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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

 Η αυτοαντίληψη είναι µια έννοια, η οποία ως «έννοια του εαυτού» πηγάζει 

από τα έργα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Στην επιστήµη της ψυχολογίας όµως 

δε µετρά παρά µόνο έναν αιώνα ζωής. Πρόκειται για µια πολυδιάστατη έννοια, η 

οποία, όπως έχει αποδειχθεί ερευνητικά, σχετίζεται άµεσα µε την παιδευτική πορεία 

του ατόµου. 

 Το φύλο από την άλλη, είναι µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης, αφού αποτελεί µια από τις πρώτες διακρίσεις των 

παιδιών όταν επιχειρούν να κατηγοριοποιήσουν τον εαυτό τους και τα άτοµα του 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Επιπλέον τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων 

συχνά ωθούν το άτοµο να διαµορφώσει µια αυτοαντίληψη η οποία δε βασίζεται στις 

πραγµατικές του δυνατότητες και ικανότητες αλλά στις στερεότυπες απόψεις για το 

φύλο του. 

 Στη παρούσα εργασία επιδιώχθηκε η διερεύνηση της αυτοαντίληψης των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού σε σχέση µε το φύλο τους. Στα πρώτα στάδια της 

εργασίας µελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία και θεµελιώθηκαν θεωρητικά οι έννοιες 

της αυτοαντίληψης και του φύλου. Στη συνέχεια έγινε η αναδίφηση στη σχετική 

ερευνητική βιβλιογραφία, ώστε να εντοπιστούν ανάλογες έρευνες και να µελετηθούν 

τα πορίσµατά τους. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι µε βάση 

κάποιες έρευνες  το φύλο επηρεάζει κάποιους τοµείς αυτοαντίληψης (π.χ. σχολική 

ικανότητα, διαγωγή-συµπεριφορά κ.ά.) ενώ µε βάση ορισµένες άλλες προκύπτει το 

φύλο δεν παίζει κανένα ρόλο στην αυτοαντίληψη του ατόµου. Στο εµπειρικό µέρος 

της εργασίας τέθηκε ο σκοπός και οι ειδικότεροι στόχοι της έρευνας. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην 

αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού αναφορικά µε τη διαγωγή-

συµπεριφορά τους και το φύλο τους. Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα 

αναφορικά µε την αυτοαντίληψη στον ελληνικό χώρο   και η ευαισθητοποίηση τόσο 

των γονιών όσο και των εκπαιδευτικών γύρω από την έννοια αυτή, αφού ο ρόλος τους 

στην οικοδόµηση µιας θετικής αυτοαντίληψης  είναι ο πλέον σηµαντικός. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα εργασία είναι το αποτέλεσµα µιας τρίχρονης προσπάθειας, η 

οποία δεν θα είχε ευοδωθεί χωρίς τη συµπαράσταση κάποιων ατόµων. Στο σηµείο 

αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στον καθένα τους χωριστά και να τον ευχαριστήσω. 

Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην τριµελή εισηγητική 

επιτροπή, η οποία καθοδήγησε την εργασία µε την επιστηµονική και παιδαγωγική της 

υποστήριξη. Καταρχήν, ευχαριστώ την επόπτριά µου κ. Μιχαηλίδη Ελένη για την 

πολύτιµη βοήθεια, τις ουσιαστικές επισηµάνσεις και διορθώσεις σε όλη την πορεία 

της έρευνας.  

Ευχαριστώ επίσης τη  κ. Ίσαρη Φιλία , η οποία µου συµπαραστάθηκε στο 

σχεδιασµό της έρευνας και σε όλη την πορεία συγκέντρωσης του υλικού και 

συγγραφής της µελέτης αυτής και τη κ. Βασιλάκη Ελένη για τη βοήθεια και τις 

ουσιαστικές της διορθώσεις. 

Θερµές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον κ. Ανδρεαδάκη Νικόλαο, ο οποίος µε 

βοήθησε σηµαντικά σε µεθοδολογικά ζητήµατα καθώς και στη στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας.  

Επίσης, ευχαριστώ τον εκπαιδευτικό κ. Στιβαχτάκη Ευστάθιο που µε βοήθησε 

στη διεξαγωγή της έρευνάς µου στην πόλη του Ηρακλείου και όλους τους διευθυντές 

και εκπαιδευτικούς που δέχθηκαν µε προθυµία να διεξαχθεί η έρευνα στα σχολεία και 

στις τάξεις τους. Ακόµα ευχαριστώ πολύ τους µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα, 

χωρίς τη συµβολή των οποίων δε θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί η εργασία αυτή. 

Επιπλέον ευχαριστώ τους φίλους µου Γιάννη, Θεοδώρα, Μαριλένα, Παντελή, 

Γιώργο, ∆ηµήτρη Κωνσταντίνο, Ιωάννα, Ερωτόκριτο, Αναστασία, Χρήστο, 

Αλεξάνδρα, Παύλο, Αντώνη, Μαρία για τη συµπαράσταση και τις εποικοδοµητικές 

παρατηρήσεις τους.  

Τέλος, ευχαριστώ θερµά την οικογένειά µου για την αµέριστη στήριξη και 

κατανόησή της σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας µελέτης.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

         Η αυτοαντίληψη είναι µια σχετικά καινούρια έννοια στην επιστήµη της 

ψυχολογίας, αφού έχει διανύσει περίπου έναν αιώνα ζωής. Αναγνωρίζεται ως µια από 

τις σπουδαιότερες πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας και αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη ενός ικανού, ώριµου και ισορροπηµένου ατόµου. 

Παράλληλα, σχετίζεται µε τα επιτεύγµατα του ατόµου, επιδρά στις διαπροσωπικές 

του σχέσεις, παίζει ρόλο στον τρόπο ερµηνείας των διαφόρων εµπειριών, επηρεάζει 

τον τρόπο ανταπόκρισης και αντίδρασής του στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, τα 

συναισθήµατα, τις καθηµερινές του πράξεις, καθώς και τις µελλοντικές επιδιώξεις και 

επιθυµίες του (Μακρή-Μπότσαρη,2001. Φλουρής,1989. DeSteno και Salovey,1997. 

McConnell,Rydell και Leibold 2002).  

         Τα άτοµα τα οποία έχουν θετική αυτοαντίληψη αναπτύσσουν καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις, έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους  και  ισχυρά κίνητρα για 

επιτυχία. Αντίθετα τα άτοµα µε αρνητική αυτοαντίληψη δεν αναπτύσσουν καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις, παρουσιάζουν υψηλό βαθµό άγχους, δεν έχουν εµπιστοσύνη 

στον εαυτό τους, επικεντρώνονται διαρκώς στις αδυναµίες τους και φοβούνται την 

αποτυχία (Amcs και Amcs, 1984). 

 Επιπροσθέτως η θετική αυτοαντίληψη βοηθά το άτοµο να επικεντρωθεί στις 

διαδικασίες της µάθησης, χωρίς να αγχώνεται και να φοβάται την αποτυχία. Έτσι ένα 

παιδί µε θετική εικόνα για τον εαυτό του, συνήθως προσαρµόζεται ευκολότερα στο 

σχολείο, έχει ισχυρότερη παρώθηση για µάθηση και επίτευξη, εµφανίζει µικρότερο 

βαθµό άγχους, σηµειώνει µεγαλύτερη πρόοδο και αποδίδει καλύτερα στα µαθήµατα 

από ένα παιδί µε αρνητική αυτοαντίληψη. Το τελευταίο συχνά διακατέχεται από 

άγχος, υποτιµά τις πραγµατικές του δυνατότητες, επικεντρώνεται στις ελλείψεις του, 

φοβάται την αποτυχία και αντιµετωπίζει δυσκολίες τόσο στις σχέσεις του µε τους 

συµµαθητές του όσο και στα σχολικά µαθήµατα (Λεονταρή, 1996).  

 Η µελέτη της αυτοαντίληψης αποτελεί έναν από τους πιο σπουδαίους τοµείς 

της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας , αφού όπως έχει αποδειχθεί σχετίζεται 

άµεσα µε την παιδευτική πορεία του ατόµου (Bracken, 1996). 

 Η Λεονταρή (1996)  αναφέρει ότι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης θεωρείται το φύλο. Τα παιδιά από νωρίς στην 

ατοµική τους ζωή αρχίζουν να κατηγοριοποιούν τον εαυτό τους και τους άλλους µε 

βάση τον παράγοντα αυτό. Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών παρουσιάζονται αρκετές 
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διαφορές στα φυσικά χαρακτηριστικά, στις νοητικές ικανότητες, στη σχολική ζωή και 

γενικά στην προσωπικότητα. Οι διαφορές αυτές είναι πιθανόν να επηρεάζουν την 

αυτοαντίληψή τους. Το ερώτηµα είναι αν πρόκειται για πραγµατικές διαφορές ή αν 

πρόκειται για διαφορές οι οποίες απορρέουν από τις στερεότυπες αντιλήψεις για το 

φύλο.  Η Κανταρτζή (2003) επισηµαίνει ότι µελέτη του φύλου αποτελεί ένα 

δηµοφιλές θέµα έρευνας µε σκοπό την ερµηνεία της κοινωνικής ανάπτυξης και της 

ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου.  

 Το θέµα λοιπόν της µεταπτυχιακής εργασίας  αφορά την αυτοαντίληψη των 

παιδιών της Ε΄ και της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου σε σχέση µε το φύλο τους. 

Η εργασία διακρίνεται αρχικά σε δύο µέρη: το θεωρητικό το οποίο απαρτίζεται από 

τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια και το ερευνητικό, το οποίο αποτελείται από τα 

υπόλοιπα τέσσερα κεφάλαια. Στο θεωρητικό µέρος γίνεται η θεωρητική θεµελίωση 

της έννοιας της αυτοαντίληψης και της παραµέτρου του φύλου καθώς και η µελέτη 

της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας. Το ερευνητικό µέρος  περιέχει τη πορεία 

διεξαγωγής της έρευνας, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατά της. 

Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο µελετάται διεξοδικά η έννοια του εαυτού. 

