσο, στο 

βαθµό που γνωρίζουµε, δεν έχουν γίνει στον ελληνικό χώρο έρευνες που να µελετούν το ρόλο 

του παιχνιδιού ως παρεµβατική διαδικασία για την ενίσχυση της µη ακαδηµαϊκής 

αυτοαντίληψης διδύµων και πολυδύµων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του 

ρόλου του παιχνιδιού σε εκείνη την κατηγορία παιδιών (µη δίδυµα ή δίδυµα ή πολύδυµα) µε 

τη χαµηλότερη αυτοαντίληψη. 
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  5.2. Ο σκοπός της έρευνας       

 

    Βασικοί στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: α) η διερεύνηση του ρόλου του φύλου στη 

διαµόρφωση της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης, β) µια συγκριτική θεώρηση της µη 

ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης διδύµων ιδίου και διαφορετικού φύλου καθώς και διδύµων και 

τριδύµων κι επιπλέον, διδύµων και µη διδύµων και τέλος γ) η διερεύνηση του ρόλου του 

παιχνιδιού στην ενίσχυση της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης στην οµάδα των παιδιών που θα 

προκύψει να έχει τη χαµηλότερη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη (µη δίδυµοι ή δίδυµοι ή τρίδυµοι). 

    Με άλλα λόγια, η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να δώσει χρήσιµα ερευνητικά δεδοµένα για τη 

µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη που αναπτύσσουν τα δίδυµα, τρίδυµα και τα µη δίδυµα παιδιά, να 

εντοπίσει οµοιότητες και διαφορές λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της υψηλής αυτοαντίληψης 

στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού (Παπάνης, 2004) και να προτείνει παρεµβατικό πρόγραµµα για 

την ενίσχυση της αυτοαντίληψης των παιδιών µέσα από το παιχνίδι. Όπως προέκυψε από την 

έρευνά µας κατά την α΄ φάση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων, τα µη δίδυµα 

παιδιά εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης από τα δίδυµα και 

τρίδυµα. Γι’ αυτό σχεδιάσαµε παρέµβαση µόνο για δίδυµα και τρίδυµα παιδιά προκειµένου να 

αυξήσουµε τα σκορ της µη ακαδηµαϊκής τους αυτοαντίληψης. 

 

5.3. Οι υποθέσεις της έρευνας 

    Πέντε ήταν οι κύριες υποθέσεις της έρευνας: 

Σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση, το φύλο θα επηρεάζει τη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 

διδύµων και τριδύµων. 

Σύµφωνα µε την δεύτερη υπόθεση, τα δίδυµα αγόρια θα παρουσιάζουν υψηλότερη µη 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη από τα δίδυµα κορίτσια. 

Σύµφωνα µε την τρίτη υπόθεση, τα δίδυµα ιδίου φύλου θα έχουν χαµηλότερη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη από τα δίδυµα διαφορετικού φύλου. 

Σύµφωνα µε την τέταρτη υπόθεση, τα παιχνίδια θα ενισχύουν τη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 

διδύµων ιδίου και διαφορετικού φύλου. 

 Σύµφωνα µε την πέµπτη υπόθεση, τα µη δίδυµα θα έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη από τα δίδυµα. 
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5.4. Ο πληθυσµός και το δείγµα 

 

    Ο πληθυσµός της έρευνας ήταν 50 µη δίδυµα παιδιά σχολικής ηλικίας 9-10 ετών, 25 αγόρια και 

25 κορίτσια, δύο ζεύγη διδύµων ιδίου φύλου (2 αγόρια και 2 κορίτσια), ένα ζεύγος διδύµων 

διαφορετικού φύλου (1 αγόρι και 1 κορίτσι) καθώς και τρίδυµα (αγόρια) που έχουν γεννηθεί το 

2002 και φοιτούσαν στην Γ΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου  του ∆ήµου Ρεθύµνης κατά το σχολικό 

έτος 2010-2011.  

    Για την εύρεση των υποκειµένων που αποτέλεσαν το δείγµα της παρούσας έρευνας 

επισκεφθήκαµε όλα τα σχολεία της πόλης του Ρεθύµνου στην Κρήτη. Πιο συγκεκριµένα τα 

σχολεία από τα οποία πήραµε τα υποκείµενα της έρευνάς µας ήταν τα εξής: 

α) Από την τυχαία δειγµατοληψία εντοπίσαµε σε ένα τµήµα του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Ρεθύµνης τρία ζεύγη διδύµων (1 ζεύγος αγοριών, 1 ζεύγος κοριτσιών, 1 ζεύγος αγόρι - 

κορίτσι) καθώς και τα τρίδυµα (3 αγόρια). Σηµειώνουµε ότι σε κανένα από τα σχολεία που 

έγινε η τυχαία δειγµατοληψία, δεν φοιτούσαν τρίδυµα παιδιά. Η φοίτηση στην ίδια σχολική 

µονάδα του µεγαλύτερου αριθµού διδύµων (το 5ο ήταν το µόνο δηµοτικό στο οποίο φοιτούσε 

τόσο µεγάλος αριθµός διδύµων) και των τριδύµων διευκόλυνε την ερευνητική διαδικασία και 

στη συνέχεια την εφαρµογή της παρέµβασης. 

β) Από το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, πήραµε 50 µη δίδυµους  µαθητές που φοιτούσαν 

στην Γ΄ τάξη ∆ηµοτικού. 

Η διαδικασία της εύρεσης του δείγµατος ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε την πρώτη εβδοµάδα 

 του Νοεµβρίου του 2010. Η συγκατάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή 

της έρευνας αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση. Στην αρχή απευθυνθήκαµε στους ∆ιευθυντές των 

σχολικών µονάδων, οι οποίοι µας υποδέχτηκαν θερµά και συγκατέθεσαν για τη διεξαγωγή της 

έρευνας, αφού ενηµερώθηκαν προφορικά αλλά και εγγράφως για τους σκοπούς και το 

περιεχόµενό της (βλ. Παράρτηµα I). Στη συνέχεια ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς της Γ΄ 

τάξης να ενηµερώσουν τους γονείς για τη διεξαγωγή της έρευνας και  να τους παραδώσουν το 

έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο καλούνταν να υπογράψουν, εφόσον επιθυµούσαν να 

συµµετάσχουν τα παιδιά τους στην έρευνα. Όλοι οι γονείς υπέγραψαν το έντυπο συγκατάθεσης 

και δέχθηκαν µε χαρά τη συµµετοχή των παιδιών τους. Μάλιστα αρκετοί από αυτούς µας ζήτησαν 

να τους ενηµερώσουµε για τα αποτελέσµατα της έρευνας και κυρίως για την αυτοαντίληψη των 

διδύµων και τριδύµων παιδιών τους (βλ. Παράτηµα ΙΙ).  
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5.5. Μέσα Συλλογής ∆εδοµένων     

    Το µέσο που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν το ερωτηµατολόγιο. 

Συνδυάσαµε ερωτήσεις από  τρία ερωτηµατολόγια τα οποία παρουσιάζουµε στη συνέχεια καθώς 

καθένα από αυτά δεν µετρούσε µόνο τη µη ακαδηµαϊκή αλλά και την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. 

Χρειάστηκε, λοιπόν, αφενός να αποµονώσουµε τις ερωτήσεις που αφορούσαν τη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη καθώς αυτές εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της παρούσας έρευνας και αφετέρου να 

προσαρµόσουµε τις ερωτήσεις σε δύο επιπλέον οµάδες, τους διδύµους και τους τριδύµους. 

    Η αυτοαντίληψη του παιδιού στην ηλικία 8-13 ετών σύµφωνα µε την Harter (1985, 1986) 

βασίζεται κυρίως στις αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά για τις ακαδηµαϊκές τους ικανότητες, τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες, την εξωτερική εµφάνιση, τη συµπεριφορά τους και τη σχέση µε την 

οικογένεια και τους συνοµηλίκους. Σε κάποιους από  αυτούς τους τοµείς της αυτοαντίληψης 

βασιστήκαµε και εµείς, για να επιλέξουµε τις ερωτήσεις  των ερωτηµατολογίων µας. 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν: 

1. 20 ερωτήσεις από την Κλίµακα Αυτοαντίληψης  Tennessee, 

2. 4 ερωτήσεις από το ερωτηµατολόγιο του Marsh (Self Description Questionnare II, 1988) 

το οποίο είναι κατάλληλο για µαθητές 13-18 ετών και περιλαµβάνει 11 κλίµακες η µια εκ 

των οποίων αποτυπώνει την αυτοεκτίµηση και οι άλλες δέκα ισάριθµους επιµέρους τοµείς 

αυτοαντίληψης: γενική σχολική ικανότητα, ικανότητα στα µαθηµατικά, ικανότητα στα 

γλωσσικά µαθήµατα, σχέσεις µε συνοµηλίκους ιδίου φύλου, σχέσεις µε συνοµηλίκους 

διαφορετικού φίλου, σχέσεις µε τους γονείς, σωµατικές ικανότητες, φυσική εµφάνιση και 

συναισθηµατική σταθερότητα και 

3. 4 ερωτήσεις από το ερωτηµατολόγιο των Piers-Harris ( Children’s Self Concept Scale, 

2002) που είναι το πρώτο ψυχοµετρικό µέσο το οποίο κατασκευάστηκε για την 

αξιολόγηση της έννοιας του εαυτού και είναι κατάλληλο για µαθητές που φοιτούν από τη 

∆΄ ∆ηµοτικού µέχρι την Γ΄ Λυκείου. 

       ∆ιαµορφώσαµε λοιπόν τρία ερωτηµατολόγια: 

1.  Ένα για τα µη δίδυµα παιδιά το οποίο περιελάµβανε 39 ερωτήσεις εκ των οποίων: 

• 4 ερωτήσεις αναφέρονταν στην εξωτερική εµφάνιση και εξέταζαν το βαθµό που ένα παιδί 

έχει αποδεχθεί την εµφάνισή του και είναι ευχαριστηµένο ή δυσαρεστηµένο, 

• 5 ερωτήσεις αναφέρονταν στην επίδοση, 
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• 4 ερωτήσεις αναφέρονταν στην αυτονοµία, 

• 6 ερωτήσεις αναφέρονταν στη γονική εµπιστοσύνη και εξέταζαν κατά πόσο το παιδί ήταν 

αποδεκτό στην οικογένειά του, 

• 11 ερωτήσεις αναφέρονταν στην ηθική. Επρόκειτο για ερωτήσεις που προσδιόριζαν την 

αντίληψη του παιδιού για τους τρόπους συµπεριφοράς του και 

• 13 ερωτήσεις αναφέρονταν στην κοινωνικότητα, στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

(φίλους και αδέρφια) (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ). 

2. Ένα για τα δίδυµα παιδιά το οποίο περιελάµβανε 41 ερωτήσεις όλες τις προηγούµενες συν 2 

επιπλέον όπου θέλαµε να ερευνήσουµε αν τα παιδιά ήθελαν να είναι δίδυµα, καθώς και αν τα 

άλλα παιδιά  προτιµούσαν για φίλο ή φίλη τους το δίδυµο αδερφό ή αδερφή του ή το υποκείµενό 

µας (βλ. Παράρτηµα ΙV). 

3. Ένα για τα τρίδυµα παιδιά, το οποίο περιελάµβανε και αυτό 41 ερωτήσεις όλες τις 

προηγούµενες συν 2 επιπλέον όπου θέλαµε αν ερευνήσουµε, αν τα παιδιά ήθελαν να είναι 

τρίδυµα, καθώς και το αν τα άλλα παιδιά προτιµούσαν για φίλο τους ένα από τα άλλα δύο αδέρφια 

του υποκειµένου µας ή το ίδιο (βλ. Παράρτηµα V). Οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια δόθηκαν 

σε µια 5/θµια κλίµακα Likert µε τις εξής διαβαθµίσεις (καθόλου, λίγο, µέτρια, πολύ, πάρα πολύ). 

    Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν ατοµικά από την ερευνήτρια σε κάθε παιδί και για λόγους 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας ακολούθησε µια ατοµική συνέντευξη για τη συµπλήρωσή τους µε το 

κάθε παιδί. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονταν από την ερευνήτρια, εφόσον δίνονταν οι 

απαραίτητες διευκρινίσεις. Η συµπλήρωση διαρκούσε για κάθε παιδί 15 λεπτά. 

Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν σε δύο φάσεις: 

1. Πριν την παρέµβαση το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου του 2010. 

2. Μετά την παρέµβαση το πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου του 2011. 

 Παρέµβαση δεν εφαρµόστηκε στα µη δίδυµα παιδιά, λόγω των υψηλών σκορ που εµφάνισαν 

στους τοµείς της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης. Έτσι τα ερωτηµατολόγια επαναχορηγήθηκαν 

στα δίδυµα και τρίδυµα και συµπληρώθηκαν από την ερευνήτρια. Η συνέντευξη 

πραγµατοποιούνταν ατοµικά µε κάθε παιδί σε µια αίθουσα της κάθε σχολικής µονάδας. Η 

συνέντευξη είχε πολλά πλεονεκτήµατα καθώς µας έδωσε την ευελιξία να αποσαφηνίσουµε 

οποιαδήποτε παρανόηση από την πλευρά των παιδιών. 

    Πιο αναλυτικά µε τα ερωτηµατολόγια που δηµιουργήσαµε θα ερευνηθούν οι παρακάτω 6 τοµείς 

της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης: 

1. η εξωτερική εµφάνιση, 

2. η ηθική, 

3. η επίδοση, 

4.   η αυτονοµία, 
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5.   η γονική εµπιστοσύνη και  

6.   η κοινωνικότητα. 

 

5.6. ∆ιαδικασία Έρευνας 

• Α΄ ΦΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

Η διαδικασία της έρευνας χωρίζεται σε τρεις φάσεις: 

Α΄Φάση: Πριν την παρέµβαση. 

Β΄Φάση: Παρέµβαση. 

Γ’ Φάση: Μετά την παρέµβαση 

         Αφότου ολοκληρώθηκε το στάδιο της δηµιουργίας του µέσου συλλογής των δεδοµένων µας 

και αφότου δόθηκε η άδεια από τους γονείς να συµµετέχουν τα παιδιά τους στην έρευνα µας, 

ξεκίνησε η διαδικασία γνωριµίας των παιδιών µε την ερευνήτρια.  Η ερευνήτρια επισκέφθηκε την 

κάθε σχολική µονάδα 2 φορές πριν γίνει η έναρξη της έρευνας, προκειµένου να γνωρίσει 

καλύτερα τα παιδιά που θα συµµετείχαν στην έρευνα και να αναπτυχθεί  ένα οικείο και  θετικό 

κλίµα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 

 Στη συνέχεια πραγµατοποιήσαµε µια πιλοτική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου σε ένα παιδί από 

κατηγορία παιδιών, µη δίδυµα, δίδυµα, τρίδυµα προκειµένου να διαπιστώσουµε τυχόν ασάφειες, 

δυσκολίες και να προβούµε σε ανάλογες διορθώσεις. 

     Η α΄ φάση συλλογής των δεδοµένων ξεκίνησε το α΄ δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου του 2010, 

ολοκληρώθηκε µέσα σε 10 ηµέρες. Πραγµατοποιούνταν σε καθηµερινή βάση σε µια αίθουσα της 

σχολικής µονάδας ατοµικά σε κάθε παιδί κατά τη διάρκεια της 3ης διδακτικής ώρας, έπειτα από 

συνεννόηση µε τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια σχεδιάσαµε την παρέµβαση µας, η οποία 

εφαρµόστηκε µόνο στα δίδυµα και τρίδυµα παιδιά.  

     Στόχοι της παρέµβασης µας ήταν: 

1. Να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια, τη δύναµη και την αξία της µη ακαδηµαϊκής 

αυτοαντίληψης και να ενισχύσουµε τις πεποιθήσεις τους για το ποια νοµίζουν ότι είναι 

και το τι µπορούν να κάνουν, 

2. να βοηθήσουµε τα παιδιά µέσα στο σύντοµο αυτό χρονικό διάστηµα, να αυξήσουν το 

σκορ της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης τους στους τοµείς που εξετάζαµε (εξωτερική 

εµφάνιση, ηθική, αυτονοµία, επίδοση, γονική εµπιστοσύνη και κοινωνικότητα). 

3. να βελτιώσουµε τα αρνητικά σκορ της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης που εµφάνιζαν τα 

παιδιά σε κάποιους τοµείς, 

4. να υπάρξουν οι κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να αντιδράσουν άµεσα, να 

εισπράξουν ενίσχυση και έτσι να επιδείξουν υψηλά ποσοστά αυτοαντίληψης και 
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5. να αυξηθεί το σκορ στον τοµέα της κοινωνικότητας και της φιλίας των παιδιών, αφού τα 2 

από τα 3 παιχνίδια που χρησιµοποιήσαµε ήταν συνεργατικά. 

    Προβληµατιστήκαµε ιδιαίτερα στην επιλογή των δραστηριοτήτων της παρέµβασης 

δεδοµένου ότι θέλαµε οι επιλογές µας να είναι ελκυστικές και αποδεκτές από τα παιδιά και να 

επιφέρουν αποτέλεσµα. Η επιλογή των δραστηριοτήτων της παρέµβασης, έγινε αξιολογώντας 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και  τις δυνατότητές τους. Επιπλέον εφαρµόσαµε 

δραστηριότητες που είχαν χρησιµοποιηθεί σε προγράµµατα προαγωγής της ψυχικής υγείας 

και της µάθησης (Χατζηχρήστου, 2008, σελ. 46). Μελετώντας σχετικές έρευνες 

διαπιστώσαµε ότι οι µέθοδοι παρέµβασης που βασίζονται στο παιχνίδι είναι αρκετά 

συναρπαστικές και επιτυχείς. Το παιχνίδι είναι µια δραστηριότητα που πηγάζει µέσα από το 

παιδί και δεν επιβάλλεται ή κατευθύνεται από άλλους. Το παιχνίδι είναι ένα εργαλείο, το 

οποίο συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Είναι ένα φυσικό µέσο 

έκφρασης, είναι ελκυστικό και επιτρέπει στα παιδιά να βιώσουν και να εκφράσουν ένα ευρύ 

αριθµό συναισθηµάτων και καταστάσεων. 

