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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των 

διαστάσεων των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών παιδιών πρώτης σχολικής 

ηλικίας, όπως αποκαλύφθηκαν από τις µαρτυρίες των γονέων των παιδιών που 

συµµετείχαν στην έρευνα. Προκειµένου να διερευνηθούν οι ιδιοσυγκρασιακές 

διαστάσεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου, χρησιµοποιήθηκε η 

προσαρµοσµένη κλίµακα CBQ (parent́s version). Η κλίµακα σταθµίστηκε και 

προσαρµόστηκε στις ανάγκες της ελληνικής πραγµατικότητας από τους Καλλιόπη 

Βλαστού και Παναγιώτη Σίµο, και χρησιµοποιείται κατόπιν άδειας από την Rothbart 

Mary K. et al. . 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία δε θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη 

βοήθεια των σχολείων που δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα. Θα ήθελα 

λοιπόν να ευχαριστήσω θερµά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο επέτρεψε τη 

διεξαγωγή της έρευνας, το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων και 

ιδιαίτερα τα παιδιά και τους γονείς των παιδιών που συµπλήρωσαν πρόθυµα τα 

ερωτηµατολόγια. Οι µαρτυρίες τους ήταν αυτές που µας οδήγησαν στα αποτελέσµατα 

της έρευνας αυτής και που προώθησαν την επιστηµονική γνώση στον τοµέα της 

ιδιοσυγκρασίας γενικότερα. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την υποψήφια διδάκτορα του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρία Καλλιόπη Βλαστού και τον επόπτη καθηγητή κύριο 

Παναγιώτη Σίµο, οι οποίοι στάθµισαν την κλίµακα και διεξήγαγαν την έρευνα και 

βοήθησαν ιδιαίτερα στην πραγµατοποίηση της εργασίας µε τις πολύτιµες συµβουλές 

και τις επιστηµονικές τους γνώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο όρος ιδιοσυγκρασία προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη ἰδιοσυγκρασία, 

που ετυµολογικά προκύπτει από το το ἴδιος, το σύν και το κρᾶσις, και αρχικά δήλωνε 

την ανάµειξη-την ισορροπία µεταξύ των στοιχείων του σώµατος (Μπαµπινιώτης, 

2002). 

Η µελέτη της ιδιοσυγκρασίας έχει µακρά ιστορία και χρονολογείται από την 

εποχή των αρχαίων Ελλήνων.  

Η θεωρία των τεσσάρων ιδιοσυγκρασιών ή των τεσσάρων χυµών διαδόθηκε από 

τους µαθητές της σχολής του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης (περ. 460-377π.Χ) και το 

έργο των ιπποκρατικών, σύµφωνα µε τον V.Robinson, «σηµατοδοτεί τη µεγαλύτερη 

επανάσταση στην ιστορία της ιατρικής» (1943, σ.51).  

Οι ιπποκρατικοί συµφωνούσαν µε τον Εµπεδοκλή ότι τα πάντα αποτελούνται από 

τα τέσσερα στοιχεία – γη, αήρ, πύρ και ύδωρ – και ότι οι άνθρωποι αποτελούνται από 

τα τέσσερα αυτά στοιχεία. Επιπλέον όµως οι ιπποκρατικοί συνέδεσαν τα τέσσερα 

στοιχεία µε τέσσερις χυµούς στο σώµα. Συνέδεσαν τη γη µε τη µαύρη χολή, τον αέρα 

µε την κίτρινη χολή, το πύρ µε το αίµα και το ύδωρ µε το φλέγµα. Τα άτοµα στα 

οποία υπάρχει ευκρασία των χυµών είναι υγιή, αντίθετα, η έλλειψη ισορροπίας 

µεταξύ των χυµών έχει ως αποτέλεσµα την ασθένεια (Hergenhahn, 2005). 

Πεντακόσια περίπου χρόνια µετά τον Ιπποκράτη, ο Γαληνός (περ. 130-200 µΧ) 

συνέδεσε τους τέσσερεις χυµούς του σώµατος µε τις τέσσερις κράσεις. Αν κυριαρχεί 

ένας από τους χυµούς, το άτοµο επιδεικνύει τα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε 

αυτό το χυµό. Έτσι έχουµε την φλεγµατική κράση, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 

νωθρότητα και η απάθεια· την αιµατική κράση, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 

ευθυµία, τη χολεργική κράση, την οποία τη χαρακτηρίζει η οξυθυµία και η 

ορµητικότητα. Τέλος, η προσωπικότητα µε τη µελαγχολική κράση χαρακτηρίζεται 

από τη θλίψη. Η επέκταση των ιπποκρατικών απόψεων εκ µέρους του Γαληνού 

δηµιούργησε µια στοιχειώδη θεωρία της προσωπικότητας, καθώς και έναν τρόπο 
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διάγνωσης ασθενειών που θα κυριαρχούσε στην ιατρική για τους επόµενους σχεδόν 

δεκατέσσερις αιώνες (Hergenhahn, 2005). 

Παρά την πρώιµη και προεπιστηµονική βάση της θεωρίας, αυτή κατάφερε να 

επηρεάσει πολλούς διανοητές της σύγχρονης εποχής, µεταξύ τους και τον φιλόσοφο 

Εµµανουήλ Καντ (1724-1804). Επηρεασµένος από τις θεωρίες του Γαληνού και των 

αρχαίων Ελλήνων, ο Καντ δηµοσιεύει το 1724 την «Ανθρωπολογία από µια 

πραγµατιστική σκοπιά», στην οποία υιοθετεί την ταξινόµηση για τις τέσσερις 

ιδιοσυγκρασίες ως βάση για την περιγραφή της ατοµικότητας. Όµως, η µεγάλη 

συµβολή του Καντ ήταν το έργο του στη φιλοσοφία και τη µεταφυσική, και έτσι η 

µελέτη στον τοµέα της προσωπικότητας θα αποτελούσε και πάλι πεδίο ενδιαφέροντος 

για την επιστήµη της ψυχολογίας στις αρχές του 20ου αιώνα (Chamorro- Premuzic & 

Furnham, 2005).  

Ο πατέρας της ψυχολογίας Wilhelm Wundt (1832-1920), ο συµπεριφοριστής 

Ivan Pavlov (1849-1936) και ο ψυχαναλυτής Karl Jung (1871-1961) είναι µερικοί που 

επηρεάστηκαν από τη θεωρία των αρχαίων Ελλήνων για τους τέσσερις τύπους 

ιδιοσυγκρασίας. Ο Jung το 1921 τόνισε τη διαφορά µεταξύ εξωστρέφειας και 

εσωστρέφειας, αν και µε ψυχαναλυτικούς όρους. Παρά το γεγονός ότι η 

ψυχαναλυτική θεωρία ασκεί πλέον µικρή επιρροή στη σύγχρονη ψυχολογία, η 

διάκριση µεταξύ εξωστρέφειας και εσωστρέφειας συνεχίζει να υπάρχει σε όλες τις 

έγκυρες θεωρίες της προσωπικότητας (Chamorro- Premuzic & Furnham, 2005).  

Ο πιο επιφανής σύγχρονος ψυχολόγος και θεωρητικός της προσωπικότητας που 

επηρεάστηκε από την ταξινόµηση των Ελλήνων, ήταν ο Hans Eysenck (1916-1997). 

Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της θεωρίας του για την προσωπικότητα, η οποία 

βασίστηκε σε εµπειρικά και ψυχοµετρικά στοιχεία, ο Eysenck αναγνώρισε δυο κύρια, 

παγκόσµια χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για µια γενική 

περιγραφή των ατοµικών διαφορών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο νευρωτισµός 

και η εξωστρέφεια και υπάρχουν στα περισσότερα συστήµατα ταξινόµησης της 

προσωπικότητας, αν και µερικές φορές µε διαφορετικά ονόµατα (Chamorro Premuzic 

& Furnham, 2005). 

Οι τέσσερις ιδιοσυγκρασίες των αρχαίων Ελλήνων και τα δυο χαρακτηριστικά 

του Eysenck παρουσιάζουν µεγάλη αλληλοεπικάλυψη. Έτσι τα χαµηλά νευρωτικά 

χαρακτηριστικά ενός ατόµου αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά ένα συνδυασµό αιµατικής 

και φλεγµατικής ιδιοσυγκρασίας, ενώ υψηλά επίπεδα νευρωτικών χαρακτηριστικών 

αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασµό µελαγχολικής και φλεγµατικής ιδιοσυγκρασίας. 
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Αντίθετα, χαµηλά επίπεδα εξωστρέφειας αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασµό 

φλεγµατικής και µελαγχολικής ιδιοσυγκρασίας, ενώ υψηλά επίπεδα εξωστρέφειας 

αντιπροσωπεύονται από ένα συνδυασµό χολεργικών και αιµατικών ιδιοσυγκρασιών 

(Chamorro- Premuzic & Furnham, 2005). 

Εντός της σφαίρας της θεωρίας της προσωπικότητας, οι ιδέες του Γαληνού 

συνεχίζουν να ασκούν επιρροή (βλ., για παράδειγµα, Eysenck και Eysenck, 1985, 

Kagan, 1994), γι’ αυτό άλλωστε κρίνεται και σκόπιµη η αναφορά τους εδώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΊΑ 

 

Από την εποχή του Eysenck και µετά είναι πολυάριθµοι οι ερευνητές που έχουν 

ασχοληθεί µε τη µελέτη της ιδιοσυγκρασίας. Οι ορισµοί που έχουν δοθεί είναι 

πάµπολλοι και διαφέρουν από µελετητή σε µελετητή. Το 1991 οι Strealau και 

Angleitner, σε µια ανασκόπηση για την ιδιοσυγκρασία παρατηρούν ότι ο όρος 

ιδιοσυγκρασία χρησιµοποιείται σε διάφορες καταστάσεις και µε διαφορετικές 

σηµασίες, και ως εκ τούτου δύσκολα επιτρέπει συγκρίσεις ή γενικές αναφορές. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα οι γνώσεις µας για την ιδιοσυγκρασία να περιορίζονται στην 

αυξανόµενη ερευνητική δραστηριότητα σε αυτόν τον τοµέα. Το αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για την έρευνα σχετικά µε την ιδιοσυγκρασία συνάδει µε την αυξανόµενη 

ποικιλία των θεωριών καθώς και µε τις µεθοδολογικές τεχνικές για τη διερεύνησή της 

(Strealau & Angleitner, 1991). 

Είναι κοινή πεποίθηση ως προς την ανθρώπινη φύση, ότι τα άτοµα διαφέρουν 

µεταξύ τους και είναι συνεπή στον τρόπο που αντιδρούν προς τον κόσµο γύρω τους 

και στην προδιάθεσή τους προς συγκεκριµένα είδη συναισθηµάτων. Αυτοί οι 

σταθεροί τύποι αντίδρασης στο περιβάλλον εµπεριέχονται στον όρο ιδιοσυγκρασία 

(Allport, 1937, Bates, 1989, Goldsmith, 1987). 

Ο Van Heck (1991) αναφέρει την ιδιοσυγκρασία, ως τα γνωρίσµατα ή τους 

µηχανισµούς που αποτελούν τη βιολογική βάση της προσωπικότητας, που 

αντανακλούν το ύφος και όχι το περιεχόµενο της συµπεριφοράς, και που εµφανίζουν 

υψηλή κληρονοµικότητα. 

Οι Talwar, Nitz & Lerner (1991) θεωρούν την ιδιοσυγκρασία, κλειδί για την 

εµφάνιση της συµπεριφορικής ατοµικότητας. 

Ο Gray (1991) όρισε την ιδιοσυγκρασία ως τον παράγοντα εκείνο που 

καταδεικνύει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των τριών συναισθηµατικών µας 

συστηµάτων, τα οποία αλληλεπιδρούν ή λειτουργούν µεµονωµένα. Ο Gray όρισε τα 

τρία λειτουργικά κέντρα ως το «συµπεριφορικό σύστηµα αναστολής», το σύστηµα 

«πάλης και φυγής» και το «συµπεριφορικό σύστηµα προσέγγισης».  
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Ο Bates (1994) αναφέρει ότι λαµβάνοντας υπόψη την ευρύτερη οµοφωνία ως 

προς τον ορισµό, πρόκειται για τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς που 

εµφανίζονται νωρίς στη ζωή του ατόµου και συνεχίζουν να παρατηρούνται και 

µετέπειτα, σε ποικίλες καταστάσεις. 

Ο McCall (1986) σηµειώνει ότι η ιδιοσυγκρασία περιλαµβάνει τις διαστάσεις της 

προσωπικότητας που είναι σε µεγάλο βαθµό γενετικά κληρονοµήσιµες ή 

χαρακτηριστικές του είδους, που υπάρχουν στις περισσότερες ηλικίες και στις 

περισσότερες κοινωνίες και εµφανίζουν κάποια συνέπεια µεταξύ καταστάσεων και 

παραµένουν σχετικά σταθερές, τουλάχιστον σε µεγάλους τοµείς ανάπτυξης. 

Προτείνει δηλαδή ότι η ιδιοσυγκρασία είναι σχετικά σταθερή, συνεχής, διεισδυτική 

και κληρονοµήσιµη. 

Ο Mehrabian (1991) αναφέρεται στην ιδιοσυγκρασία ως τη χαρακτηριστική 

συναισθηµατική κατάσταση, η οποία περιγράφεται και µετριέται από το µέσο όρο 

των συναισθηµατικών καταστάσεων σε αντιπροσωπευτικές και ποικίλες περιστάσεις. 

Ενώ ο Diamond (1957) από την άλλη πλευρά ορίζει την ιδιοσυγκρασία ως την 

ευκολία διέγερσης σε µη µαθηµένα πρότυπα της προσαρµοστικής συµπεριφοράς, και 

καθορίζει της διαστάσεις της ως κατηγορίες προσαρµοστικής απάντησης, και όχι ως 

συναισθηµατικές εκφράσεις. 

Ο Hinde (1986) υποστηρίζει ότι τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά δεν 

µπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία του ύφους της συµπεριφοράς του ατόµου. 

Μπορούν να διαφέρουν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό µε το πλαίσιο της 

συµπεριφοράς, και επηρεάζονται από κοινωνικές και φυσικές καταστάσεις, από τη 

γνωστική ανάπτυξη και από άλλες πτυχές του ατόµου. 

Οι Goldsmith και συνεργάτες (2000) ορίζουν την ιδιοσυγκρασία ως τις πρώιµα 

αναπτυσσόµενες ατοµικές διαφορές στις τάσεις για εµπειρία και έκφραση 

συναισθηµάτων και περιλαµβάνουν σ’ αυτήν και τις ρυθµιστικές αρχές της. 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω ορισµούς, η µελέτη της ιδιοσυγκρασίας δεν 

αποτελεί ένα ξεκάθαρο πεδίο ενδιαφέροντος. 

Ο πιο χαρακτηριστικός ορισµός της ιδιοσυγκρασίας προτάθηκε από τους Thomas 

και Chess (1986). Σύµφωνα µε τον ορισµό τους λοιπόν, η ιδιοσυγκρασία µπορεί να 

εξοµοιωθεί µε το συµπεριφορικό στυλ του ατόµου. Η ιδιοσυγκρασία σύµφωνα µε 

τους µελετητές αναφέρεται στο «πώς» και όχι στο «τι» και το «γιατί» της 

συµπεριφοράς. Είναι µια φαινοµενολογική έννοια, στην οποία η κατηγοριοποίηση 

του κάθε ατόµου προέρχεται από το συνδυασµό των συµπεριφορών του σε µια 
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δεδοµένη ηλικία. Αυτές οι συµπεριφορές είναι αποτέλεσµα όλων των επιρροών, 

παρελθοντικών και τωρινών, οι οποίες διαµορφώνουν και τροποποιούν αυτές τις 

συµπεριφορές σε µια συνεχώς εξελισσόµενη διαδραστική διαδικασία. 