Γίνεται λόγος για την πορεία της έννοιας αυτής, ξεκινώντας από τις πρώτες αναφορές 

στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και φτάνοντας ως τις σύγχρονες αναφορές 

θεωρητικών της ψυχολογίας. Ο λόγος για  τον οποίο µελετάται τόσο διεξοδικά η 

έννοια του εαυτού είναι ότι συνδέεται µε την έννοιας της αυτοαντίληψης, αφού µε 

βάση το µεγαλύτερο µέρος της διαθέσιµης βιβλιογραφίας, η αυτοαντίληψη αφορά την 

εικόνα του ατόµου για τον εαυτό του.  Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί µία συνέχεια 

του πρώτου κεφαλαίου. Αναφέρεται στην έννοια, τις διαστάσεις και τα µοντέλα της 

αυτοαντίληψης. Για να γίνει πιο σαφής και κατανοητή η έννοια της αυτοαντίληψης, 

έγινε προσπάθεια σύνδεσης του δεύτερου κεφαλαίου µε το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο 

αναφέρεται στον εαυτό. Επιπλέον στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζεται και η 

πορεία διαµόρφωσης της αυτοαντίληψης καθώς και οι παράγοντες οι οποίοι την 

επηρεάζουν. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση σε µία από τις 

σηµαντικότερες παραµέτρους για  τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης: το φύλο. 

Αρχικά παρατίθενται οι θεωρίες και η εξελικτική πορεία της διαµόρφωσης του ρόλου 

του φύλου. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις στερεότυπες αντιλήψεις οι οποίες  

επικρατούν για τα δύο φύλα και για την επίγνωση των παιδιών για τα κοινωνικά 

στερεότυπα. Τέλος, αναφέρονται κάποιοι από τους παράγοντες που επιδρούν 

σηµαντικά στη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου. Στο τέταρτο κεφάλαιο του 
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θεωρητικού µέρους  λαµβάνει χώρα  η αναδίφηση στην ερευνητική βιβλιογραφία 

αναφορικά µε τις έρευνες, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί µε θέµα την 

αυτοαντίληψη σε σχέση µε το φύλο.  

 Στο πέµπτο και το έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο εµπειρικό µέρος της 

εργασίας. Ειδικότερα το πέµπτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην οριοθέτηση του 

ερευνητικού προβλήµατος, στην παράθεση του σκοπού και των στόχων της έρευνας 

και στη σηµασίας της διερεύνησης του προβλήµατος. Το έκτο κεφάλαιο είναι 

αφιερωµένο στις υποθέσεις της έρευνας, στο ερευνητικό εργαλείο, στο δείγµα της 

έρευνας και στη µέθοδο της στατιστικής επεξεργασίας. Επιπλέον περιγράφεται 

αναλυτικά η όλη πορεία της ερευνητικής διαδικασίας. Η περιγραφική παρουσίαση 

των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας στο ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ 

εµπεριέχεται στο έβδοµο κεφαλαίο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και 

οι τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης κατά φύλο και 

γίνονται οι έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο 

της εργασίας παρατίθεται ο σχολιασµός και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων και 

παραθέτονται τα ερευνητικά συµπεράσµατα. Παράλληλα µε τα συµπεράσµατα 

διατυπώνονται κάποιες προτάσεις για µελλοντικές έρευνες.  

  

   
      

 

 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
 

Mέσα από την αναδίφηση στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία αντλείται το 

συµπέρασµα ότι η αυτοαντίληψη είναι άµεσα συνυφασµένη µε την έννοια του εαυτού 

αφού αφορά την εικόνα του ατόµου για τον εαυτό του (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι δεν είναι εφικτή µια προσπάθεια οριοθέτησης και 

παρουσίασης της αυτοαντίληψης χωρίς προηγουµένως να έχει µελετηθεί η έννοια του 

εαυτού. Για το λόγο αυτό το συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέρεται στις βασικές 

συνιστώσες της έννοιας του εαυτού µέσα από τις απόψεις της  φιλοσοφίας και κυρίως 

µέσα από κάποια σηµαντικά ρεύµατα της ψυχολογίας της προσωπικότητας.  

Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η έννοια του εαυτού κυρίως µέσα 

από:  τις απόψεις του James, ο οποίος θεωρείται ο βασικός εµπνευστής της θεωρίας 

του εαυτού, το συµπεριφορισµό και το γνωστικό συµπεριφορισµό, τη γνωστική 

άποψη (Epstein, Markus και Nurius), τη θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης 

(Cooley και Mead), τη θεωρία του Freud και άλλων ψυχαναλυτών ( Horney, Sullivan, 

Adler, Erikson, Winnicot, Hartmann, Jacobson, Jung, Kohut ) και τις θεωρίες των 

φαινοµενολόγων Snygg και Combs, Rogers και Kelly. 

1.1. Η φιλοσοφική σκέψη σχετικά µε την έννοια του εαυτού 
 

Η έννοια του εαυτού δεν είναι καινούρια, καθώς η προσπάθεια του ατόµου να 

γνωρίσει τον εαυτό του είναι αρκετά παλιά. Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής ήταν 

η δηµιουργία της φιλοσοφίας και του φιλοσοφικού στοχασµού. Έτσι η έννοια του 

εαυτού αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης για τη φιλοσοφία από την αρχαιότητα. Με την 

προαναφερθείσα έννοια ασχολήθηκε συστηµατικά και η ψυχολογία όταν 

διαχωρίστηκε από την φιλοσοφία και έγινε ανεξάρτητη επιστήµη. Αποτέλεσµα του 

διαχωρισµού αυτού ήταν η αναγνώριση του εαυτού ως ψυχολογικού φαινοµένου 

(Φλουρής, 1983. Φλουρής, Κουλοπούλου και Σπυριδάκης, 1981 ). 

 Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης 

είναι από τους πρώτους, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για τη µελέτη του ανθρώπου 

και την έννοια του εαυτού. Αυτή η έννοια όµως δε σχετίζεται µε την έννοια του 

εαυτού όπως χρησιµοποιείται σήµερα. Ο Σωκράτης δεν κάνει λόγο για την έννοια του 

εαυτού αλλά για την έννοια της αυτογνωσίας, την οποία θεωρεί προϋπόθεση κάθε 

αρετής και κατευθυντήρια δύναµη προς τον αυτοέλεγχο. Προκειµένου να οδηγήσει 

τους µαθητές του στην αυτογνωσία χρησιµοποιεί το διάλογο και τη µέθοδο της 
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µαιευτικής. Ο Πλάτωνας αντί για την έννοια του εαυτού χρησιµοποιεί την έννοια της 

ψυχής υποστηρίζοντας µια δυιστική άποψη για τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την οποία 

η ψυχή και το σώµα είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγµατα που αποχωρίζονται στο 

θάνατο. Η ψυχή χωρίζεται σε τρία µέρη: το  λογιστικό (λογική), το θυµοειδές 

(συναίσθηµα) και το βουλητικό (επιθυµίες, πάθη, ένστικτα). Με το σωστό συνδυασµό 

των µερών αυτών επιτυγχάνεται το πλατωνικό σύστηµα δικαιοσύνης. Για τον 

Αριστοτέλη η ψυχή και το σώµα δεν είναι ανεξάρτητα. ∆εν υπάρχει διαχωρισµός 

ανάµεσα στον υλικό ή τον κόσµο των ιδεών και ο εαυτός είναι µια αδιάσπαστη 

οντότητα ψυχής και σώµατος (Λεονταρή,1996. Φρουζάκης, 2001).  

Ο εαυτός µε τη σύγχρονη έννοια αποτελεί µια εννοιολογική κατασκευή, η οποία 

έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία του 17ου αιώνα. Την εποχή αυτή κυριαρχούν τα 

ρεύµατα του ορθολογισµού, ο οποίος πρεσβεύει ότι κάποιες έµφυτες ιδέες αποτελούν 

την εκκίνηση των πάντων, και του εµπειρισµού, ο οποίος δέχεται ως σηµείο 

εκκίνησης τις ιδέες που αποκτούµε µέσω της εµπειρίας (Λεονταρή, 1996).  Οι 

εκπρόσωποι των ρευµάτων αυτών είναι πολλοί και γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκαν 

τέσσερις οι οποίοι απαντώνται πιο συχνά στη βιβλιογραφία: Descartes, Locke, Hume 

και Kant. Η εκτενέστερη αναφορά σε άλλους φιλοσόφους δεν κρίνεται αναγκαία, 

αφού στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ενδιαφέρον παρουσιάζει η έννοια του 

εαυτού από τη σκοπιά της ψυχολογίας. 

Ο Descartes που ανήκει στο ρεύµα του ορθολογισµού υποστηρίζει ότι ο  εαυτός 

αποτελείται από το νου και το σώµα, τα οποία είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο 

(καρτεσιανός δυϊσµός). Το σώµα είναι κατά βάση µια µηχανή της οποίας οι 

διεργασίες είναι αυτόµατες και ο νους είναι η έδρα της ψυχής που αλληλεπιδρά µε το 

σώµα µέσω του εγκεφάλου, χωρίς να είναι κατ’ουσίαν µέρος του. Εξαιτίας αυτής της 

χωριστής υπόστασής του, ο νους δεν επηρεάζεται από τα όσα συµβαίνουν στο σώµα. 

Επίσης κατά τον Descartes ο άνθρωπος υπάρχει επειδή σκέφτεται («cogito ergo 

sum») , χωρίς  ακριβώς να γνωρίζει τι είναι αυτός ο ίδιος, ο οποίος σκέφτεται. Η 

ικανότητα αυτή είναι που τον καθιστά ξεχωριστό-µοναδικό άτοµο διαχωρίζοντας τον 

από τα ζώα, τα οποία ενεργούν τυφλά, µε µηχανιστικά ένστικτα (Λεονταρή, 1996 . 

Φρουζάκης, 2001.  Hayes, 1998).  

Ο Locke, ο οποίος ανήκει στο ρεύµα του εµπειρισµού υποστηρίζει ότι το άτοµο 

έρχεται στον κόσµο tabula rasa (άγραφο χαρτί). Ο εαυτός δεν υπάρχει κατά τη 

γέννηση αλλά διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής µε τη βοήθεια των 

εµπειριών και της µνήµης.  Έτσι ο άνθρωπος είναι δυνατό να µελετηθεί µόνο µέσα 
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από  τις αντιδράσεις του στα εξωτερικά ερεθίσµατα που δέχεται.  Άρα οι εσωτερικές 

διεργασίες είναι µη παρατηρήσιµες και άνευ ιδιαίτερης σηµασίας. Το ρεύµα του 

συµπεριφορισµού που αναφέρεται παρακάτω επηρεάστηκε από την άποψη αυτή 

(Λεονταρή,1996. Φρουζάκης, 2001.  Hayes, 1998). 