    Οι  Μpofu και Thomas (2006) σε έρευνες τους σε παιδιά ηλικίας 12 περίπου ετών διαπίστωσαν 

ότι όσοι παρουσίαζαν υψηλή αυτοαντίληψη επιδίωκαν περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση µε 

τους συνοµηλίκους τους, η οποία οδηγούσε και στην αύξηση της κοινωνικής τους ικανότητας. 

Αρκετοί ψυχολόγοι συνδέουν την αυτοαντίληψη µε την κοινωνική αλληλεπίδραση των 

συνοµηλίκων. Η σηµασία του συνεργατικού παιχνιδιού στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

είναι τεράστια λόγω της αλληλεπίδρασης σε µεγάλο βαθµό µε τα άλλα παιδιά (Piaget, 1962).  

    Βασιζόµενοι, λοιπόν, στη βιβλιογραφία επιλέξαµε δραστηριότητες συνεργατικές οι οποίες θα 

οδηγούσαν στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων µεταξύ των παιδιών, θα  παρείχαν ευκαιρίες στα 

παιδιά ώστε να αισθάνονται σηµαντικά, θα ενθάρρυναν τα παιδιά να εκφραστούν, να θέσουν 

στόχους για τον εαυτό τους και να χρησιµοποιήσουν κατάλληλα µέσα για να τους επιτύχουν. 

Τέλος θα τα ενθάρρυναν να συνειδητοποιήσουν τη µοναδικότητά τους και να αναγνωρίσουν τα 

θετικά στοιχεία του εαυτού τους. Ο στόχος των παρεµβάσεων µας ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά 

την αξία και τη δύναµη της αυτοαντίληψης και να ενισχύσουµε την αυτοαντίληψη των διδύµων 

ιδίου και διαφορετικού φύλου καθώς  και των πολυδύµων  σχετικά µε τις πεποιθήσεις τους για το 

«ποια νοµίζουν ότι είναι» και «τι νοµίζουν ότι µπορούν να κάνουν». Η παρέµβαση ξεκίνησε 

έπειτα από 15 ηµέρες από την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδοµένων. Προκειµένου να 

γνωρίσω καλύτερα τα παιδιά, να αισθανθούν πιο οικεία απέναντί µου και να υπάρξει µια ποιοτική 

αλληλεπίδραση και ουσιαστική σχέση  µεταξύ µας, πραγµατοποίησα 2 επισκέψεις στο σχολείο 

τους κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων προκειµένου να γνωριστούµε καλύτερα. 
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 Παράλληλα είχα τη δυνατότητα να συζητήσω µε τους εκπαιδευτικούς των παιδιών και να 

αντλήσω πληροφορίες για την προσωπικότητα τους, το χαρακτήρα τους και τις κλίσεις τους. Οι 

παρεµβάσεις έγιναν στο χώρο της σχολικής τάξης όπου φοιτούσαν τα παιδιά του δείγµατός µας. Η 

διάρκεια των παρεµβάσεων κράτησε 4 ηµέρες. Προκειµένου τα παιδιά να διατηρήσουν το 

ενδιαφέρον τους και να συµµετέχουν χωρίς να κουραστούν, επιλέξαµε να εφαρµόσουµε µια 

δραστηριότητα κάθε µέρα.  

 

• Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

     Οι παρεµβάσεις ξεκίνησαν το δεύτερο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου του 2010 και έγιναν στο 

χώρο της σχολικής τάξης όπου φοιτούσαν τα παιδιά του δείγµατός µας και που παραχωρήθηκε 

από το διευθυντή της σχολικής µονάδας. 

     Η σχολική τάξη ήταν γνώριµη και οικεία στα παιδιά και χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες 

αλλαγές ως προς τη διαµόρφωση του χώρου, λόγω του ότι επικεντρωθήκαµε στο κέντρο της 

αίθουσας, για λόγους πρακτικούς, σχηµατίζοντας έναν κύκλο, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν οπτική 

επαφή. Η ερευνήτρια είχε συγκεντρώσει τα υλικά που χρειάζονταν για τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων (βιβλίο, εικόνες, φακό, καθρέφτη, µικρόφωνο, χρώµατα και φύλλα εργασίας). Οι 

παρεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας και η διάρκεια 

τους ήταν περίπου µια µε µιάµιση ώρα ηµερησίως. 

    Η διάρκεια των παρεµβάσεων κράτησε 4 ηµέρες. Προκειµένου τα παιδιά να διατηρήσουν το 

ενδιαφέρον τους και να συµµετέχουν χωρίς να κουραστούν, επιλέξαµε να εφαρµόζουµε µια 

δραστηριότητα κάθε µέρα. Όλα τα παιδιά συµµετείχαν, συνεργάστηκαν και ανταποκρίθηκαν σε 

όλες τις δραστηριότητες. Προκειµένου να έρθουν σε µια πρώτη επαφή µε λέξεις και έννοιες 

κλειδιά του θέµατος της έρευνάς µας και των δραστηριοτήτων µας, ξεκινήσαµε την αφόρµησή 

µας µε την παρουσίαση σχετικού παραµυθιού. Στόχος µας ήταν να προβληµατίσουµε τα παιδιά  

και να εκφράσουν τις σκέψεις τους.  

    Με έναυσµα το παραµύθι «Όταν είµαι ο εαυτός µου» της Cornelia Maude Spelman και της 

Kathy Parkinson (2003) από τη σειρά «τα συναισθήµατα», ξεκινήσαµε επιδεικνύοντας το 

εξώφυλλο και προσπαθώντας να εκµαιεύσουµε από τα παιδιά τις ιδέες τους  για το περιεχόµενο 

του παραµυθιού. Τους ζητήσαµε να κλείσουν τα µάτια τους και να σκεφθούν τι µπορεί να περιέχει 

αυτό το βιβλίο, να µαντέψουν τους ήρωες, την πλοκή, την αρχή  και το τέλος του. Στη συνέχεια η 

ερευνήτρια άρχισε να διαβάζει το παραµύθι και ζητούσε από τα παιδιά να σχολιάσουν τις εικόνες. 

Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του παραµυθιού ήταν ότι είχε  πλούσια εικονογράφηση και 

πολύ λίγα λόγια, στοιχείο που έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά να µιλήσουν.  

 



 107

 

    Συζητήσαµε µε τα παιδιά  πως νιώθουµε γι΄ αυτό που είµαστε, αναπτύσσοντας αυτοαντίληψη, 

όταν οι γονείς και οι άλλοι ενήλικοι του περιβάλλοντος µας δείχνουν ότι µας εκτιµούν και 

αναγνωρίζουν την αξία µας. Στο σηµείο αυτό θα  χρησιµοποιήσω φράσεις του κειµένου που 

χρησιµοποιεί ο ήρωας του βιβλίου, δηλαδή το αρκουδάκι,  για να γίνει πιο παραστατική η 

περιγραφή: «Υπάρχει κάποιος που µε αγαπάει ακριβώς γι΄ αυτό που είµαι», «δε χρειάζεται να 

µοιάζω µε κανέναν άλλο, να κάνω τα ίδια πράγµατα ή να µιλάω µε τον ίδιο τρόπο», «υπάρχει 

κάποιος που είµαι φίλη του», «υπάρχει κάποιος που το αρέσω γι’ αυτό που είµαι».  Εκτιµούµε τον 

εαυτό µας, όταν η αλληλεπίδραση µε τον κόσµο που µας περιβάλλει είναι επιτυχηµένη και αυτό 

αναγνωρίζεται από όλους όσοι είναι γύρω µας.  

«Όσο µεγαλώνουµε και µαθαίνουµε, για παράδειγµα, να ντυνόµαστε µόνοι µας, να δηµιουργούµε 

µε τα τουβλάκια µας, να ζωγραφίζουµε, να πετάµε και να πιάνουµε την µπάλα, να βοηθάµε τους 

άλλους, να κάνουµε φίλους, αποκτούµε εµπιστοσύνη στον εαυτό µας και δοκιµάζουµε όλο και πιο 

σύνθετα πράγµατα». «Κάθε παιδί είναι µοναδικό, δε χρειάζεται να µοιάζουµε µε τους άλλους, να 

τους µιµούµαστε και να έχουµε τα ίδια ενδιαφέροντα».  

«Μερικοί άνθρωποι µπορεί να παρουσιάζουν ταλέντα ή ιδιαίτερες ικανότητες σε κάποιον τοµέα, 

όµως τα παιδιά που δεν τα καταφέρνουν καλά θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτό δε µειώνει τη δική 

τους αξία: είναι εξίσου σηµαντικά και πολύτιµα». Είναι σηµαντικό να µπορούµε να λέµε: «Νιώθω 

καλά γι’ αυτό που είµαι». Τα παιδιά έδειχναν προβληµατισµένα και σκεφτικά. Συζητούσαν για το 

περιεχόµενο του παραµυθιού και επικεντρώθηκαν στην ανάλυση συγκεκριµένων φράσεων του 

παραµυθιού. Τελειώνοντας την αφήγηση, θέλοντας να προβληµατίσουµε τα παιδιά, τους ζήτησα 

να σκεφθούν, όταν επιστρέψουν στο σπίτι, τον εαυτό τους και πράγµατα που τους κάνουν να 

αισθάνονται καλά ή κακά.  

    Η πρώτη δραστηριότητα της παρέµβασής µας, ήταν ένα οµαδικό παιχνίδι: «Το φως του 

προβολέα». Στόχος µας ήταν να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη µοναδικότητά 

τους και να αναπτύξουν την αυτοαντίληψή τους. Καθίσαµε όλοι στις καρέκλες µας κυκλικά και 

στο κέντρο του κύκλου υπήρχε ένας φακός. Προσεγγίσαµε την οµάδα των 9 παιδιών, τα 3 ζεύγη 

των διδύµων και το 1 ζεύγος των πολυδύµων µε ενθουσιασµό και θετική διάθεση παροτρύνοντάς 

τα, να µετέχουν στην δραστηριότητα. Αφού τα παιδιά κάθισαν στις θέσεις τους, εξήγησα τους 

κανόνες του παιχνιδιού: «Σήµερα παιδιά έφερα ένα φακό, για να µας φωτίσει. Θα τον γυρίζει ένα 

παιδί  και σε όποιο σταµατήσει ο φακός, το παιδί που θα βρεθεί στο φως του, αυτό θα σκεφθεί και 

θα µας πει 3 θετικά πράγµατα για τον εαυτό του. Στη συνέχεια θα παίρνει το φακό και θα τον 

γυρίζει, σε όποιον σταµατήσει θα λέει 3 θετικά πράγµατα για τον εαυτό του. 
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 Το παιχνίδι θα συνεχιστεί µέχρι να µιλήσουν όλα τα παιδιά. Προσέχουµε και δεν µιµούµαστε τις 

απαντήσεις των φίλων µας. Ο καθένας είναι ξεχωριστός και απαντάει µε το δικό του τρόπο. Αφού 

ολοκληρωθεί το παιχνίδι θα συζητήσουµε εάν έχουµε όλοι τα ίδια ή διαφορετικά στοιχεία στον 

εαυτό µας». 

    Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν «Ο µαγικός καθρέφτης», όπου είχε ως στόχο τα παιδιά 

χρησιµοποιώντας χρώµατα, να εκφράσουν το κοµµάτι του εαυτού τους που αγαπούσαν 

περισσότερο. Κατά την εφαρµογή της δραστηριότητας αυτής καθίσαµε και πάλι κυκλικά, για να 

δούµε ο καθένας το πρόσωπό του στον καθρέφτη και στη συνέχεια ένα-ένα παιδί καθόταν στο 

θρανίο του, για να ζωγραφίσει µε χρώµατα, το κοµµάτι του εαυτού του που αγαπούσε 

περισσότερο σε ένα φύλλο εργασίας που περιείχε το περίγραµµα ενός καθρέφτη. 

    Η τρίτη δραστηριότητα ήταν το παιχνίδι «Οι δηµοσιογράφοι». Στόχος µας ήταν να  

αναγνωρίσουν τα παιδιά τα στοιχεία του εαυτού τους, να νιώσουν άνετα, να µιλήσουν και να 

παρουσιάσουν τον εαυτό τους στους άλλους. Εξηγήσαµε στα παιδιά ότι θα γίνουν δηµοσιογράφοι  

και θα τους απασχολήσει για λίγο η επικαιρότητά µας που είχε ως θέµα τον «εαυτό µας». 

Ζητήσαµε από κάθε παιδί να πάρει συνέντευξη από το δίδυµο αδερφό του ή τη δίδυµη αδερφή 

του, κάνοντας 5 ερωτήσεις στον αδερφό του ή την αδερφή του για τη θεµατική ενότητα: «ο 

εαυτός». 

Σε κάθε ζευγάρι το ένα παιδί είχε το ρόλο του δηµοσιογράφου που παίρνει συνέντευξη από το 

άλλο παιδί και στη συνέχεια οι ρόλοι ανταλλάσσονται. Η εύρεση ερωτήσεων δυσκόλεψε τα παιδιά 

τα οποία ήταν διστακτικά ως προς τη συµµετοχή τους και τη δηµιουργία ερωτήσεων. Ήταν 

δύσκολο να µιλήσουν για τον εαυτό τους µπροστά σε άλλους. Έτσι τροποποιήσαµε τη 

δραστηριότητά µας και κάθε ζεύγος διδύµων έκανε 5 δοµηµένες ερωτήσεις που δόθηκαν από 

εµάς. 

Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

1. Τι σου αρέσει στον εαυτό σου; 

2. Τι αγαπάς περισσότερο στον εαυτό σου; 

3. Τι θα ήθελες να µάθουµε για τον εαυτό σου; 

4. Μοιάζεις µε κάποιον άλλο; 

5. Υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει γι’ αυτό που είσαι; 

6. Όταν είσαι ο εαυτός σου, πώς νιώθεις; 

 Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στις συνεντεύξεις των τριδύµων. Η συνέντευξη λάβαινε 

χώρα παρουσία της ερευνήτριας και του κάθε ζεύγους διδύµων ή τριδύµων ξεχωριστά, 

προκειµένου να µην επηρεαστούν τα ζευγάρια στις απαντήσεις τους. 
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• Γ΄ ΦΑΣΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 Μετά την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων, επισκεφθήκαµε έπειτα από µια εβδοµάδα τη 

σχολική µονάδα, για να συλλέξουµε τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν ύστερα από την 

παρέµβαση. Η ερευνήτρια συµπλήρωσε και πάλι τα ερωτηµατολόγια των διδύµων και 

τριδύµων, κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνέντευξης µε κάθε παιδί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

6.1. Αποτελέσµατα Α΄ Φάσης 

   

    Στα πλαίσια της διερεύνησης της πρώτης υπόθεσης, που αφορά στους παράγοντες που 

επηρεάζουν περισσότερο τη διαµόρφωση της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης, έπειτα από 

παραγοντική ανάλυση, χωρίσαµε τις ερωτήσεις ανάλογα µε τις τιµές που προέκυψαν συνολικά σε 

έξι κατηγορίες. Οι κατηγορίες αποτυπώνουν επιµέρους τοµείς της αυτοαντίληψης. Αυτές είναι η 

κοινωνικότητα, η ηθική, η επίδοση, η αυτονοµία, η γονική εµπιστοσύνη και η εξωτερική 

εµφάνιση. 

    Ξεκινώντας από την κοινωνικότητα και για να διαπιστώσουµε αν αυτή επηρεάζει διαφορετικά 

τα δυο φύλα, παραθέτουµε τους πίνακες µε τα ποσοστά κατηγοριοποιηµένα ανά φύλο. Η 

κοινωνικότητα περιλαµβάνει και τις φιλίες αλλά και τις οικογενειακές σχέσεις. Στον Πίνακα 1 

παρατηρούµε ότι τα δίδυµα κορίτσια έχουν περισσότερους φίλους από τα δίδυµα αγόρια και 

απαντούν µε µικρή διαφορά ότι κάνουν ευκολότερα φίλους από ότι αυτά. Στην ερώτηση αν τα 

άλλα παιδιά τα θέλουν για φίλους τους, τα δίδυµα κορίτσια απαντούν µε θετικά ποσοστά, 

συγκριτικά µε τα δίδυµα αγόρια. Επίσης τα δίδυµα κορίτσια απαντούν µε µεγαλύτερο ποσοστό ότι 

οι σχέσεις τους µε τα άλλα παιδιά είναι καλές καθώς και ότι τα πάνε καλά µε τα δίδυµα αδέρφιά 

τους. Ως προς τις σχέσεις, λοιπόν, µε τα δίδυµα αδέρφια τους, τα κορίτσια φαίνονται να έχουν 

πολύ καλύτερες σχέσεις από ότι τα αγόρια. Στις ερωτήσεις σχετικά µε το ενδιαφέρον τους για την 

οικογένεια και µε το αν γίνονται ευχάριστοι στους συµµαθητές τους απαντούν µε τα ίδια, θετικά 

ποσοστά.  