Ένας σχετικά κοινώς αποδεκτός ορισµός της ιδιοσυγκρασίας αναφέρεται σε 

ατοµικές διαφορές σε πρότυπα συµπεριφοράς, τα οποία είναι ήδη εµφανή από την 

πολύ πρώιµη περίοδο ανάπτυξης του παιδιού. Σε γενικές γραµµές περιλαµβάνουν 

αυθόρµητες συναισθηµατικές, κινητικές ή γνωστικές αποκρίσεις σε εξωτερικά 

ερεθίσµατα (ή καταστάσεις), αλλά και εσωτερικές διεργασίες ρύθµισης της 

προσοχής, της σκέψης και της συµπεριφοράς (Sanson, Hemphill & Smart, 2004). 

 

 

 ∆ΟΜΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΣ 

 

O Thomas, η Chess και οι συνεργάτες τους έκαναν πρωτοποριακές έρευνες πάνω 

στην ιδιοσυγκρασία και την ανάπτυξη. Η δουλειά τους είχε µεγάλη επιρροή στα 

χρόνια που ακολούθησαν, τόσο γιατί οι τεχνικές που χρησιµοποίησαν για να 

αξιολογήσουν την ιδιοσυγκρασία άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως όσο και γιατί 

παρακολούθησαν την ανάπτυξη των παιδιών ως τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής 

τους. Ξεκίνησαν την έρευνά τους στις αρχές της δεκαετίας του 1950, στην πολύ 

γνωστή «∆ιαχρονική µελέτη της Νέας Υόρκης», µε µια οµάδα 141 παιδιών µεσο- και 

µεγαλοαστικών οικογενειών στις Ηνωµένες Πολιτείες. Αργότερα διεύρυναν το δείγµα 

τους περιλαµβάνοντας 95 παιδιά Πορτορικανών της εργατικής τάξης και διάφορες 

άλλες οµάδες παιδιών που έπασχαν από ασθένειες, νευρολογικές ανεπάρκειες και 

νοητική υστέριση (Thomas, 1963, Thomas & Chess,1977, 1984). Οι ερευνητές 

ζητούσαν, κατά καιρούς, από τους γονείς των παιδιών να συµπληρώσουν 

ερωτηµατολόγια, ξεκινώντας λίγο µετά τη γέννηση του παιδιού τους. Περιελάµβαναν 

ερωτήσεις όπως πώς αντέδρασε το παιδί στο πρώτο του µπάνιο, στις βρεγµένες πάνες 

και στην πρώτη γεύση στερεάς τροφής. Καθώς τα παιδιά µεγάλωναν, στα 

ερωτηµατολόγια προστέθηκαν και συνεντεύξεις µε δασκάλους καθώς και τεστ µε τα 

ίδια τα παιδιά. 

Μετά την ανάλυση των δεδοµένων τους, οι ερευνητές βρήκαν ότι µπορούσαν να 

εντοπίσουν εννέα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς τα οποία, όλα µαζί, παρείχαν 

µια γενική περιγραφή της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού. 
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Τα εννέα αυτά χαρακτηριστικά είναι τα εξής. 

1ο Επίπεδο δραστηριότητας, το οποίο ορίζεται ως το επίπεδο κινητικότητας που 

χαρακτηρίζει τις ενέργειες ενός συγκεκριµένου παιδιού καθώς και ο σχετικός χρόνος 

ενεργητικότητας και αδράνειάς του. 

2ο Ρυθµικότητα, η οποία ορίζεται ως ο βαθµός µε τον οποίο οι βασικές βιολογικές 

λειτουργίες είναι εντατικές και προβλέψιµες. 

3ο Προσέγγιση-Απόσυρση, η οποία ορίζεται ως η φύση της αρχικής αντίδρασης 

του βρέφους σε κάτι καινούριο. 

4ο Ευκολία προσαρµογής, η οποία ορίζεται ως η ευκολία µε την οποία 

τροποποιούνται οι αρχικές αντιδράσεις του βρέφους προς την κατάσταση. 

5ο Ουδός ανταπόκρισης, ο οποίος ορίζεται ως το απαιτούµενο επίπεδο έντασης 

ενός ερεθίσµατος προκειµένου να προκαλέσει µια αντίδραση. 

6ο Ένταση αντίδρασης, η οποία ορίζεται ως το επίπεδο ενεργητικότητας µιας 

αντίδρασης. 

7ο Ποιότητα διάθεσης, η οποία ορίζεται ως η συχνότητα της παιχνιδιάρικης, 

ευχάριστης και φιλικής συµπεριφοράς, σε σύγκριση µε τη δυσάρεστη, µη φιλική 

συµπεριφορά. 

8ο Ευκολία περισπασµού, η οποία ορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο ένα νέο 

ερέθισµα διακόπτει ή τροποποιεί µια συµπεριφορά. 

9ο Εύρος προσοχής/ επιµονή, η οποία ορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο µια 

δραστηριότητα, όταν αρχίσει συνεχίζεται αδιάκοπα. 

 

Οι ερευνητές αφού βαθµολόγησαν τα παιδιά σε καθένα από τα εννέα 

χαρακτηριστικά, βρήκαν ότι τα περισσότερα παιδιά θα µπορούσαν να ενταχθούν σε 

µία από τις τρείς ευρείες κατηγορίες ιδιοσυγκρασίας, από την εποχή που ήταν βρέφη. 

Α) Τα εύκολα βρέφη (40% του δείγµατος) παρουσίαζαν οµαλότητα στις 

βιολογικές τους λειτουργίες (κοιµόντουσαν-ξυπνούσαν σε τακτικά διαστήµατα, 

έτρωγαν κανονικά) και είχαν υψηλό βαθµό προσαρµοστικότητας, όταν βρίσκονταν 

αντιµέτωπα µε νέα ερεθίσµατα. Είχαν γενικά µια «εύθυµη» και «φιλική» διάθεση και 

ανταποκρίνονταν θετικά σε καινούρια πράγµατα, άτοµα, εµπειρίες. ∆εν 

αναστατώνονταν µε το παραµικρό αλλά και στις περιπτώσεις που παρουσίαζαν 

αναστάτωση οι γονείς µπορούσαν να τα παρηγορήσουν µε σχετική ευκολία. Τα 

χαρακτηριστικά τους αυτά διευκόλυναν τη δηµιουργία θετικών αλληλεπιδράσεων µε 

τα άτοµα του στενού τους περιβάλλοντος. 
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Β) Τα «δύσκολα» παιδιά (10% του δείγµατος) παρουσίαζαν τα αντίθετα 

χαρακτηριστικά από τα «εύκολα» παιδιά. Οι βιολογικές τους λειτουργίες 

παρουσίαζαν κάποιες ανωµαλίες (δυσκολίες στον ύπνο και στο φαγητό) και ήταν 

γενικά δύστροπα. Παρουσίαζαν σκαµπανεβάσµατα στη διάθεση και δυσκολεύονταν 

να προσαρµοστούν σε καινούριες εµπειρίες ή ακόµα και σε µικρές αλλαγές. Οι 

αντιδράσεις τους χαρακτηρίζονταν από µεγάλη ένταση και συνήθως έκλαιγαν µε το 

παραµικρό. Ως αποτέλεσµα των χαρακτηριστικών τους η δηµιουργία σχέσεων µε 

άτοµα του περιβάλλοντος ήταν δύσκολη µια και συχνά προκαλούσαν τις αρνητικές 

αντιδράσεις των γονιών τους, οι οποίες µε τη σειρά τους συνέβαλαν στο να 

επαυξάνουν την αρνητική διάθεση του βρέφους. 

Γ) Τα «βραδυψυχικά» παιδιά (15 % του δείγµατος) βρίσκονταν κάπου µεταξύ 

των «εύκολων» και των «δύσκολων» παιδιών. Χαρακτηρίζονταν ως σχετικά αδρανή 

µε χαµηλά επίπεδα ενεργητικότητας και οι αντιδράσεις τους δεν είναι ούτε έντονα 

θετικές αλλά ούτε έντονα αρνητικές. Η προσαρµογή τους σε καινούρια ερεθίσµατα 

ακολουθούσε αργούς ρυθµούς, στα οποία αρχικά παρουσίαζαν αρνητικές 

αντιδράσεις, οι οποίες, ωστόσο, µε τον καιρό και την απόκτηση περισσότερων 

εµπειριών άλλαζαν περισσότερο προς το θετικό. Συχνά εν όψει νέων ερεθισµάτων 

έτειναν να κλείνονται στον εαυτό τους ενώ η δηµιουργία σχέσεων µε τα άτοµα του 

στενού τους περιβάλλοντος παρουσίαζε στα αρχικά της στάδια δυσκολίες αλλά µετά 

την περίοδο «προθέρµανσης» παρουσίαζε µια θετική εξέλιξη. 

Το υπόλοιπο 35% των παιδιών ήταν µεικτοί τύποι που δεν µπορούσαν να 

ενταχθούν ξεκάθαρα στις τρείς κατηγορίες. Η αρχική διαχρονική έρευνα οδήγησε στη 

διαπίστωση ότι οι διαφορές στην ιδιοσυγκρασία παραµένουν σταθερές µε την πάροδο 

της ηλικίας, εφόσον π.χ. 70% των παιδιών που ανήκαν ως βρέφη στην κατηγορία 

«δύσκολα» παιδιά παρουσίαζαν προβλήµατα συµπεριφοράς και προσαρµογής και στο 

δηµοτικό σχολείο, ενώ το περιβάλλον στο οποίο µεγάλωναν τα παιδιά ήταν 

κοινωνικά περίπου το ίδιο (Thomas & Chess, 1977, 1984). 

Σε µετέπειτα έρευνες, οι Presley & Martin (1994) ανέλυσαν αναφορές δασκάλων 

µαθητών ηλικίας τριών έως οκτώ ετών και κατέληξαν σε πέντε παράγοντες. Την 

κοινωνική επιφυλακτικότητα, την αρνητική συναισθηµατικότητα, την συµφωνία-

προσαρµοστικότητα, το επίπεδο δραστηριότητας και τέλος, τη διατήρηση 

ενδιαφέροντος (Presley & Martin 1994). 

Τέλος, οι Rothbart, Ahadi και Hersey (1994) ανέδειξαν, µέσα από αναφορές 

γονέων παιδιών ηλικίας τριών έως οκτώ ετών, τρείς κύριους παράγοντες.  



12 
 

1. την ορµητικότητα (εξωστρέφεια), που ορίζεται από την διάσταση της 

προσέγγισης, από την ένταση της ευχαρίστησης, από το επίπεδο της δραστηριότητας 

και από την αρνητική συµβολή της ντροπαλότητας. 

 2. την αρνητική συναισθηµατικότητα, που ορίζεται από τη διάσταση της 

ανησυχίας, από τη διάσταση του φόβου, από τη διάσταση του θυµού- της 

ευερεθιστότητας, από τη διάσταση της µελαγχολίας και τέλος από τη διάσταση της 

ικανότητας για ηρεµία. 

3. Ο τελευταίος παράγοντας ήταν αυτός του εµπρόθετου ελέγχου. Ο παράγοντας 

αυτός ορίζεται από τις διαστάσεις του ανασταλτικού ελέγχου, της επικέντρωσης της 

προσοχής, τα χαµηλά επίπεδα ευχαρίστησης και την αντιληπτική ευαισθησία 

(Rothbart, Ahadi & Hersey 1994). 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΣ 

 

Πολλά χαρακτηριστικά που έχουν βρεθεί στα βρέφη έχουν ερµηνευτεί ως 

ενδείξεις της ιδιοσυγκρασίας τους. Περιλαµβάνουν το επίπεδο δραστηριότητας του 

νεογέννητου, την ευκολία µε την οποία αναστατώνεται, την ένταση των αντιδράσεών 

του, τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις όταν συµβαίνει κάτι ασυνήθιστο και την 

κοινωνικότητά τους (Bates, 1994). Αυτά τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας 

πιστεύεται ότι αποτελούν τα θεµελιώδη στοιχεία του σχηµατισµού της 

προσωπικότητας του παιδιού, και ότι συνεχίζουν να υπάρχουν καθόλη την 

αναπτυξιακή πορεία του ατόµου. 

Όταν συγκεκριµένα γνωρίσµατα, όπως π.χ., η κοινωνικότητα., το επίπεδο 

ενεργητικότητας, η ευσυγκινησία και η ντροπαλότητα στη βρεφική ηλικία συνεχίζουν 

να χαρακτηρίζουν το άτοµο καθόλη την παιδική ηλικία τότε αποκτούν ιδιαίτερη 

σηµασία στην όλη συµπεριφορά και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού (Kagan, 1988). 

Π.χ. το βρέφος που εξακολουθεί να είναι ντροπαλό και συγκρατηµένο γύρω στα 

πρώτα του γενέθλια θα τείνει να παίζει περισσότερο µόνο του παρά µε άλλα παιδιά, 

θα µιλά λιγότερο και θα έχει γενικά λιγότερες αλληλεπιδράσεις µε άλλους ανθρώπους 

στην ηλικία των 2 έως 3 ετών και ίσως και αργότερα (7-8 ετών ) (Broberg et al., 

1990, Bronson, 1970). 
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Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να λειτουργήσουν ως προβλεπτικοί 

παράγοντες για συγκεκριµένες συµπεριφορές, όπως για παράδειγµα η 

παρορµητικότητα ενός παιδιού αναφέρεται από πολλούς µελετητές ως προβλεπτικός 

παράγοντας για το επίπεδο δραστηριότητάς του (Goldsmith & Hewitt, 2003; Saudino, 

Ronald & Plomin, 2005, Saudino, Wertz, Gagne & Chawla, 2004, Thapar, 

Harrington, Ross & Mc Guffin, 2000). 

Πιο πρόσφατες προσεγγίσεις όµως, τονίζουν ότι η ιδιοσυγκρασία εξελίσσεται. 

Επαναλαµβανόµενες µετρήσεις ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών έχει βρεθεί ότι 

αποτυγχάνουν να αποδείξουν τη σταθερότητά τους στο χρόνο (Goldsmith, 1996). 

Η συναισθηµατική και κινητική δραστηριότητα επηρεάζονται µε την πάροδο του 

χρόνου, από την ανάπτυξη ρυθµιστικών συστηµάτων, συστηµάτων ελέγχου, όπως 

αυτό του φόβου και της αναστολής της συµπεριφοράς, τα οποία έχουν 

συναισθηµατική βάση και ενός αυτορυθµιστικού συστήµατος, της επικέντρωσης της 

προσοχής. Το σύστηµα µε τη συναισθηµατική βάση αναπτύσσεται νωρίτερα από 

αυτό της επικέντρωσης της προσοχής. Επειδή ακριβώς η ιδιοσυγκρασία εξελίσσεται, 

νέα συστήµατα συµπεριφοράς είναι διαθέσιµα. Ακόµα και σε ιδιοσυγκρασιακές 

διαστάσεις που εµφανίζουν σταθερότητα στη διάρκεια του χρόνου, οι εκδηλώσεις 

τους αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου, για παράδειγµα ένα παιδί έξι χρονών 

αφιερώνει πολύ λιγότερο χρόνο στο κλάµα απ’ ότι ένα βρέφος έξι µηνών (Rothbart & 

Bates, 1998). 