Ο Hume, επίσης ως οπαδός του εµπειρισµού, τονίζει ότι αφού υπάρχει µόνο ότι 

αντιλαµβάνεται κάποιος µε τις αισθήσεις του, ο εαυτός είναι µια ψευδαίσθηση επειδή 

δε γίνεται να  παρατηρηθεί και άρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σύνολο των 

εµπειριών του ατόµου, οι οποίες συνδυάζονται µε ποικίλους τρόπους (Λεονταρή, 

1996.  Φρουζάκης, 2001). 

Ο Kant, όπως και ο  Hume, υποστηρίζει ότι όσα γνωρίζει το άτοµο για τον εαυτό 

του προέρχονται µέσα από τις αισθήσεις και την εµπειρία. Η βασική διαφορά του από 

τον Hume είναι ότι διαχωρίζει τον εαυτό ως υποκείµενο και ως αντικείµενο 

πρεσβεύοντας ότι ο τελευταίος είναι δυνατό να παρατηρηθεί µε τη βοήθεια ενός 

εσωτερικού παρατηρητή, ο οποίος υπάρχει παρά την αδυναµία του ατόµου να τον 

ανασύρει στην επιφάνεια (Λεονταρή, 1996. Φρουζάκης, 2001).  

1.2. Η Έννοια του εαυτού στον James 

Ο James, σπουδαίος ψυχολόγος αλλά και φιλόσοφος, έθεσε τα θεµέλια της 

ψυχολογίας στην Αµερική. Θεωρείται πατέρας της Αµερικανικής ψυχολογίας και 

µαζί µε τον Wundt τονίζει ότι η ψυχολογία πρέπει να είναι µια ανεξάρτητη επιστήµη 

µε σκοπό τη µελέτη και την κατανόηση των φαινοµένων της συνειδητής εµπειρίας. 

Επιπλέον υποστηρίζεται ότι είναι ο βασικός εµπνευστής της θεωρίας του εαυτού 

(Βurns, 1982). 

Κατά τον James ο εαυτός αποτελεί «το σύνολο των αισθηµάτων και των σκέψεων 

που αποκτά το άτοµο και που καθορίζουν το ποιος και τι είναι» (Φλουρής, 

Κουλοπούλου και Σπυριδάκης, 1981, 22). Η έννοια του εαυτού διακρίνεται στα 

συστατικά του εαυτού, στα συναισθήµατα και τις συγκινήσεις και στις ενέργειες που 

υποκινεί. Τα συστατικά του εαυτού, τα οποία ο  James τα αποκαλεί και «εµπειρικό 

εαυτό ή εµένα», είναι τα εξής: 

• ο υλικός εαυτός (material self) 

• o κοινωνικός εαυτός (social self) 

• o πνευµατικός εαυτός (spiritual self) 

• το καθαρό εγώ (pure ego), (Λεονταρή, 1996.  Levin, 1992). 
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Ο υλικός εαυτός κατά τον James είναι όλα, έµψυχα και άψυχα, για τα οποία 

νοιάζεται κάποιος και στα οποία επενδύει συναισθηµατικά και τα βιώνει ως δικά του.   

Περιλαµβάνει δηλαδή το σώµα, τα υλικά αγαθά που βρίσκονται στην κατοχή του 

ατόµου, το στενό οικογενειακό περιβάλλον και το σπίτι. Πρόκειται για κάτι ασταθές 

το οποίο βρίσκεται σε µια κατάσταση ευµετάβλητης και ραγδαίας διακύµανσης 

(Λεονταρή, 1996. Levin, 1992). 

O κοινωνικός εαυτός διαµορφώνεται µέσα από την συµπεριφορά των σηµαντικών 

άλλων (γονιών, συγγενών, φίλων, δασκάλων κ.ά.). Ο άνθρωπος έχει πολλούς 

κοινωνικούς εαυτούς που σχετίζονται µε τα άτοµα ή τις κοινωνικές οµάδες που τον 

αναγνωρίζουν ή έχουν διαµορφώσει µια εικόνα γι’ αυτόν. Επειδή όµως τυχαίνει σε 

αρκετές περιπτώσεις οι προσδοκίες των διαφόρων ατόµων ή οµάδων και η εικόνα την 

οποία σχηµατίζουν για το άτοµο να διαφέρουν µεταξύ τους, οι κοινωνικοί του εαυτοί 

δε βρίσκονται πάντα σε αρµονία και συµφωνία αλλά υπάρχει ένα είδος σύγκρουσης 

µεταξύ τους (Λεονταρή, 1996. Carducci, 1998. Cheek, 1989. Hogan και Cheek, 1983. 

Levin, 1992). 

Ο πνευµατικός εαυτός είναι η εσωτερική, υποκειµενική αίσθηση που περιλαµβάνει 

τις ψυχικές διεργασίες και τα αµετάβλητα χαρακτηριστικά του Εγώ. Υποδηλώνει την 

ικανότητα του ατόµου να µπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του ως σκεπτόµενο 

υποκείµενο και να συνειδητοποιήσει ότι η ικανότητα να σκέφτεται είναι που τον 

κάνει ξεχωριστό Στο σηµείο αυτό γίνεται φανερή η επιρροή του Descartes στον 

James. (Λεονταρή, 1996. Carducci, 1998. Cheek, 1989. Hogan & Cheek, 1983. Levin, 

1992). 

Το καθαρό εγώ είναι η πηγή της αίσθησης της προσωπικής ταυτότητας του 

υποκειµένου. ∆ε µπορεί να αναλυθεί, να παρουσιαστεί και να γίνει αντιληπτό όπως 

τα προηγούµενα χαρακτηριστικά. Ο James προκειµένου να το αναλύσει καταφεύγει 

στη φιλοσοφία και τις απόψεις του Kant (Λεονταρή, 1996. Levin, 1992). Επίσης δίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα συναισθήµατα του εαυτού τονίζοντας την αναγκαιότητα της 

συναισθηµατικής επένδυσης και το ρόλο της στην αφύπνιση του ατόµου. Τα 

συναισθήµατα εξαρτώνται από τις απαιτήσεις που έχει το άτοµο από τον εαυτό του 

και από τις δυνατότητές του, όπως αυτό τις αντιλαµβάνεται  (Λεονταρή, 1996. 

Brinthaumpt και Lipka, 1992. Levin, 1992).  
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1.3.Η έννοια του εαυτού κατά τη συµπεριφοριστική άποψη. 
 

Οι συµπεριφοριστές ,επηρεασµένοι από τις απόψεις του Locke, εξετάζουν τον 

εαυτό µέσα από την ανθρώπινη συµπεριφορά, η οποία θεωρείται αποτέλεσµα της 

µάθησης σε προηγούµενα στάδια της ζωής. Παράλληλα είναι εφικτό να τροποποιηθεί 

µέσα από τους νόµους της µάθησης και τη διδασκαλία νέων τρόπων συµπεριφοράς 

καθώς και να µετρηθεί. Εποµένως στο συµπεριφορισµό γίνεται λόγος κυρίως για 

θεωρίες µάθησης. Η µάθηση έχει συνήθως τις εξής µορφές: κλασσική εξαρτηµένη, 

συντελεστική και κοινωνική ή µάθηση µέσω της παρατήρησης προτύπων (Καλαντζή-

Αζίζη, 1993). 

Ο Watson, ιδρυτής της θεωρίας της συµπεριφοράς και οπαδός της κλασσικής 

εξαρτηµένης µάθησης, χωρίς να αγνοεί τη σπουδαιότητα των βιολογικών λειτουργιών 

στη διαµόρφωση της ανθρώπινης εµπειρίας, τονίζει ότι όλη η ψυχική ζωή του 

ανθρώπου ακόµη και τα συναισθήµατα και οι σκέψεις, είναι αντιδράσεις του 

οργανισµού σε εξαρτηµένα και ανεξάρτητα ερεθίσµατα κατά τον τύπο Ερέθισµα- 

Αντίδραση. Οι αντιδράσεις αυτές καθορίζουν τη συµπεριφορά του και τη 

διαµόρφωση του εαυτού του.(Καλαντζή-Αζίζη,1993. Παρασκευόπουλος, 1985. 

Hayes, 1998. Pervin και John, 2001). 

Ο Skinner, εισηγητής της θεωρίας της συντελεστικής µάθησης, ασχολείται µε τον 

εαυτό µελετώντας τη συµπεριφορά. Θεωρεί ότι βασική επιδίωξη κάθε ζώντος 

οργανισµού είναι η ικανοποίηση διαφόρων αναγκών και η µείωση της  ψυχικής 

έντασης, που προκαλούνται από τις ανάγκες αυτές. Η συντελεστική µάθηση αφορά 

τις συνεξαρτήσεις ανάµεσα στις αντιδράσεις του ατόµου και στα γεγονότα που 

συµβαίνουν στο περιβάλλον, αµέσως µετά από κάθε ενέργεια του ατόµου. Μερικά 

από τα γεγονότα αυτά είναι ενισχυτικά συντελώντας στη µείωση της ψυχικής έντασης 

και αυξάνοντας την πιθανότητα να επανεµφανιστεί η συµπεριφορά η οποία τα 

προκάλεσε.  Ενισχυτικά γεγονότα είναι οι διάφορες αµοιβές, υλικές ή ηθικές. Ο 

Skinner  προσπαθεί να µελετήσει επιστηµονικά την προαναφερθείσα διαδικασία και 

να καθορίσει τον τρόπο και τις συνθήκες εξασφάλισης των καλυτέρων 

αποτελεσµάτων απορρίπτοντας κάθε είδους πνευµατικές ερµηνείες (π.χ. 

ενδοσκόπηση), δηλαδή το τι γίνεται ανάµεσα στο ερέθισµα και την αντίδραση. Πέρα 

από τη σηµασία της ενίσχυσης στη διαµόρφωση της ανθρώπινης συµπεριφοράς , ο 

προαναφερόµενος θεωρεί ότι σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η µίµηση υπό την 
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προϋπόθεση ότι έχει ενισχυθεί πολλές φορές (Καλαντζή-Αζίζη, 1993. 

Παρασκευόπουλος, 1985. Hayes, 1998. Pervin και John, 2001). 