Τέλος, στην ερώτηση αν έχουν πιο πολλούς φίλους ή πολλές φίλες από ότι τα δίδυµα αδέρφιά τους, 

τα δίδυµα κορίτσια απάντησαν µε χαµηλότερα ποσοστά συγκριτικά µε τα δίδυµα αγόρια που 

θεωρούν ότι έχουν περισσότερους φίλους από τα αδέρφιά τους. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 
ΚΑΘΟΛΟΥ    

 
ΛΙΓΟ    

 
ΜΕΤΡΙΑ 

 
ΠΟΛΥ  

 
   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ       
Έχω αρκετούς 
φίλους 

0% 0% 33,3% 0% 66,7% 100% 

Κάνω εύκολα 
φίλους 

0% 0% 33,3% 0% 66,7% 100% 

Τα άλλα παιδιά µε 
θέλουν φίλη τους 

0% 0% 0% 66,7% 33,3% 100% 

Τα πάω καλά µε τα 
άλλα παιδιά 

0% 0% 0% 66,7% 33,3% 100% 

Γίνοµαι ευχάριστη 
στους συµµαθητές / 
στις συµµαθήτριές 
µου 

0% 0% 0% 33,3% 66,7% 100% 

Ενδιαφέροµαι 
πραγµατικά για την 
οικογένειά µου 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 
100% 

Τα πάω καλά µε το 
δίδυµο / δίδυµη 
αδερφό / αδερφή 
µου 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Έχω πιο πολλούς 
φίλους/ φίλες από 
το δίδυµο/ δίδυµη 
αδερφό/ αδερφή 
µου 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
66,7% 

 
33,3% 

 
100% 

ΑΓΟΡΙΑ       
Έχω αρκετούς 
φίλους 

0% 33,3% 33,3% 33,3% 0% 100% 

Κάνω εύκολα 
φίλους 

0% 33,3% 33,3% 0% 33,3% 100% 

Τα άλλα παιδιά µε 
θέλουν φίλο τους 

0% 0% 33,3% 66,7% 0% 100% 

Τα πάω καλά µε τα 
άλλα παιδιά 

33,3% 0% 0% 66,7% 0% 100% 

Γίνοµαι ευχάριστος 
στους συµµαθητές / 
συµµαθήτριές µου 

0% 0% 0% 33,3% 66,7% 100% 

Ενδιαφέροµαι 
πραγµατικά για την 
οικογένειά µου 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Τα πάω καλά µε το 
δίδυµο / δίδυµη 
αδερφό / αδερφή 
µου 

 
66,7% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
100% 

Έχω πιο πολλούς 
φίλους / φίλες από 
το δίδυµο / δίδυµη 
αδερφό / αδερφή 
µου 

33,3% 0% 0% 0% 66,7% 100% 

 
 
Πίν. 1. Κατανοµή παράγοντα κοινωνικότητας στο δίδυµα κορίτσια και αγόρια. 
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Σύνοψη 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα και οµαδοποιώντας τις απαντήσεις σε θετικές και 

αρνητικές παρατηρούµε (Γράφηµα 1) ότι σε γενικές γραµµές η αυτοαντίληψη ως προς την 

κοινωνικότητα είναι αρκετά υψηλή αλλά τα ποσοστά των δίδυµων κοριτσιών είναι αρκετά 

υψηλότερα από αυτά των δίδυµων αγοριών, κάτι που σηµαίνει ξεκάθαρα ότι τα δίδυµα κορίτσια 

έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη (92%) από τα δίδυµα  αγόρια (74%) ως προς την 

κοινωνικότητα.  
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Γράφηµα  1. Αυτοαντίληψη δίδυµων αγοριών και κοριτσιών ως προς την κοινωνικότητα. 

 
    Ακολουθώντας  την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαµε και µε την κοινωνικότητα, 

προσπαθήσαµε να διαπιστώσουµε τις διαφορές στον παράγοντα της ηθικής, δηλαδή των ατόµων 

εκείνων που έχουν ανεπτυγµένο υπερεγώ. Αρχικά, στην ερώτηση πόσο προσπαθώ να είµαι δίκαιος 

µε τους φίλους µου, τα δίδυµα αγόρια είχαν το υψηλότερο θετικό ποσοστό συγκριτικά µε τα 

δίδυµα κορίτσια που είχαν θετικές τιµές στην απάντησή τους µε µικρή διαφορά από τα δίδυµα 

αγόρια. Ως προς το πόσο προσπαθώ να είµαι δίκαιος µε την οικογένειά µου τα δίδυµα αγόρια 

απάντησαν θετικά µε το υψηλότερο ποσοστό και µε µικρή διαφορά ακολούθησαν τα κορίτσια. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι και στις δυο αυτές ερωτήσεις τα δίδυµα αγόρια εµφάνισαν τα 

ίδια υψηλά ποσοστά. Σχετικά µε την υπερηφάνεια που νοιώθουν για τον εαυτό τους παρατηρούµε 

µια πολύ µικρή διαφορά µε τα κορίτσια να φαίνονται πιο περήφανα (Πίνακας 2). 
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 Γενικότερα όµως οι απαντήσεις διαθέτουν τον ίδιο συντελεστή θετικού-αρνητικού αν θέλουµε να 

τις οµαδοποιήσουµε. Στην ερώτηση για το αν διαθέτουν µια ευτυχισµένη οικογένεια, γενικά οι 

απαντήσεις είναι θετικές µε τα δίδυµα κορίτσια να εµφανίζονται ελάχιστα πιο θετικά από τα 

δίδυµα αγόρια σε σχέση µε την ευτυχία της οικογένειας τους. Σχετικά µε το αν είναι χαρούµενα µε 

τον εαυτό τους, µε αυτό που είναι,  δίδυµα αγόρια και δίδυµα κορίτσια παρουσιάζουν ταυτόσηµες 

απαντήσεις, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, όµως ως προς την τιµιότητα, τα δίδυµα κορίτσια 

εµφανίζονται πολύ περισσότερο τίµια από τα δίδυµα αγόρια, κάτι που κάνει την εµφάνισή του και 

στις απαντήσεις για το αν ακολουθούν τους κανόνες της ηθικής, αφού τα δίδυµα κορίτσια 

φαίνονται πολύ πιο θετικά στο να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες από τα δίδυµα αγόρια 

(Πίνακας 2).  Όσον αφορά στην ερώτηση, αν είναι καλύτερα παιδιά από τα δίδυµα αδέρφιά τους, 

τα δίδυµα κορίτσια απάντησαν µε υψηλότερα θετικά ποσοστά από τα δίδυµα αγόρια. 

Σχετικά µε το αν θυµώνουν  αρκετές φορές, τα δίδυµα αγόρια απάντησαν µε υψηλότερα θετικά 

ποσοστά από τα δίδυµα κορίτσια. Μικρή διαφορά υπάρχει στο αν λένε την αλήθεια, µε τα δίδυµα 

αγόρια να µην είναι τόσο ειλικρινή όσο τα δίδυµα κορίτσια. Τέλος, τα δίδυµα αγόρια σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τα δίδυµα κορίτσια πιστεύουν ότι δεν είναι ο τύπος του ατόµου που θα 

έπρεπε να είναι, όπως διαπιστώνουµε από τον Πίνακα 2. 

 

ΗΘΙΚΗ 
 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ       
Προσπαθώ 
να είµαι 
δίκαιη µε 
τους φίλους 
µου 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
66,7% 

 
100% 

Προσπαθώ 
να είµαι 
δίκαιη µε 
την 
οικογένειά 
µου 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
66,7% 

 
100% 

Γενικά είµαι 
υπερήφανη 
µε τον εαυτό 
µου 

 
0% 

 

 
0% 

 
33,3% 

 
0% 

 
66,7% 

 
100% 

Έχω µια 
ευτυχισµένη 
οικογένεια 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 
100% 

Είµαι 
χαρούµενη 
µε αυτό που 
είµαι 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

66,7% 

 
 

33,3% 

 
 

100% 

Είµαι τίµια 0% 0% 0% 33,3% 66,7% 100% 
Έχω σωστή 
συµπεριφορά 
σύµφωνα µε 
τους κανόνες 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
66,7% 

 
100% 
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της ηθικής 
 
Είµαι τόσο 
καλό παιδί 
όσο ο 
δίδυµος 
αδερφός ή η 
δίδυµη 
αδερφή µου 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

66,7% 

 
 

100% 

Θυµώνω 
αρκετές 
φορές 

 
0% 

 
66,7% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
100% 

∆ε λέω 
πάντα την 
αλήθεια 

 
0% 

 
33,3% 

 
66,7% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

∆εν είµαι το 
άτοµο που 
θα ήθελα να 
είµαι 

 
66,7% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
0% 

 
100% 

ΑΓΟΡΙΑ       
Προσπαθώ 
να είµαι 
δίκαιος µε 
τους φίλους 
µου 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 
100% 

Προσπαθώ 
να είµαι 
δίκαιος µε 
την 
οικογένειά 
µου 

 
 

0% 
 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

100% 

Γενικά είµαι 
υπερήφανος 
για τον 
εαυτό µου 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

33,3% 

 
 

33,3% 

 
 

100% 

Έχω µια 
ευτυχισµένη 
οικογένεια 

 
       0% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
66,7% 

 
100% 

Είµαι 
χαρούµενος 
µε αυτό που 
είµαι 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
66,7% 

 
33,3% 

 
100% 

Είµαι τίµιος 0% 33,3% 33,3% 0% 33,3% 100% 
Έχω σωστή 
συµπεριφορά 
σύµφωνα µε 
τους κανόνες 
της ηθικής 

 
0% 

 
66,7% 

 
0% 

 
33,3% 

 
0% 

 
100% 

Είµαι τόσο 
καλό παιδί 
όσο ο 
δίδυµος 
αδερφός ή η 
δίδυµη 
αδερφή µου 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
33,3% 

 
33,3% 

 
100% 

Θυµώνω 
αρκετές 
φορές 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
66,7% 

 
33,3% 

 
100% 

∆ε λέω 
πάντα την 
αλήθεια 

 
0% 

 
66,7% 

 
0% 

 
33,3% 

 
0% 

 
100% 

∆εν είµαι το 
άτοµο που 

 
33,3% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
33,3% 

 
100% 
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θα ήθελα να 
είµαι 
 
Πίν. 2.  Κατανοµή παράγοντα ηθικής στα δίδυµα κορίτσια και αγόρια. 
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Γράφηµα 2. Αυτοαντίληψη δίδυµων αγοριών και κοριτσιών ως προς την ηθική. 
 
  

Σύνοψη 

    Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα και δηµιουργώντας και πάλι µια κλίµακα 

χαµηλής και υψηλής µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης, οµαδοποιώντας τις απαντήσεις, 

παρατηρούµε µια αρκετά µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα δίδυµα αγόρια και στα δίδυµα κορίτσια σε 

σχέση µε την αυτοαντίληψη ως προς τον παράγοντα της ηθικής. Τα δίδυµα κορίτσια 

παρουσιάζουν υψηλή µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη κατά ένα ποσοστό 94,5%, ενώ τα δίδυµα 

αγόρια µετά βίας φθάνουν το 60%, όπως γίνεται ξεκάθαρο από το γράφηµα 2. ∆ιαπιστώνουµε, 

λοιπόν, ότι σε αυτόν τον παράγοντα τα δίδυµα κορίτσια έχουν µια στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά ως προς τη συµπεριφορά τους απέναντι στην ηθική και τους κανόνες. 

    Στον παρακάτω πίνακα, που προέκυψε µε την ίδια διαδικασία όπως οι προηγούµενοι, 

παρατηρούµε τις απαντήσεις των διδύµων σχετικά µε τον παράγοντα της επίδοσης. 
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 Στην ερώτηση σχετικά µε το αν είναι θετικά αρκετά πράγµατα που αφορούν τους ίδιους τους 

ερωτώµενους, οι απαντήσεις έχουν τα ίδια ποσοστά σε σχέση µε την κλίµακα χαµηλή ή υψηλή µε 

µικρή διαφοροποίηση στα δίδυµα κορίτσια τα οποία φαίνεται να έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη (Πίνακας 3). 

 Γεγονός είναι όµως ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση σχετικά µε τα ποσοστά αυτοαντίληψης ως 

προς το αν είναι συνολικά υψηλή ή χαµηλή, αν τα οµαδοποιήσουµε. Στην ερώτηση σχετικά µε τον 

αθλητισµό, τα δίδυµα κορίτσια φαίνονται περισσότερο θετικά από τα δίδυµα αγόρια, άρα η 

αυτοαντίληψη τους είναι µεγαλύτερη ως προς τις επιδόσεις τους σε σχέση µε τα αδέρφια τους 

(Πίνακας 3). Σε αντίθεση όµως µε αυτή την ερώτηση, τα δίδυµα αγόρια φαίνονται να έχουν 

θετικές απαντήσεις σε σχέση µε τα δίδυµα κορίτσια στην ερώτηση για το αν πιστεύουν ότι 

µπορούν να κάνουν κάτι τόσο καλά όσο και ο αδερφός τους (Πίνακας 3) αλλά και ως προς την 

άποψη των άλλων για το αν είναι ικανοί να κάνουν κάτι καλά σε αντίθεση µε τα δίδυµα κορίτσια 

που σε αυτές τις δυο ερωτήσεις παρουσιάζουν χαµηλή αυτοαντίληψη. Σχετικά µε την ερώτηση αν 

µπορούν να κάνουν αρκετά σηµαντικά πράγµατα, τα δίδυµα αγόρια εµφανίζουν υψηλότερα θετικά 

ποσοστά στην απάντησή τους από τα δίδυµα κορίτσια. 

 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ       

Αρκετά 
πράγµατα 
που 
αφορούν 
εµένα είναι 
καλά 

 

0% 

 

33,3% 

 

0% 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

100% 

Στον 
αθλητισµό 
τα 
καταφέρνω 
καλύτερα 
από το 
δίδυµο 
αδερφό ή τη 
δίδυµη 
αδερφή µου 

 
 

     33,3% 

 
 

0% 
 
 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

33,3% 

 
 

100% 

Μπορώ να 
κάνω κάτι 
τόσο καλά 
όσο ο 
δίδυµος 
αδερφός ή η 
δίδυµη 
αδερφή µου 

 
 

33,3% 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

33,3% 
 
 

 
 

0% 
 
 

 
 

100% 
 

Τα άλλα  
πιστεύουν 
ότι είµαι 
καλύτερη 
από το 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

66,7% 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

100% 
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δίδυµο 
αδερφό ή τη 
δίδυµη 
αδερφή µου 
Μπορώ να 
κάνω 
αρκετά 
σηµαντικά 
πράγµατα 

 
0% 

 
66,7% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 

 
100% 

ΑΓΟΡΙΑ       

Αρκετά 
πράγµατα 
που 
αφορούν 
εµένα είναι 
καλά 

 

0% 

 

33,3% 

 

0% 

 

66,7% 

 

0% 

 

100% 

Στον 
αθλητισµό 
τα 
καταφέρνω 
καλύτερα 
από το 
δίδυµο 
αδερφό ή τη 
δίδυµη 
αδερφή µου 

 
 

33,3% 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

100% 

Μπορώ να 
κάνω κάτι 
τόσο καλά 
όπως ο 
δίδυµος 
αδερφός ή η 
δίδυµη 
αδερφή µου 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

66,7% 

 

 

33,3% 

 

 

100% 

Τα άλλα 
παιδιά 
πιστεύουν 
ότι είµαι 
καλύτερος 
από το 
δίδυµο 
αδερφό ή τη 
δίδυµη 
αδερφή µου 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

33,3% 

 

 

66,7% 

 

 

100% 

Μπορώ να 
κάνω 
αρκετά 
σηµαντικά 
πράγµατα 

 

0% 

 

0% 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

100% 

 

Πίν. 3. Κατανοµή παράγοντα επίδοσης στα δίδυµα κορίτσια και δίδυµα αγόρια. 

 

Σύνοψη-Συγκριτική Θεώρηση των Πίν. 1 και 2 δείχνει: 

    Σε αντίθεση µε τους παράγοντες της κοινωνικότητας και της ηθικής, στον παράγοντα της 

επίδοσης, τα δίδυµα αγόρια φαίνεται να έχουν υψηλότερη αυτοαντίληψη σε σύγκριση µε τα 

δίδυµα κορίτσια όπως φαίνεται και από το συνοπτικό Γράφηµα 3 που παρουσιάζονται 
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οµαδοποιηµένα τα ποσοστά των προηγούµενων πινάκων σχετικά µε την επίδοση. Τα δίδυµα 

αγόρια παρουσιάζουν πολύ θετικότερα ποσοστά από τα δίδυµα κορίτσια καθώς οι θετικές 

απαντήσεις τους συγκεντρώνουν το 75% των συνολικών απαντήσεων, ενώ στην άλλη περίπτωση, 

στα δίδυµα κορίτσια, θετικές και αρνητικές απαντήσεις συγκεντρώνουν τα ίδια ποσοστά (50%). Η 

αυτοαντίληψη, λοιπόν, ως προς τον παράγοντα της επίδοσης είναι µεγαλύτερη στα δίδυµα αγόρια 

σε σύγκριση µε τα δίδυµα κορίτσια. 
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Γράφηµα 3. Αυτοαντίληψη διδύµων αγοριών και κοριτσιών ως προς την επίδοση. 