 

 

ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΣ 

 

Ο Eysenck (1967) ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να συσχετίσει την 

ιδιοσυγκρασία µε τις ατοµικές διαφορές µέσω της διέγερσης του εγκεφάλου. 

Τα γονίδια έχουν θεµελιώδη σηµασία για τη βιολογία της συµπεριφοράς µιας και 

µεταδίδονται µε έναν αξιόπιστο βιολογικό µηχανισµό µεταξύ των γενεών. Ως εκ 

τούτου µια ολοκληρωµένη µελέτη της ιδιοσυγκρασίας δεν θα µπορούσε να µην λάβει 

υπόψη της τη γενετική. Η ιδιοσυγκρασία της βρεφικής και παιδικής ηλικίας έχει 

µελετηθεί διεξοδικά µε συµπεριφορική-γενετική µεθοδολογία. Η ευρεία χρήση 

γονικών εκθέσεων ιδιοσυγκρασίας αποκαλύπτουν πλεονεκτήµατα και αδυναµίες 
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όπως επισηµαίνεται από πολλούς ερευνητές (Goldsmith & Rieser-Danner, 1990, 

Rothbart & Goldsmith, 1985). 

Από το 1979 έως το 1994 πραγµατοποιήθηκαν µόνο µερικές µελέτες για την 

ιδιοσυγκρασία (για παράδειγµα, Goldsmith & Campos, 1986, Lytton, 1980, Plomin & 

Foch, 1980, Plomin & Rowe, 1979, Wilson & Matheny, 1983), µε έµφαση στην 

συµπεριφορική αναστολή (DiLalla, Kagan, & Reznick, 1994, Matheny, 1989) και το 

επίπεδο δραστηριότητας (Eaton, McKeen, & Lam, 1988, Saudino & Eaton, 1991) να 

αποτελούν τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία που µελετήθηκαν εκτενέστερα. Οι µελέτες 

παρατήρησης και οι εργαστηριακές µελέτες γίνονται όλο και πιο δηµοφιλή στη 

µελέτη των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών (Matheny, 1984).   

Υπάρχει µια γενικότερη συµφωνία ως προς το ότι γενετικοί παράγοντες 

συµβάλλουν στα είδη των ατοµικών διαφορών που ονοµάζουµε ιδιοσυγκρασία 

(Bates, 1994, Buss & Plomin, 1984, Kagan, 1994 κ.ά.). Οι ισχυρότερες ενδείξεις για 

την κληρονοµικότητα των χαρακτηριστικών της ιδιοσυγκρασίας προέρχονται από 

µελέτες διδύµων. Οι Arnold Buss και Robert Plomin (1984) βρήκαν έντονες 

οµοιότητες βαθµολόγησης της συναισθηµατικότητας, του επιπέδου δραστηριότητας 

και της κοινωνικότητας µεταξύ µονοζυγωτών διδύµων, αλλά δεν παρατήρησαν τις 

ίδιες οµοιότητες µεταξύ ετεροζυγωτών διδύµων. Οι Goldsmith και Gottesman (1981) 

κατέληξαν σε παρόµοια συµπεράσµατα ως προς τις ατοµικές διαφορές στο επίπεδο 

δραστηριότητας. 

Ο Daniel Freedman (1974) τεκµηρίωσε εθνικές διαφορές στην ευερεθιστότητα 

των νεογέννητων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ευερεθιστότητα έχει έναν ισχυρό 

γενετικό παράγοντα. Βρήκε ότι, στη διάρκεια των πρώτων ηµερών της ζωής, τα 

βρέφη των Αµερκανο–Κινέζων ήταν πιο ήρεµα και ταράζονταν πιο δύσκολα σε 

σύγκριση µε τα βρέφη Αγγλο-Αµερικανών. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν 

δύο δεκαετίες αργότερα, από µια µελέτη σύγκρισης βρεφών Κινέζων, Αµερικανών 

και Ιρλανδών. Τα βρέφη των Κινέζων παρουσίαζαν σηµαντικά λιγότερη 

ενεργητικότητα, ήταν λιγότερο ευερέθιστα και φωνοποιούσαν λιγότερο από τα 

αντίστοιχα βρέφη των Αµερικανών και των Ιρλανδών, σε ποικίλες καταστάσεις 

(Kagan, 1994). 

Υπάρχουν πολλές µελέτες που υποστηρίζουν ότι συγκεκριµένες εγκεφαλικές δοµές 

σχετίζονται µε την αρνητική συναισθηµατικότητα (τάση για βίωση αρνητικών 

συναισθηµάτων, απόσυρση, αποφυγή, αναστολή, ευαισθησία στην τιµωρία) Οι Wittle 

et al., στην έρευνα που διεξήγαγαν το 2006, παρουσίασαν στοιχεία που υποδεικνύουν 
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ότι περιοχές του προµετωπιαίου λοβού καθώς και µεταιχµιακές δοµές, (αµυγδαλή, 

ιππόκαµπος και επικλινής πυρήνας), αποτελούν τις βασικές περιοχές που σχετίζονται 

µε τρείς θεµελιώδεις διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας. Οι τρείς αυτές διαστάσεις είναι 

η θετικότητα, η αρνητικότητα και ο περιορισµός (Negative Affect, Positive Affect, 

and Constraint.). Οι µελετητές προτείνουν ένα µοντέλο, το οποίο προτείνει πως αυτές 

οι δοµές απαρτίζουν νευρωνικά δίκτυα των οποίων η λειτουργία αποτελεί τη βάση 

των τριών ιδιοσυγκρασιών. Ακόµα, οι συστάσεις των ερευνητών για µελλοντικές 

έρευνες πάνω στη νευροβιολογία της ιδιοσυγκρασίας, τονίζουν τη σηµασία της 

επικέντρωσης σε νευρωνικά κυκλώµατα και όχι σε µεµονωµένες ιδιοσυγκρασιακές 

δοµές. (Whittle et al., 2006). 

Η αµυγδαλή έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές ως η δοµή για την κατανόηση και 

παραγωγή αρνητικών συναισθηµάτων. (Adolphs & Damasio, 2000). Αποτελεί το 

κέντρο του εντοπισµού της απειλής και του κινδύνου (Schwartz et al., 2003). Ακόµα, 

σε έντονες στερσσογόνες καταστάσεις παρατηρείται έντονη ενεργοποίηση της 

αµυγδαλής. (Wittle et al., 2006). 

Ακόµα, ο ρόλος του ιππόκαµπου έχει συσχετιστεί µε τη βίωση αρνητικών 

συναισθηµάτων, καθώς η δραστηριότητά του αυξάνεται υπό την παρουσία τους. 

(Lane et al., 1997). 

 

 

Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η προσωπικότητα είναι οι ξεχωριστοί και χαρακτηριστικοί τρόποι σκέψης, 

συναισθήµατος και συµπεριφοράς, οι οποίοι ορίζουν το προσωπικό ύφος του ατόµου, 

µε το οποίο αλληλεπιδρά τόσο µε το φυσικό όσο και µε το κοινωνικό του περιβάλλον 

(Atkinson et al., 2004).  

Η προσωπικότητα διαφέρει από την ιδιοσυγκρασία και δε θα πρέπει να 

συγχέονται ως όροι. Σύµφωνα µε τον Strelau, η ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητα 

διαφέρουν σε πέντε σηµεία. Η ιδιοσυγκρασία είναι βιολογικά καθορισµένη, σε 

αντίθεση µε την προσωπικότητα η οποία αποτελεί κοινωνικό προϊόν. Επιπρόσθετα, 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά είναι εµφανή ήδη από τη βρεφική ηλικία, σε 

αντίθεση µε την προσωπικότητα, η οποία διαµορφώνεται αργότερα. Ακόµα, ατοµικές 

διαφορές σε ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, όπως το άγχος, η εξωστρέφεια, η 
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εσωστρέφεια κ.ά, παρατηρούνται και σε µελέτες µε ζώα, ενώ η προσωπικότητα 

αποτελεί αποκλειστικά ανθρώπινο παράγοντα. Επίσης, η προσωπικότητα αναφέρεται 

ως πτυχή της συµπεριφοράς, ενώ η ιδιοσυγκρασία αναφέρεται περισσότερο στο ύφος 

των ατόµων. Τέλος, σε αντίθεση µε την ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητα αναφέρεται 

στην ενοποιητική λειτουργία της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Strelau, 1987). 

Ο ίδιος ερευνητής µαζί µε το συνεργάτη του Angleitner, λίγα χρόνια αργότερα 

επισηµαίνουν, ότι ενώ τα στοιχεία της προσωπικότητας αφορούν κυρίως το κριτήριο 

της συχνότητας, δηλαδή το πόσο συχνά εµφανίζεται µια συµπεριφορά, τα 

ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία αφορούν το µέτρο της έντασης, δηλαδή το πόσο έντονα 

εκφράζεται µια αντίδραση (Strelau & Angleitner, 1991). 

Ο Buss θεωρεί την ιδιοσυγκρασία µια υποκατηγορία των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας, η οποία εµφανίζεται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, παραµένει 

αργότερα στη ζωή των ενηλίκων και αποτελεί κληρονοµική καταβολή (Buss, 1991). 

Τα τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που πληρούν αυτά τα κριτήρια όπως 

ορίζονται από τον Buss, είναι η συναισθηµατικότητα, η δραστηριότητα και η 

κοινωνικότητα (EAS, emotionality, activity, and sociability). Με τον όρο 

συναισθηµατικότητα εννοείται η αγωνία η οποία συνοδεύει µια έντονη αυτόµατη 

διέγερση, και τα σηµαντικότερα στοιχεία είναι ο φόβος και ο θυµός. Με τον όρο 

δραστηριότητα, εννοείται η δαπάνη φυσικής ενέργειας, µέσω κινήσεων της κεφαλής, 

του κορµού, των χεριών και των ποδιών. Τα σηµαντικότερα στοιχεία εδώ είναι το 

τέµπο, το σθένος, η αντοχή και η παρακινητικότητα. Τέλος, µε τον όρο 

κοινωνικότητα εννοείται η προτίµηση κάποιου για συντροφικότητα αντί της 

µοναξιάς. Τα σηµαντικότερα στοιχεία εδώ είναι η αναζήτηση άλλων ατόµων και η 

παραµονή µαζί τους (Buss, 1991). 

Ακόµα, η ιδιοσυγκρασία µπορεί να θεωρηθεί υποσύνολο της προσωπικότητας. Η 

ιδιοσυγκρασία περιλαµβάνει τις ατοµικές διαφορές σε βασικές ψυχολογικές 

διαστάσεις, όπως η συναισθηµατικότητα, η προσοχή και η δραστηριότητα, και 

αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης της προσωπικότητας. Η προσωπικότητα από την 

άλλη µεριά περιλαµβάνει περισσότερες διαστάσεις, αξίες, ικανότητες, συνήθειες, 

καθώς και την κοινωνική νόηση, στην οποία περιλαµβάνεται η αντίληψη του εαυτού 

και των άλλων καθώς και του περιβάλλοντος (Halverson et al., 1995). 

Τέλος, υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ ιδιοσυγκρασιακών στοιχείων και 

παραγόντων του Big Five Model. Συγκεκριµένα, µεταξύ της δραστηριότητας και της 

εξωστρέφειας, της κοινωνικότητας και της συµπαθητικότητας, της παρορµητικότητας 
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και του χαµηλού επιπέδου ευσυνειδησίας και τέλος, µεταξύ της συναισθηµατικότητας 

και του νευρωτισµού (Halverson et al., 1995). 

 

 

Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
Οι µακροχρόνιες επιδράσεις της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού πάνω στη συµπεριφορά 

του εξαρτώνται πάντοτε από τις εµπειρίες του. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

διαδραµατίζουν ένα σηµαντικότατο ρόλο όσον αφορά τη διατήρηση ή την 

τροποποίηση των χαρακτηριστικών της ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπου. Ασφαλώς στα 

πρώτα χρόνια της ζωής οι εµπειρίες προέρχονται κυρίως από τις επαφές µε τους 

γονείς και τα άλλα µέλη του στενού περιβάλλοντος. Η αρχή της αµφιδροµίας 

(bidirectoriality) στην ανάπτυξη λέει ότι η σχέση γονιού-παιδιού κινείται ταυτόχρονα 

σε δύο κατευθύνσεις: Οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά και τα παιδιά επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά των γονιών. Με άλλα λόγια η ανάπτυξη του παιδιού είναι προϊόν της 

αλληλεπίδρασης των χαρακτηριστικών του ιδίου µε τα χαρακτηριστικά των ατόµων 

που λαµβάνουν µέρος στην κοινωνικοποίησή του. Εξάλλου οι Thomas και Chess 

αναθεωρώντας τις αρχικές τους ιδέες όσον αφορά τη σχέση µεταξύ ιδιοσυγκρασίας 

και προσαρµογής εισηγήθηκαν ότι η προσαρµογή εξαρτάται από το βαθµό στον 

οποίο η ιδιοσυγκρασία του βρέφους "ταιριάζει" µε το είδος της ανταπόκρισης που 

παίρνει από το στενό του περιβάλλον, δηλαδή τις απαιτήσεις, τις προσδοκίες και τις 

µεθόδους διαπαιδαγώγησης των γονιών του. Αν οι γονικές απαιτήσεις και προσδοκίες 

ταυτίζονται µε τις ικανότητες και την ιδιοσυγκρασία του βρέφους, τότε διευκολύνεται 

η προσαρµογή, αν όµως δεν ταυτίζονται, τότε το παιδί βιώνει άγχος και παρουσιάζει 

δυσκολίες στην προσαρµογή του. Επίσης ο τρόπος αντιµετώπισης της ιδιοσυγκρασίας 

του βρέφους από τους γονείς είναι δυνατό να διαφοροποιήσει τις αρχικές του τάσεις. 

Π.χ. η αρχικά αρνητική διάθεση ενός βρέφους µπορεί να µειωθεί αν οι γονείς του 

.µπορέσουν να του συµπαρασταθούν, να το υποστηρίξουν και να ανταποκριθούν µε 

ευαισθησία στις ανάγκες του (Belsky et al., 1991). Ασφαλώς οι περισσότεροι γονείς 

προσαρµόζονται συνήθως στα χαρακτηριστικά του βρέφους. Ωστόσο υπάρχουν 

κάποια όρια στη δική τους προσαρµοστικότητα. Αν έχουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

βρέφος (που δεν κοιµάται κανονικά ή που είναι υπερβολικά ενεργητικό ή που 

γκρινιάζει) τότε και τα όρια της προσαρµοστικότητας τους δοκιµάζονται. Μερικοί 

γονείς καταφέρνουν να προσαρµοστούν: σχετικά εύκολα ενώ άλλοι δυσκολεύονται 
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περισσότερο. Η ιδιοσυγκρασία των γονιών, η ποιότητα της σχέσης που έχον µέσα 

τους, η ύπαρξη και άλλων παιδιών στην οικογένεια και διάφοροι άλλοι παράγοντες 

επηρεάζουν τις αντιδράσεις των γονιών απέναντι στα παιδιά τους (∆ηµητρίου-

Χατζηνεοφύτου, 2001). 

 Η εµπειρίες των παιδιών ασκούν καταλυτική επίδραση στη διαµόρφωση των 

ιδιοσυγκρασιακών τους χαρακτηριστικών. Σύµφωνα µε τους Blair, 2004 και Grafman 

et al., 1996, οι κοινωνικές αντιξοότητες και οι αρνητικές εµπειρίες τις οποίες βιώνουν 

τα παιδιά, προκαλούν κοινωνική αντιδραστικότητα στην οποία περιλαµβάνονται 

υψηλά επίπεδα αρνητικής συναισθηµατικότητας, όπως ο θυµός και ο φόβος. Οι 

µελετητές πιστεύουν ότι αυτό το είδος της αντίδρασης προκύπτει από ένα πιο 

ευαίσθητο σύστηµα ανίχνευσης απειλών καθώς και λόγω µειωµένης ικανότητας 

ρύθµισης των αυξηµένων συναισθηµατικών αντιδράσεων. 