Αντίθετα µε τον Skinner , η θεωρία της κοινωνικής µάθησης πρεσβεύει ότι ο 

εαυτός εκδηλώνεται µέσα από µορφές συµπεριφοράς που το παιδί αποκτά απλώς 

παρατηρώντας και µιµούµενο άλλα πρότυπα, χωρίς το ίδιο να ενεργεί και να γίνεται 

αποδέκτης κάποιας αµοιβής. Ο Bandura τονίζει ιδιαίτερα τη µιµητική µάθηση και τη 

µάθηση µέσω προτύπων. Παράλληλα ασχολείται και µε το ρόλο της αυτοενίσχυσης, 

εξηγώντας ό,τι κάνει κάποιος κάτι είτε γιατί τον ικανοποιεί προσωπικά είτε γιατί θα 

του προσφέρει µεταγενέστερη αναγνώριση. Επίσης στο έργο του απαντώνται οι όροι  

αυτοαποτελεµατικότητα (προσδοκίες των ατόµων σχετικά µε την επιτυχή εκτέλεση 

ενός έργου) και αυτοπροσδιορισµός (έλεγχος του ατόµου σε κάποια πράγµατα) 

(Καλαντζή-Αζίζη, 2002. Παρασκευόπουλος, 1985). 

Καταλήγοντας στο χώρο των συµπεριφοριστών, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα µια 

θεωρία για την ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς η οποία να βασίζεται σε 

µαθησιακά µοντέλα. Τα µαθησιακά µοντέλα είναι πιθανόν να παρέχουν για 

ορισµένους ένα σίγουρο υπόβαθρο για την κατανόηση της προσωπικότητας, αλλά σε 

αυτά παρατηρούνται αρκετά κενά (Καλαντζή-Αζίζη,1993). 

1.4.Η έννοια του εαυτού κατά τη γνωστική άποψη ( Epstein, Markus 
και Nurius) 
 

Η συµπεριφοριστική κατεύθυνση θεωρήθηκε ανεπαρκής και από ορισµένους 

ψυχολόγους γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1950, οι οποίοι έστρεψαν την προσοχή 

τους στον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται  τις πληροφορίες που 

δέχονται από τις αισθήσεις τους.  Η γνωστική ψυχολογία ασχολείται µε θέµατα όπως 

η αντίληψη, η µνήµη, οι διεργασίες λύσης προβληµάτων και λήψης αποφάσεων κοκ. 

Παράλληλα εκφράζονται ιδέες και απόψεις που αφορούν τον εαυτό (Bracken, 1996).  

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις των Epstein και Markus και 

Nurius. 

O Epstein (1992) υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι διαµορφώνουν µια θεωρία για 

την πραγµατικότητα η οποία τους περιβάλλει. Αυτή η ενέργεια είναι αυθόρµητη και  

αποτέλεσµα των εµπειριών και των καθηµερινών τους βιωµάτων. Η θεωρία της 

πραγµατικότητας κάθε ατόµου περιλαµβάνει την αυτοθεωρία και την κοσµοθεωρία. 

Η αυτοθεωρία αναφέρεται στις ιδέες που έχει κάποιος για τον εαυτό του, βάσει των 

οποίων καθορίζεται η συµπεριφορά του. Κατά τον Epstein  ο εαυτός έχει µια 
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διπολική µορφή υποκειµένου-αντικειµένου. Έχοντας την πρώτη µορφή, είναι 

ιεραρχικά οργανωµένος και περιέχει περιγραφικές ιδέες καθώς και ιδέες για τα 

κίνητρα της συµπεριφοράς και τις σχέσεις µεταξύ πράξεων και αποτελεσµάτων. Με 

τη δεύτερη µορφή ο εαυτός διακρίνεται σε δύο λειτουργικά συστήµατα: το εµπειρικό 

και το λογικό µέσω των οποίων το άτοµο διαµορφώνει τη θεωρία της 

πραγµατικότητας που το περιβάλλει. Το εµπειρικό σύστηµα βιώνεται σε προσωπικό 

επίπεδο, µπορεί να είναι ασυνείδητο και διαµορφώνεται µέσα από εµπειρίες 

συναισθηµατικά σηµαντικές. Το λογικό σύστηµα περιλαµβάνει τις συνειδητές ιδέες 

του ατόµου για τον εαυτό του, στις οποίες µπορεί σχετικά εύκολα να αναφερθεί. 

Επιπλέον είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθεί και να µετρηθεί µε ερωτηµατολόγια και 

κλίµακες. 

Οι Markus και Nurius (1986) εξετάζουν την έννοια του εαυτού µέσα από τα 

αυτοσχήµατα. Τα αυτοασχήµατα είναι γνωστικές γενικεύσεις για τον εαυτό, οι οποίες 

οργανώνουν και καθοδηγούν την επεξεργασία πληροφοριών. Τα αυτοσχήµατα  

προέρχονται από τις κοινωνικές εµπειρίες των ατόµων. Οι έννοιες οι οποίες 

χρησιµοποιεί κάποιος για να ορίσει τον εαυτό του (π.χ. έξυπνος-λιγότερο έξυπνος, 

κοινωνικός-εσωστρεφής, θαρραλέος-δειλός, ανεξάρτητος-εξαρτηµένος) είναι όλες 

σχήµατα εαυτού, που επηρεάζουν την προσοχή που δίνεται στις πληροφορίες, τη 

δόµηση των πληροφοριών και το πόσο εύκολα διατηρούνται στη µνήµη. Έτσι οι 

άνθρωποι µε συγκεκριµένα σχήµατα εαυτού, όπως η ανεξαρτησία ή η εξάρτηση, 

επεξεργάζονται µε ευκολία σχετικές πληροφορίες, ανακαλούν σχετικές αποδείξεις για 

τη συµπεριφορά και αντιστέκονται σε αποδείξεις αντίθετες προς τα αυτοσχήµατά 

τους. Οι προαναφερόµενοι µελετητές θεωρούν ότι αφού υπάρχουν πολλά σχήµατα 

εαυτού, δεν υπάρχει ένας µόνο εαυτός. Έτσι εισάγουν την έννοια των πιθανών 

εαυτών, οι οποίοι «προέρχονται από αναπαραστάσεις του εαυτού στο παρελθόν και 

συµπεριλαµβάνουν  αναπαραστάσεις του εαυτού στο µέλλον» (Λεονταρή, 1996, 65). 

Οι πιθανοί εαυτοί περιλαµβάνουν: τους ιδανικούς εαυτούς τους οποίους επιθυµεί να 

έχει το άτοµο (π.χ. επιτυχηµένος επαγγελµατικά, πλούσιος, στοργικός κοκ.) και τους 

εαυτούς τους οποίους φοβάται το άτοµο (π.χ. αποτυχηµένος επαγγελµατικά, φτωχός, 

ναρκοµανής, ψυχρός κοκ.). Οι εαυτοί αυτοί γίνονται αντιληπτοί από τη συνείδηση 

και επηρεάζονται από τις εκάστοτε κοινωνικές και συναισθηµατικές συνθήκες κάτω 

από τις οποίες βρίσκεται το άτοµο (Markus και Nurius,1986). 
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1.5.  Η έννοια του εαυτού στη θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης:  
Cooley και Mead 

 
Η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στις 

απόψεις του James και των κοινωνικών ψυχολόγων των αρχών του 20ου αιώνα οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι ο εαυτός είναι αποτέλεσµα µιας κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Σε αντίθεση µε τις απόψεις του συµπεριφορισµού οι οποίες δίνουν 

έµφαση στην έκδηλη-παρατηρήσιµη συµπεριφορά, η συµβολική αλληλεπίδραση 

προσπαθεί να µελετήσει τις µη-έκδηλες ή κεκαλυµµένες συµπεριφορές (όπως η 

σκέψη,  τα συναισθήµατα, η συνείδηση,  η αυτοαντίληψη). Οι βασικότεροι 

εκπρόσωποι της θεωρίας αυτής είναι οι Charles Cooley και George Mead (Λεονταρή, 

1996 . Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Ο Cooley θεωρεί ότι η εικόνα του εαυτού συντίθεται από αυτό που νοµίζει 

κάποιος ότι οι άλλοι βλέπουν σ’αυτόν (καθρεπτιζόµενος εαυτός). Οι σηµαντικοί 

άλλοι (γονείς, συγγενείς, φίλοι, δάσκαλοι κ.ά.) αποτελούν ένα κοινωνικό καθρέφτη, 

µέσα στον οποίο θα κοιτάξει το άτοµο προκειµένου να εντοπίσει τις απόψεις των 

άλλων για τον εαυτό του και στη συνέχεια να τις εσωτερικεύσει. Οι απόψεις αυτές 

µπορεί να σχετίζονται µε την εµφάνιση, τα κίνητρα, τον χαρακτήρα και τις πράξεις 

του.  Αυτή η ιδέα του εαυτού αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: 

• το πώς φαντάζεται κάποιος ότι τον βλέπουν οι άλλοι 

• το πώς φαντάζεται ότι τον κρίνουν οι άλλοι και 

•  ένα είδος αυτοσυναισθήµατος, όπως υπερηφάνεια ή ντροπή, που πηγάζει από τα 

προαναφερθέντα στοιχεία (Λεονταρή, 1996. Μακρή-Μπότσαρη, 2001. Φλουρής, 

Κουλοπούλου και Σπυριδάκης, 1981). 

Ο Mead επισηµαίνει ότι το άτοµο γεννιέται χωρίς προηγούµενες εµπειρίες και 

ενηµερώνεται για τον εαυτό του από τις πράξεις ή από τις αντιδράσεις των άλλων 

κατά τη διάρκεια των διαπροσωπικών του σχέσεων. Ο εαυτός δηλαδή αναδύεται 

σταδιακά ως προϊόν της κοινωνίας και από τις συνεχείς διαπροσωπικές σχέσεις µε τα 

άλλα µέλη αυτής.  Παράλληλα ο Mead τονίζει τη σηµασία των συµβόλων και 

ειδικότερα της γλώσσας στη διαµόρφωση του εαυτού. Μέσω της γλώσσας το παιδί 

είναι δυνατό να πάρει τη θέση του άλλου απέναντι στον εαυτό του. Παράλληλα 

αναπτύσσει την ικανότητα να υιοθετεί το ρόλο µιας οµάδας άλλων, πραγµατικών ή 

φανταστικών και όχι µόνο ενός συγκεκριµένου ατόµου. Το παιδί υιοθετεί τις 

συµπεριφορές των άλλων απέναντι στον εαυτό του µέσα από το παιχνίδι της µίµησης, 
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όπου µιµείται τους ρόλους των σηµαντικών άλλων (γονιών, αδελφών, συγγενών κ.ά.) 