 

     Η αυτονοµία αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα που θα ελέγξουµε, για να διαπιστώσουµε τυχόν 

διαφορές ανάµεσα στα δίδυµα αγόρια και στα δίδυµα κορίτσια. Αρχικά, στην ερώτηση για το αν 

θέλουν να έχουν διαφορετικούς φίλους από τα αδέρφια τους, τα δίδυµα κορίτσια απαντούν κατά 

πλειοψηφία (66,7%) ότι θα ήθελαν διαφορετικούς φίλους από τα αδέρφια τους σε αντίθεση µε τα 

δίδυµα αγόρια που θέλουν να έχουν ίδιους φίλους µε τα δίδυµα αδέρφια τους σε ποσοστό 33,3% 

(Πίνακας 4).  Τα δίδυµα αγόρια δεν µισούν καθόλου τον εαυτό τους σε ποσοστό 100% συγκριτικά 

µε τα δίδυµα κορίτσια, όπου ένα ποσοστό 33,3% εµφανίζεται να µισεί λίγο τον εαυτό του. Στην 

ερώτηση είµαι συχνά γκρινιάρης, τα δίδυµα αγόρια έχουν αρνητικές απαντήσεις µε υψηλότερο 

ποσοστό 66,7%, ενώ τα δίδυµα κορίτσια έχουν θετικές απαντήσεις µε υψηλότερο ποσοστό 66,7%.  
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Τα δίδυµα κορίτσια παραδέχονται ότι γκρινιάζουν, ενώ τα δίδυµα αγόρια εκφράζουν ακριβώς την 

αντίθετη άποψη. Στην ερώτηση, δεν κοιµάµαι καλά, τόσο τα δίδυµα κορίτσια όσο και τα δίδυµα 

αγόρια µε υψηλότερο ποσοστό απάντησαν µε αρνητικές απαντήσεις. Τέλος στην ερώτηση ο 

καλύτερός µου φίλος είναι ο δίδυµος αδερφός µου ή η δίδυµη αδερφή µου, τα δίδυµα αγόρια 

απάντησαν αρνητικά σε ποσοστό 100%, ότι δεν είναι ο καλύτερός τους φίλος ή  η καλύτερή τους 

φίλη ο δίδυµος αδερφός ή η δίδυµη αδερφή τους σε αντίθεση µε τα κορίτσια που απάντησαν 

θετικά σε ποσοστό 33,3%. 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ       

Θέλω να έχω 
διαφορετικούς 
φίλους από το 
δίδυµο αδερφό 
ή τη δίδυµη 
αδερφή µου 

 
33,3% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
66,7% 

 
100% 

Μισώ τον 
εαυτό µου 

66,7% 33,3% 0% 0% 0% 100% 

Είµαι συχνά 
γκρινιάρα 

0% 0% 0% 66,7% 33,3% 100% 

∆εν κοιµάµαι 
καλά 

33,3% 33,3% 33,3% 0% 0% 100% 

Ο καλύτερός 
µου φίλος, η 
καλύτερή µου 
φίλη είναι ο 
δίδυµος 
αδερφός ή η 
δίδυµη αδερφή 
µου 

 

 

33,3% 

 

 
0% 

 

 

33,3% 

 

 
0% 

 

 
33,3% 

 

 
100% 

ΑΓΟΡΙΑ       

Θέλω να έχω 
διαφορετικούς 
φίλους από το 
δίδυµο αδερφό 
ή τη δίδυµη 
αδερφή µου 

 
66,7% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
33,3% 

 
100% 

Μισώ τον 
εαυτό µου 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Είµαι συχνά 
γκρινιάρης 

66,7% 33,3% 0% 0% 0% 100% 

∆εν κοιµάµαι 
καλά 

66,7% 0% 0% 33,3% 0% 100% 

Ο καλύτερός 
µου φίλος, η 
καλύτερή µου 
φίλη είναι ο 
δίδυµος 
αδερφός ή η 
δίδυµη αδερφή 
µου 

 

 
100% 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
100% 

 

Πίν. 4. Κατανοµή παράγοντα αυτονοµίας στα δίδυµα κορίτσια και αγόρια. 
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Σύνοψη 

Τα δίδυµα αγόρια εµφανίζουν υψηλότερη αυτοαντίληψη σε ποσοστό 80%  από τα δίδυµα 

κορίτσια, όπου εµφανίζουν ποσοστό 60%, ως προς τον παράγοντα της αυτονοµίας. Είναι 

αξιοσηµείωτο, παρατηρώντας το Γράφηµα 4, ότι η διαφορά ανάµεσα στα δυο φύλα είναι αρκετά 

µεγάλη καθώς τα δίδυµα αγόρια εµφανίζονται πιο αυτόνοµα από τα δίδυµα κορίτσια.  
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Γράφηµα 4. Αυτοαντίληψη διδύµων αγοριών και κοριτσιών ως προς την αυτονοµία. 

 

    Η γονική εµπιστοσύνη αποτελεί τον επόµενο παράγοντα που µελετάµε προσπαθώντας να 

διαπιστώσουµε κατά πόσο υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα φύλα. Ξεκινώντας παρατηρούµε ότι η 

πλειοψηφία των δίδυµων κοριτσιών απαντά ότι οι γονείς τους τα εµπιστεύονται, ενώ στην 

αντίπερα όχθη τα δίδυµα αγόρια φαίνεται να µην απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη των γονιών 

τους σε µεγάλο βαθµό (Πίνακας 5).  Στην ερώτηση, για το αν οι γονείς ενδιαφέρονται περισσότερο 

για τον ερωτώµενο από ότι για τον αδερφό του ή την αδερφή του, δεν παρατηρούµε κάποια 

συγκεκριµένη τάση, αφού παρατηρούνται παρόµοιες απαντήσεις και από τις δύο πλευρές. 
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ΓΟΝΙΚΗ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ       

Η οικογένειά µου 
µε εµπιστεύεται 
περισσότερο από 
το δίδυµο αδερφό 
ή τη δίδυµη 
αδερφή µου 

 

0% 

 

33,3% 

 

0% 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

100% 

Η οικογένεία µου 
ενδιαφέρεται 
πραγµατικά 
περισσότερο για 
µένα από ότι για 
το δίδυµο αδερφό 
ή τη δίδυµη 
αδερφή µου 

 
 
 

33,3% 

 
 
 

0% 

 
 
 

33,3% 

 
 
 

33,3% 

 
 
 

0% 

 
 
 

100% 

ΑΓΟΡΙΑ       

Η οικογένειά µου 
µε εµπιστεύεται 
περισσότερο από 
το δίδυµο αδερφό 
ή τη δίδυµη 
αδερφή µου 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

66,7% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

100% 

Η οικογένειά µου 
ενδιαφέρεται 
πραγµατικά 
περισσότερο για 
µένα από ότι για 
το δίδυµο αδερφό 
ή τη δίδυµη 
αδερφή µου 

 
 

33,3% 

 
 

33,3% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

33,3% 

 
 

100% 

 

Πίν. 5. Κατανοµή παράγοντα γονικής εµπιστοσύνης στα δίδυµα αγόρια και δίδυµα κορίτσια. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Παρατηρούµε και από το συγκεντρωτικό διάγραµµα ότι τα δίδυµα αγόρια παρουσιάζουν 

χαµηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης από τα δίδυµα κορίτσια σε σχέση µε τη γονική εµπιστοσύνη. 

Τα δίδυµα αγόρια εµφανίζουν ποσοστό 32%, ενώ τα δίδυµα κορίτσια ποσοστό 68%. Αυτό µας 

δείχνει ότι τα δίδυµα αγόρια δεν απολαµβάνουν µεγάλα επίπεδα εµπιστοσύνης µέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον ή δεν προσλαµβάνουν την ιδέα ότι οι γονείς τους τα εµπιστεύονται σε 

αντίθεση µε τα δίδυµα κορίτσια.    
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Γράφηµα 5. Αυτοαντίληψη δίδυµων αγοριών και δίδυµων κοριτσιών ως προς την γονική 
εµπιστοσύνη. 

 

    Ο τελευταίος παράγοντας είναι αυτός της εξωτερικής εµφάνισης, αναφέρεται δηλαδή τόσο στο 

πώς νοιώθουν τα παιδιά για την εικόνα που έχουν οι άλλοι για την εξωτερική τους εµφάνιση, όσο 

και στο πόσο ικανοί νοµίζουν ότι είναι για κάποια πράγµατα, έτσι ώστε αυτό να φαίνεται και 

εξωτερικά. Αρχικά τα δίδυµα αγόρια διαθέτουν µεγάλη αυτοπεποίθηση σε σχέση µε τα δίδυµα 

κορίτσια ως προς την εξωτερική τους εµφάνιση  καθώς όλοι απαντούν ότι τους αρέσει πάρα πολύ 

η εµφάνισή τους σε αντίθεση µε τα δίδυµα κορίτσια που δεν εµφανίζονται και τόσο σίγουρα 

(Πίνακας 6). Στον ίδιο πίνακα παρατηρούµε ότι όλα τα δίδυµα αγόρια, επίσης, δείχνουν πιο 

ανεξάρτητα από τα δίδυµα κορίτσια ως προς το αν θα ήθελαν να µοιάζουν µε τα αδέρφια τους 

καθώς σε ποσοστό 66,7% δηλώνουν ότι δεν θα ήθελαν να µοιάζουν µε αυτά, κάτι που 

επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό τις προηγούµενες απαντήσεις τους σχετικά µε την άποψή τους για 

τον εαυτό τους, δηλαδή υποδηλώνει υψηλότερη αυτοαντίληψη από τα δίδυµα κορίτσια σε αυτή 

την κατηγορία. Σχετικά µε το αν οι άλλοι τους θεωρούν εµφανίσιµους, δίδυµα αγόρια και δίδυµα 

κορίτσια έδωσαν αρνητικές απαντήσεις, µε τα αγόρια να διαφοροποιούνται µε υψηλότερο 

ποσοστό 66,7%, γεγονός που δηλώνει ότι ένα µεγάλο ποσοστό των άλλων τα θεωρεί εµφανίσιµα. 

Τέλος, τα δίδυµα αγόρια σε µεγαλύτερο βαθµό 33,3% από τα δίδυµα κορίτσια πιστεύουν ότι δεν 

είναι ο τύπος ανθρώπου που θα έπρεπε να είναι, όπως διαπιστώνουµε από τον Πίνακα 6. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ       

Γενικά µου 
αρέσει η 
εµφάνισή µου 

 

0% 

 

0% 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

100% 

Θα ήθελα να 
µη µοιάζω 
καθόλου µε το 
δίδυµο αδερφό 
ή τη δίδυµη 
αδερφή µου 

 

 
33,3% 

 

 
0% 

 

 
33,3% 

 

 
33,3% 

 

 
0% 

 

 
100% 

Κανένας δε µε 
θεωρεί 
εµφανίσιµη 

 

66,7% 

 

0% 

 

33,3% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

∆εν είµαι το 
άτοµο που θα 
ήθελα να είµαι 

 

66,7% 

 

0% 

 

0% 

 

33,3% 

 

0% 

 

100% 

ΑΓΟΡΙΑ       

Γενικά µου 
αρέσει η 
εµφάνισή µου 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

 

100% 

Θα ήθελα να 
µη µοιάζω 
καθόλου µε το 
δίδυµο αδερφό 
ή τη δίδυµη 
αδερφή µου 

 

 
33,3% 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
66,7% 

 

 
100% 

Κανένας δε µε 
θεωρεί 
εµφανίσιµο 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

∆εν είµαι το 
άτοµο που θα 
ήθελα να είµαι 

 

33,3% 

 

0% 

 

0% 

 

33,3% 

 

33,3% 

 

100% 

 

Πίν. 6. Κατανοµή παράγοντα εξωτερικής εµφάνισης στα δίδυµα κορίτσια και δίδυµα αγόρια. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Οµαδοποιώντας τα παραπάνω αποτελέσµατα και δηµιουργώντας την κλίµακα αρνητικής-θετικής 

απάντησης που µεταφράζεται σε αυτοαντίληψη, στο θετικό µέρος της, τα δίδυµα αγόρια 

φαίνονται να συγκεντρώνουν ένα αρκετά υψηλότερο ποσοστό αυτοαντίληψης όσον αφορά στην 

εξωτερική εµφάνιση σε σύγκριση µε τα δίδυµα κορίτσια, αφού συγκεντρώνουν ποσοστό 

αυτοαντίληψης περίπου 70% σε αντίθεση µε τα κορίτσια που συγκεντρώνουν το 55% (Γράφηµα 

6). 
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Γράφηµα 6. Αυτοαντίληψη δίδυµων αγοριών και δίδυµων κοριτσιών ως προς την εξωτερική 
εµφάνιση. 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
 
    Συµπερασµατικά στους έξι παράγοντες που δηµιουργήσαµε, για να µελετήσουµε αν υπάρχουν 

διαφορές στην αυτοαντίληψη ανάµεσα στα δύο φύλα, βλέπουµε ότι τα  δίδυµα αγόρια έχουν 

υψηλότερα επίπεδα µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης στους παράγοντες της επίδοσης, της 

αυτονοµίας και της εξωτερικής εµφάνισης, ενώ τα δίδυµα κορίτσια υπερτερούν στους παράγοντες 

της κοινωνικότητας, της ηθικής και της γονικής εµπιστοσύνης.  

    Αν θέλουµε να εξάγουµε µια γενικότερη κλίµακα αυτοαντίληψης εισάγοντας όλους τους 

παράγοντες µαζί, διαπιστώνουµε ότι τα δίδυµα κορίτσια σε ποσοστό 69,5% έχουν µεν µεγαλύτερα 

επίπεδα αυτοαντίληψης από τα δίδυµα αγόρια που εµφανίζουν ποσοστό 65,5%, χωρίς µεγάλη, 

δηλαδή, διαφορά (Γράφηµα 7). Άρα, το γενικότερο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε από όλη 

την παραπάνω ανάλυση είναι ότι δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα όσον 

αφορά στην αυτοαντίληψη γενικά, όµως υπάρχουν διαφορές όσον αφορά στους τύπους 

αυτοαντίληψης, όπως είδαµε παραπάνω, αφού τα δίδυµα αγόρια υπερτερούν στους τρεις 

παράγοντες και τα δίδυµα κορίτσια στους άλλους τρεις. Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι το 

φύλο επηρεάζει την αυτοαντίληψη και συγκεκριµένα επηρεάζει διαφορετικούς παράγοντες, 

διαµορφώνοντας, λοιπόν, διαφορετικά δεδοµένα καθώς τα δύο φύλα παρουσιάζουν διαφορές στην 

αυτοαντίληψη.  
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Γράφηµα 7. Αυτοαντίληψη δίδυµων αγοριών και δίδυµων κοριτσιών ως προς όλους τους 
παράγοντες. 

 
 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
1. Ηθική 61% 93% 
2. Κοινωνικότητα 75% 92% 
3. Αυτονοµία 80% 60% 
4. Επίδοση 75% 50% 
5. Εξωτερική Εµφάνιση 70% 53% 
6. Γονική Εµπιστοσύνη 32% 67% 
 
Πίν. 7. Ποσοστά παραγόντων αυτοαντίληψης ανά φύλο. 
 
 
Σύνοψη 
 
    Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι τα κορίτσια εµφανίζουν υψηλό σκορ 

αυτοαντίληψης στους παράγοντες της ηθικής, της κοινωνικότητας και της γονικής εµπιστοσύνης, 

ενώ τα αγόρια παρουσιάζουν υψηλό σκορ αυτοαντίληψης στους παράγοντες της αυτονοµίας, της 

εξωτερικής εµφάνισης και της γονικής εµπιστοσύνης.  

Το µεγαλύτερο σκορ για τα αγόρια εµφανίζεται στον παράγοντα της αυτονοµίας, ενώ το 

µικρότερο στον παράγοντα της γονικής εµπιστοσύνης. Όσον αφορά στα κορίτσια, το µεγαλύτερο 

σκορ αυτοαντίληψης φαίνεται στον παράγοντα της ηθικής, ενώ το µικρότερο σκορ αυτοαντίληψης 

στον παράγοντα της επίδοσης. 
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6.1.1. Σύγκριση ανάµεσα σε διδύµους διαφορετικής ζυγωτίας 
 

    Έχοντας εκτελέσει την διαδικασία της ανάλυσης διασποράς, για να διαπιστώσουµε αν υπάρχει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους διαφορετικούς πληθυσµούς που έχουµε θέσει, 

δηλαδή τα αγόρια δίδυµα, τα κορίτσια δίδυµα, τα δίδυµα διαφορετικού φύλου και τα τρίδυµα του 

ιδίου φύλου, διαπιστώνουµε ότι, ενώ στις περισσότερες ερωτήσεις δεν διακρίνεται στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους πληθυσµούς, σε κάποιες φαίνεται να διαφέρουν, όπως γίνεται 

διακριτό και από τους παρακάτω πίνακες. ∆ιαλέξαµε την µέθοδο της ανάλυσης διασποράς καθώς 

αποτελεί την ενδεδειγµένη µέθοδο, για να διαπιστώσουµε αν υπάρχει διαφορά ανάµεσα σε 

συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. 

  Ξεκινώντας από την ερώτηση µπορώ να κάνω αρκετά σηµαντικά πράγµατα, βλέπουµε στον 

Πίνακα 8 ότι τα δίδυµα κορίτσια έχουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά από τα δίδυµα 

διαφορετικού φύλου. Συγκεκριµένα, τα δίδυµα κορίτσια φαίνονται εξαιρετικά απαισιόδοξα, ενώ 

τα δίδυµα διαφορετικού φίλου ακριβώς το αντίθετο.   

 
 

 

Μπορώ να κάνω αρκετά σηµαντικά πράγµατα 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΦΥΛΟ ∆Ι∆ΥΜΩΝ ∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ 0 1 1 0 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2 0 0 0 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

0 0 0 2 2 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 0 1 0 2 3 

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 1 4 9 

 

Πίν.8.  Αυτοαντίληψη διδύµων και τριδύµων οµόφυλων και ετερόφυλων ως προς την επίδοση. 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 9 τα δίδυµα διαφορετικού φύλου φαίνονται και πάλι πιο σίγουρα 

για τον εαυτό τους από τα τρίδυµα ιδίου φίλου καθώς πιστεύουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό ότι τα 

άλλα παιδιά τα θεωρούν καλύτερα από τα αδέρφια τους. 

 

 

Τα άλλα παιδιά πιστεύουν ότι είµαι καλύτερος από 

το δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη αδερφή µου 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ    ΛΙΓΟ 

 

ΜΕΤΡΙΑ 

             ΠΑΡΑ 

  ΠΟΛΥ    ΠΟΛΥ 

ΦΥΛΟ ∆Ι∆ΥΜΩΝ ∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ 0 0 0      1               1 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0 0 2      0               0 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

0 0 0      0               2 2 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 1 1 1      0               0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 3      1               3 9 

 

Πίν.9. Αυτοαντίληψη διδύµων και τριδύµων οµόφυλων και ετερόφυλων ως προς την επίδοση. 