Οι κοινωνικές αντιξοότητες καθώς και η κοινωνική αντιδραστικότητα 

σχετίζονται µε την παρορµητικότητα ακόµα και στην ενήλικη ζωή (Hayaki, Stein, 

Lassor, Herman & Anderson, 2005). 

Έχει επίσης βρεθεί ότι η κοινωνική ευαισθησία την οποία παρουσιάζουν τα 

παιδιά, σχετίζεται µε τη µειωµένη αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες. Υπάρχει 

διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς την κοινωνική ευαισθησία και την 

αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες. Τα κορίτσια είναι κοινωνικά πιο ευαίσθητα 

από ότι τα αγόρια και ότι τα αγόρια αντιδρούν πιο έντονα και µε «ακατάλληλα» 

συναισθήµατα σε κοινωνικές αντιξοότητες σε σχέση µε τα κορίτσια. (Mc Clure, 

2000, Baron - Cohen, 2009). Ακόµα, σύµφωνα µε έρευνες υπάρχουν συσχετίσεις 

µεταξύ µειωµένης κοινωνικής ευαισθησίας και προβληµάτων αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς σε µικρά παιδιά.(Hill, et al., 2007, Gilmour, et al., 2004). Επίσης έχουν 

συσχετιστεί συµπτώµατα κατάθλιψης σε εφήβους µε την αυξηµένη κοινωνική 

ευαισθησία.( Murray et al., 2006). 

Τέλος, η παθολογία και ο τρόπος βίωσης των συµπτωµάτων της µπορούν να 

επηρεάσουν τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία των παιδιών. Το 2005, οι Spira & Fischel, 

στα πλαίσια µιας µελέτης που διεξήγαγαν για την διαταραχή ελλειµµατικής 

προσοχής-υπερκινητικότητα, έδειξαν και τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην 

έλλειψη προσοχής-συγκέντρωση, στην υπερκινητικότητα, την παρορµητικότητα και 

την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων 
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Ι∆ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η γονική ανατροφή είναι ο πρώτος και σηµαντικότερος 

παράγοντας για την ανάπτυξη του παιδιού (Bronfenbrenner, 1986, Sawhill, 1992). 

Η οικολογική προσέγγιση της ανάπτυξης (Belsky, 1984) έδειξε ξεκάθαρα την 

ανάγκη της µελέτης τόσο των γονέων όσο και των παιδιών κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης της σχέσης τους, και εµφάνισε τη σχέση που δηµιουργείται ανάµεσα στο 

παιδί και τους γονείς ως σχέση που συνδιαµορφώνεται και από τους δυο. 

Παλαιότερες µελέτες που απέδιδαν το σηµαντικότερο ρόλο της ανάπτυξης σους 

γονείς και νεότερες που τον απέδιδαν στο παιδί (Bell, 1968, Lytton, 1990), έχουν 

ολοκληρωθεί. Η τωρινή, επικρατέστερη άποψη είναι ότι και το παιδί όσο και οι 

γονείς, µε συνεχείς, ενεργές αλληλεπιδράσεις συνδηµιουργούν την αναδυόµενη 

σχέση τους (Collins 2000, Maccoby, 1992). 

Οι Kochanska, το 2004, σε µια µελέτη που διεξήγαγαν για την ιδιοσυγκρασία και 

για τις σχέσεις που αναπτύσσουν τα βρέφη, κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα: τα 

ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία του νευρωτισµού, της ενσυναίσθησης και της 

ευσυνειδησίας της µητέρας, καθώς και τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία της συµφωνίας, 

της δεκτικότητας σε νέα ερεθίσµατα και της εξωστρέφειας του πατέρα, βρέθηκαν να 

σχετίζονται υψηλά µε τη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ αυτών και των παιδιών 

τους. Επίσης, όλα τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του βρέφους βρέθηκαν να 

σχετίζονται µε την αναδυόµενη σχέση µεταξύ των γονέων τους. Στα πλαίσια της ίδιας 

µελέτης, βρέθηκε ότι η µητρική δυσπιστία, η χειριστικότητα, η εξάρτηση και η 

εργασιοµανία ήταν καλοί παράγοντες πρόβλεψης της σχέσης των µητέρων µε τα 

βρέφη (Kochanska, 2004). 

Έχει υποστηριχθεί ότι η ζεστή, υποστηρικτική ανατροφή των παιδιών, σε 

αντίθεση µε τη σκληρή ανατροφή είναι πιο πιθανό να ευνοήσει την εµπρόθετη 

προσπάθεια από το παιδί και να διευρύνει την συναισθηµατική αυτορρύθµιση του µε 

πολλούς τρόπους. Η εχθρική, τιµωρητική και αρνητική εκφραστικότητα των γονέων 

είναι πιθανό να προκαλέσει συναισθηµατική υπερδιέγεση στα παιδιά, γεγονός που 

µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλότερα επίπεδα αυτορρύθµισης και µάθησης (Hoffman, 

2000). Όταν τα παιδιά βρίσκονται σε υπερδιέγερση, ενδέχεται να εµφανίσουν 

δυσκολίες εστίασης ή και µετατόπισης της προσοχής και ως εκ τούτου οι 

αναπτυσσόµενες ικανότητές τους της προσοχής και της συµπεριφορικής 

αυτορρύθµισής, ενδέχεται να τίθενται σε κίνδυνο (Raver & Leadbeater, 1995). 
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Η γονική αρνητικότητα είναι πιθανό να προκαλέσει αρνητικά συναισθήµατα στο 

παιδί, Τα παιδιά µε αρνητικά συναισθήµατα είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν 

δυσκολίες στην εφαρµογή ανωτέρας τάξης γνωστικών διεργασιών, επειδή οι 

συναισθηµατικές τους αποκρίσεις δεν περιλαµβάνουν τον προγραµµατισµό και την 

επίλυση προβληµάτων και οι ικανότητες τους αυτές είναι ανεπαρκείς και 

υπανάπτυκτες (Blair, 2002, Raver, 1996). 

Αντίθετα, όταν οι γονείς είναι ζεστοί και υποστηριχτικοί, τα παιδιά είναι πιο 

πιθανό να µην υπερδιεγείρονται και ως εκ τούτου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

προσπάθειες των γονέων τους να εστιάσουν την προσοχή τους και να καθοδηγήσουν 

την συµπεριφορά τους (Blair, 2002, Raver, 1996). Η άποψη αυτή είναι συνεπής µε 

την άποψη του Vygotsky (1978), ότι η γνωστικές ικανότητες είναι κοινωνικά 

δοµηµένες µέσω της αλληλεπίδρασης µε υποστηρικτικούς υπεύθυνους ενήλικες. 

Ακόµα, τα παιδιά ενδέχεται να είναι περισσότερο διατεθειµένα να επεξεργαστούν 

τα µηνύµατα των γονέων τους, να εσωτερικεύσουν τις απαιτήσεις τους για 

επιθυµητές συµπεριφορές (π.χ. να αναστείλουν την ανεπιθύµητη συµπεριφορά), 

καθώς και να ελέγχουν τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές τους όταν οι γονείς 

είναι θετικοί και υποστηρικτικοί παρά όταν είναι αρνητικοί. Ως εκ τούτου µπορεί να 

είναι περισσότερο κινητοποιηµένα, και περισσότερο σε θέση να µάθουν µέσα από την 

αλληλεπίδρασή τους µε ζεστούς γονείς (Dix, 1991, Grusec & Goodnow, 1994). 

Επιπλέον, οι ζεστοί και θετικοί γονείς ενδέχεται να προκαλέσουν θετικά 

συναισθήµατα στα παιδιά τους. Τα θετικά συναισθήµατα προωθούν τη 

δηµιουργικότητα, την ευελιξία στη σκέψη και την επίλυση προβληµάτων 

(Fredickson, 2001). 

Επιπρόσθετα, επειδή τα θετικά συναισθήµατα διευκολύνουν την επεξεργασία 

πληροφοριών σχετικών µε τον εαυτό (Trope & Pomerantz, 1998) και διευρύνουν την 

προσοχή (Derryberry & Tucker, 1994, Fredickson, 2001), τα θετικά συναισθήµατα 

που προκαλούνται από θετικούς γονείς, µπορεί να ενισχύσουν την ικανότητα των 

παιδιών να διαµορφώνουν την συµπεριφορά και τα συναισθήµατά τους. 

Οι γονείς οι οποίοι εκφράζουν υψηλά επίπεδα θετικών συναισθηµάτων και που 

είναι υποστηρικτικοί είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν πρότυπο για εποικοδοµητικούς 

τρόπους διαχείρισης του στρες συµπεριλαµβανοµένης και της συναισθηµατικής 

απόκρισης στο στρες (Power, 2004) και της ακατάλληλης συµπεριφοράς (Halberstadt 

et al., 1999). Ακόµα, µπορούν να διευκολύνουν τα παιδιά σε διάφορα περιβάλλοντα 



21 
 

και µπορούν να τα προστατέψουν από την ενδεχόµενη έκθεσή τους σε στρεσογόνες 

καταστάσεις (Power, 2004). 

Η ζεστή και θετική εκφραστικότητα των γονέων µπορεί επίσης να σχετίζεται µε 

την ρύθµιση των παιδιών και της εξωτερικευµένης συµπεριφοράς, λόγω της 

επίδρασης που ασκεί στη σχέση γονέα-παιδιού. Η γονική ζεστασιά και η θετική 

εκφραστικότητα έχουν συσχετιστεί µε τη δηµιουργία ασφαλών δεσµών(Contreras, 

Kerns, Weimer, Gentzler, & Tomich, 2000). Οι ασφαλείς δεσµοί ρυθµίζουν τη 

συµπεριφορά επειδή το παιδί έχει περισσότερους ψυχολογικούς πόρους για να 

αντιµετωπίσει αρνητικά συναισθήµατα και γεγονότα (Cummings & Davies, 1996). 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ 

διαστάσεων της ιδιοσυγκρασίας παιδιών του ∆ηµοτικού σχολείου, σύµφωνα µε τις 

αναφορές των γονέων τους. Γι΄αυτό το σκοπό χρησιµοποιήθηκε η προσαρµοσµένη 

κλίµακα CBQ, η οποία χρησιµοποιείται κατόπιν άδειας από την Rothbart Mary K. et 

al, και η οποία σταθµίστηκε από τους Καλλιόπη Βλαστού και Παναγιώτη Σίµο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

∆ΕΙΓΜΑ 

Την κλίµακα συµπλήρωσαν 345 γονείς, για ίδιο αριθµό µαθητών του δηµοτικού 

σχολείου που φοιτούσαν στις Α-∆ τάξεις µε ηλικία 75-130 µήνες (ΜΟ: 104±14 

µήνες). 

Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε παιδιά, στα σχολεία τους, µαζί µε ένα 

ενηµερωτικό φυλλάδιο µε το οποίο ζητούνταν η έγγραφη άδεια για τη συµµετοχή των 

παιδιών στην έρευνα και το οποίο ενηµέρωνε τους γονείς για το σκοπό της έρευνας 

(βλέπε παράρτηµα). Η κατανοµή των µαθητών κατά τάξη και φύλο παρουσιάζεται 

τον Πίνακα 1. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε σε τρεις γεωγραφικές περιοχές 

(Αττική, Θεσσαλία, και Κρήτη).  

 
Πίνακας 1. Κατανοµή του δείγµατος κατά τάξη και φύλο. 

Τάξη Α Β Γ ∆ Σύνολο 

Αγόρια 44 34 52 42 173 

Κορίτσια 35 37 64 47 183 

Σύνολο 79 71 116 89 356 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Προκειµένου να αξιολογηθούν οι διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας και των 

αντίστοιχων παραµέτρων τους, χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Συµπεριφοράς 

Παιδιών (Childrens’ Behavior Questionnaire - CBQ). Το ερωτηµατολόγιο αυτό 

αναπτύχθηκε από τους Rothbart, M.,K,. Ahadi, S.,A., Hershey K., L., and Fisher 

Philip (2001). Το ερωτηµατολόγιο συµπεριφοράς παιδιών,είναι ένα εργαλείο 

µέτρησης που βασίζεται στις αναφορές των φροντιστών (γονέων και δασκάλων) 

παιδιών ηλικίας 3 – 7 ετών, και αναπτύχθηκε µε σκοπό να παρέχει µια άκρως 

διαφοροποιηµένη και λεπτοµερή αξιολόγηση της ιδιοσυγκρασίας των παιδιών που 

µελετά. Το ερωτηµατολόγιο CBQ βασίστηκε στο µοντέλο ιδιοσυγκρασίας της 

Rothbart που µετρούσε κυρίως την ικανότητα αυτoρύθµισης και την 

αντιδραστικότητα.  
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Αξιολογήθηκαν ατοµικές διαφορές βάση 195 στοιχείων από τα οποία αποτελείται 

το ερωτηµατολόγιο και τα οποία αφορούν 15 στοιχειώδη ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά. Αυτά ήταν: 1) (Activity Level) επίπεδο δραστηριότητας, 2) 

(Anger/Frustration) θυµός/απογοήτευση, 3) (Attentional Focusing) εστίαση 

προσοχής, 4) (Fear) φόβος, 5) (High Intensity Pleasure) υψηλή ένταση ευχαρίστησης 

6) (Inhibitory Control) ανασταλτικός έλεγχος 7) (Low Intensity Pleasure) χαµηλή 

ένταση ευχαρίστησης 8) (Perceptual Sensitivity) αντιληπτική ευαισθησία 9) (Positive 

Approach/Anticipation) θετική προσέγγιση/ προσδοκία 10) (Sadness) θλίψη 11) 

(Shyness (vs. Social Approach)) συστολή (έναντι κοινωνικής προσέγγισης), 12) 

(Soothability (and Falling Reactivity)) κατευναστικότητα (και αντιδραστικότητα σε 

πτώση) 13) (Surgency (Extraversion)) εξωστρέφεια 14) ( Negative Affectivity) 

αρνητική συναισθηµατικότητα 15) (Effortful Control) εµπρόθετος έλεγχος. 

Εκτός από την παραπάνω κλίµακα, οι κατασκευαστές του ψυχοµετρικού 

εργαλείου συµπεριέλαβαν και µια δεύτερη συµπληρωµατική κλίµακα, την κοινωνικο-

συναισθηµατική κλίµακα., η οποία αξιολογεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

(aggression) επιθετικότητα, (empathy) ενσυναίσθηση, (guilt/shame) ενοχή-ντροπή, 

(help-seeking) αναζήτηση βοήθειας και (negativity) αρνητικότητα (Rothbart et al., 

1994). 

Η ανάλυση παραγόντων, για την αρχική διερεύνηση και τη συνοπτική περιγραφή 

του σετ των µεταβλητών µέσω της οµαδοποίησης τους, κατέληξε σε τρείς 

ιδιοσυγκρασιακές διαστάσεις; 1) εξωστρέφεια/ Ορµητικότητα 2) Αρνητική 

συναισθηµατικότητα 3) Ικανότητα συνειδητού ελέγχου. Αυτή η κατηγοριοποίηση σε 

τρεις παράγοντες φαίνεται επίσης να συµπίπτει και µε εκτιµήσεις για την 

ιδιοσυγκρασία παιδιών σε άλλους πολιτισµούς (για παράδειγµα, Κίνα και Ιαπωνία). 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες σχετίζονται µε τα συστήµατα των συναισθηµάτων και των 

κινήτρων και για αυτό το ερωτηµατολόγιο επιτυγχάνει µια ψυχο-βιολογική 

προσέγγιση της ιδιοσυγκρασίας. Αυτοί οι παράγοντες επίσης εµφάνισαν σηµαντική 

εννοιολογική οµοιότητα, µε αυτούς που εξήχθησαν από ερωτηµατολόγια που 

συµπληρώθηκαν από τους γονείς πάνω από 1000ων παιδιών 3ων έως 7 ετών σε µια 

Αυστραλιανή µελέτη για την ιδιοσυγκρασία των Sanson et al. (1994). 