και µέσα από το παιχνίδι των κανόνων, όπου µιµείται τους ρόλους του «γενικευµένου 

άλλου». Μέσα από το παιχνίδι των κανόνων το παιδί δεν υιοθετεί απλά ένα ρόλο 

αλλά λαµβάνει υπόψη του και τους ρόλους των άλλων διαµορφώνοντας ανάλογα τη 

δράση του. Αυτή η οργανωµένη µορφή αλληλεπίδρασης είναι ο «γενικευµένος 

άλλος», ο οποίος δείχνει µε ποιο τρόπο το άτοµο αφοµοιώνει τα κοινωνικά πλαίσια 

της κοινωνίας στην οποία ζει. Με τον τρόπο αυτό υπονοεί ότι υπάρχουν πολλοί 

εαυτοί και ο καθένας από αυτούς έρχεται στο προσκήνιο ανάλογα µε τη 

συγκεκριµένη  κοινωνική περίσταση. Παράλληλα ο «γενικευµένος άλλος» ελέγχει τη 

συµπεριφορά του ατόµου και διαµορφώνει µέσα από την εµπειρία τον εαυτό του. 

Τέλος ο Μead χωρίζει τον εαυτό σε Εγώ (I)  και Εµένα (Me). Το Εγώ 

αντιπροσωπεύει την αρχική ταυτότητα του υποκειµένου, η οποία επανασχηµατίζεται 

κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αποτελείται από τις ενεργητικές 

πτυχές του εαυτού και γίνεται αντιληπτό µέσα από την ανταπόκριση του ατόµου στις 

στάσεις των άλλων. Το Εµένα  είναι το οργανωµένο σύνολο των στάσεων που αποκτά 

κάποιος από τις σχέσεις του µε τους άλλους. Πρόκειται δηλαδή για δύο πτυχές του 

εαυτού που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση (Λεονταρή, 1996. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001. Φλουρής, Κουλοπούλου και Σπυριδάκης, 1981). 

1.6. Η έννοια του εαυτού σύµφωνα µε τον Freud 
 

Ο Freud είναι ο θεµελιωτής της ψυχαναλυτικής προσέγγισης. ∆εν κάνει καµιά 

απευθείας αναφορά στον εαυτό. Στο έργο του κυριαρχεί ο όρος Εγώ (ego), ο οποίος 

δεν είναι συνώνυµος µε την έννοια του εαυτού ή της προσωπικότητας ή του 

χαρακτήρα ( Λεονταρή, 1996. Pervin και John, 2001).  

Ο Freud διαιρεί την ανθρώπινη ψυχική συσκευή σε τρία µέρη: στο Εκείνο (Id), 

στο Εγώ (Ego) και στο Υπερεγώ (Superego). Το Εκείνο περιλαµβάνει τις βιολογικές 

ανάγκες(ένστικτα, κίνητρα) και λειτουργεί µε βάση την αρχή της ευχαρίστησης, 

πιέζοντας συνεχώς για εκτόνωση της διέγερσης και της έντασης. ∆εν ενδιαφέρεται 

για την πραγµατικότητα και µπορεί να αναζητά ικανοποίηση µε τις πράξεις ή µε το να 

φαντάζεται ότι έχει πετύχει τον σκοπό του. Η φαντασίωση της ικανοποίησης έχει την 

ίδια αξία µε την πραγµατική ικανοποίηση. Το Υπερεγώ αντιπροσωπεύει το ηθικό 

µέρος της λειτουργίας του ανθρώπου, περιλαµβάνοντας τα ιδανικά για τα οποία 

αγωνίζεται και τις τιµωρίες τις οποίες περιµένει όταν έχει κάνει κάτι ενάντια στον 
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ηθικό του κώδικα. Αυτή η δοµή ελέγχει τη συµπεριφορά σύµφωνα µε τους 

κοινωνικούς νόµους, ανταµείβοντας (περηφάνια) τη «καλή» συµπεριφορά και 

τιµωρώντας (ενοχή) την «κακή». Το Υπερεγώ διαµορφώνεται από τις επιδράσεις του 

κοινωνικού περιβάλλοντος και είναι εν µέρει συνειδητό και εν µέρει ασυνείδητο. Το 

Εγώ δεν υπάρχει κατά την γέννηση αλλά διαµορφώνεται µέσα από την εµπειρία. Σε 

αντίθεση µε το Εκείνο το οποίο αναζητά την ηδονή και το Υπερεγώ που αναζητά την 

τελειότητα, το Εγώ επικεντρώνεται στην πραγµατικότητα. Περιλαµβάνει τις ψυχικές 

λειτουργίες µε τις οποίες το άτοµο αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα, σκέφτεται 

και ενεργεί (αντίληψη, νόηση, µνήµη, κρίση, αυτογνωσία κοκ.). Η λειτουργία του 

Εγώ είναι να εκφράζει και να ικανοποιεί τις επιθυµίες του Εκείνο στο πλαίσιο της 

πραγµατικότητας και των απαιτήσεων του Υπερεγώ ( Λεονταρή, 1996. Pervin και 

John, 2001). 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι απόψεις κάποιων µεταγενέστερων 

ψυχαναλυτών, οι οποίοι επηρεάστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τις απόψεις του Freud, 

κάποιες από τις οποίες όµως αµφισβήτησαν διαµορφώνοντας τις δικές τους θεωρίες.   

1.7.  Οι απόψεις της Horney και του Sullivan για τον εαυτό 
 

Η Horney διαφώνησε µε µερικές απόψεις της κλασσικής ψυχανάλυσης και 

έφτιαξε τη δική της ξεχωριστή σχολή. Κατά την άποψή της, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις είναι εκείνες οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο στη διαµόρφωση της ανθρώπινης 

προσωπικότητας. Σε αντίθεση µε τον Freud, υποστηρίζει ότι το παιδί  από την αρχή 

της ζωής του δε καθοδηγείται από τα ένστικτά του αλλά από την ανάγκη του για 

ασφάλεια. Όταν δεν ικανοποιείται η ασφάλεια αναπτύσσεται στο παιδί το βασικό 

άγχος (το συναίσθηµα  ότι είναι µόνο του και αβοήθητο σε έναν εν δυνάµει εχθρικό 

κόσµο) και στην ανάγκη  να ζητά διαρκώς επιβεβαίωση. Το βασικό άγχος µπορεί να 

προκληθεί από οτιδήποτε διαταράσσει την ασφάλεια του παιδιού σε σχέση µε τα 

σηµαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του (κυρίως τους γονείς), όπως αδιαφορία, 

περιφρόνηση κοκ. Σε αρκετές περιπτώσεις µάλιστα το παιδί προκειµένου να νιώσει 

ασφάλεια και επιβεβαίωση από τους γονείς του, υιοθετεί έναν ψεύτικο εαυτό, 

παραµερίζοντας τον αληθινό ( Pervin και John, 2001). 

Η Horney θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος µπορεί να διαµορφώσει µόνος του τον εαυτό 

του µέσα από την ορµή του και να αναπτύξει τις καλύτερες έµφυτες δυνατότητές του.  

Ορισµένες φορές όµως το άτοµο δεν καταφέρνει να προσαρµοστεί στις κοινωνικές 
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απαιτήσεις µε αποτέλεσµα να συγκρούεται µε τον πραγµατικό του εαυτό και να 

παλεύει για την επιβεβαίωση οδηγούµενο στην παράλυση των πραγµατικών του 

ικανοτήτων. Είναι φανερό ότι πρόκειται για νευρωσικές περιπτώσεις, για τη θεραπεία 

των οποίων η Horney στοχεύει στην αυτοσυνειδητοποίηση του ασθενή  (Pervin και 

John, 2001). 

O Sullivan συνεργάστηκε µε τη Horney και σχηµάτισαν µια οµάδα που 

αµφισβητούσε σε µεγάλο βαθµό τις απόψεις του Freud. Για τον Sullivan η ανθρώπινη 

προσωπικότητα διαµορφώνεται µέσα από την αλληλεπίδραση του παιδιού µε τους 

σηµαντικούς άλλους (γονείς, αδέλφια, συγγενείς κ.ά.). Ο εαυτός ή το σύστηµα 

εαυτού κατά την άποψή του οργανώνει τις εµπειρίες του ατόµου και καθορίζει τον 

τρόπο δράσης και αντίδρασής του. Κάθε αλλαγή στο σύστηµα αυτό, του προκαλεί 

άγχος και το ωθεί να αναζητήσει µε διάφορους τρόπους την ασφάλεια προκειµένου 

να προστατεύσει το αυτοσύστηµά του (Καλαντζή-Αζίζη, 1993. Pervin και John, 

2001).   

Ο Sullivan ως δηµιουργός της θεωρίας της αλληλεπίδρασης θεωρεί ότι ο εαυτός 

έχει κοινωνική προέλευση: αναπτύσσεται µέσα από τα συναισθήµατα τα οποία βιώνει 

το παιδί κατά την επαφή του µε τους άλλους και από τις αντανακλώµενες εκτιµήσεις, 

δηλαδή από την ιδέα την οποία σχηµατίζει για το πώς το αξιολογούν ή το εκτιµούν οι 

άλλοι. Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η αλληλεπίδραση του βρέφους και των γονιών 

του. Το άτοµο, λοιπόν, αντιδρά στους άλλους όχι µε βάση την πραγµατική τους 

εικόνα, αλλά βασισµένο στην εικόνα την οποία έχει σχηµατίσει µέσα του µέσα από 

τις διαπροσωπικές του σχέσεις στην αρχή της ζωής του. Η συµπεριφορά των γονιών 

έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τρεις  εαυτοί στο παιδί: ο καλός, ο κακός και 

ο µη εαυτός. Οι δύο πρώτοι αποτελούν τη βάση της αυτοεκτίµησης και ο τελευταίος 

προκαλεί δυσαρέσκεια στους γονείς και αποβάλλεται (Καλαντζή-Αζίζη, 1993. Pervin 

και John, 2001).  

1.8. Οι απόψεις του  Adler και του  Erikson  για τον εαυτό 
 

O Adller και ο  Erikson µη αποδεχόµενοι τη βιολογική αιτιολογική ερµηνεία της 

συµπεριφοράς του Freud, διαµόρφωσαν την ατοµική ψυχολογία ο πρώτος και τη 

βιοκοινωνική θεωρία ο δεύτερος ( Παρασκευόπουλος, 1985).  