 
    Συνεχίζοντας, στην ερώτηση θα ήθελα να µη µοιάζω καθόλου µε το δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη 

αδερφή µου, παρατηρείται στατιστικώς σηµαντική διαφορά (Πίνακας 10) ανάµεσα στα δίδυµα 

αγόρια, τα δίδυµα κορίτσια, τα τρίδυµα διαφορετικού φύλου και τα δίδυµα διαφορετικού φύλου. 

 

 

 

Θα ήθελα να µη µοιάζω καθόλου µε το δίδυµο 

αδερφό ή τη δίδυµη αδερφή µου 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ    ΜΕΤΡΙΑ     ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΦΥΛΟ ∆Ι∆ΥΜΩΝ ∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ 0 0 0 2 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0 1 1 0 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

2 0 0 0 2 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 0 0 1 2 3 

ΣΥΝΟΛΟ 2 1 2 4 9 

 

Πίν. 10. Αυτοαντίληψη διδύµων και τριδύµων οµόφυλων και ετερόφυλων ως προς την εξωτερική 

εµφάνιση. 
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Στην ερώτηση δε θα ήθελα να είµαι δίδυµος, δίδυµη ή τρίδυµος, παρατηρείται στατιστικά 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δίδυµα αγόρια και στα τρίδυµα ιδίου φύλου, καθώς τα  δίδυµα 

αγόρια δείχνουν να µην αποδέχονται την κατάστασή τους σε αντίθεση µε τα τρίδυµα ιδίου φύλου 

που σε ποσοστό 100% δεν θα άλλαζαν αυτό που είναι (Πίνακας 11). 

 

 

 
∆ε θα ήθελα να είµαι δίδυµος  ή δίδυµη 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 
      

ΦΥΛΟ 

∆Ι∆ΥΜΩΝ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ 0 0 1 1 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0 1 0 1 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

0 0 2 0 2 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 3 0 0 0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 3 1 3 2 9 

 

Πίν.11. Αυτοαντίληψη διδύµων και τριδύµων οµόφυλων και ετερόφυλων ως προς την εξωτερική 
εµφάνιση. 

 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ 
 
Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 10 τα δίδυµα διαφορετικού φύλου δεν θέλουν να µοιάζουν στα 

αδέρφια τους, ενώ οι άλλες 3 κατηγορίες φαίνεται ότι θέλουν περισσότερο να µοιάζουν στα 

αδέρφια τους. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11 τα δίδυµα οµόφυλα αγόρια δεν θα ήθελαν να είναι 

δίδυµα καθώς και  τα ετερόφυλα. Αντιθέτως τα τρίδυµα αγόρια δεν θα ήθελαν να µην είναι 

τρίδυµα. 
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Στην ερώτηση είµαι συχνά γκρινιάρης τα δίδυµα κορίτσια και τα δίδυµα αγόρια παρουσιάζουν 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 

 

 
Είµαι συχνά γκρινιάρης. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΦΥΛΟ ∆Ι∆ΥΜΩΝ ∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ 2 0 0 0 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0 0 1 1 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

0 1 1 0 2 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 3 0 0 0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 5 1 2 1 9 

 

Πίνακας 12. Αυτοαντίληψη διδύµων και τριδύµων, οµόφυλων και ετερόφυλων ως προς την 
ηθική. 

 
Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 12 τα δίδυµα κορίτσια παραδέχονται ότι γκρινιάζουν 

περισσότερο από τα δίδυµα και τρίδυµα αγόρια, τα οποία δεν γκρινιάζουν καθόλου. 

 

Στην ερώτηση δε λέω πάντα την αλήθεια παρατηρείται στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στα δίδυµα διαφορετικού φίλου και στα τρίδυµα ιδίου φύλου όπου όπως αποδεικνύεται και από 

τον Πίνακα 13 τα πρώτα φαίνονται να µην είναι τόσο ειλικρινή σε αντίθεση µε τα δεύτερα.  

 

 

 
∆ε λέω πάντα την αλήθεια. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ 

ΦΥΛΟ ∆Ι∆ΥΜΩΝ ∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ 0 2 0 0 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0 1 1 0 2 

∆Ι∆ΥΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

0 0 1 1 2 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 2 1 0 0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 2 4 2 1 9 

 

Πίν. 13. Αυτοαντίληψη διδύµων και τριδύµων οµόφυλων και ετερόφυλων ως προς την ηθική. 
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ΣΥΝΟΨΗ 

    Σύµφωνα µε τα ευρήµατα που εµφανίζονται παραπάνω και προσπαθώντας να τα ερµηνεύσουµε 

και να βγάλουµε συγκεκριµένα συµπεράσµατα, διαπιστώνουµε ότι τα δίδυµα διαφορετικού φύλου 

φαίνονται να έχουν υψηλότερα ποσοστά αυτοαντίληψης, να είναι πιο σίγουρα για τον εαυτό τους 

και να νιώθουν πιο ανεξάρτητα σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες που ελέγξαµε. Αντιθέτως, τα 

δίδυµα ιδίου φύλου έχουν πιο συγκεχυµένη, χαµηλότερη αυτοαντίληψη από τα δίδυµα 

διαφορετικού φύλου, όπου παρουσιάστηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά. Γενικότερα, δεν ήταν 

πολλές οι ερωτήσεις που παρατηρείται στατιστικώς σηµαντική διαφορά αλλά στις περιπτώσεις 

που παρατηρήθηκε φαίνονται αυτά τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης κατηγορίας που την 

διαφοροποιούν από τις άλλες και αναδεικνύουν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαντίληψης που 

διαθέτει σε αντίθεση µε τις άλλες.  

 

 

6.1.2. Σύγκριση διδύµων και µη διδύµων παιδιών 

 
 
    Για να διαπιστώσουµε αν υπάρχει διαφορά στα επίπεδα της αυτοαντίληψης µεταξύ διδύµων και 

µη διδύµων εξάγαµε, µε την ίδια διαδικασία που το κάναµε και παραπάνω, τους µέσους όρους των 

απαντήσεων των µη διδύµων στις ίδιες ερωτήσεις. Στη συνέχεια οµαδοποιήσαµε τις απαντήσεις, 

όπως κάναµε και σε προηγούµενη ανάλυσή µας, και εξάγαµε τον µέσο όρο αυτοαντίληψης των 

δυο οµάδων που θέλουµε να εξετάσουµε.  

Τα αποτελέσµατα βρίσκονται στο Γράφηµα 8, στο οποίο και παρατηρούµε ότι τα µη δίδυµα 

προηγούνται σε ποσοστά αυτοαντίληψης από τα δίδυµα, περίπου µε δέκα ποσοστιαίες µονάδες. 

Αυτή η διαπίστωση µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα µη δίδυµα έχουν µεγαλύτερα ποσοστά 

αυτοαντίληψης αλλά δεν µπορούµε να πούµε ότι στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους 

δυο πληθυσµούς. Η τάση όµως είναι εµφανής. Τα µη δίδυµα παρουσιάζουν υψηλότερη µη 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη σε ποσοστό 78% από τα δίδυµα που εµφανίζουν ποσοστό 68,5%. 
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Γράφηµα 8. Κατανοµή αυτοαντίληψης διδύµων και µη διδύµων. 

 
 

6.2. Αποτελέσµατα Β΄ Φάσης 

 

    Τα αποτελέσµατα της έρευνας κατά τη διάρκεια της παρέµβασης συγκεντρώθηκαν από τις 

παρατηρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα έξι δίδυµα και στα τρία τρίδυµα. Σηµειώνουµε ότι για 

δεοντολογικούς και ηθικούς λόγους θα αναφέρουµε µόνο τα µικρά ονόµατα των παιδιών. Στη 

φάση αυτή η ανάλυση µας θα είναι ποιοτική. 

    Όσον αφορά την πρώτη δραστηριότητα, στην ερώτηση πες τρία θετικά στοιχεία για τον εαυτό 

σου, από το ζεύγος των διδύµων αγοριών το ένα αγόρι απάντησε ότι είναι ειλικρινής, έχει χιούµορ 

και βοηθάει τους φίλους του, ενώ το άλλο αγόρι απάντησε ότι είναι κούκλος, σοβαρός και 

αθλητικός τύπος. ∆ιαπιστώνουµε ότι τα δύο παιδιά είπαν διαφορετικά θετικά στοιχεία για τους 

εαυτούς τους. To ένα αγόρι αναφέρεται σε στοιχεία του χαρακτήρα του που αφορούν τη 

συµπεριφορά του και τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους του, ενώ το άλλο αγόρι αναφέρεται σε 

στοιχεία που αφορούν την εξωτερική του εµφάνιση και τις φυσικές του δυνατότητες. 

Στην ίδια ερώτηση, από το ζεύγος των διδύµων διαφορετικού φύλου, το µεν αγόρι απάντησε ότι 

λέει την αλήθεια, σέβεται τους άλλους και έχει πολλούς φίλους. Το δε κορίτσι είπε ότι είναι 

δυναµική, ευχάριστη στους φίλους της και όµορφη. ∆ιαπιστώνουµε ότι τα δύο παιδιά 

χρησιµοποιούν διαφορετικά θετικά στοιχεία για τον εαυτό τους. Το αγόρι εµφανίζεται να έχει µια 

συναισθηµατική σταθερότητα και να είναι δηµοφιλής ενώ το κορίτσι εµφανίζεται να δίνει έµφαση 

στην εξωτερική της εµφάνιση και σε κάποια στοιχεία της συµπεριφοράς της. 
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    Σύµφωνα µε το ζεύγος των διδύµων κοριτσιών, το ένα κορίτσι απάντησε ότι είναι έξυπνη, 

όµορφη και δηµιουργική, ενώ το άλλο κορίτσι ότι είναι καλή µε τις φίλες της, καλή στα εικαστικά 

και της αρέσει να γυµνάζεται. Είναι εµφανές ότι τα δίδυµα κορίτσια έδωσαν διαφορετικά στοιχεία 

το καθένα για τον εαυτό τους, όπως και τα προηγούµενα ζευγάρια. Η πρώτη δίνει έµφαση στην 

εξωτερική εµφάνιση και σε στοιχεία του χαρακτήρα της, ενώ η δεύτερη τονίζει τις φυσικές τις 

δυνατότητες. Είναι αξιοπρόσεχτο ότι τα 2 από τα 3 κορίτσια τονίζουν στις απαντήσεις τους την 

εξωτερική τους εµφάνιση, ενώ 1 στα 3 αγόρια αναφέρεται σε αυτό τον τοµέα. 

    Όσον αφορά τα τρίδυµα αγόρια έδωσαν κι αυτά διαφορετικές απαντήσεις στην παραπάνω 

ερώτηση. Το ένα αγόρι απάντησε ότι βοηθάει τα αδέρφιά του στα µαθήµατα, είναι καλός στο 

ποδόσφαιρο και όταν κάνει κάποιο λάθος, προσπαθεί να το διορθώσει. Το άλλο αγόρι απάντησε 

ότι είναι εργατικός, του αρέσει να έχει πολλούς φίλους και δεν είναι γκρινιάρης, όσο για το τρίτο 

αγόρι απάντησε ότι είναι όµορφος, δεν λέει ψέµατα και είναι οργανωτικός. Όπως παρατηρούµε, 

κανένα από τα τρία αγόρια δεν εξέφρασε το ίδιο θετικό στοιχείο µε τα άλλα. Το πρώτο αγόρι 

εκφράζει θετικά συναισθήµατα για τα αδέρφια του. Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά φάνηκε ότι 

επηρεάστηκαν από τις φράσεις του βιβλίου «όταν είµαι ο εαυτός µου» και χρησιµοποίησαν 

κάποιες από αυτές. 

    Στη δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά ζωγράφισαν, ότι αγαπούσαν περισσότερο στον εαυτό 

τους (βλ. Παράρτηµα VI). Από το ζεύγος των διδύµων αγοριών, το ένα ζωγράφισε την καρδιά του 

και το άλλο τα µάτια του. Στο ζεύγος των διδύµων διαφορετικού φύλου, το αγόρι ζωγράφισε τα 

µάτια, τη µύτη και το στόµα του, ενώ το κορίτσι ζωγράφισε ολοκληρωµένα το σώµα της. Στο 

ζεύγος των διδύµων κοριτσιών, το ένα κορίτσι ζωγράφισε τα µαλλιά του και το άλλο τα µάτια του. 

Τέλος από την οµάδα των τριδύµων, τα δυο αγόρια ζωγράφισαν την καρδιά τους και το άλλο τα 

πόδια του. Όπως παρατηρούµε, τα παιδιά αναφέρθηκαν κατεξοχήν σε στοιχεία της εξωτερική τους 

εµφάνισης, ζωγραφίζοντας µέλη του σώµατος τους που θεωρούν πιο σηµαντικά καθένα για τους 

δικούς του λόγους. Τρία από τα εννέα παιδιά ζωγράφισαν τα µάτια, γιατί χάρη σε αυτά, όπως µας 

τόνισαν, βλέπουν τον κόσµο και τους φίλους γύρω τους. Τρία από τα εννέα παιδιά ζωγράφισαν 

την καρδιά, γιατί µας είπαν ότι αν δεν χτυπάει η καρδούλα τους, δεν θα µπορούν να ασχολούνται 

µε πράγµατα που τους αρέσουν. 

    Στην τρίτη δραστηριότητα κατά την οποία τα δίδυµα και τα τρίδυµα πήραν συνέντευξη από τα 

αδέρφια τους και αντίστροφα, όπως περιγράψαµε στη Β΄ φάση της παρέµβασης, προέκυψαν τα 

παρακάτω: Στο ζεύγος των διδύµων αγοριών το πρώτο απάντησε ότι του αρέσει η τσαχπινιά του, 

αγαπάει τα µάτια του, δεν υπάρχει κάποιος να τον αγαπάει γι’ αυτό που είναι,  µοιάζει µε τον 

αδερφό του, είναι ζηλιάρης και νιώθει υπέροχα, όταν είναι ο εαυτός του. 
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    Στη συνέχεια αντιστρέφονται οι ρόλοι και το αγόρι που ήταν δηµοσιογράφος γίνεται τώρα 

ερωτώµενος. Στις ίδιες ερωτήσεις που περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο το άλλο αγόρι 

από το ζεύγος των διδύµων απάντησε ότι του αρέσει η εξυπνάδα του, αγαπάει την καρδιά του, οι 

γονείς του το αγαπούν γι’ αυτό που είναι, µοιάζει µε τον αδερφό του, κρατάει µυστικό γι’ αυτόν 

ότι τον αφορά και νιώθει άνετα, όταν είναι ο εαυτός του. Όπως παρατηρούµε τα δίδυµα αγόρια 

ιδίου φύλου αγαπούν στον εαυτό τους εξωτερικά χαρακτηριστικά, έχουν διαφορετικές απόψεις ως 

προς την αγάπη των γονέων τους και την ίδια άποψη στο γεγονός ότι µοιάζουν µεταξύ τους. Τέλος 

νιώθουν υπέροχα, όταν είναι ο εαυτός τους. 

    Στο ζεύγος των διδύµων διαφορετικού φύλου το κορίτσι απάντησε στις ίδιες ερωτήσεις ότι το 

στοιχείο του εαυτού της που αγαπά είναι τα µάτια της, τόνισε ότι είναι οργανωτική, οι γονείς της 

είναι οι µόνοι που την αγαπούν γι’ αυτό που είναι, µοιάζει µε τον µπαµπά της και νιώθει όµορφα 

και άνετα, όταν είναι ο εαυτός της. Όταν αντιστράφηκαν οι ρόλοι, το αγόρι απάντησε στις 

ερωτήσεις ότι αγαπά το χαµόγελό του, τόνισε ότι δεν είναι τόσο κοινωνικός, πιστεύει ότι οι γονείς 

του τον αγαπούν γι’ αυτό που είναι, θεωρεί ότι µοιάζει στα µάτια µε την αδερφή του και νιώθει 

ευχάριστα, όταν είναι ο εαυτός του. Συνοψίζοντας τα δίδυµα διαφορετικού φύλου, αγαπούν στον 

εαυτό τους εξωτερικά χαρακτηριστικά, αναγνωρίζουν την αγάπη των γονέων τους, έχουν 

αντίθετες απόψεις ως προς την οµοιότητά τους και νιώθουν ευχάριστα, όταν είναι ο εαυτός τους. 

    Το ζεύγος των διδύµων κοριτσιών έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις. Αφενός το πρώτο 

απάντησε ότι το στοιχείο του εαυτού της που αγαπά είναι τα µάτια της, είναι έξυπνη, θεωρεί ότι η 

οικογένειά της την αγαπάει, δεν ξέρει αν µοιάζει µε κάποιον άλλο και δηλώνει ότι νιώθει καλά, 

όταν είναι ο εαυτός της. Στη συνέχεια η δίδυµη αδερφή της απάντησε στις ερωτήσεις της 

συνέντευξης, λέγοντας ότι της αρέσει να λέει αστεία και να παίζει, στον εαυτό της αγαπάει 

περισσότερο τα µαλλάκια της, είναι παιχνιδιάρα, πιστεύει ότι η οικογένειά της την αγαπάει, δεν 

ξέρει αν µοιάζει µε κάποιον άλλο και νιώθει πολύ καλά, όταν είναι ο εαυτός της. Τα δίδυµα 

κορίτσια ιδίου φύλου, αναγνωρίζουν την αγάπη που εισπράττουν από την οικογένειά τους, 

αγαπούν και αυτές στον εαυτό τους εξωτερικά χαρακτηριστικά και δεν παραδέχονται ότι µοιάζουν 

µεταξύ τους, γεγονός που δηλώνει ότι θα ήθελαν να είναι διαφορετικές. Ουσιαστικά αποφεύγουν 

να δώσουν µια θετική ή αρνητική απάντηση.  