Στοιχεία για συγκλίνουσα εγκυρότητα του CBQ απορρέουν από την επιβεβαίωση 

των σχέσεων ανάµεσα στην ιδιοσυγκρασία και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

κοινωνικοποίησης. Σηµαντική για την δηµιουργία του CBQ ήταν η συµφωνία των 

γονέων όσον αφορά τις αξιολογήσεις. Οι κλίµακες του CBQ έχουν επαρκή εσωτερική 
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εγκυρότητα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µελέτες που απαιτούν µια άκρως 

διαφοροποιηµένη και ολοκληρωµένη µέτρηση της ιδιοσυγκρασίας σε παιδιά σε αυτές 

τις ηλικίες.(Rothbart et al., 2001). 

Η προσαρµοσµένη κλίµακα Ιδιοσυγκρασίας για τους Γονείς στα Ελληνικά 

βασίστηκε στην κλίµακα CBQ, µε µία σειρά αλλαγών οι οποίες στόχευαν (α) να 

κάνουν την κλίµακα πιο κατάλληλη για παιδιά σχολικής ηλικίας (η κλίµακα CBQ 

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

διαστάσεων σχετικών µε το γνωστικό έλεγχο και την οργάνωση της συµπεριφοράς. Η 

αρχική µορφή της Ελληνικής κλίµακας περιλάµβανε 207 ερωτήσεις (βλέπε 

παράρτηµα). µε σκοπό την κάλυψη των παρακάτω διαστάσεων:  

1. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ (11 ερωτήσεις) 

2. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ (9 ερωτήσεις) 

3. ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (11 ερωτήσεις) 

4. ΕΚ∆ΗΛΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (8 ερωτήσεις) 

5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ (9 ερωτήσεις) 

6. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (7 ερωτήσεις) 

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (5 ερωτήσεις) 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (5 ερωτήσεις) 

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ (14 ερωτήσεις) 

10. ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (20 ερωτήσεις) 

11. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (9 ερωτήσεις) 

12. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (11 ερωτήσεις) 

 

Οι ερωτήσεις της τελικής µορφής του ερωτηµατολογίου ιδιοσυγκρασίας για τον 

γονέα ανά διάσταση είναι οι εξής: 

1. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ 

005. ∆εν ενοχλείται πολύ από τον πόνο. 

021. Ενοχλείται πολύ όταν είναι βρεγµένος/η ή όταν κρυώνει. 

101. ∆εν αναστατώνεται πολύ από ένα µικρό κόψιµο ή µια µελανιά 

058. ∆εν φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα όταν του/της κάνουν εµβόλιο. 

085. Φαίνεται να ξεχνά ένα χτύπηµα ή γρατσουνιά που έπαθε µέσα σε ένα-δύο λεπτά. 

018. Στεναχωριέται και κλαίει όταν ένα αγαπηµένο του/της παιχνίδι 

 σπάει ή χάνεται. 

061. Ταράζεται πολύ µε ένα µικρό κόψιµο, µια µικρή γρατζουνιά ή µελανιά. 
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072. ∆ε βάζει εύκολα τα κλάµατα ακόµα κι όταν είναι πολύ κουρασµένος/η. 

130. Φοβάται το σκοτάδι. 

177. ∆εν κλαίει για περισσότερο από ένα-δυο λεπτά. 

190. ∆εν τον/την πειράζει ή δεν παραπονιέται όταν είναι κρυωµένος/η. 

 

2. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ 

044. Στεναχωριέται πολύ όταν δεν πραγµατοποιείται µια προγραµµατισµένη 

δραστηριότητα της οικογένειας. 

062. Εκνευρίζεται πολύ όταν δεν τον/την αφήσουν να κάνει κάτι που θέλει. 

078. Θυµώνει όταν δεν βρίσκει αµέσως ένα παιχνίδι που θέλει να παίξει. 

094. Βάζει τα κλάµατα όταν του/της πουν να κάνει κάτι που δεν θέλει. 

128. Εκνευρίζεται εύκολα όταν είναι κουρασµένος/η. 

140. Εκνευρίζεται πολύ όταν το φαγητό δεν του/της αρέσει. 

173. Εκνευρίζεται εύκολα όταν έχει δυσκολία µε κάτι(π.χ. στο ντύσιµο, όταν 

ζωγραφίζει, σε κατασκευές, κ.λ.π.). 

181. Θυµώνει όταν του/της πεις να σταµατήσει το παιχνίδι ενώ δεν είναι έτοιµος/η 

και να έρθει στο σπίτι. 

193. Θυµώνει πολύ όταν τον/την προκαλέσουν άλλα παιδιά. 

 

3. ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

009. Φαίνεται να προσέχει πόσο απαλή ή άγρια είναι η επιφάνεια των αντικειµένων 

που αγγίζει. 

028. ∆εν προσέχει αλλαγές στην εµφάνιση των γονιών του/της. 

031. Προσέχει αν οι γονείς του/της φορούν καινούρια ρούχα. 

052. Φαίνεται να ακούει και τους πιο χαµηλούς ήχους.  

065. Παρατηρεί και σχολιάζει όταν ένας γονιός αλλάξει κάτι στην εµφάνισή του. 

098. Προσέχει αµέσως οτιδήποτε καινούριο στο σαλόνι. 

105. Συνήθως παρατηρεί και το σχολιάζει εάν κάποιος έχει ασυνήθιστη φωνή. 

122. ∆ε φαίνεται να προσέχει την έκφραση του προσώπου µας (π.χ. όταν είµαστε 

λυπηµένοι ή θυµωµένοι). 

142. ∆ε φαίνεται να προσέχει την υφή του φαγητού (αν είναι µαλακό, µε ίνες, κτλ). 

154. Παρατηρεί ακόµη και το παραµικρό ίχνος βρωµιάς στα πράγµατα. 

170. ∆εν προσέχει και δε σχολιάζει οσµές, όπως ένα άρωµα, καπνό, µυρωδιά 

φαγητού, κ.τ.λ. 
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4. ΕΚ∆ΗΛΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

011. Γελάει πολύ µε αστεία και ανόητα πράγµατα που συµβαίνουν 

043. Του/της αρέσουν οι αστείες ιστορίες αλλά συνήθως δε γελάει µε αυτές. 

056. Είναι χαρούµενος/η και γελάει στα παιχνίδια µε τους γονείς. 

110. Χαµογελάει ή χαχανίζει όταν παίζει µόνος του/της. 

165. ∆ε γελάει δυνατά όταν βλέπει κωµωδίες στην τηλεόραση ή στο σινεµά. 

166. ∆είχνει µεγάλο ενθουσιασµό όταν ανοίγει ένα δώρο. 

194. Χαµογελάει όταν κοιτάζει ένα βιβλίο µε εικόνες. 

 

5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 

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

τραυµατιστεί. 

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

060. ∆εν του/της αρέσει να κατεβαίνει µεγάλες/ψηλές τσουλήθρες στα λούνα παρκ ή 

στους παιδότοπους. 

067. Του/της αρέσουν έντονες δραστηριότητες όπως να τον/την κυνηγούν, να τον/την 

στριφογυρίζουν από τα χέρια, κ.α. 

086. ∆εν του/της αρέσουν ιδιαίτερα τα «ήσυχα» παιχνίδια 

100. Του/της αρέσουν πολύ περιπετειώδεις ταινίες και σειρές στην τηλεόραση. 

102. Προτιµά ήρεµες δραστηριότητες από έντονα παιχνίδια. 

153. Παίζει µε µεγάλη ενέργεια έξω από το σπίτι µε άλλα παιδιά 

159. ∆εν του/της αρέσουν τα «σκληρά» και θορυβώδη παιχνίδια. 

 

6. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

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

048. Όταν παίζει µέσα στο σπίτι κινείται µε µεγάλη ζωηράδα (τρέχει, σκαρφαλώνει, 

πηδάει). 

088. Κάθεται ήσυχα στο σπίτι για πολύ ώρα. 

123. ∆ε συνηθίζει να κινείται γρήγορα ή να τρέχει µέσα στο σπίτι 

172. Είναι γεµάτος/η ενέργεια ακόµα και αργά το βράδι 

182. Του/της αρέσει να οδηγεί γρήγορα και ξέφρενα το ποδήλατό του/της 

187. ∆υσκολεύεται να κάτσει ακίνητος/η την ώρα του φαγητού. 
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7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

196. Καυχιέται, κάνει τον καµπόσο. 

198. Είναι ανυπάκουος/η στο σπίτι. 

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

203. Λέει ψέµατα. 

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

άδικο 

 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

055. Φαίνεται να νοιώθει άσχηµα όταν δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει µια 

δραστηριότητα. 

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

081. Πληγώνεται εύκολα από αυτά που του/της λένε οι γονείς του/της. 

200. Ζηλεύει εύκολα. 

201. Αισθάνεται ότι πρέπει να είναι τέλειος 

 

9.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

007. Προτιµάει να παρακολουθεί παρά να παίζει µε τα άλλα παιδιά 

045. Είναι εκδηλωτικός/η και φιλικός/η µε άλλα παιδιά που βλέπει για πρώτη φορά. 

119. Ζητά από άλλα παιδιά να παίξουν µαζί του/της µε ευκολία. 

017. ∆εν φαίνεται να προβληµατίζεται όταν πρόκειται να γνωρίσει  

 άλλους ανθρώπους. 

023. Φέρεται µε άνεση σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. 

037. Νιώθει αµηχανία και ντροπή όταν ξένοι ασχολούνται πολύ µαζί του/της. 

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

089. ∆είχνει νευρικός/η όταν µιλάει σε ενήλικες που µόλις έχει γνωρίσει. 

106. ∆είχνει συνεσταλµένος/η όταν έρχεται σε επαφή µε ανθρώπους που δεν γνωρίζει 

καλά. 

129. Μιλάει εύκολα σε ανθρώπους που δεν ξέρει 

143. Ντρέπεται και αποφεύγει να κάνει καινούριες γνωριµίες. 

158. Φέρεται µε µεγάλη άνεση σε όποια οµάδα ανθρώπων κι αν βρεθεί. 

179. Χαµογελάει σε ξένους που του/της φέρονται φιλικά. 

183. Του/της παίρνει πολύ χρόνο να «ζεσταθεί» µε άλλους ανθρώπους. 
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10.ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

004. Μπορεί να χαµηλώσει τη φωνή του/της όταν του το ζητήσουν. 

010. Βρίσκεται σε τόση υπερένταση πριν από µια  

 ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δεν µπορεί να καθίσει ακίνητος/η 

013. Ορµάει σε κάτι που γίνεται χωρίς να το σκεφτεί. 

024. Όταν βλέπει ένα παιχνίδι που του/της αρέσει, ξεσηκώνεται και θέλει µε κάθε 

τρόπο να το πάρει. 

026. ∆ιακόπτει τους άλλους όταν µιλούν. 

059. Ορµάει ακάθεκτα σε καινούρια πράγµατα ή καταστάσεις.  

075. Μπορεί να περιµένει πριν ξεκινήσει µια καινούρια δραστηριότητα αν του/της το 

ζητήσουν. 

093. ∆υσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του/της για κάτι. 

095. ∆υσκολεύεται πολύ να σταµατήσει µία δραστηριότητα όταν του/της ζητούν να 

κάνει κάτι άλλο. 

104. Συνηθίζει να λέει το πρώτο πράγµα που του/της έρχεται στο µυαλό, χωρίς να το 

σκεφτεί καθόλου. 

108. ∆υσκολεύεται να καθίσει ακίνητος/η όταν του το ζητάµε (στο σινεµά, στην 

εκκλησία, κ.λ.π.). 

114. Όταν θέλει πολύ να βγει έξω, µερικές φορές τρέχει έξω από την πόρτα χωρίς να 

φορέσει τα κατάλληλα ρούχα. 

116. Μπορεί να συγκρατήσει το γέλιο ή το χαµόγελό του/της όταν η περίσταση το 

απαιτεί. 

137. Πλησιάζει αργά και προσεκτικά µέρη όπου µπορεί να χτυπήσει. 

145. Κάθεται ήσυχα όταν κάνει µπάνιο. 

155. Όταν βλέπει ένα παιχνίδι που του/της αρέσει το θέλει εκείνη τη στιγµή. 

162. ∆εν είναι πολύ προσεχτικός/η όταν περνάει απέναντι το δρόµο 

168. Μπορεί εύκολα να σταµατήσει µία δραστηριότητα που κάνει όταν του/της πουν 

«όχι». 

180. ∆υσκολεύεται να αφήσει το παιχνίδι για να έρθει για φαγητό. 

188. Περιµένει πολύ ήσυχα να σερβιριστεί ένα φαγητό που του/της αρέσει (όπως το 

παγωτό). 

 

11.ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

027. Ηρεµεί γρήγορα µετά από ένα συναρπαστικό γεγονός 
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042. Μπορεί να ξαναβρεί εύκολα τη διάθεσή του/της όταν  

του µιλήσεις για κάτι που τον/την ενδιαφέρει 

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

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

περισσότερο. 

103. Από τη στιγµή που θα ξαπλώσει στο κρεβάτι του/της το βράδυ κοιµάται µέσα σε 

10 λεπτά. 

118. Όταν είναι ταραγµένος/η, συνέρχεται γρήγορα όταν σκεφτεί κάτι άλλο. 

134. Είναι εύκολο να τον/την ηρεµήσει κανείς όταν είναι ταραγµένος/η. 

150. Είναι πολύ δύσκολο να τον/την ηρεµήσει κανείς όταν έχει ταραχτεί. 

167. ∆υσκολεύεται να ξανακοιµηθεί όταν ξυπνήσει τη νύχτα. 

 

12.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

016. Όταν κάνει µια δουλειά, όπως όταν µαζεύει τα παιχνίδια του/της, συνεχίζει µέχρι να 

την τελειώσει 

020. Είναι καλός/η σε παιχνίδια που απαιτούν σκέψη και  

συγκέντρωση, όπως «ο ήλιος λέει». 

032. ∆υσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες. 

038. ∆υσκολεύεται να µείνει συγκεντρωµένος/η σε µία δραστηριότητα που κάνει. 

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

125. Όταν ζωγραφίζει ή χρωµατίζει σε ένα βιβλίο, δείχνει µεγάλη αυτοσυγκέντρωση. 

136. Είναι καλός/η στο να ακολουθεί οδηγίες. 

144. Όταν κάνει κατασκευές, δείχνει µεγάλη συγκέντρωση και απασχολείται για πολύ 

ώρα. 

171. Η προσοχή του/της διασπάται εύκολα όταν ακούει µία ιστορία. 