Ο Αdler θεωρεί ότι το άτοµο διαµορφώνεται µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει και ενεργεί. Βασικό κίνητρο των πράξεων του είναι η 
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ορµή για κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή. Αν η ορµή αυτή δεν ικανοποιηθεί, 

καταλήγει σε µειωµένη αυτοεκτίµηση και σε σύµπλεγµα κατωτερότητας. Παράλληλα 

πιστεύει ότι το άτοµο έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής (life-style) ο οποίος καθορίζει 

τη συµπεριφορά του, η οποία αντανακλάται στις αξιολογήσεις που κάνει για τον 

εαυτό του, για τα σηµαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του, για τον γύρω κόσµο 

και για τη θέση του στον κόσµο αυτόν. Ο εαυτός λοιπόν διαµορφώνεται µε βάση τους 

σκοπούς του οποίους θέτει κάποιος, τον τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνει και βιώνει 

την κατάσταση µέσα στην οποία καλείται να δράσει και τον τρόπο ζωής τον οποίο 

έχει υιοθετήσει από την παιδική ηλικία, ο οποίος δύσκολα αλλάζει. Κεντρικό ρόλο 

στη διαµόρφωση του εαυτού έχουν οι ενδοοικογενειακές σχέσεις, η συµπεριφορά και 

η προσωπικότητα των γονιών καθώς και η σύνθεση της οικογένειας (σειρά γέννησης, 

πολυµελής ή ολιγοµελής) (Παρασκευόπουλος, 1985.  Adler, 1974.  Pervin και John, 

2001). 

Ο Erikson στη θεωρία του δε κάνει λόγο για τον εαυτό αλλά για την ταυτότητα, η 

οποία αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του εαυτού και το Εγώ. Βασικός 

µηχανισµός διαµόρφωσης της ταυτότητας κατά τον Erikson είναι η ταύτιση. 

Υπάρχουν διάφορες µορφές ταύτισης οι οποίες µέσα από µια διαδικασία σύνθεσης 

διαµορφώνουν την ταυτότητα. Η ταύτιση µπορεί να γίνει µε διάφορα άτοµα: γονείς, 

περίγυρος, φίλοι, ιστορικές ή φανταστικές µορφές, δηµόσιες προσωπικότητες κ.ά. Η 

ταυτότητα λοιπόν, είναι ένα σύνολο ρόλων και το άτοµο πρέπει  να µπορεί τόσο να 

συνθέσει µια ταυτότητα όσο και να την αποσυνθέσει. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 

διαµόρφωση της ταυτότητας είναι η αλληλεπίδραση του ατόµου µε διάφορα άτοµα σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του (Levin, 1992). 

Οι  απόψεις του Erikson αναφορικά µε το Εγώ είναι σηµαντικές γιατί καθορίζουν 

τα συναισθήµατα κάποιου απέναντι στον εαυτό του. Το Εγώ κατά τον Erikson είναι 

παρόν κατά τη γέννηση, σε κάποια ανώριµη µορφή και διαµορφώνεται σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής.  Ο προαναφερόµενος όρισε οχτώ εξελικτικά στάδια, κατά τα 

οποία το άτοµο έχει διαφορετικούς στόχους και ανάγκες οι οποίες πρέπει να 

ικανοποιηθούν και το καθένα από αυτά περιλαµβάνει κάποιες συγκρούσεις. Η 

επιτυχής λύση των συγκρούσεων αυτών είναι αναγκαία για το πέρασµα από το ένα 

στάδιο στο άλλο ( Levin, 1992. Παρασκευόπουλος, 1985).   

Το πρώτο στάδιο συµπίπτει µε τη  βρεφική ηλικία και είναι πολύ σηµαντικό. Αν 

το βρέφος βιώνει άφθονη αγάπη, στοργή και άµεση ικανοποίηση των αναγκών του 

από τους γονείς του, αποκτά βασική εµπιστοσύνη στον εαυτό του νιώθοντας 
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ασφάλεια και αισιοδοξία. Σε αντίθετη περίπτωση νιώθει δυσπιστία και ανασφάλεια. 

Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην περίοδο (2ο έως 3ο έτος) που το παιδί αρχίζει να 

αποκτά την ικανότητα για συντονισµένη σωµατική κίνηση και διανοητική λειτουργία. 

Αν οι γονείς δεν είναι υπερπροστατευτικοί και το αφήνουν να ενεργεί µε το δικό του 

τρόπο, τότε νιώθει ότι ασκεί έλεγχο στον εαυτό του και ότι είναι αυτόνοµο. Στην 

αντίθετη περίπτωση ντρέπεται και αµφιβάλλει για τον εαυτό του. Στο τρίτο στάδιο (3ο 

έως 6ο έτος) αν οι γονείς παροτρύνουν την αυτόβουλη εξερεύνηση του περιβάλλοντος 

από το παιδί, τότε νιώθει ότι έχει ένα εαυτό ο οποίος µπορεί να αναλαµβάνει 

πρωτοβουλίες χωρίς να θεωρεί ότι αυτές είναι ενοχλητικές ή ανάρµοστες και χωρίς 

να νιώθει ενοχή. Στο στάδιο της σχολικής ηλικίας , αν η οικογένεια και οι δάσκαλοι 

ενθαρρύνουν το παιδί να µάθει, εκείνο αισθάνεται ότι είναι ικανό να τα καταφέρει 

στο σχολείο και προσπαθεί πολύ γι’αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αποκτά το 

συναίσθηµα της κατωτερότητας. Στη περίοδο της εφηβείας αν ο έφηβος κατορθώνει 

να βρει την αυτονοµία του και την ανεξαρτησία του, παράλληλα µε µια θετική 

κοινωνική παρουσία, τότε  αποκτά µια ικανοποιητική ταυτότητα και µια σαφή εικόνα 

του εαυτού του. Αν η προσπάθειά του δεν πετυχαίνει, βιώνει κρίση ταυτότητας µη 

γνωρίζοντας ποιος είναι και που κατευθύνεται.  Στη νεανική ηλικία αν το άτοµο 

αναπτύσσει ουσιαστικές σχέσεις, δίνοντας και παίρνοντας στοργή και αγάπη, βιώνει 

το συναίσθηµα της οικειότητας και όχι της αποµόνωσης. Στη µέση ώριµη ηλικία είτε  

αποκτά ένα πανανθρώπινο ενδιαφέρον είτε ασχολείται αποκλειστικά µε τον εαυτό και 

τις ανάγκες του. Στο τελευταίο στάδιο της ώριµης ηλικίας το άτοµο  κάνει τον 

απολογισµό του και είτε  αισθάνεται ικανοποιηµένο µε τον εαυτό του και 

καταξιωµένο είτε νιώθει πικρία, αναξιότητα και απόγνωση (Levin, 1992. 

Παρασκευόπουλος, 1985).  

1.9. Οι απόψεις των Winnicot, Hartmann και Jacobson για τον εαυτό 
 

Ο  Winnicot θεωρεί ότι ο εαυτός προέρχεται από την αλληλεπίδραση της 

βιολογικής ωρίµανσης και του ανθρώπινου περιβάλλοντος, τονίζοντας ιδιαίτερα τη 

σχέση µητέρας και βρέφους. ∆ιακρίνει τρία στάδια ανάπτυξης του Εγώ τα οποία 

λειτουργούν ως πρόδροµοι του εαυτού: την ενσωµάτωση ή ολοκλήρωση, την 

εξατοµίκευση ή απόκτηση προσωπικότητας και τη διαµόρφωση αντικειµενοτρόπων 

σχέσεων (Winnicot, 1976).  
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Στο πρώτο στάδιο το βρέφος αρχίζει να διαφοροποιείται από το περιβάλλον του, 

προσπαθώντας να διακρίνει τον εαυτό από τον µη εαυτό. Ο αρχικός  εαυτός δεν είναι 

ενιαίος αφού αποτελείται από µεµονωµένες εµπειρίες, οι οποίες προοδευτικά 

αρχίζουν να συνθέτουν µια ενιαία αντίληψη του Εγώ. Στη φάση αυτή η 

ικανοποιητική µητρική φροντίδα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός υγιούς 

και ισορροπηµένου εαυτού. Στο επόµενο στάδιο οι διάφορες πτυχές του εαυτού 

συντίθενται και εξασφαλίζεται η ενότητά του. Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον το 

κοινωνικό περιβάλλον είναι δεκτικό, στοργικό και «αγκαλιάζει» το άτοµο στην αρχή 

κυριολεκτικά και στην πορεία συµβολικά. Στο τελευταίο στάδιο το βρέφος 

διαφοροποιείται από τη µητέρα και τελικά την εσωτερικεύει. Πρωτύτερα όµως πρέπει 

να έχει νιώσει την παντοδυναµία του πάνω της,  να την έχει καταστρέψει ως 

αντικείµενο της φαντασίας του επαναφέροντάς τη ως πραγµατικό αντικείµενο και 

αποδεχόµενο τόσο τα προτερήµατα όσο και τις αδυναµίες της. Στη φάση αυτή, 

εφόσον του έχει προσφερθεί άφθονη αγάπη και στοργή στα προηγούµενα στάδια, θα 

αναπτύξει έναν εαυτό ανοιχτό σε περισσότερες µορφές σχέσεων και µια ικανότητα 

για υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Σε όλα τα στάδια είναι απαραίτητη η εµπειρία της 

συνέχειας και της ακολουθίας για τη διαµόρφωση ενός υγιούς εαυτού, όπως και η 

δηµιουργικότητα καθώς ο Winnicot πρεσβεύει ότι µέσα από τη δηµιουργικότητα και 

το παιχνίδι µπορεί κάποιος να ανακαλύψει τον εαυτό του (Winnicot, 1976). 

Mε το Εγώ ασχολείται και ο Hartmann ο οποίος θεωρείται συχνά πατέρας της 

ψυχολογίας του Εγώ. Σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο ο εαυτός, η αναπαράσταση 

του εαυτού και το Εγώ διαφέρουν µεταξύ τους. Ο εαυτός αποτελεί σωµατική και 

πνευµατική ύπαρξη του ατόµου, δηλαδή αυτό που βλέπει στον καθρέπτη και το 

αναγνωρίζει ως δικό του. Η αναπαράσταση του εαυτού δεν είναι ούτε το σώµα, ούτε 

ο νους αλλά η πνευµατική αναπαράστασή τους και το Εγώ µοιάζει µε το Εγώ του 

Freud, αλλά είναι πιο ισχυρό και πιο αυτόνοµο (Levin, 1992). 