    Από τα τρίδυµα το πρώτο αγόρι απάντησε ότι του αρέσει που είναι όµορφος, αγαπάει το µυαλό 

του, πιστεύει ότι οι γονείς του τον αγαπούν γι’ αυτό που είναι, τονίζει ότι µοιάζει µε τα αδέρφια 

του, ότι είναι ευαίσθητος και νιώθει καλά, όταν είναι ο εαυτός του. 
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 Το δεύτερο αγόρι ξεχωρίζει την γρηγοράδα στον εαυτό του, αγαπά την εξυπνάδα του, 

αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι που το αγαπούν είναι οι γονείς του, δήλωσε ότι µοιάζει εξωτερικά µε 

τον ένα αδερφό του, του αρέσει έτσι όπως είναι και, όταν είναι ο εαυτός του, νιώθει σούπερ 

ήρωας. Το τρίτο αγόρι τόνισε ότι το στοιχείο που του αρέσει στον εαυτό του είναι η δύναµή του, 

αγαπάει το χαµόγελό του, θεωρεί ότι οι φίλοι του τον αγαπούν πραγµατικά, πιστεύει ότι µοιάζει 

µε τον ένα αδερφό του, δηλώνει ότι έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο και νιώθει ευχάριστα, όταν είναι 

ο εαυτός του. Από τα τρίδυµα ιδίου φύλου 2 στα 3 αναγνωρίζουν ότι αγαπούν άλλα στοιχεία του 

εαυτού τους (µυαλό, εξυπνάδα) και όχι εξωτερικά χαρακτηριστικά. Επίσης 2 στα 3, θεωρούν ότι 

οι γονείς τους τα αγαπούν γι’ αυτό που είναι και 3 στα 3 αναγνωρίζουν ότι µοιάζουν µεταξύ τους 

µε ένα από τα αδέρφιά τους. 

 

6.3. Αποτελέσµατα Γ΄ Φάσης 

 

    Εκτελώντας τη διαδικασία εκ νέου µετά την παρέµβαση δεν παρατηρείται κάποια 

αξιοσηµείωτη µεταβολή στα ποσοστά σηµαντικότητας που παρατηρήθηκαν κατά την πρώτη 

διαδικασία ανάµεσα στις κατηγορίες διδύµων λόγω του µικρού δείγµατος όµως ενδεικτικά 

µπορούµε να παρατηρήσουµε κάποιες µικρές διαφορές στα ποσοστά οι οποίες µας αναδεικνύουν 

ότι η παρέµβαση βοήθησε στην ενεργοποίησή τους και στην άνοδο των ποσοστών αυτοαντίληψης 

τους, στους ίδιους τοµείς. Βέβαια, θα πρέπει να σηµειώσουµε και πάλι ότι δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά σε διαφορετικά σηµεία αλλά τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν 

τείνουν να µας αναδείξουν ότι η παρέµβαση συνέβαλε στην ενίσχυση της αυτοαντίληψης. 

Ενδεικτικά και λόγω του ότι οι διαφορές πριν και µετά την παρέµβαση παρατηρούνται στις ίδιες 

ερωτήσεις που ήδη υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά από πριν, παραθέτουµε τον Πίνακα 

13 ως παράδειγµα. Με πράσινο παραθέτουµε τα ποσοστά στατιστικώς σηµαντικής διαφοράς µετά 

την παρέµβαση και µε κίτρινο πριν την παρέµβαση. Η αυτοαντίληψη και τα επίπεδα ανεξαρτησίας 

φαίνονται να έχουν αυξηθεί περισσότερο (αφού όσο πιο µικρό είναι το ποσοστό και κάτω του 5% 

τότε υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά).  

 

   

Θα ήθελα να µη 

µοιάζω καθόλου µε 

το δίδυµο αδερφό ή 

τη δίδυµη αδερφή 

µου 

Tukey 

HSD 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1,50000* ,31623 ,019 ,3331 2,6669 ,091 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

4,00000* ,31623 ,000 2,8331 5,1669 ,002 
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ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

,00000 ,28868 1,000 -1,0652 1,0652 ,871 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ -1,50000* ,31623 ,019 -2,6669 -,3331 ,091 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

2,50000* ,31623 ,002 1,3331 3,6669 ,013 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

-1,50000* ,28868 ,013 -2,5652 -,4348 ,149 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ -4,00000* ,31623 ,000 -5,1669 -2,8331 ,002 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

-2,50000* ,31623 ,002 -3,6669 -1,3331 ,013 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

-4,00000* ,28868 ,000 -5,0652 -2,9348 ,002 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ,00000 ,28868 1,000 -1,0652 1,0652 ,871 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1,50000* ,28868 ,013 ,4348 2,5652 ,149 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

4,00000* ,28868 ,000 2,9348 5,0652 ,002 

Scheffe ∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1,50000* ,31623 ,027 ,2261 2,7739 ,121 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

4,00000* ,31623 ,000 2,7261 5,2739 ,002 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

,00000 ,28868 1,000 -1,1629 1,1629 ,899 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ -1,50000* ,31623 ,027 -2,7739 -,2261 ,121 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

2,50000* ,31623 ,003 1,2261 3,7739 ,019 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

-1,50000* ,28868 ,019 -2,6629 -,3371 ,191 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ -4,00000* ,31623 ,000 -5,2739 -2,7261 ,002 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

-2,50000* ,31623 ,003 -3,7739 -1,2261 ,019 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

-4,00000* ,28868 ,000 -5,1629 -2,8371 ,002 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ,00000 ,28868 1,000 -1,1629 1,1629 ,899 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1,50000* ,28868 ,019 ,3371 2,6629 ,191 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

4,00000* ,28868 ,000 2,8371 5,1629 ,002 
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Bonferro

ni 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1,50000* ,31623 ,031 ,1657 2,8343 ,524 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

4,00000* ,31623 ,000 2,6657 5,3343 1,000 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

,00000 ,28868 1,000 -1,2180 1,2180 ,070 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ -1,50000* ,31623 ,031 -2,8343 -,1657 ,524 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

2,50000* ,31623 ,003 1,1657 3,8343 ,220 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

-1,50000* ,28868 ,021 -2,7180 -,2820 1,000 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ -4,00000* ,31623 ,000 -5,3343 -2,6657 1,000 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

-2,50000* ,31623 ,003 -3,8343 -1,1657 ,220 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

-4,00000* ,28868 ,000 -5,2180 -2,7820 ,034 

ΤΡΙ∆ΥΜΑ Ι∆ΙΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

∆Ι∆ΥΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ,00000 ,28868 1,000 -1,2180 1,2180 ,070 

∆Ι∆ΥΜΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1,50000* ,28868 ,021 ,2820 2,7180 1,000 

∆Ι∆ΥΜΑ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

4,00000* ,28868 ,000 2,7820 5,2180 ,034 

 

Πίν. 14.  Αυτοαντίληψη οµόφυλων και ετερόφυλων διδύµων και τριδύµων ως προς την εξωτερική 
εµφάνιση µετά την παρέµβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 
7. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
7.1. Ερµηνεία ευρηµάτων 
 
    Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται µια σύγκριση των ευρηµάτων της παρούσας µελέτης µε τα 

ευρήµατα σχετικών, διαχρονικών µελετών και ακολουθεί η ερµηνεία των ευρηµάτων µας καθώς 

και η κατάθεση των προτάσεων µας για µελλοντική έρευνα. Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να 

ερευνήσει και να ανιχνεύσει τους παράγοντες που επιδρούν στο φύλο και επηρεάζουν τη 

διαµόρφωση της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης. Η έρευνα αυτή αφορά µόνο ένα συγκεκριµένο 

δείγµα πληθυσµού και επειδή δεν είναι µεγάλος ο αριθµός των µαθητών, δεν µπορούµε να 

προβούµε σε γενικεύσεις. Στην έρευνά µας συµµετείχε ίδιος αριθµός δίδυµων αγοριών και 

κοριτσιών. Από τα ευρήµατα της έρευνάς µας, διαπιστώσαµε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διαµόρφωση της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης των διδύµων αγοριών και κοριτσιών, µε 

σειρά θετικών απαντήσεων, είναι η ηθική, η κοινωνικότητα, η αυτονοµία, η επίδοση, η εξωτερική 

εµφάνιση και η γονική εµπιστοσύνη. Ως προς τον πρώτο παράγοντα της ηθικής τα δίδυµα 

κορίτσια εµφάνισαν υψηλότερα σκορ θετικών απαντήσεων, µε αποτέλεσµα να γίνεται ξεκάθαρη η 

εµφάνιση υψηλής µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης στον τοµέα αυτό. Η διάκριση αυτή επισηµαίνει 

και τους ρόλους των δύο φύλων καθώς τα κορίτσια είναι πιο υπεύθυνα και οργανωτικά µε 

αποτέλεσµα να ακολουθούν συνήθως µε συνέπεια τους κανόνες της ηθικής. 

    Στη µελέτη µας φάνηκε ότι τα δίδυµα κορίτσια επιδίωκαν περισσότερες κοινωνικές σχέσεις και 

είχαν περισσότερους φίλους, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι παρουσιάζουν υψηλή 

µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη ως προς το δεύτερο παράγοντα της  κοινωνικότητας. Όσο και αν 

µοιάζουν στην εξωτερική εµφάνιση το καθένα έχει τη δική του προσωπικότητα και παρόλο που 

µεγαλώνουν σε ένα κοινό οικογενειακό πλαίσιο µε κοινές ανατροφικές συνήθειες διαµορφώνουν 

διαφορετική αντίληψη των πραγµάτων. Από την άλλη, η ανάγκη τους να επιδείξουν τη 

διαφορετικότητά τους, ενδεχοµένως να οφείλεται για τη στροφή τους στους συνοµηλίκους για 

παρέα. 
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    Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα δίδυµα αγόρια εµφανίζουν υψηλή µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 

στον τρίτο παράγοντα της αυτονοµίας. Ο βαθµός αυτός της ανεξαρτησίας τους ίσως έγκειται στην 

πιθανή ανεξαρτησία που παρέχεται από το οικογενειακό περιβάλλον, στην εστίαση της 

συµπεριφοράς και των ιδιαιτεροτήτων του καθενός διδύµου, καθώς και στη διαφορετικότητα που 

επιζητούν από τα αδέρφια τους, θέλοντας  να αισθάνονται ισχυρότερα. 

    Όσον αφορά τον τέταρτο παράγοντα της επίδοσης, τα δίδυµα αγόρια εµφάνισαν υψηλότερα 

σκορ, µε αποτέλεσµα να εµφανίσουν υψηλή µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη στον παραπάνω 

παράγοντα. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των διδύµων υπερέχει στα δίδυµα αγόρια, άλλωστε τα αγόρια 

είναι πιο δυναµικά και αναπτύσσουν τη δική τους γλώσσα επικοινωνίας. Μια άλλη πιθανή 

ερµηνεία, ίσως έγκειται στο γεγονός ότι οι γονείς στην προσπάθεια τους να αντιµετωπίσουν τα 

δίδυµα παιδιά σαν µια οµάδα και όχι σαν ξεχωριστά άτοµα, τα ωθούν να εκδηλώσουν µια έντονη 

ανταγωνιστικότητα προκειµένου να τονίσουν τη διαφορετικότητά τους. 

    Τα δίδυµα αγόρια  εµφάνισαν υψηλότερα σκορ µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης στον πέµπτο 

παράγοντα της εξωτερικής εµφάνισης. Φαίνεται ότι τα δίδυµα αγόρια διαθέτουν υψηλότερη 

αυτοπεποίθηση στον παράγοντα αυτό. Πιθανόν πρόκειται για στοιχείο που επιβεβαιώνεται και 

ενισχύεται από το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των παιδιών. Άλλωστε τα 

αγόρια έχουν υψηλότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά το βάρος, τη φυσική τους δύναµη και την 

ευλυγισία τους. 

    Κλείνοντας µε τον έκτο παράγοντα της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης, τη γονική 

εµπιστοσύνη, διαπιστώνουµε ότι τα δίδυµα κορίτσια εµφάνισαν υψηλότερα σκορ, γεγονός που 

µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα δίδυµα αγόρια δεν απολαµβάνουν υψηλά επίπεδα 

εµπιστοσύνης από τους γονείς τους παρόλο που µεγαλώνουν ταυτόχρονα µε τα δίδυµα αδέρφια 

τους στο ίδιο περιβάλλον, καθένα έχει τη δική του ατοµική ταυτότητα, ικανότητες και 

χαρακτηριστικά. 

    Άρα το γενικότερα συµπεράσµατα από την έρευνά µας είναι ότι: 

• ∆εν υπάρχουν πολύ µεγάλες διαφορές όσον αφορά  τη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. 

• Η διαµόρφωση υψηλής µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης για τα δίδυµα αγόρια σχετίζεται 

µε τους παράγοντες της αυτονοµίας, της επίδοσης και της εξωτερικής εµφάνισης. 

• Η διαµόρφωση υψηλής µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης για τα δίδυµα κορίτσια σχετίζεται 

µε τους παράγοντες της ηθικής, της κοινωνικότητας και της γονικής εµπιστοσύνης. 

• Τα ετερόφυλα δίδυµα φαίνονται να έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη από 

τα δίδυµα ιδίου φύλου και τα τρίδυµα. 

• Τα µη δίδυµα φαίνονται να έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη από ότι τα 

δίδυµα και τρίδυµα. 
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7.2. Σύγκριση ευρηµάτων 

 

    Ένα βασικό ερώτηµα είναι, αν τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης τα οποία βασίζονται σε 

ένα µικρό δείγµα υποκειµένων (Ν=9) και πιο ειδικά ένα ζεύγος οµόφυλων διδύµων  αγοριών, ένα 

ζεύγος ετερόφυλων διδύµων, ένα ζεύγος οµόφυλων διδύµων κοριτσιών, µια οµάδα τριδύµων και 

µια οµάδα (Ν=50) µη διδύµων παιδιών, µπορούν να συγκριθούν µε ευρήµατα ερευνών που είχαν 

µεγαλύτερα δείγµατα και συµµετείχαν µη δίδυµα παιδιά. 

    Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης θα µπορούσαν να συγκριθούν µέχρι ενός σηµείου µε 

τα ευρήµατα άλλων ερευνών. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας της Harter (1999) παρατηρούµε ότι στην έρευνά της σε δείγµα ηλικίας 

από 8 έως 55 ετών, έδειξε υψηλότερη συνάφεια η αυτοαντίληψη της φυσικής εµφάνισης ενώ 

ασθενέστερη η αυτοαντίληψη της αθλητικής ικανότητας. Σε άλλη έρευνα των Marsh & Mc 

Donald – Holmes (1990) υψηλότερη συνάφεια παρουσίασε ο τοµέας των σχέσεων των 

συνοµηλίκων. Συγκριτικά µε την έρευνά µας, σε παιδιά ηλικίας 10 ετών, υψηλότερη συνάφεια 

παρουσίασε η αυτοαντίληψη της ηθικής και ασθενέστερη η αυτοαντίληψη της γονικής 

εµπιστοσύνης. 

    Στην έρευνα της Simmons (2001) τα αγόρια είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης στους 

τοµείς της σωµατικής και αθλητικής ικανότητας, της φυσικής εµφάνισης και των σχέσεων µε τους 

γονείς, ενώ τα κορίτσια είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης στους τοµείς της συµπεριφοράς. 

Στη δική µας έρευνα τα αγόρια είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης στους τοµείς της 

επίδοσης, της αυτονοµίας και της εξωτερικής εµφάνισης, παρατηρούµε λοιπόν ταύτιση δύο 

παραγόντων (επίδοσης και εξωτερικής εµφάνισης) ενώ τα κορίτσια είχαν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοαντίληψης στους τοµείς της ηθικής, της κοινωνικότητας και της γονικής εµπιστοσύνης. Στα 

ίδια ευρήµατα, άλλωστε, µε την έρευνα της Simmons κατέληξε και η έρευνα του Marsh (1981). 

    Η Jensen (1983) επισηµαίνει στη µελέτη της, ότι τα κορίτσια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη 

ως προς την κοινωνικότητα και τα αγόρια ως προς τις αθλητικές επιδόσεις, αποτελέσµατα που 

προέκυψαν και από τη δική µας έρευνα. Η µαρτυρία των παραπάνω ερευνών δείχνει ότι το φύλο 

επηρεάζει τη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη και µάλιστα υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δυο φύλα, 

όσον αφορά τους τοµείς της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης. 
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    Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα της έρευνας της 

Preedy (1999), όπου σε ένα µεγάλο δείγµα διδύµων, το 44% είχαν τους ίδιους φίλους µε τα 

αδέρφια τους ενώ µόνο το 8% είχαν χωριστούς φίλους. Στην παρούσα έρευνα τα δίδυµα κορίτσια 

σε ποσοστό 66,7% θέλουν να έχουν διαφορετικούς φίλους από τα αδέρφια τους και 33,3% θέλουν 

να έχουν τους ίδιους φίλους. Όσον αφορά τα δίδυµα αγόρια αυτά σε ποσοστό 66,7% θέλουν να 

έχουν τους ίδιους φίλους µε τα αδέρφια τους. 

 

7.3. Σύγκριση κατηγοριών 

 

    Μια συγκριτική ερµηνεία των αποτελεσµάτων του πληθυσµού µας δείχνει τα παρακάτω. Τα 

δίδυµα κορίτσια έχουν περισσότερους φίλους από τα δίδυµα αγόρια και κάνουν ευκολότερα 

φίλους από αυτά. Ως προς τις σχέσεις τους µε τα άλλα παιδιά τα δίδυµα κορίτσια τα πάνε 

καλύτερα µαζί τους, από ότι τα δίδυµα αγόρια. Σχετικά µε το αν γίνονται ευχάριστοι στους 

συµµαθητές τους και αν ενδιαφέρονται πραγµατικά για την οικογένειά τους, τα δίδυµα κορίτσια 

και τα δίδυµα αγόρια έχουν τα ίδια θετικά σκορ. Φαίνεται ότι τα δίδυµα αγόρια προσπαθούν να 

είναι δίκαια µε την οικογένειά τους, αλλά και µε τους φίλους τους σε υψηλότερο ποσοστό από ότι 

τα δίδυµα κορίτσια.  