184. Μερικές φορές δείχνει να µην µε ακούει όταν του/της µιλάω 

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

διασπαστικοί θόρυβοι γύρω. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Περιγραφικά στοιχεία για την κατανοµή των ατοµικών βαθµολογιών στις 12 

υποκλίµακες περιέχονται στον παρακάτω πινακα. 
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 ΜΟ ΤΑ 

∆ραστηριότητα στο σπίτι  2,5955 1,11391 

Αντιληπτική ευαισθησία 3,7429 ,70560 

∆ραστηριότητα εκτός σπιτιού 3,1687 ,75764 

Παρορµητικότητα 2,1771 ,81000 

Ρύθµιση συναισθηµάτων  3,3626 ,68920 

Συγκέντρωση 3,2933 ,81391 

Κοινωνική ευαισθησία 2,8877 ,92479 

Κοινωνική αντιδραστικότητα 1,6610 1,00324 

Κοινωνικότητα µε ενήλικες 3,3980 ,84166 

Αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες 2,2061 ,91483 

Εκδηλωτικότητα 3,6497 ,64118 

Αντίδραση σε δυσάρεστα ερεθίσµατα 2,4734 ,85335 

 
 

Επισκόπηση των παρακάτω ιστογραµµάτων υποδεικνύει ότι η κατανοµή των 

ατοµικών τιµών (ΜΟ βαθµών) στις επιµέρους υποκλίµακες πλησιάζει την κανονική.  
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Ο Πίνακας 2 περιέχει τις συνάφειες (Pearson r) µεταξύ των υποκλιµάκων. 

 

Πίνακας 2. ∆είκτες συνάφειας µεταξύ των 12 υποκλιµάκων της Κλίµακς ιδιοσυγκρασίας για γονείς. 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ∆ραστηριότητα στο σπίτι  ,534** ,666** -,247** -,416** ,201** ,484** -- -,442** -- -- 

2. Αντιληπτική Ευαισθησία   -,197** -- ,276** -- -- -- -- -- ,286** 

3. ∆ραστηριότητα εκτός σπιτιού   ,472** -- -,267** -- ,330** -- -,272** ,196** ,224** 

4. Παρορµητικότητα    -,418** -,655** ,323** ,622** -- -,612** -- -- 

5. Ρύθµιση Συναισθηµάτων     ,343** -,286** -,390** ,346** ,454** ,295** -- 

6. Συγκέντρωση      -,186** -,496** -- ,482** -- -- 

7. Κοινωνική Ευαισθησία       ,386** -,205** -,629** -,209** -- 

8. Κοινωνική Αντιδραστικότητα         -,592** -- -- 

9. Κοινωνικότητα µε Μεγάλους         -- -- ,217** 

10. Αντίδραση σε κοινωνικές 
αντιξοότητες          ,230** -- 

11. Αντίδραση σε δυσσάρεστα 
Ερεθ.           -- 

12. Εκδηλωτικότηα            

--: r < .1,5, **: p < .001 
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Στον Πίνακα 2 παρατηρούµε ιδιαίτερα υψηλές θετικές συνάφειες (r > .5) µεταξύ 

διαστάσεων σχετικών µε το επίπεδο δραστηριότητας του παιδιού, το βαθµό 

παρορµητικότητας και κοινωνικής αντιδραστικότητας (#1, 3, 4, 8) και αρνητικές 

συνάφειες µε την ικανότητα συγκέντρωσης και αντίδρασης σε κοινωνικές 

αντιξοότητες. Υψηλές θετικές συνάφειες παρατηρούνται επίσης µεταξύ υποκλιµάκων 

που αφορούν την ικανότητα ρύθµισης συναισθηµάτων, την κοινωνικότητα µε 

ενήλικες, την ευαισθησία σε δυσάρεστα ερεθίσµατα/καταστάσεις (ατοµικές και 

κοινωνικές). Οι αρχικές αυτές εκτιµήσεις επιβεβαιώνονται σε µεγάλο βαθµό από τα 

αποτελέσµατα διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (ανάλυση κύριων συνιστωσών 

µε βάση τον πίνακα συναφειών και ορθογώνια περιστροφή. Το διάγραµµα scree 

υποδεικνύει την ύπαρξη τριών παραγόντων µε ιδιοτιµές > 1.0. 

 

 
Το µοντέλο των τριών παραγόντων ερµηνεύει 61% της συνολικής διακύµανσης των 

δεδοµένων. Ο πρώτος παράγοντας περιλαµβάνει τις εξής κύριες επιµέρους 

διαστάσεις: επίπεδο δραστηριότητας-κινητικότητας, τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού 

(#1, 3), δυσκολία στη συγκέντρωση (#6, αρνητική συνάφεια), παρορµητικότητα (# 4) 

και τάση εκτέλεσης µη κοινωνικά αποδεκτών ενεργειών (# 8: Λέει ψέµατα, Είναι 
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ανυπάκουος/η στο σπίτι), αλλά και αυξηµένη ανοχή σε αντιξοότητες στις σχέσεις του 

µε τους άλλους (# 10: [δεν] Εκνευρίζεται πολύ όταν δεν τον/την αφήσουν να κάνει 

κάτι που θέλει, [δεν] Θυµώνει πολύ όταν τον/την προκαλέσουν άλλα παιδιά, κτλ). Για 

τους σκοπούς της παρούσας εργασίας ονοµάσαµε τον πρώτο παράγοντα: 

Ενεργητικότητα-Παρορµητικότητα.  

 Ο δεύτερος παράγοντας αφορά διαστάσεις σχετικές µε την ένταση 

συγκινησιακών αντιδράσεων και τη ρύθµιση του συναισθήµατος τόσο σε ατοµικά 

όσο και κοινωνικά πλαίσια (Συναίσθηµα). Περιλαµβάνει τις υποκλίµακες: Ρύθµιση 

Συναισθηµάτων (π.χ., Ηρεµεί γρήγορα µετά από ένα συναρπαστικό γεγονός), 

Αντίδραση σε ∆υσάρεστα Ερεθίσµατα (π.χ., Ενοχλείται πολύ όταν είναι βρεγµένος/η 

ή όταν κρυώνει), Αντίδραση σε Κοινωνικές Αντιξοότητες (π.χ., Βάζει τα κλάµατα 

όταν του/της πουν να κάνει κάτι που δεν θέλει), Κοινωνική Ευαισθησία (Θυµώνει 

πολύ ακόµα και µε την παραµικρή παρατήρηση/κριτική), και Χαµηλή 

κοινωνικότητα-συστολή σε κοινωνικές καταστάσεις. Ο τρίτος παράγοντας τέλος, 

φορτίζει σε δύο κύριες διαστάσεις Αντιληπτική Ευαισθησία (Προσέχει αν οι γονείς 

του/της φορούν καινούρια ρούχα) και Εκδηλωτικότητα (π.χ., ∆είχνει µεγάλο 

ενθουσιασµό όταν ανοίγει ένα δώρο) µε συµπληρωµατικές, χαµηλότερες φορτίσεις 

από τις διαστάσεις: Συγκέντρωση, Κοινωνικότητα, και Κοινωνική Ευαισθησία).  



35 
 

 
Πίνακας 3. Φορτίσεις των 12 υποκλιµάκων στους τρεις παράγοντες της κλίµακας. 
 
 Παράγοντας 

 1 2 3 

1. ∆ραστηριότητα στο σπίτι ,788   

2. Αντιληπτική Ευαισθησία   ,762 

3. ∆ραστηριότητα εκτός σπιτιού ,684   

4. Παρορµητικότητα ,889   

5. Ρύθµιση Συναισθηµάτων -,400 ,598  

6. Συγκέντρωση -,689  ,336 

7. Κοινωνική Ευαισθησία -,350 ,584 ,371 

8. Κοινωνική Αντιδραστικότητα ,740   

9. Κοινωνικότητα  ,611 ,310 

10. Αντίδραση σε Κοινωνικές Αντιξοότητες -,681 ,490  

11. Αντίδραση σε δυσσάρεστα Ερεθ.  ,675  

12. Εκδηλωτικότηα   ,725 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα είχε ως στόχο την διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των 

ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας µέσα από 

της αναφορές γονέων. Για το συγκεκριµένο σκοπό χρησιµοποιήθηκε η 

προσαρµοσµένη κλίµακα CBQ για τους γονείς προσαρµοσµένη στα Ελληνικά για 

παιδιά σχολικής ηλικίας. Το δείγµα αποτελούνταν από 356 παιδιά (173 αγόρια και 

183 κορίτσια) από τις Ά, ΄Β, ΄Γ και ΄∆  τάξεις του ∆ηµοτικού σχολίου στην Αττική, 

τη Θεσσαλία, και την Κρήτη.  

Σύµφωνα µε τις αναλύσεις, η διάσταση της δραστηριότητας στο σπίτι 

παρουσιάζει θετική συνάφεια µε τη δραστηριότητα εκτός σπιτιού καθώς και µε την 

παρορµητικότητα. Ένα παιδί δηλαδή το οποίο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα 

στο σπίτι αναµένουµε ότι θα εµφανίζει έντονη δραστηριότητα και εκτός σπιτιού, 

καθώς και έντονη παρορµητικότητα. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται και από 

προηγούµενες µελέτες σχετικές µε τη δραστηριότητα και την παρορµητικότητα οι 

οποίες δείχνουν ότι η παρορµητικότητα µπορεί να αποτελεί έναν καλό προβλεπτικό 
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παράγοντα για το επίπεδο δραστηριότητας του παιδιού (Goldsmith & Hewitt, 2003; 

Saudino, Ronald & Plomin, 2005, Saudino, Wertz, Gagne & Chawla, 2004, Thapar, 

Harrington, Ross & Mc Guffin, 2000). 

Ακόµα, η διάσταση της κοινωνικής αντιδραστικότητας παρουσιάζει αρνητική 

συνάφεια µε την αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες. Το εύρηµα αυτό είναι 

σύµφωνο µε τους Blair, 2004 και Grafman et al., 1996, σύµφωνα µε τους οποίους η 

κοινωνική αντιδραστικότητα προκαλείται από αρνητικές εµπειρίες - κοινωνικές 

αντιξοότητες, και περιλαµβάνει υψηλά επίπεδα αρνητικής συναισθηµατικότητας , 

όπως ο θυµός και το άγχος. Οι µελετητές πιστεύουν ότι αυτό το είδος της αντίδρασης 

προκύπτει από ένα πιο ευαίσθητο σύστηµα ανίχνευσης απειλών καθώς και λόγω 

µειωµένης ικανότητας ρύθµισης των αυξηµένων συναισθηµατικών αντιδράσεων. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις αναλύσεις, η κοινωνική ευαισθησία παρουσιάζει 

αρνητική συνάφεια µε την αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες. Το εύρηµα αυτό 

επιβεβαιώνεται και από προηγούµενες αναλύσεις που τονίζουν ότι η κοινωνική 

ευαισθησία σχετίζεται µε µειωµένη αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες. Οι 

µελέτες αυτές τονίζουν ακόµα και διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς την 

κοινωνική ευαισθησία και την αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες. Τονίζουν ότι 

τα κορίτσια είναι κοινωνικά πιο ευαίσθητα από ότι τα αγόρια και ότι τα αγόρια 

αντιδρούν πιο έντονα και µε «ακατάλληλα» συναισθήµατα σε κοινωνικές 

αντιξοότητες σε σχέση µε τα κορίτσια (Mc Clure, 2000, Baron-Cohen, 2009). Ακόµα, 

σύµφωνα µε έρευνες υπάρχουν συσχετίσεις µεταξύ µειωµένης κοινωνικής 

ευαισθησίας και προβληµάτων αντικοινωνικής συµπεριφοράς σε µικρά παιδιά (Hill, 

et al., 2007, Gilmour, et al., 2004). Επίσης έχουν συσχετιστεί συµπτώµατα 

κατάθλιψης σε εφήβους µε την αυξηµένη κοινωνική ευαισθησία (Murray et al., 

2006). 

Τέλος, βρέθηκαν υψηλές θετικές συνάφειες µεταξύ παρορµητικότητας και 

κοινωνικής αντιδραστικότητας, καθώς και υψηλές αρνητικές συνάφειες µεταξύ 

παρορµητικότητας και συγκέντρωσης και παρορµητικότητας και αντίδρασης σε 

κοινωνικές αντιξοότητες. Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από προγενέστερες 

µελέτες. Το 2005, οι Spira & Fischel, στα πλαίσια µιας µελέτης που διεξήγαγαν για 

την διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής-υπερκινητικότητα, έδειξαν και τη σχέση που 

υπάρχει ανάµεσα στην έλλειψη προσοχής-συγκέντρωση, στην υπερκινητικότητα, την 

παρορµητικότητα και την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Επίσης, σε µια έρευνα 

διαφορετική από τις προηγούµενες, η οποία αφορούσε ενήλικες – χρήστες ουσιών, 
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βρέθηκε ο παράγοντας της παρορµητικότητας να σχετίζεται µε την κοινωνική 

αντιδραστικότητα και µε την αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες (Hayaki, Stein, 

Lassor, Herman & Anderson, 2005). 

Στην έρευνα αποκαλύφθηκαν ιδιαίτερα υψηλές θετικές συνάφειες (r > .5) µεταξύ 

διαστάσεων σχετικών µε το επίπεδο δραστηριότητας του παιδιού, το βαθµό 

παρορµητικότητας και κοινωνικής αντιδραστικότητας και αρνητικές συνάφειες µε 

την ικανότητα συγκέντρωσης και αντίδρασης σε κοινωνικές αντιξοότητες.  

Υψηλές θετικές συνάφειες παρατηρήθηκαν επίσης µεταξύ υποκλιµάκων που 

αφορούν την ικανότητα ρύθµισης συναισθηµάτων, την κοινωνικότητα µε ενήλικες, 

την ευαισθησία σε δυσάρεστα ερεθίσµατα/καταστάσεις (ατοµικές και κοινωνικές). 

Από την ανάλυση των κύριων συνιστωσών µε βάση τον πίνακα συναφειών και 

την ορθογώνια περιστροφή, το διάγραµµα scree υποδεικνύει την ύπαρξη τριών 

παραγόντων µε ιδιοτιµές > 1.0.  

Ο πρώτος παράγοντας είναι η ενεργητικότητα-παρορµητικότητα, ο οποίος 

περιγράφεται από τις διαστάσεις της δραστηριότητας στο σπίτι, της δραστηριότητας 

εκτός σπιτιού, από την παρορµητικότητα, από την συγκέντρωση, από την κοινωνική 

αντιδραστικότητα και από την αντίδραση σε κοινωνικές αντιξοότητες. 

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η κοινωνικότητα-συναισθηµατικότητα, ο οποίος 

περιγράφεται από τις διαστάσεις της ρύθµισης συναισθηµάτων, της κοινωνικής 

ευαισθησίας, της κοινωνικότητας µε ενήλικες και από την αντίδραση σε δυσάρεστα 

ερεθίσµατα.  

Ο τρίτος παράγοντας είναι ο παράγοντας της αντιληπτικής ευαισθησίας- 

εκδηλωτικότητας, ο οποίος και περιγράφεται από τις δύο αυτές διαστάσεις. 

Με βάση τις προκαταρκτικές, διερευνητικές αναλύσεις που περιγράφονται στην 

παρούσα εργασία, τρείς είναι δηλαδή οι κύριοι παράγοντες που περιγράφουν την 

ιδιοσυγκρασία των παιδιών του ∆ηµοτικού µε βάση τις γονικές αναφορές. Καθένας 

από αυτούς τους παράγοντες περιγράφεται και περιλαµβάνει διάφορες 

ιδιοσυγκρασιακές διαστάσεις, βάση των οποίων µπορεί να διεξαχθεί το 

ιδιοσυγκρασιακό προφίλ του παιδιού. 