Στις απόψεις του Hartmann βασίστηκε η Jacobson σύµφωνα µε την οποία ο 

εαυτός είναι ένα όλο, το οποίο εµπεριέχει το σώµα, τον ψυχικό οργανισµό και τα 

αντίστοιχα µέρη τους. Οι πνευµατικές αναπαραστάσεις δεν είναι µόνο νοητικές αλλά 

έχουν και µια συναισθηµατική ποιότητα. Με βάση τη θεωρία της στο πρώιµο στάδιο 

της ανθρώπινης εξέλιξης υπάρχει ένας πρωταρχικός ψυχοφυσιολογικός εαυτός ο 

οποίος είναι ένα αδιαφοροποίητο ψυχο-σωµατικό σύµπαν από το οποίο ψυχή και 

σώµα, πνεύµα και σώµα, αναπαραστάσεις του εαυτού και των αντικειµένων, 

λιβιδικές και επιθετικές ωθήσεις διαφοροποιούνται. Στη συνέχεια επιτυγχάνεται η 
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ανακάλυψη του αντικειµενικού κόσµου και γίνεται βαθµιαία διάκριση µεταξύ του 

κόσµου αυτού και του φυσικού και πνευµατικού εαυτού του ατόµου. Κατά την 

Jacobson η εικόνα του εαυτού απορρέει µέσα από δύο πηγές: την άµεση γνώση των 

εσωτερικών εµπειριών, των αισθηµάτων και των συναισθηµάτων του ατόµου και 

µέσα από την αντίληψη του σωµατικού και του πνευµατικού εαυτού ως αντικειµένου. 

Η συγκεκριµένη όµως εικόνα δεν είναι πάντα αντικειµενική, αφού το άτοµο 

µεροληπτεί συχνά απέναντι στον εαυτό του (Levin, 1992). 

1.10. Οι απόψεις του Jung για τον εαυτό 
 

Ο Jung υπήρξε µαθητής του Freud αλλά στην πορεία αµφισβήτησε το δάσκαλό 

του και ίδρυσε τη σχολή της Αναλυτικής Ψυχολογίας. Στη θεωρία του η έννοια του 

εαυτού αντιµετωπίζεται ως ισοδύναµη µε την προσωπικότητα ή τη ψυχή. Ο Jung 

υποστηρίζει ότι ο εαυτός αποτελεί ένα αρχέτυπο το οποίο κινητοποιεί τη 

συµπεριφορά και αγωνίζεται να εξασφαλίσει την ενότητα του ψυχικού βίου. Για να 

κατορθώσει να αναδυθεί ο εαυτός, πρέπει πρώτα να αναπτυχθούν και να 

διαφοροποιηθούν οι διάφορες πτυχές της προσωπικότητας. Σαν να πρόκειται για µια 

αδιαφοροποίητη µάζα που πρέπει να διαφοροποιηθεί και στη συνέχεια να 

ανασυντεθεί. Για το λόγο αυτό δεν εµφανίζεται πριν από τη µέση ηλικία, αφού ακόµα 

δεν έχει διαφοροποιηθεί αυτή η µάζα. Ο εαυτός λοιπόν κατά τον Jung, είναι το τέλος 

µιας εξελικτικής προσπάθειας για διαφοροποίηση και ανασύνθεση σε ένα δυναµικό 

όλο µιας προσπάθειας για αυτοπραγµάτωση (ενεργοποίηση και ανάπτυξη όλων των 

δυνατοτήτων του ατόµου στο µέγιστο βαθµό, κατανόηση και αποδοχή του εαυτού 

του και εναρµόνιση των στοιχείων της συµπεριφοράς του). Η συµβολική απεικόνιση 

της κυκλικής πορείας του εαυτού βρίσκεται στο mandala (σανσκριτική λέξη για τον 

κύκλο), ένα σύµβολο που συχνά χρησιµοποιεί ο προαναφερόµενος (Λεονταρή, 1996.  

Carducci, 1998.  Levin, 1992).   

H αυτοπραγµάτωση κατά τον Jung προϋποθέτει την ιδανική σύνθεση των εξής 

ψυχολογικών λειτουργιών: της συναίσθησης, της αίσθησης, της σκέψης και της 

ενόρασης. Η πρώτη εφοδιάζει το άτοµο µε συγκεκριµένες εικόνες, αντιλήψεις και 

αναπαραστάσεις του κόσµου. Η δεύτερη στοχεύει στην κατανόηση του εαυτού και 

του σύµπαντος. Τέλος η τρίτη εκτιµά το µέγεθος του πόνου και της ηδονής. Οι 

παραπάνω λειτουργίες δεν αναπτύσσονται ισοµερώς, καθώς κάθε άτοµο έχει 

λειτουργίες που υπερτερούν και άλλες οι οποίες είναι κατώτερες. Η ιδανική 
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αυτοπραγµάτωση απαιτεί µια ιδανική σύνθεση , στην οποία οι παραπάνω λειτουργίες 

αναπτύσσονται ισοδύναµα (Λεονταρή, 1996. Carducci, 1998. Levin, 1992). 

1.11. Οι απόψεις του Kohut για τον εαυτό 
 

Ο Kohut, ιδρυτής της ψυχαναλυτικής σχολής, η οποία φέρει το όνοµα ψυχολογία 

του εαυτού, ορίζει δύο στάδια ανάπτυξης του εαυτού. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο 

ονοµάζεται «στάδιο του αποσπασµατικού εαυτού», τα όρια ανάµεσα στον εαυτό και 

τον κόσµο δεν είναι σαφή. Κάθε εµπειρία βιώνεται ως µέρος του εαυτού χωρίς ακόµα 

να υπάρχει κάποια σύνθεση. Στο επόµενο στάδιο ανάπτυξης εµφανίζεται ο 

«αρχαϊκός, πυρηνικός, διπολικός εαυτός»: αρχαϊκός επειδή αποτελεί προστάδιο του 

ώριµου εαυτού˙  διπολικός επειδή περιλαµβάνει δύο δοµές, τον «µεγαλοπρεπή 

εαυτό» και την «εξιδανικευµένη γονεϊκή εικόνα», δηλαδή την εσωτερική 

αναπαράσταση ενός εξιδανικευµένου γονιού ως τµήµα του εαυτού˙ και πυρηνικός 

επειδή έχει ένα κέντρο. Ο εαυτός στο στάδιο αυτό έχει συνοχή και διάρκεια αλλά 

µπορεί εύκολα να παλινδροµήσει στο προηγούµενο στάδιο. Επίσης είναι 

διαφοροποιηµένος, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιηµένα αντικείµενα, 

και έχει µια αίσθηση παντοδυναµίας, η οποία προέρχεται από τον «µεγαλοπρεπή 

εαυτό». Η κατάσταση της µη διαφοροποίησης προέρχεται από τη συγχώνευση µε 

τους εξιδανικευµένους και ενσωµατωµένους άλλους (γονείς, αδέλφια, συγγενείς κ.ά.). 

Τα αντικείµενα ονοµάζονται «αυτοαντικείµενα» και βιώνονται ως επέκταση του 

εαυτού.  Πίσω από τη λέξη αυτή ο Kohut φαίνεται ότι υπονοεί τα πρόσωπα τα οποία 

φροντίζουν το βρέφος και ικανοποιούν τις ανάγκες του. Επιπροσθέτως ο Kohut κάνει 

λόγο και για τον ώριµο εαυτό χωρίς όµως να προχωρεί πέρα από το δεύτερο στάδιο. 

Ο συγκεκριµένος εαυτός αναπτύσσεται από τον αρχαϊκό και εξακολουθεί να είναι 

διπολικός. Στην ωριµότητα ο «µεγαλοπρεπής εαυτός» έχει ρεαλιστικές φιλοδοξίες, 

ενώ ο εαυτός που περιλαµβάνει την εξιδανικευµένη γονεϊκή εικόνα αναπτύσσει τα 

ιδανικά και τις αξίες. Κατά την ανάπτυξη του ώριµου εαυτού, οι ιδιότητες και τα 

γνωρίσµατα τα οποία έχει πάρει το άτοµο από τους άλλους αποκτούν µια αυτονοµία 

και οργανώνονται σε ένα λειτουργικό σύνολο (Λεονταρή, 1996. Levin, 1992). 

Καταλήγοντας, «η θεωρία του Kohut προσφέρει µια νέα διάσταση στην κατανόηση 

του εαυτού: την έννοια της συνοχής και της αποσπασµατικότητάς του. Ο εαυτός 

µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο συνεκτικός και υπάρχει πάντα η πιθανότητα 
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της παλινδρόµησης στην προγενέστερη αποσπασµατική του µορφή» (Λεονταρή, 

1996, 48). 

1.12. Φαινοµενολογία και εαυτός 
 

Η φαινοµενολογία ξεκίνησε ως φιλοσοφικό κίνηµα µε ιδρυτή τον Husserl.  Στη 

συνέχεια διείσδυσε στο χώρο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Το ενδιαφέρον της 

φαινοµενολογίας δε στρέφεται στην ίδια την πραγµατικότητα αλλά στο νόηµα που 

της δίνει το άτοµο και στον τρόπο που ερµηνεύει τα ερεθίσµατα τα οποία 

προσλαµβάνει. Η ερµηνεία αυτή εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβάνεται τον εαυτό του. Τα περισσότερα άτοµα προσπαθούν να διατηρήσουν 

µια θετική εικόνα του εαυτού τους και αυτό καθορίζει τη συµπεριφορά τους. Είναι 

λοιπόν φανερό ότι στη φαινοµενολογία δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην 

υποκειµενική και όχι στην κοινωνική πραγµατικότητα (Λεονταρή, 1996). Στη 

συνέχεια εξετάζονται οι απόψεις αναφορικά µε τον εαυτό των φαινοµενολόγων 

Snygg και Combs, Rogers και Kelly, οι οποίοι διακρίθηκαν στο χώρο της 

ψυχολογίας: 

1.12.1. Οι απόψεις των Snygg και Combs, Rogers και Kelly για τον εαυτό 
 

Κατά τους Snygg & Combs  ο εαυτός είναι ταυτόχρονα και αντικείµενο και 

υποκείµενο. Στη διαµόρφωσή του βασικό ρόλο διαδραµατίζουν τα αισθήµατα, οι 

αντιλήψεις και οι εµπειρίες του ατόµου. Έµφαση δίνεται στο σύνολο των συνειδητών 

εµπειριών σε µια ορισµένη στιγµή, το οποίο ορίζεται ως «φαινοµενολογικό πεδίο» και  

προσδιορίζει κάθε µορφή ανθρώπινης συµπεριφοράς. Το τελευταίο αποτελείται από 

τρεις οµόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός ονοµάζεται αντιληπτικό 

πεδίο και περιέχει όλες τις αντιλήψεις του ατόµου. Ο µεσαίος ονοµάζεται 

φαινοµενολογικός εαυτός και περικλείει όλες τις αντιλήψεις του ατόµου για τον εαυτό 

του. Τέλος ο εσωτερικός ονοµάζεται αυτοαντίληψη και περιέχει όλες τις σηµαντικές 

αντιλήψεις του ατόµου για τον εαυτό του (Snygg και Combs, 1949).  