    Τα δίδυµα κορίτσια είναι πιο υπερήφανα από τα δίδυµα αγόρια. Ως προς τις σχέσεις µε τα 

δίδυµα αδέρφια τους, τα κορίτσια έχουν καλύτερες σχέσεις µαζί τους, επιδιώκουν να κάνουν 

κοινές παρέες, αφενός λόγω της ευαισθησίας που τα διακρίνει, αφετέρου λόγω µιας πιθανής 

εξωστρέφειας και ενθάρρυνσης των γονέων. Σχετικά µε το αν διαθέτουν µια ευτυχισµένη 

οικογένεια δίδυµα αγόρια και δίδυµα κορίτσια έχουν θετικές απαντήσεις, µε τα δίδυµα κορίτσια 

να εµφανίζουν υψηλότερο σκορ. Όσον αφορά το, αν τα παιδιά είναι χαρούµενα µε τον εαυτό τους 

µε αυτό που είναι, δίδυµα αγόρια και δίδυµα κορίτσια απάντησαν θετικά µε τα ίδιο σκορ. Ως προς 

την τιµιότητα και τη σωστή συµπεριφορά σύµφωνα µε τους κανόνες της ηθικής, τα δίδυµα 

κορίτσια εµφανίζονται να είναι πιο τίµια και να έχουν σωστή συµπεριφορά απέναντι στην ηθική 

από ότι τα δίδυµα αγόρια.  

     Επίσης τα δίδυµα αγόρια θεωρούν ότι τα καταφέρνουν καλύτερα στον αθλητισµό, ότι µπορούν 

να κάνουν κάτι τόσο καλά όπως τα δίδυµα αδέρφια τους καθώς και ότι είναι καλύτερα από το 

δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη αδερφή τους, γεγονός που δείχνει ότι τα δίδυµα αγόρια µπορούν αν 

λειτουργούν το ίδιο καλά ακόµα και όταν είναι µόνα τους. 

     Από κοινού δίδυµα αγόρια και δίδυµα κορίτσια απαντούν ότι δεν µισούν τον εαυτό τους, άρα 

αποδέχονται την οµοιότητα τους µε τα αδέρφια τους καθώς και τη διαφορετικότητά τους µε τα 
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υπόλοιπα παιδιά. Σχετικά µε το αν γκρινιάζουν τα δίδυµα αγόρια, φαίνεται να µην γκρινιάζουν 

καθόλου συγκριτικά µε τα δίδυµα κορίτσια που γκρινιάζουν περισσότερο από αυτά. Αισιόδοξο 

είναι το γεγονός ότι δίδυµα αγόρια και δίδυµα κορίτσια πιστεύουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα 

θεωρούν εµφανίσιµα, γεγονός που ενισχύει την αυτοαντίληψή τους. 

      Στον τοµέα της γονικής εµπιστοσύνης τα δίδυµα κορίτσια τα εµπιστεύονται περισσότερο οι 

γονείς τους από τα δίδυµα αγόρια, είτε λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους είτε λόγω της αποδοχής από 

τους γονείς τους. ∆ίδυµα αγόρια και δίδυµα κορίτσια θεωρούν ότι οι γονείς τους δεν 

ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτά από ότι για τα αδέρφια τους. Άρα οι γονείς επιδεικνύουν το 

ίδιο µερίδιο αγάπης και προσοχής και προς τα δυο παιδιά και είναι επαρκείς στο γονικό τους ρόλο. 

    Όσον αφορά την εξωτερική εµφάνιση, φαίνεται ότι τα δίδυµα αγόρια διαθέτουν µεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση σε σχέση µε τα δίδυµα κορίτσια, καθώς όλοι απαντούν ότι τους αρέσει πάρα πολύ 

η εµφάνισή τους. Θεωρούν ότι µπορούν να κάνουν αρκετά σηµαντικά και ο καλύτερός τους φίλος 

ή η καλύτερή τους φίλη δεν είναι ο δίδυµος αδερφός ή η δίδυµη αδερφή τους, προφανώς λόγω της 

ανταγωνιστικότητας και της ζηλοτυπίας που δηµιουργείται µεταξύ τους. Τα δίδυµα αγόρια θα 

ήθελαν πάρα πολύ να µη µοιάζουν µε το δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη αδερφή τους, επιζητούν 

λοιπόν την διαφορετικότητα. ∆ίδυµα αγόρια και δίδυµα κορίτσια έδωσαν θετικές απαντήσεις 

σχετικά µε το αν είναι χαρούµενα µε αυτό που είναι. Τα δίδυµα αγόρια θυµώνουν αρκετές φορές 

πολύ και πάρα πολύ συγκριτικά µε τα δίδυµα κορίτσια που δεν θυµώνουν καθόλου και 

εµφανίζονται πιο ειλικρινή από τα δίδυµα αγόρια. Τέλος τα δίδυµα αγόρια θα ήθελαν να είναι 

διαφορετικά από αυτό που είναι, πολύ και πάρα πολύ, δηλαδή δεν αποδέχονται την 

προσωπικότητά τους και τα χαρακτηριστικά της, συγκριτικά µε τα κορίτσια που δεν θα ήθελαν να 

είναι διαφορετικές από αυτό που είναι και θέλουν µια σταθερή εικόνα. 

    Αυτό, ωστόσο, έχει άµεση σχέση µε τον τρόπο που κάθε δίδυµος, πολύδυµος έχει µάθει να 

αντιµετωπίζει τον εαυτό του µέσα στη δίδυµη σχέση. Αν έχουν µεγαλώσει εκτιµώντας τα 

αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα της διδυµίας (συντροφικότητα, πρώιµη κοινωνικοποίηση, 

ενσυναίσθηση) ενώ έχουν διαµορφώσει τη δική τους χωριστή προσωπικότητα, τότε ενδεχοµένως 

να µην αποστρέφονταν τη διδυµία. Αν όµως µεγαλώνουν ως το απαραίτητο συµπλήρωµα του 

άλλου και θυσιάζονται στο βωµό της διδυµίας προσωπικές επιθυµίες και όνειρα, τότε είναι φυσικό 

να επιζητούν να δείχνουν διαφορετικοί και να µετανιώνουν που είναι δίδυµοι (βλ. σχ. 

Μαρκοδηµητράκη, 2003). 

    Από τις συγκρίσεις στους διαφορετικούς πληθυσµούς του δείγµατος που έχουµε θέσει, δηλαδή 

δίδυµα αγόρια, δίδυµα κορίτσια, δίδυµα διαφορετικού φύλου και τρίδυµα ιδίου φύλου 

διαπιστώνουµε ότι τα δίδυµα κορίτσια είναι πιο απαισιόδοξα από τα δίδυµα αγόρια στον 

παράγοντα της επίδοσης. Τα δίδυµα διαφορετικού φύλου καθώς και τα τρίδυµα ιδίου φύλου έχουν 
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υψηλότερη αυτοαντίληψη στον παράγοντα της επίδοσης, πιθανόν η διαπίστωση αυτή οφείλεται 

στην ανταγωνιστικότητα των δύο φύλων καθώς και στη γονεϊκή στήριξη. 

    Σχετικά µε το αν τα άλλα παιδιά πιστεύουν ότι είναι καλύτερα από τα δίδυµα ή τρίδυµα 

αδέρφια τους, καταγράφεται σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα τρίδυµα ιδίου φύλου και δίδυµα 

διαφορετικού φύλου. Τα δίδυµα διαφορετικού φύλου, φαίνονται πιο σίγουρα για τον εαυτό τους, 

καθώς πιστεύουν ότι τα άλλα παιδιά τα θεωρούν καλύτερα από τα αδέρφια τους. Στον παράγοντα 

της αυτονοµίας τα δίδυµα διαφορετικού φύλου υπερτερούν και δεν θα ήθελαν να µοιάζουν µε τα 

αδέρφια τους, σε αντίθεση µε τις άλλες δυο κατηγορίες. Χαρακτηριστικά στην ερώτηση δεν θα 

ήθελα να είµαι δίδυµος, δίδυµη ή τρίδυµος, τα δίδυµα διαφορετικού φύλου καθώς και τα δίδυµα 

αγόρια  δεν αποδέχονται αυτή την κατάσταση. 

     Στον παράγοντα της ηθικής τα δίδυµα κορίτσια γκρινιάζουν περισσότερο από τα δίδυµα και 

τρίδυµα αγόρια. Τα δίδυµα διαφορετικού φύλου, εµφανίζονται να µην είναι τόσο ειλικρινή 

συγκριτικά µε τα τρίδυµα ιδίου φύλου. Συνοψίζοντας τα ευρήµατά µας θα λέγαµε ότι τα δίδυµα 

διαφορετικού φύλου, φαίνονται να έχουν υψηλότερα ποσοστά µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης 

στον παράγοντα της επίδοσης και της αυτονοµίας. Παρουσιάζονται πιο σίγουρα για τον εαυτό 

τους και πιο ανεξάρτητα συγκριτικά µε τις άλλες κατηγορίες που ελέγξαµε, πιθανόν λόγω του 

ανταγωνισµού που κυριαρχεί στην αδερφική τους σχέση. Αντιθέτως, τα δίδυµα ιδίου φύλου έχουν 

πιο συγκεχυµένη χαµηλότερη αυτοαντίληψη. 

    Σε ότι αφορά τα επίπεδα µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης µεταξύ διδύµων και µη διδύµων, 

διαπιστώνουµε ότι τα µη δίδυµα εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης 

από τα δίδυµα µε διαφορά, περίπου δέκα µονάδες. Μετά την παρέµβαση τα ποσοστά της 

αυτοαντίληψης αυξήθηκαν στους ίδιους παράγοντες και στις ίδιες κατηγορίες διδύµων µε 

αξιοπρόσεχτη στατιστική διαφορά στον παράγοντα της εξωτερικής εµφάνισης. 

 

7.4. Έλεγχος των υποθέσεων 

 

    Στο παρόν κεφάλαιο συζητούµε την επιβεβαίωση ή την απόρριψη των πέντε υποθέσεων της 

έρευνάς µας. Η πρώτη υπόθεση, αν το φύλο επηρεάζει τη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 

επιβεβαιώνεται. Η δεύτερη υπόθεση, αν τα δίδυµα αγόρια έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη από τα δίδυµα κορίτσια απορρίπτεται καθώς τα δύο φύλα παρουσιάζουν µικρές 

διαφορές στη γενικότερη κλίµακα αυτοαντίληψη µε τα δίδυµα κορίτσια να εµφανίζουν υψηλότερο 

ποσοστό. Η τρίτη υπόθεση, αν τα δίδυµα ιδίου φύλου έχουν χαµηλότερη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη από τα δίδυµα διαφορετικού φύλου, επιβεβαιώνεται. Η τέταρτη υπόθεση, αν τα 

παιχνίδια ενισχύουν τη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη διδύµων ιδίου και διαφορετικού φύλου, 
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επιβεβαιώνεται καθώς και η πέµπτη υπόθεση, αν τα µη δίδυµα έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη από τα δίδυµα, επιβεβαιώνεται και αυτή. 

 

7.5. Ευρήµατα παρούσας έρευνας 

 

    Το υποκεφάλαιο αυτό αποτελεί συνέχεια των γενικότερων συµπερασµάτων που παρουσιάσαµε 

παραπάνω. Τα ειδικότερα ευρήµατα της παρούσας έρευνας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

Πρώτον, τα δίδυµα κορίτσια είναι πιο κοινωνικά από τα δίδυµα αγόρια. 

∆εύτερον, τα δίδυµα κορίτσια κάνουν ευκολότερα φίλους από τα δίδυµα αγόρια. 

Τρίτον, τα δίδυµα κορίτσια έχουν καλύτερες σχέσεις µε τα άλλα παιδιά από ότι τα δίδυµα αγόρια. 

Τέταρτον, τα δίδυµα αγόρια έχουν περισσότερους φίλους από τα αδέρφιά τους. 

Πέµπτον, τα δίδυµα αγόρια προσπαθούν να είναι πιο δίκαια µε την οικογένειά τους από ότι τα 

δίδυµα κορίτσια. 

Έκτον, τα δίδυµα κορίτσια νιώθουν πιο υπερήφανα από τα δίδυµα αγόρια. 

Έβδοµον, τα δίδυµα κορίτσια θεωρούν ότι είναι καλύτερα παιδιά από τα δίδυµα αδέρφιά τους. 

Όγδοο, τα δίδυµα αγόρια θεωρούν ότι µπορούν να κάνουν κάτι τόσο καλά όσο και τα δίδυµα 

αδέρφιά τους. 

Ένατο, τα δίδυµα κορίτσια θέλουν να έχουν διαφορετικούς φίλους από τα δίδυµα αδέρφιά τους. 

∆έκατο, τα δίδυµα αγόρια δεν έχουν για καλύτερό τους φίλο ή καλύτερή τους φίλη τα δίδυµα 

αδέρφιά τους. 

Ενδέκατο, τα δίδυµα αγόρια δεν απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. 

∆ωδέκατο, τα δίδυµα ιδίου φύλου είναι πιο απαισιόδοξα από τα δίδυµα διαφορετικού φύλου. 

∆έκατο τρίτον, τα δίδυµα διαφορετικού φύλου είναι πιο σίγουρα για τον εαυτό τους από τα 

δίδυµα και τρίδυµα ιδίου φύλου. 

∆έκατο τέταρτον, τα δίδυµα οµόφυλα και τα ετερόφυλα δεν θα ήθελαν να είναι δίδυµα. 

∆έκατο πέµπτον, τα µη δίδυµα έχουν υψηλότερη µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη από τα 

πολύδυµα. 

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας προσέφεραν στην επιστήµη καινοτόµα στοιχεία για την 

αυτοαντίληψη διδύµων και πολυδύµων, καθώς όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της  

βιβλιογραφίας, έως σήµερα, δεν έχουν γίνει έρευνες σε ανάλογο δείγµα. Τονίστηκε η ιδιαίτερη 

σηµασία και η αξία της µη ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης στη διαµόρφωση στοιχείων της 

προσωπικότητας των διδύµων και πολυδύµων. 
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  ∆ιαπιστώθηκε η ουσιαστική συµβολή της οικογένειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

προκειµένου τα παιδιά να διαµορφώσουν υψηλή µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. Παράλληλα η 

έρευνα αυτή έφερε στο φως την ανάγκη θεσµοθέτησης κατάλληλων παρεµβατικών 

προγραµµάτων στήριξης παιδιών µε χαµηλή αυτοαντίληψη, προκειµένου να ενισχυθεί η ψυχική 

τους υγεία. 

 

 

 7.6. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

 

    Με την έρευνα αυτή, θεωρούµε ότι δώσαµε κάποιες απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα που 

τέθηκαν στην αρχή της εργασίας µας, κρίνοντας φυσικά ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω 

διερεύνησή τους. Η παρούσα έρευνα θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για µελλοντικές 

έρευνες, για τη διεξαγωγή εγκυρότερων και πιο γενικευµένων προβλέψεων και συµπερασµάτων. 

Στο µέλλον θα µπορούσαν να γίνουν έρευνες σε µεγαλύτερο αριθµό διδύµων και πολυδύµων 

καθώς και παρεµβάσεις σε µη διδύµους, ώστε να γίνει σύγκριση µε τις οµάδες των πολυδύµων 

πριν και µετά την παρέµβαση. 

Επίσης µπορούν να επαναληφθούν παρόµοιες έρευνες µε διαφορετικό δείγµα (αλλοδαπούς 

µαθητές, µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µαθητές άλλης ηλικιακής οµάδας από ότι το 

δείγµα µας), εξετάζοντας τη σχέση της ακαδηµαϊκής καθώς και της µη ακαδηµαϊκής 

αυτοαντίληψης µε το κοινωνικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων καθώς και τη 

συνάφεια που υπάρχει µε την περιοχή που κατοικούν. 

    Η επεξεργασία των ευρηµάτων αυτών των ερευνών, θα µπορούσε να βοηθήσει την περαιτέρω 

διαδικασία µε την επιλογή της κατάλληλης παρέµβασης, προκειµένου να υπάρξουν θετικότερα 

αποτελέσµατα στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Συνοψίζοντας τα ευρήµατα της έρευνάς 

µας, διαπιστώσαµε ότι η αλληλεπίδραση  µεταξύ παιδιών, γονέων, φίλων και αδερφών, επιδρά 

καθοριστικά σε µια µορφή της προσωπικότητάς τους που αφορά την αυτοαντίληψή τους. 

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο το σχολείο εκτός από τον εκπαιδευτικό προσανατολισµό του, να 

επιδιώκει και την ευρύτερη κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών. Τέτοιου 

είδους έρευνες έχουν σηµαντικές εφαρµογές στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να επιδιώκουν τη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος στην τάξη που να 

δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση θετικής αυτοαντίληψης των 

µαθητών. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

Υπεύθυνη έρευνας:  

∆ρ Μαρία Μαρκοδηµητράκη,  

Eπίκουρη Καθ. Ψυχολογίας  

Π.Τ.Π.Ε. Παν/µίου Κρήτης 

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: 
Φωτεινή Αλεξανδράκη, 
Εκπ/κός Α΄/βάθµιας Εκπ/σης                                                                              
Κιν.: 6948899125 

 
∆/νση: Παν/πολη Γάλλου,  
            74100, Ρέθυµνο Κρήτης  
Τηλ. γρ.: 28310-77693,  
Τηλ. οικ.: 2810-326393 
Κιν.: 6970187802 

 

 

 
 
 
 
Ρέθυµνο, 7/12/2010 

            

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, στον Τοµέα Ειδίκευσης Ψυχοπαιδαγωγικές παρεµβάσεις σε παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, προσπαθούµε να διερευνήσουµε την αυτοαντίληψη των 

διδύµων και των πολυδύµων ηλικίας 9-10 ετών. Παράλληλα µας ενδιαφέρει να γνωρίσουµε πώς η 

αυτοαντίληψη των διδύµων και πολυδύµων ενισχύεται µέσα από το παιχνίδι. Στο πλαίσιο αυτό, η 

συµβολή η δική σας και των δίδυµων/ τρίδυµων µαθητών σας είναι απαραίτητη.  