Όπως έχουµε ήδη δει, η ιδιοσυγκρασία έχει γενετικό υπόβαθρο το οποίο ούτως ή 

άλλως θα εκδηλωθεί. Όµως, εκτός από το γενετικό υπόβαθρο το οποίο παραµένει 

σταθερό κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου, είδαµε ότι η ιδιοσυγκρασία 

επηρεάζεται από τη γονική ανατροφή και από την εµπειρία. Σε περιπτώσεις λοιπόν 

όπου το παιδί παρουσιάζει π.χ. έντονη παρορµητικότητα, ή αδυνατεί να ρυθµίσει τα 
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συναισθήµατά του, ο γονέας µπορεί µέσω της κατάλληλης συµπεριφοράς να το 

βοηθήσει να τροποποιήσει τα ιδιοσυγκρασιακά του χαρακτηριστικά ώστε να 

εκδηλώνει επιθυµητές συµπεριφορές. 

Όπως έχουµε ήδη δει, η ζεστή και θετική εκφραστικότητα των γονέων µπορεί 

επίσης να σχετίζεται µε την ρύθµιση των παιδιών και της εξωτερικευµένης 

συµπεριφοράς, λόγω της επίδρασης που ασκεί στη σχέση γονέα-παιδιού. Η γονική 

ζεστασιά και η θετική εκφραστικότητα έχουν συσχετιστεί µε τη δηµιουργία ασφαλών 

δεσµών(Contreras, Kerns, Weimer, Gentzler, & Tomich, 2000). Οι ασφαλείς δεσµοί 

ρυθµίζουν τη συµπεριφορά επειδή το παιδί έχει περισσότερους ψυχολογικούς πόρους 

για να αντιµετωπίσει αρνητικά συναισθήµατα και γεγονότα (Cummings & Davies, 

1996). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

74100 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΚΡΗΤΗ 
 
 

Πληροφορίες: Βλαστού Καλλιόπη- Σχολική Ψυχολόγος 
Τηλ.: 6976338736 και 2810 542925 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
 Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στη διεπιστηµονική έρευνα µε τίτλο: «Έρευνα εστιασµένη σε 
διαστάσεις της ιδιοσυγκρασίας και τροποποίηση στοιχείων της συµπεριφοράς σε παιδιά 
πρώτης σχολικής ηλικίας» που διεξάγεται µε σκοπό να διερευνηθεί η συσχέτιση των 
προβληµάτων συµπεριφοράς µε στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας καθώς και η πιθανή επίδραση 
συγκεκριµένων γονεϊκών συµπεριφορών. Η έρευνα έχει εγκριθεί από την αρµόδια επιτροπή 
(Ερευνών και Επιστηµονικής Τεκµηρίωσης) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και έχει εγκριθεί από 
το Υπουργείο Παιδείας. Το σχολείο του παιδιού σας έχει επιλεγεί στο τελικό δείγµα των σχολικών 
µονάδων που θα λάβουν µέρος στην εν λόγω έρευνα µαζί µε άλλες 20 µονάδες της Κρήτης, του 
Λεκανοπεδίου Αττικής, του νοµού Θεσσαλονίκης, του νοµού Μαγνησίας και του νοµού 
Μεσσηνίας.  
 
Στα πλαίσια της έρευνας, θα συµπληρωθούν ερωτηµατολόγια σχετικά µε την ιδιοσυγκρασία και τα 
προβλήµατα συµπεριφοράς από τους δασκάλους και τους γονείς. Επίσης, θα χορηγηθούν 
σύντοµες δοκιµασίες αναγνωστικής, ορθογραφικής και µαθηµατικής ικανότητας σε µαθητές της 
Α, Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ τάξης από ειδικά εκπαιδευµένους συνεργάτες, καθώς και παρατήρηση της 
συµπεριφοράς του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Η χορήγηση των δοκιµασιών θα γίνει σε 
χώρο του σχολείου στη διάρκεια της σχολικής ηµέρας, σε συνεργασία µε το δάσκαλο της τάξης, 
και διαρκεί περίπου µία ώρα. Η συµµετοχή των παιδιών είναι φυσικά εθελοντική και µπορούν να 
διακόψουν την εξέταση οποιαδήποτε στιγµή το θελήσουν.  
Οι πληροφορίες συλλέγονται ανώνυµα µε τρόπο ώστε τα δεδοµένα της έρευνας να µην είναι 
δυνατόν να συνδεθούν µε την ταυτότητα των µαθητών. 
 
 Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνδροµή σας σ’ αυτή την προσπάθεια. Τα µέλη της 
ερευνητικής οµάδας είναι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε µορφής ερωτήσεις στα παρακάτω 
τηλέφωνα: 2810 542925 και 6976338736. 
 
 
 
Η ερευνητική οµάδα: 
Παναγιώτης Σίµος, Ph.D., Αναπτυξιακός Νευροψυχολόγος, Καθηγητής Τµήµα Ψυχολογίας, 
Παν/µιο Κρήτης  
Καλλιόπη Βλαστού: Σχολική Ψυχολόγος, υποψήφια διδάκτωρας Πανεπιστηµίου Κρήτης  
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή______________________________ Ηµεροµηνία________________ 
 
Ονοµατεπώνυµο γονιού ή κηδεµόνα_____________________ Υπογραφή_________________ 
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ΕΠΣ 
 (©1996 Mary K. Rothbart, University of Oregon 
 Προσαρµογή: Βλαστού Καλλιόπη, Σίµος Παναγιώτης, Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 
Άτοµο Νο.__________ Ηµεροµηνία γέννησης παιδιού: 

_______ _______ _______ 

 Ηµέρα Μήνας Έτος 

Ηµεροµηνία συµπλήρωσης: __________ Ηλικία παιδιού: _______ _______ 
 ΈτηΜήνες 

Φύλο του παιδιού: __________ 
 

 

 
 
 
 
 

Σας παρακαλούµε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, προτού ξεκινήσετε τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  

Στις ακόλουθες σελίδες θα δείτε κάποιες προτάσεις που περιγράφουν αντιδράσεις παιδιών σε 

µια σειρά καταστάσεων. Θα θέλαµε να µας πείτε ποια είναι η συνηθέστερη αντίδραση του δικού 

σας παιδιού σε αυτές τις καταστάσεις. ∆εν υπάρχουν, φυσικά, «σωστοί» και «λάθος» τρόποι 

αντίδρασης. Tα παιδιά διαφέρουν πολύ στις αντιδράσεις τους και αυτό, άλλωστε, αποτελεί και το 

θέµα της έρευνάς µας. Παρακαλούµε διαβάστε κάθε πρόταση προσεκτικά και αποφασίστε κατά 

πόσον «ταιριάζει απόλυτα» ή «δεν ταιριάζει καθόλου» στην αντίδραση του παιδιού σας στην 

συγκεκριµένη κατάσταση, τους τελευταίους έξι µήνες.  

Για κάθε πρόταση υπάρχουν έξι επιλογές που δείχνουν πόσο πολύ η πρόταση ταιριάζει στο 

δικό σας παιδί: 

0. ∆εν ταιριάζει καθόλου 
1. Ταιριάζει ελάχιστα 
2. Ταιριάζει λίγο 
3. Ταιριάζει αρκετά 
4. Ταιριάζει πολύ 
5. Ταιριάζει απόλυτα  

 

Εάν δεν µπορείτε να απαντήσετε σε κάποιο θέµα επειδή δεν έχετε δει ποτέ το παιδί στη 

συγκεκριµένη κατάσταση που περιγράφεται (όπως π.χ. σχετικά µε την αντίδραση του παιδιού σας 

όταν του τραγουδάτε, αλλά εσείς δεν τραγουδάτε ποτέ στο παιδί), τότε κυκλώστε το ∆Γ (δε 

γνωρίζω).  

 

 

 

 

Οδηγίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
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Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι κυκλώσατε έναν αριθµό ή το ∆Γ για κάθε πρόταση. 

0 1 2 3 4 5 ∆Γ 

∆εν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

 ελάχιστα 

Ταιριάζει 

λίγο 

Ταιριάζει 

αρκετά 

Ταιριάζει πολύ Ταιριάζει 

απόλυτα 

∆ε γνωρίζω 

Το παιδί µου: 

1.Φαίνεται σαν να βιάζεται όλη την ώρα να πάει κάπου αλλού. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

2. Θυµώνει όταν του/της λένε να πάει για ύπνο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

3. ∆ε φαίνεται να πειράζεται από αυτά που του/της λένε οι γονείς  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

4. Μπορεί να χαµηλώσει τη φωνή του/της όταν του το ζητήσουν. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

5. ∆εν ενοχλείται πολύ από τον πόνο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

6.Είναι δύσκολο να του/της τραβήξετε την προσοχή όταν 
 είναι συγκεντρωµένος/η σε κάτι. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

7. Προτιµάει να παρακολουθεί παρά να παίζει µε τα άλλα παιδιά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

8. Του/της αρέσει να γλιστράει από ψηλές τσουλήθρες ή να παίρνει  
µέρος σε περιπετειώδεις δραστηριότητες. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

9. Φαίνεται να προσέχει πόσο απαλή ή άγρια είναι η επιφάνεια των 
αντικειµένων που αγγίζει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

10. Βρίσκεται σε τόση υπερένταση πριν από µια  
 ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δεν µπορεί να καθίσει ακίνητος/η. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

11. Γελάει πολύ µε αστεία και ανόητα πράγµατα που συµβαίνουν.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

12. ∆εν του/της αρέσει απλά να του/της µιλούν. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

13. Ορµάει σε κάτι που γίνεται χωρίς να το σκεφτεί. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

14. ∆υσκολεύεται να ησυχάσει για έναν υπνάκο το µεσηµέρι. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

15. ∆ε φοβάται τα µεγάλα σκυλιά και άλλα ζώα. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

16. Όταν κάνει µια δουλειά, όπως όταν µαζεύει τα παιχνίδια  
 του/της, συνεχίζει µέχρι να την τελειώσει 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

17. ∆εν φαίνεται να προβληµατίζεται όταν πρόκειται να γνωρίσει  
 άλλους ανθρώπους. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

18. Στεναχωριέται και κλαίει όταν ένα αγαπηµένο του/της παιχνίδι 
 σπάει ή χάνεται. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

19. ∆εν εκνευρίζεται όταν κάνει ένα λάθος. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

20. Είναι καλός/η σε παιχνίδια που απαιτούν σκέψη και  
συγκέντρωση, όπως «ο ήλιος λέει». 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

21. Ενοχλείται πολύ όταν είναι βρεγµένος/η ή όταν κρυώνει. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

22. Του/της αρέσει να παίζει τόσο έντονα και απερίσκεπτα 
 που κινδυνεύει να τραυµατιστεί. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

23. Φέρεται µε άνεση σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
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Το παιδί µου:  
  
24. Όταν βλέπει ένα παιχνίδι που του/της αρέσει, ξεσηκώνεται 
καιθέλει µε κάθε τρόπο να το πάρει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

25. Συνήθως τρέχει αντί να περπατάει από το ένα δωµάτιο στο 
άλλο. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

26. ∆ιακόπτει τους άλλους όταν µιλούν. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

27. Ηρεµεί γρήγορα µετά από ένα συναρπαστικό γεγονός. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

28. ∆εν προσέχει αλλαγές στην εµφάνιση των γονιών του/της. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

29. ∆ε δυσκολεύεται να µεταπηδήσει από τη µία δραστηριότητα σε 
µια άλλη αν χρειαστεί. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

30. ∆εν του/της αρέσουν τα ζωηρά και θορυβώδη παιχνίδια. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

31. Προσέχει αν οι γονείς του/της φορούν καινούρια ρούχα. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

32. ∆υσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

33. Φοβάται να µπει σε ανελκυστήρα (ασανσέρ). 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

34. Έχει εκρήξεις θυµού όταν δεν παίρνει αυτό που θέλει. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

35. Όταν θέλει να κάνει κάτι δε µιλάει παρά µόνο γι΄αυτό. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

36. Του/της αρέσει να κάθεται ήσυχα και να απολαµβάνει τη 
λιακάδα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

 37. Νιώθει αµηχανία και ντροπή όταν ξένοι ασχολούνται πολύ µαζί 
του/της. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

 38. ∆υσκολεύεται να µείνει συγκεντρωµένος/η σε µία 
δραστηριότητα που κάνει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

39. Φαίνεται καταβεβληµένος/η στο τέλος µιας έντονης και 
ενδιαφέρουσας ηµέρας. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

40. Φοβάται τους «κλέφτες» ή τον «µπαµπούλα».  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

41. Έξω από το σπίτι, είναι γενικά πολύ ήσυχος/η. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

42. Μπορεί να ξαναβρεί εύκολα τη διάθεσή του/της όταν  
του µιλήσεις για κάτι που τον/την ενδιαφέρει 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

43. Του/της αρέσουν οι αστείες ιστορίες αλλά συνήθως δε γελάει µε 
αυτές. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
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Το παιδί µου:  
 
44. Στεναχωριέται πολύ όταν δεν πραγµατοποιείται µια 
προγραµµατισµένη δραστηριότητα της οικογένειας. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

45. Είναι εκδηλωτικός/η και φιλικός/η µε άλλα παιδιά που βλέπει 
για πρώτη φορά. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

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

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

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

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

48. Όταν παίζει µέσα στο σπίτι κινείται µε µεγάλη ζωηράδα (τρέχει, 
σκαρφαλώνει, πηδάει). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

49. ∆εν του/της αρέσει να του/της κόβουν τα νύχια. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

50. Φοβάται τους δυνατούς θορύβους. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

51. ∆εν του/της αρέσει να ρισκάρει µόνο και µόνο για να περάσει 
καλά. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

52. Φαίνεται να ακούει και τους πιο χαµηλούς ήχους.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

53. ∆υσκολεύεται να ησυχάσει µετά από µία συναρπαστική 
δραστηριότητα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

54. Του/της αρέσει να κάνει ζεστό µπάνιο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

55. Φαίνεται να νοιώθει άσχηµα όταν δεν καταφέρνει να 
ολοκληρώσει µια δραστηριότητα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

56. Είναι χαρούµενος/η και γελάει στα παιχνίδια µε τους γονείς. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

57. Πηγαίνει µαζί µε άλλους χωρίς καθυστέρηση, ακόµα και µε 
τους ξένους. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

58. ∆εν φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα όταν του/της κάνουν 
εµβόλιο. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

59. Ορµάει ακάθεκτα σε καινούρια πράγµατα ή καταστάσεις.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

60. ∆εν του/της αρέσει να κατεβαίνει µεγάλες/ψηλές τσουλήθρες 
στα λούνα παρκ ή στους παιδότοπους. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

61. Ταράζεται πολύ µε ένα µικρό κόψιµο, µια µικρή γρατζουνιά ή 
µελανιά. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

62. Εκνευρίζεται πολύ όταν δεν τον/την αφήσουν να κάνει κάτι που 
θέλει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

63. Σκέφτεται από πριν ποια πράγµατα θα χρειαστεί και 
προετοιµάζεται για ένα ταξίδι ή µια έξοδο. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
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Το παιδί µου: 
 
64. Αναστατώνεται και στεναχωριέται όταν φεύγουν αγαπηµένοι 
συγγενείς ή φίλοι που είχαν έρθει για επίσκεψη. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

65. Παρατηρεί και σχολιάζει όταν ένας γονιός αλλάξει κάτι στην 
εµφάνισή του. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

66. ∆εν του/της αρέσει ιδιαίτερα να του διαβάζουν ιστορίες. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

67. Του/της αρέσουν έντονες δραστηριότητες όπως να τον/την 
κυνηγούν, να τον/την στριφογυρίζουν από τα χέρια, κ.α.  

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

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

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

69. Εκδηλώνει έντονη επιθυµία για κάποια φαγητά ή γλυκά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

70. ∆ε φοβάται το σκοτάδι. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

71. Του/της παίρνει πολύ ώρα πριν συµµετάσχει σε µια νέα 
κατάσταση (παρέα, παιχνίδι, δραστηριότητα).  