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και οι απαντήσεις των παιδιών θα χρησιµοποιηθούν 

αποκλειστικά για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον, τα παιδιά θα συµµετέχουν 

σε οµαδικά παιχνίδια που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της αυτοαντίληψής τους. Η έρευνα θα 

πραγµατοποιηθεί σε σχολική αίθουσα µε δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους σκοπούς της.  

Για τη βοήθειά σας,  σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων θερµά.  

 
 
                                                     Με εκτίµηση 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ  
 
 
 
Επικ.Καθηγήτρια Ψυχ/γίας                                          Εκπ/κός Α΄/βάθµιας Εκπ/σης             
Π.Τ.Π.Ε. Παν/µίου Κρήτης                                      Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Π.Ε. 
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Επιστολή προς Γονείς 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

Υπεύθυνη έρευνας:  

∆ρ Μαρία Μαρκοδηµητράκη,  

Eπίκουρη Καθ. Ψυχολογίας  

Π.Τ.Π.Ε. Παν/µίου Κρήτης 

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: 
Φωτεινή Αλεξανδράκη, 
Εκπ/κός Α΄/βάθµιας Εκπ/σης                                                                              
Κιν.: 6948899125 

 
∆/νση: Παν/πολη Γάλλου,  
            74100, Ρέθυµνο Κρήτης  
Τηλ. γρ.: 28310-77693,  
Τηλ. οικ.: 2810-326393 
Κιν.: 6970187802 

 

 

 
 
 
 
Ρέθυµνο, 7/12/2010 

                         

Αγαπητοί γονείς, 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, στον Τοµέα Ειδίκευσης Ψυχοπαιδαγωγικές παρεµβάσεις σε παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, προσπαθούµε να διερευνήσουµε την αυτοαντίληψη των 

διδύµων και των πολυδύµων ηλικίας 9-10 ετών. Παράλληλα µας ενδιαφέρει να γνωρίσουµε πώς η 

αυτοαντίληψη των διδύµων και πολυδύµων αυτής της ηλικίας ενισχύεται µέσα από το παιχνίδι. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συµβολή η δική σας και των δίδυµων/τρίδυµων παιδιών σας είναι 

απαραίτητη.  

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και οι απαντήσεις των παιδιών θα χρησιµοποιηθούν 

αποκλειστικά για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον, τα παιδιά θα συµµετέχουν 

σε οµαδικά παιχνίδια που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της αυτοαντίληψής τους. Η έρευνα θα 

πραγµατοποιηθεί σε σχολική αίθουσα µε δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους σκοπούς της.  

Για τη βοήθειά σας,  σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων θερµά.  

 
 
                                                     Με εκτίµηση 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ  
 
 
Επικ.Καθηγήτρια Ψυχ/γίας                                          Εκπ/κός Α΄/βάθµιας Εκπ/σης             
Π.Τ.Π.Ε. Παν/µίου Κρήτης                                      Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Π.Ε. 
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Ερωτηµατολόγιο µη διδύµων 
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KΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
 
Πόσο συµφωνείτε; 
Καθόλου –Λίγο- Μέτρια –Πολύ –Πάρα Πολύ 
Ονοµατεπώνυµο Παιδιού……………………………………………….. 
Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης……………………………………………... 
  

Ερωτήσεις Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

1. Έχω αρκετούς φίλους.  
 

    

2. Μπορώ να κάνω αρκετά   
    σηµαντικά πράγµατα. 

     

3. Γενικά µου αρέσει η εµφάνισή  
    µου. 

     

4. Ο καλύτερός µου φίλος, η  
     καλύτερή µου φίλη είναι ο  
     αδερφός, η αδερφή µου. 

     

5. Κάνω εύκολα φίλους. 
 

     

6. Τα άλλα παιδιά µε θέλουν φίλο, 
    φίλη τους. 

     

7. Αρκετά πράγµατα που αφορούν   
    εµένα είναι καλά . 

     

8. Θέλω να έχω   διαφορετικούς 
    φίλους από τα αδέρφια µου. 

     

9. Στον αθλητισµό τα καταφέρνω  
    καλύτερα από τα αδέρφια µου. 

     

10. Θα ήθελα να µη µοιάζω   
     καθόλου µε τα αδέρφια µου. 

     

11. Έχω πιο πολλούς φίλους από  
     τον αδερφό ή την αδερφή µου. 

     

12. Τα πάω καλά µε τα άλλα   
       παιδιά. 

     

13. Γενικά είµαι υπερήφανος, 
      υπερήφανη µε τον εαυτό µου. 

     

14. Γίνοµαι ευχάριστος, ευχάριστη 
      στους συµµαθητές µου και τις 
      συµµαθήτριές µου. 

     

15. Είµαι τόσο καλό παιδί όσο ο  
      αδερφός ή η αδερφή µου. 

     

16. Τα πάω καλά µε τον αδερφό ή 
      την αδερφή µου. 

     

17. Μπορώ να κάνω κάτι τόσο                    
      καλά όπως ο αδερφός ή η  
      αδερφή µου. 

     

18. Τα άλλα παιδιά πιστεύουν ότι   
     είµαι καλύτερος, καλύτερη από 
     τον αδερφό ή την αδερφή µου. 

     

19. Η οικογένειά µου µε  
     εµπιστεύεται περισσότερο από  
     τον αδερφό ή την αδερφή µου. 
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20. Η οικογένειά µου ενδιαφέρεται  
      περισσότερο για µένα από   
      τον αδερφό ή την αδερφή µου. 

     

21. Έχω ευτυχισµένη οικογένεια. 
 

     

22. Είµαι χαρούµενος, χαρούµενη   
      µε αυτό που είµαι. 

     

23. Μου είναι δύσκολο να κάνω  
      παρέα µε άλλα παιδιά. 

     

24. ∆εν κοιµάµαι καλά. 
 

     

25. Ενδιαφέροµαι πραγµατικά για  
      την οικογένειά µου. 

     

26. Η οικογένειά µου δε  
      µ ’εµπιστεύεται. 

     

27. Μισώ τον εαυτό µου. 
 

     

28. ∆εν είµαι το άτοµο που θα         
     ήθελα να είµαι. 

     

29. Είµαι τίµιος-α. 
 

     

30. Έχω σωστή συµπεριφορά   
     σύµφωνα µε τους κανόνες  
     ηθικής. 

     

31. ∆ε λέω πάντα αλήθεια. 
 

     

32. Θυµώνω αρκετές φορές. 
 

     

33. Με νευριάζει όλος ο κόσµος. 
 

     

34. ∆ε θέλω να αλλάξω την   
     εµφάνισή µου. 

     

35. Είµαι συχνά γκρινιάρης -α 
 

     

36. Προσπαθώ να είµαι δίκαιος –η 
      µε τους φίλους µου. 

     

37. Προσπαθώ να είµαι δίκαιος –η 
     µε την οικογένειά µου. 

     

38. Τα άλλα παιδιά προτιµούν για 
      φίλο, φίλη τους τα αδέρφια  
      µου, από ότι εµένα. 

     

39. Κανένας δε µε θεωρεί   
      εµφανίσιµο, εµφανίσιµη. 
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Ερωτηµατολόγιο για ∆ίδυµα 
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KΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ∆Ι∆ΥΜΩΝ 
Πόσο συµφωνείτε; 
Καθόλου –Λίγο- Μέτρια –Πολύ –Πάρα Πολύ 
Ονοµατεπώνυµο Παιδιού……………………………………………….. 
Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης……………………………………………...  
 
 

Ερωτήσεις Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

1. Έχω αρκετούς φίλους.  
 

    

2. Μπορώ να κάνω αρκετά   
    σηµαντικά πράγµατα. 

     

3. Γενικά µου αρέσει η  
    εµφάνισή  µου. 

     

4. Ο καλύτερος µου φίλος ή η  
    καλύτερή µου φίλη είναι ο  
    δίδυµος αδερφός ή η δίδυµη  
    αδερφή µου. 

     

5. Κάνω εύκολα φίλους. 
 

     

6. Τα άλλα παιδιά µε θέλουν  
    φίλο - η τους. 

     

7. Αρκετά πράγµατα που  
    αφορούν  εµένα είναι καλά . 

     

8. Θέλω να έχω   διαφορετικούς 
    φίλους από το δίδυµο αδερφό  
    ή τη δίδυµη αδερφή µου. 

     

9. Στον αθλητισµό τα  
   καταφέρνω καλύτερα από  
   το δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη 
   αδερφή µου. 

     

10. Θα ήθελα να µη µοιάζω   
      καθόλου µε το δίδυµο  
      αδερφό ή τη δίδυµη αδερφή 
      µου. 

     

11. Έχω πιο πολλούς φίλους  
      από το δίδυµο αδερφό ή τη  
      δίδυµη αδερφή µου. 

     

12. Τα πάω καλά µε τα άλλα   
      παιδιά. 

     

13. Γενικά είµαι υπερήφανος - η  
      µε τον εαυτό µου. 

     

14. Γίνοµαι ευχάριστος – η  
      στους συµµαθητές  και στις 
      συµµαθήτριές µου. 

     

15. Τα άλλα παιδιά προτιµούν  
     για φίλο, φίλη τους το  
     δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη 
     αδερφή µου, από ότι εµένα. 
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16. Είµαι τόσο καλό παιδί όσο  
     ο δίδυµος αδερφός ή η  
     δίδυµη αδερφή µου. 

     

17. Τα πάω καλά µε το δίδυµο  
      αδερφό ή τη δίδυµη αδερφή 
      µου. 

     

18. Μπορώ να κάνω κάτι τόσο                    
    καλά όπως ο δίδυµος   
    αδερφός ή η δίδυµη αδερφή   
    µου. 

     

19. Τα άλλα παιδιά πιστεύουν  
    ότι είµαι καλύτερος - η από  
    το δίδυµο αδερφό ή τη  
    δίδυµη αδερφή µου. 

     

20. Η οικογένειά µου µε  
    εµπιστεύεται περισσότερο  
    από το δίδυµο αδερφό ή τη  
    δίδυµη αδερφή µου. 

     

21. Η οικογένειά µου   
    ενδιαφέρεται περισσότερο  
    για µένα από ότι για το  
    δίδυµο αδερφό ή τη δίδυµη 
    αδερφή µου. 

     

22 .Έχω µια ευτυχισµένη    
     οικογένεια. 

     

23. Είµαι χαρούµενος-η µε αυτό  
      που είµαι. 

     

24. Μου είναι δύσκολο να κάνω  
      παρέα µε άλλα παιδιά. 

     

25. ∆εν κοιµάµαι καλά. 
 

     

26. Ενδιαφέροµαι πραγµατικά  
      για  την οικογένειά µου. 

     

27. Η οικογένειά µου δε  
      µ ’εµπιστεύεται. 

     

28. Μισώ τον εαυτό µου. 
 

     

29. ∆εν είµαι το άτοµο που θα        
      ήθελα να είµαι. 

     

30. Είµαι τίµιος-α. 
 

     

31. Έχω σωστή συµπεριφορά   
     σύµφωνα µε τους κανόνες  
     ηθικής. 

     

32 .∆ε λέω πάντα αλήθεια. 
 

     

33. Θυµώνω αρκετές φορές. 
 

     

34. Με νευριάζει όλος ο        
      κόσµος. 
 

     

35. ∆ε θέλω να αλλάξω την        
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     εµφάνισή µου. 
36. Είµαι συχνά γκρινιάρης –α. 
 

     

37. Προσπαθώ να είµαι δίκαιος,  
      δίκαιη µε τους φίλους µου. 
 

     

38. Μου αρέσουν τα ίδια    
     αθλήµατα µε αυτά που  
     αρέσουν στο δίδυµο αδερφό  
     ή στη δίδυµη αδερφή µου. 

     

39. Πηγαίνω στα ίδια αθλήµατα  
      µε το δίδυµο αδερφό ή τη  
      δίδυµη αδερφή µου. 

     

40. Προσπαθώ να είµαι δίκαιος,  
      δίκαιη µε την οικογένειά  
      µου. 

     

41. Κανένας δε µε θεωρεί  
      εµφανίσιµο, εµφανίσιµη. 
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Ερωτηµατολόγιο για Τρίδυµα 
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KΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΡΙ∆ΥΜΩΝ 
Πόσο συµφωνείτε; 
Καθόλου –Λίγο- Μέτρια –Πολύ –Πάρα Πολύ 
Ονοµατεπώνυµο Παιδιού……………………………………………….. 
Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης……………………………………………...  
 
 

Ερωτήσεις Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

1. Έχω αρκετούς φίλους.  
 

    

2. Μπορώ να κάνω αρκετά   
    σηµαντικά πράγµατα. 

     

3. Γενικά µου αρέσει η  
    εµφάνισή  µου. 

     

4. Ο καλύτερός µου φίλος ή οι 
    καλύτεροί µου φίλοι είναι: 
   α) Ένας από τα δύο αδέρφια   
     µου. 
   β) Τα αδέρφια µου. 

     

5. Κάνω εύκολα φίλους. 
 

     

6. Τα άλλα παιδιά µε θέλουν  
    φίλο τους. 

     

7. Αρκετά πράγµατα που  
    αφορούν  εµένα είναι καλά . 

     

8. Θέλω να έχω   διαφορετικούς 
    φίλους από τα αδέρφια µου. 

     

9. Στον αθλητισµό τα  
    καταφέρνω καλύτερα από : 
   α) Το ένα από τα άλλα δύο  
    αδέρφια µου. 
   β) Τα αδέρφια µου. 

     

10. Θα ήθελα να µη µοιάζω   
    καθόλου µε τα αδέρφια µου. 

     

11. Έχω πιο πολλούς φίλους  
      από τα αδέρφια µο. 

     

12. Τα πάω καλά µε τα άλλα   
      παιδιά. 

     

13. Γενικά είµαι υπερήφανος  
      µε τον εαυτό µου. 

     

14. Γίνοµαι ευχάριστος στους  
      συµµαθητές µου. 

     

15. Τα άλλα παιδιά προτιµούν  
      για φίλο τους : 
    α) Το ένα από τα άλλα δύο  
    αδέρφια  µου. 
    β) Τα αδέρφια µου από ότι  
    εµένα. 

     

16. Είµαι τόσο καλό παιδί όσο : 
    α) Το ένα από τα άλλα δύο  
    αδέρφια µου. 
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    β) Τα αδέρφια µου. 
17. Τα πάω καλά µε : 
     α) Το ένα από τα άλλα δύο 
     αδέρφια µου. 
     β) Τα αδέρφια µου. 

     

18. Μπορώ να κάνω κάτι τόσο                    
      καλά όπως : 
     α) Το ένα από τα άλλα δύο 
     αδέρφια µου. 
     β) Τα αδέρφια µου. 

     

19. Τα άλλα παιδιά πιστεύουν  
      ότι είµαι καλύτερος από: 
      α) Το ένα από τα άλλα δύο 
      αδέρφια µου. 
      β) Τα αδέρφια µου. 

     

20. Η οικογένειά µου µε  
      εµπιστεύεται περισσότερο  
      από : 
       α) Το ένα από τα άλλα δύο 
       αδέρφια µου. 
       β) Τα αδέρφια µου. 

     

21.Η οικογένειά µου   
     ενδιαφέρεται περισσότερο  
     για µένα από ότι για: 
        α) Το ένα από τα άλλα δύο 
        αδέρφια µου. 
        β) Τα αδέρφια µου. 

     

22. Έχω µια ευτυχισµένη    
      οικογένεια. 

     

23. Είµαι χαρούµενος µε αυτό  
      που είµαι. 

     

24. Μου είναι δύσκολο να κάνω  
      παρέα µε άλλα παιδιά. 

     

25. ∆εν κοιµάµαι καλά. 
 

     

26. Ενδιαφέροµαι πραγµατικά  
     για  την οικογένειά µου. 

     

27. Η οικογένειά µου δε  
      µ ’εµπιστεύεται. 

     

28. Μισώ τον εαυτό µου. 
 

     

29. ∆εν είµαι το άτοµο που θα        
      ήθελα να είµαι. 

     

30. Είµαι τίµιος. 
 

     

31. Έχω σωστή συµπεριφορά   
     σύµφωνα µε τους κανόνες  
     ηθικής. 

     

32. ∆ε λέω πάντα αλήθεια. 
 

     

33. Θυµώνω αρκετές φορές. 
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34. Με νευριάζει όλος ο 
κόσµος. 
 

     

35. ∆ε θέλω να αλλάξω την   
     εµφάνισή µου. 

     

36. Είµαι συχνά γκρινιάρης  
 

     

37. Προσπαθώ να είµαι δίκαιος 
      µε τους φίλους µου. 

     

38. Μου αρέσουν τα ίδια  
     αθλήµατα µε : 
    α) Το ένα από τα άλλα δύο  
    αδέρφια µου. 
    β) Τα αδέρφια µου. 

     

39. Πηγαίνω στα ίδια αθλήµατα  
     µε : 
    α) Το ένα από τα άλλα δύο  
    αδέρφια µου. 
    β) Τα αδέρφια µου. 

     

40. Προσπαθώ να είµαι δίκαιος 
     µε την οικογένειά µου. 

     

41. Κανένας δε µε θεωρεί  
      εµφανίσιµο, εµφανίσιµη. 
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Ιχνογραφήµατα ∆ιδύµων και Τριδύµων 
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