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

72. ∆ε βάζει εύκολα τα κλάµατα ακόµα κι όταν είναι πολύ 
κουρασµένος/η. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

73. Θυµώνει πολύ ακόµα και µε την παραµικρή 
παρατήρηση/κριτική. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

74. Είναι ντροπαλός/η ακόµα και µε ανθρώπους που γνωρίζει για 
πολύ καιρό. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

75. Μπορεί να περιµένει πριν ξεκινήσει µια καινούρια 
δραστηριότητα αν του/της το ζητήσουν. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

76. Του/της αρέσει να χουζουρεύει δίπλα στο γονιό ή εκείνον/η που 
το φροντίζει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

77. Του/της αρέσει να βρίσκεται ανάµεσα σε πολυκοσµία. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

78. Θυµώνει όταν δεν βρίσκει αµέσως ένα παιχνίδι που θέλει  
να παίξει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

79. Συνήθως του/της παίρνει χρόνο να σκεφτεί πριν αποφασίσει να 
κάνει κάτι. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

80. Φοβάται τη φωτιά.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

81. Πληγώνεται εύκολα από αυτά που του/της λένε οι γονείς 
του/της. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

82. ∆είχνει έντονη ανυποµονησία όταν περιµένει επίσκεψη από 
αγαπηµένους συγγενείς. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

83. Το πρόσωπό του/της έχει σοβαρή έκφραση, ακόµα και στο 
παιχνίδι. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

84∆ε σχολιάζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου κάποιου άλλου. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

85. Φαίνεται να ξεχνά ένα χτύπηµα ή γρατσουνιά που έπαθε µέσα 
σε ένα-δύο λεπτά. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

86. ∆εν του/της αρέσουν ιδιαίτερα τα «ήσυχα» παιχνίδια. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
87. Ενοχλείται από το έντονο φως ή χρώµα. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
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88. Κάθεται ήσυχα στο σπίτι για πολύ ώρα.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 

 
89. ∆είχνει νευρικός/η όταν µιλάει σε ενήλικες που µόλις έχει 
γνωρίσει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

90. Συνήθως του/της παίρνει ώρα να αποφασίσει τι θα κάνει µετά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

91. Τροµάζει πολύ από εφιάλτες. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

92. Από εκεί που είναι ταραγµένος/η µπορεί µέσα σε λίγα λεπτά να 
αλλάξει διάθεση και να είναι πολύ καλύτερα.  

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

93. ∆υσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του/της για κάτι. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

94. Βάζει τα κλάµατα όταν του/της πουν να κάνει κάτι που δεν 
θέλει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

95. ∆υσκολεύεται πολύ να σταµατήσει µία δραστηριότητα όταν 
του/της ζητούν να κάνει κάτι άλλο. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

 96. Ενθουσιάζεται πολύ όταν σχεδιάζει ένα ταξίδι ή εκδροµή. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

97. ∆εν ανέχεται κάποια τραχιά υλικά, όπως τα µάλλινα ρούχα 
πάνω στο δέρµα του/της. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

98. Προσέχει αµέσως οτιδήποτε καινούριο στο σαλόνι.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

99. ∆ε γελάει όταν παίζει µε άλλα παιδιά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

100. Του/της αρέσουν πολύ περιπετειώδεις ταινίες και σειρές στην 
τηλεόραση. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

101. ∆εν αναστατώνεται πολύ από ένα µικρό κόψιµο ή µια µελανιά.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

102. Προτιµά ήρεµες δραστηριότητες από έντονα παιχνίδια. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

103. Από τη στιγµή που θα ξαπλώσει στο κρεβάτι του/της το βράδυ 
κοιµάται µέσα σε 10 λεπτά. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

104. Συνηθίζει να λέει το πρώτο πράγµα που του/της έρχεται στο 
µυαλό, χωρίς να το σκεφτεί καθόλου. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

105. Συνήθως παρατηρεί και το σχολιάζει εάν κάποιος έχει 
ασυνήθιστη φωνή. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

106. ∆είχνει συνεσταλµένος/η όταν έρχεται σε επαφή µε ανθρώπους 
που δεν γνωρίζει καλά. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

107. Του/της αρέσει να συναντά τον Άγιο Βασίλη ή άλλους 
αγνώστους που είναι µεταµφιεσµένοι (πχ κλόουν). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

108. ∆υσκολεύεται να καθίσει ακίνητος/η όταν του το ζητάµε (στο 
σινεµά, στην εκκλησία, κ.λ.π.). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

109. ∆ε δακρύζει όταν ακούει µία λυπητερή ιστορία. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

110. Χαµογελάει ή χαχανίζει όταν παίζει µόνος του/της. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
111. ∆εν τον/την ενδιαφέρει να παρακολουθήσει ένα πρόγραµµα 
στην τηλεόραση που δεν έχει δράση (όπως το Ουράνιο Τόξο). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
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112. ∆εν ταράζεται όταν βλέπει ένα θλιβερό γεγονός στην 
τηλεόραση. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

113. Του/της αρέσει να του/της µιλάνε. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

114. Όταν θέλει πολύ να βγει έξω, µερικές φορές τρέχει έξω από 
την πόρτα χωρίς να φορέσει τα κατάλληλα ρούχα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

115. Ενοχλείται όταν το νερό του µπάνιου είναι πολύ ζεστό ή πολύ 
κρύο.  

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

116. Μπορεί να συγκρατήσει το γέλιο ή το χαµόγελό του/της όταν η 
περίσταση το απαιτεί. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

117. Γίνεται πολύ ανυπόµονος/η πριν από µία έξοδο (π.χ. εκδροµή, 
πάρτι). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

118. Όταν είναι ταραγµένος/η, συνέρχεται γρήγορα όταν σκεφτεί 
κάτι άλλο. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

119. Ζητά από άλλα παιδιά να παίξουν µαζί του/της µε ευκολία. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

120. ∆εν εκνευρίζεται όταν του/της λέµε να πάει στο κρεβάτι 
του/της.  

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

121. ∆ύσκολα χαµογελάει ή γελάει όταν παίζει µε κατοικίδια ζώα.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

122. ∆ε φαίνεται να προσέχει την έκφραση του προσώπου µας (π.χ. 
όταν είµαστε λυπηµένοι ή θυµωµένοι). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

123. ∆ε συνηθίζει να κινείται γρήγορα ή να τρέχει µέσα στο σπίτι.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

124. Του/της αρέσει να εξερευνά καινούρια µέρη. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

125. Όταν ζωγραφίζει ή χρωµατίζει σε ένα βιβλίο, δείχνει µεγάλη 
αυτοσυγκέντρωση. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

126. Παίζει προσεκτικά και φαίνεται να σκέπτεται για το τι κάνει. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

127. Φαίνεται «πεσµένος/η» χωρίς προφανή λόγο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

128. Εκνευρίζεται εύκολα όταν είναι κουρασµένος/η. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

129. Μιλάει εύκολα σε ανθρώπους που δεν ξέρει 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

130. Φοβάται το σκοτάδι. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

131. Είναι συνήθως αρκετά ήρεµος/η πριν από µία έξοδο (εκδροµή, 
πάρτι, κ.λ.π.). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

132. Κλαίει εύκολα όταν χτυπήσει έστω και λίγο.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

133. Του/της αρέσει να κοιτάζει βιβλία µε εικόνες.  0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

134. Είναι εύκολο να τον/την ηρεµήσει κανείς όταν είναι 
ταραγµένος/η. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

135. ∆ε χαχανίζει συχνά, ούτε φέρεται «σα χαζός/η». 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
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Το παιδί µου: 
 
136. Είναι καλός/η στο να ακολουθεί οδηγίες. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 

 
137. Πλησιάζει αργά και προσεκτικά µέρη όπου µπορεί να 
χτυπήσει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

138. ∆εν τροµάζει εύκολα µε «τέρατα» που µπορεί να δει στο 
σινεµά ή στην τηλεόραση. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

139. Όταν κάνει κούνια του/της αρέσει να τον/την σπρώχνουν για 
να πηγαίνει ψηλά και γρήγορα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

140. Εκνευρίζεται πολύ όταν το φαγητό δεν του/της αρέσει. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

141. ∆εν του/της αρέσει καθόλου να τον/την χτενίζουν. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

142. ∆ε φαίνεται να προσέχει την υφή του φαγητού (αν είναι 
µαλακό, µε ίνες, κτλ).  

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

143. Ντρέπεται και αποφεύγει να κάνει καινούριες γνωριµίες. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

144. Όταν κάνει κατασκευές, δείχνει µεγάλη συγκέντρωση και 
απασχολείται για πολύ ώρα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

145. Κάθεται ήσυχα όταν κάνει µπάνιο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

146. Του αρέσει να του/της τραγουδούν. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

147. Πλησιάζει τα µέρη που του/της έχουν πει ότι είναι επικίνδυνα, 
αργά και µε προσοχή. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

148. Είναι πολύ ενθουσιώδης µε ότι καταπιάνεται. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

149. ∆ύσκολα αποθαρρύνεται όταν αντιµετωπίζει πρόβληµα σε κάτι 
που κάνει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

150. Είναι πολύ δύσκολο να τον/την ηρεµήσει κανείς όταν έχει 
ταραχτεί. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

151. Του/της αρέσουν όπως ηχούν οι λέξεις και οι ρίµες στα 
παιδικά τραγούδια.  

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

152. Χαµογελάει πολύ στους ανθρώπους που συµπαθεί. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

153. Παίζει µε µεγάλη ενέργεια έξω από το σπίτι µε άλλα παιδιά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
154. Παρατηρεί ακόµη και το παραµικρό ίχνος βρωµιάς στα 
πράγµατα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

155. Όταν βλέπει ένα παιχνίδι που του/της αρέσει το θέλει εκείνη τη 
στιγµή. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

156. ∆ε διαµαρτύρεται όταν ένα άλλο παιδί του/της πάρει το 
παιχνίδι του/της. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

157. Κλαίει όταν του/της κάνουν εµβόλια. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
158. Φέρεται µε µεγάλη άνεση σε όποια οµάδα ανθρώπων κι αν 
βρεθεί. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 

159. ∆εν του/της αρέσουν τα «σκληρά» και θορυβώδη παιχνίδια. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
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Το παιδί µου: 
 
160. ∆υσκολεύεται να αφήσει στη µέση µία δουλειά που έχει 
ξεκινήσει. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

161. ∆ε φοβάται τα ύψη. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

162. ∆εν είναι πολύ προσεχτικός/η όταν περνάει απέναντι το δρόµο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

163. Γελάει δυνατά όταν παίζει µε άλλα παιδιά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

164. Του/της αρέσουν ήπιες, ρυθµικές δραστηριότητες όπως το 
λίκνισµα και η κούνια. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

165. ∆ε γελάει δυνατά όταν βλέπει κωµωδίες στην τηλεόραση ή στο 
σινεµά. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

166. ∆είχνει µεγάλο ενθουσιασµό όταν ανοίγει ένα δώρο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

167. ∆υσκολεύεται να ξανακοιµηθεί όταν ξυπνήσει τη νύχτα. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

168. Μπορεί εύκολα να σταµατήσει µία δραστηριότητα που κάνει 
όταν του/της πουν «όχι». 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

169. Είναι ανάµεσα στα τελευταία παιδιά που θα δοκιµάσουν κάτι 
καινούριο. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

170. ∆εν προσέχει και δε σχολιάζει οσµές, όπως ένα άρωµα, καπνό, 
µυρωδιά φαγητού, κ.τ.λ. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

171. Η προσοχή του/της διασπάται εύκολα όταν ακούει µία ιστορία. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

172. Είναι γεµάτος/η ενέργεια ακόµα και αργά το βράδι. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

173. Εκνευρίζεται εύκολα όταν έχει δυσκολία µε κάτι(π.χ. στο 
ντύσιµο, όταν ζωγραφίζει, σε κατασκευές, κ.λ.π.). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

174. Του/της αρέσει να κάθεται στα πόδια µας. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

175. ∆εν περιµένει µε ανυποµονησία εκποµπές που του/της 
αρέσουν στην τηλεόραση. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

176. ∆ε φοβάται να κοιµηθεί µόνος του/της στο δωµάτιο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

177. ∆εν κλαίει για περισσότερο από ένα-δυο λεπτά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

178. Ενοχλείται από δυνατούς ήχους ή «γρατζουνίσµατα» (πχ. από 
την κιµωλία στον πίνακα). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

179. Χαµογελάει σε ξένους που του/της φέρονται φιλικά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

180. ∆υσκολεύεται να αφήσει το παιχνίδι για να έρθει για φαγητό. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

181. Θυµώνει όταν του/της πεις να σταµατήσει το παιχνίδι ενώ δεν 
είναι έτοιµος/η και να έρθει στο σπίτι. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

182. Του/της αρέσει να οδηγεί γρήγορα και ξέφρενα το ποδήλατό 
του/της. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

183. Του/της παίρνει πολύ χρόνο να «ζεσταθεί» µε άλλους 
ανθρώπους. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
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Το παιδί µου: 
184. Μερικές φορές δείχνει να µην µε ακούει όταν του/της µιλάω. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 

 
185. Είναι συνήθως σε θέση να αντισταθεί στον πειρασµό να κάνει 
κάτι όταν του/της πουν ότι αυτό δεν επιτρέπεται. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

186. Μερικές φορές δείχνει απορροφηµένος/η σε ένα βιβλίο µε 
εικόνες για πολύ ώρα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

187. ∆υσκολεύεται να κάτσει ακίνητος/η την ώρα του φαγητού. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

188. Περιµένει πολύ ήσυχα να σερβιριστεί ένα φαγητό που του/της 
αρέσει (όπως το παγωτό). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

189. Αγχώνεται όταν πρόκειται να πάει στον οδοντίατρο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

190. ∆εν τον/την πειράζει ή δεν παραπονιέται όταν είναι 
κρυωµένος/η. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

191. Ανυποµονεί για τις οικογενειακές εξόδους αλλά δε βρίσκεται 
σε υπερένταση πριν από αυτές. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

192. Συνηθίζει να κάθεται ήσυχα και να παρακολουθεί τους άλλους 
ανθρώπους να κάνουν πράγµατα. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

193. Θυµώνει πολύ όταν τον/την προκαλέσουν άλλα παιδιά. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

194. Χαµογελάει όταν κοιτάζει ένα βιβλίο µε εικόνες. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

195. ∆υσκολεύεται πολύ να συγκεντρωθεί σε µία δραστηριότητα 
όταν υπάρχουν διασπαστικοί θόρυβοι γύρω. 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

196. Καυχιέται, κάνει τον καµπόσο. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

197. Ονειροπολεί, χάνεται µέσα στις σκέψεις του/της. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

198. Είναι ανυπάκουος/η στο σπίτι. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

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

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

200. Ζηλεύει εύκολα. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

201. Αισθάνεται ότι πρέπει να είναι τέλειος/α. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

202. Αισθάνεται ότι δεν αξίζει τίποτα. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

203. Λέει ψέµατα. 0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

204. Ενθουσιάζεται µε αλλαγές στο συνηθισµένο πρόγραµµα της 
ηµέρας (π.χ. µία επίσκεψη). 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

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

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

206. Του παίρνει πολύ χρόνο να προσαρµοστεί σε ένα καινούργιο 
κανόνα ή διαδικασία  

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 

207. Μερικές φορές προτείνει άλλους τρόπους παιχνιδιού ή άλλες 
οδηγίες για να γίνει µια δραστηριότητα 

0..1…2…3…4…5…∆Γ 
 