Σύµφωνα µε τον Rogers, υπάρχουν δύο συστήµατα τα οποία παίζουν ρόλο στη 

διαµόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας ο οργανισµός και ο εαυτός. Ο 

οργανισµός είναι ο χώρος στον οποίο περικλείονται οι εµπειρίες του ατόµου. Η 

ολότητα των εµπειριών ονοµάζεται «φαινοµενολογικό πεδίο», το οποίο αποτελεί το 

προσωπικό σύστηµα αναφορών του ατόµου. Τα µέρη του πεδίου φαινοµένων, τα 
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οποία κάποιος θεωρεί ως εαυτό του, συνιστούν την έννοια του εαυτού. Ο Rogers, 

λοιπόν, θεωρεί ότι ο εαυτός είναι µια οργανωµένη µορφή των αντιλήψεων, που είναι 

αποδεκτές από τη συνείδηση στην οποία δίνει έµφαση χωρίς να αποκλείει ότι τα 

ασυνείδητα κίνητρα µπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη συµπεριφορά. Τρία είδη 

εαυτού διακρίνονται από τον προαναφερόµενο µελετητή: ο ιδανικός εαυτός (ideal 

self), ο οποίος περιλαµβάνει αντιλήψεις που έχουν µεγάλη αξία για το άτοµο, ο 

πραγµατικός εαυτός (true self), ο οποίος περιλαµβάνει τις πραγµατικές αντιλήψεις του 

ατόµου για τον εαυτό του και ο κοινωνικός εαυτός (social self). Ο τελευταίος 

διαµορφώνεται µέσα από τις κρίσεις και την αλληλεπίδραση µε τους σηµαντικούς 

άλλους (γονείς, συγγενείς, φίλους, δασκάλους), µε αποτέλεσµα πολλές φορές να 

αγνοούνται τα συναισθήµατα του πραγµατικού εαυτού. Τέλος ο Rogers υποστηρίζει 

ότι υπάρχουν δύο τάσεις κατά την εξέλιξη του εαυτού: η τάση για ενεργοποίηση και η 

τάση για αυτοπραγµάτωση. Η πρώτη αφορά µια εγγενή γενική τάση του οργανισµού 

να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητές του για να ζει καλύτερα. Η δεύτερη περιορίζεται 

στις εµπειρίες οι οποίες έχουν αποκτηθεί και παίρνουν τη µορφή συµβόλων στο χώρο 

του Εγώ. Τις εµπειρίες αυτές ο εαυτός προσπαθεί να κάνει πράξη (Καλαντζή-

Αζίζη,1993. Λεονταρή, 1996. Μαλικίωση-Λοϊζου, 1980. Pervin και John, 2001). 

Ο Kelly δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη λογική επισηµαίνει ότι το άτοµο 

αντιλαµβάνεται τον κόσµο και προβλέπει γεγονότα µέσα από τα νοητικά σχήµατα ή 

τις προσωπικές δοµές που δηµιουργεί. Mε τον όρο προσωπικές δοµές εννοεί τα είδη 

των διακρίσεων τις οποίες κάνουν οι άνθρωποι ως προς τα άτοµα, τα γεγονότα και τα 

αντικείµενα του περιβάλλοντός τους. Κάθε προσωπική δοµή αποτελείται από µια ιδέα 

ή αφηρηµένη έννοια και έχει διπολικό χαρακτήρα (καλός-κακός, ευχάριστος-

ενοχλητικός κ.τ.λ.). Το πλήθος των προσωπικών δοµών του κάθε ατόµου 

καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της σκέψης του ή τη λεπτότητα των διακρίσεων 

που κάνει. Οι δοµές είναι καθαρά προσωπικές και οργανώνονται σε ένα σύνθετο 

ιεραρχικό δίκτυο, µε τις σπουδαιότερες στην κορυφή της ιεραρχίας. Αυτές οι 

τελευταίες µπορούν από µόνες τους να περιγράψουν την προσωπικότητα ενός 

ατόµου. Ο Kelly καταλήγει ότι είναι ικανοποιητικό για το ατοµικό Εγώ το να 

ανακαλύπτει ότι έχει κοινές δοµές µε άλλους ανθρώπους. Οι  προσωπικές δοµές  

χρησιµοποιούνται από το άτοµο για να ερµηνεύσει τόσο τη συµπεριφορά των άλλων 

όσο και τη δική του. Ο εαυτός είναι µια θεωρητική δοµή η οποία επιτρέπει στο άτοµο 

τη διαφοροποίησή του από τους άλλους. Σηµαντικό ρόλο για τη δηµιουργία των 

δοµών οι οποίες αφορούν τον εαυτό παίζουν οι προηγούµενες εµπειρίες, όπως οι 
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αντιδράσεις των άλλων απέναντι στο άτοµο (Λεονταρή, 1996. Carducci, 1998. Pervin 

και John, 2001). 

Ανακεφαλαίωση 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε µε συντοµία η ιστορική πορεία της έννοιας 

του εαυτού µέσα από τις απόψεις κάποιων φιλοσόφων και κυρίως: 

• Μέσα από τις απόψεις του James, ο οποίος θεωρείται ο βασικός εµπνευστής της 

θεωρίας του εαυτού. 

• Μέσα από το συµπεριφορισµό και το γνωστικό συµπεριφορισµό. 

• Μέσα από τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου παρουσιάστηκαν οι 

απόψεις των Cooley και Mead . 

• Μέσα από τη θεωρία του Freud, αλλά και άλλων ψυχαναλυτών (Horney, 

Sullivan, Erikson, Adler, Winnicot, Hartmann, Jacobson, Jung,  Kohut). 

• Μέσα από τη φαινοµενολογική σκοπιά και τις θεωρίες των Snygg& Combs, 

Rogers και Kelly.  

• Τέλος µέσα από τη γνωστική άποψη και τις θεωρίες των Epstein και Markus & 

Nurius.  

Από όλα όσα αναφέρθηκαν φαίνεται ότι πάντα υπάρχουν δύο διαστάσεις τις 

οποίες οι διάφορες θεωρίες τονίζουν διαφορετικά: η αποµόνωση του εαυτού και το 

σχετίζεσθαι. Για παράδειγµα ο Descartes τονίζει σχεδόν αποκλειστικά τη διάσταση 

της µοναξιάς. Αντίθετα o Mead και ο Cooley επισηµαίνουν τη σηµασία της σχέσης.  

Οι ψυχαναλυτικές απόψεις για τον εαυτό προσπαθούν να παίξουν το ρόλο του 

µεσολαβητή ανάµεσα στην αποµόνωση και τη σχέση , υιοθετώντας τις έννοιες της 

εσωτερικής αναπαράστασης και των αντικειµενότροπων σχέσεων. 

Τέλος, στον εαυτό δίνονται πολλές και διαφορετικές έννοιες. Ο εαυτός ως κάτι το 

οποίο ισοδυναµεί µε τη ψυχή, ως ενέργεια, ως οργανωτής εµπειριών, ως µια 

ερµηνευτική υπόθεση, ως εµπειρία και ως µια συνεχή ροή συνειδησιακών βιωµάτων 

είναι αυτές που απαντώνται πιο συχνά στην βιβλιογραφία. Παρά όµως την ποικιλία 

και τη διαφορετικότητα των εννοιών οι οποίες αφορούν τον εαυτό, θα µπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι καθεµιά θεωρία τονίζει διαφορετικές πτυχές του εαυτού και 

αντιπροσωπεύει διαφορετικές αλλά αλληλοσυµπληρούµενες µεθόδους προσέγγισης. 

Παραδειγµατικά η φαινοµενολογική θεωρία τονίζει τον ενεργητικό ρόλο του ατόµου 
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στη διαµόρφωση του εαυτού του ενώ η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης 

επισηµαίνει τη σηµασία της συναλλαγής ανάµεσα στο άτοµο και στο περιβάλλον του. 
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν κυρίως κάποιες θεωρητικές απόψεις 

της ψυχολογίας οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια του εαυτού. Το παρόν κεφάλαιο 

αποτελεί συνέχεια του πρώτου, δίνει έµφαση στην αυτοαντίληψη και περιλαµβάνει 

και  θεωρίες νεότερων µελετητών. Ειδικότερα θα εξετασθεί η έννοια της 

αυτοαντίληψης κυρίως µέσα από τη θεωρία του James, από τη σκοπιά της 

συµβολικής αλληλεπίδρασης και  από τις θεωρίες των Cooley και Mead,  από τη 

θεωρία του Adler, από τη σκοπιά της φαινοµενολογικής σχολής και από τις θεωρίες 

των  Snygg και Combs και του Rogers καθώς και µέσα από τις θέσεις του Rosenberg 

και του Coopersmith. Παράλληλα θα αναφερθούν τα επικρατέστερα µοντέλα 

αυτοαντίληψης ,στα οποία στηρίζονται διάφορα ερευνητικά εργαλεία τα οποία έχουν 

χρησιµοποιηθεί στο χώρο της έρευνας. Τα µοντέλα αυτά είναι τα εξής: 

• Το µονοδιάστατο-αθροιστικό µοντέλο του Coopersmith 

• Το µονοδιάστατο-σφαιρικό µοντέλο του Rosenberg 

• Το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter, στο οποίο στηρίζεται η παρούσα 

εργασία   

• Το ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton 

• Το οµοκεντρικό µοντέλο 

• Το µοντέλο µε το διάγραµµα Venn. 

Επιπλέον θα παρουσιαστούν το περιεχόµενο και η δοµή της αυτοαντίληψης µέσα 

από τα διάφορα εξελικτικά στάδια και θα αναφερθούν οι παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την ανάπτυξή της.  

Επικρατεί σύγχυση στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την ορολογία στο χώρο 

της αυτοαντίληψης. Αρκετά συχνή είναι η χρήση των όρων αυτοαντίληψη (self-

concept) και αυτοεκτίµηση (self-esteem). O Rosenberg χρησιµοποίησε τις έννοιες 

αυτές ως συνώνυµες, ενώ ο James τις διαχώρισε επισηµαίνοντας την επίδραση της 

αυτοαντίληψης στην αυτοεκτίµηση. Επίσης ο Coopersmith αντί για τον όρο 

αυτοαντίληψη χρησιµοποιεί τον όρο αυτοεκτίµηση ή αυτοσυναίσθηµα. Εναλλακτικά 

προς τον όρο self-concept γίνεται χρήση των όρων self-estimation, self-identity, self-

awareness. Εναλλακτικά προς τον όρο self-esteem χρησιµοποιούνται οι όροι  self-

regard, self-acceptance, self-respect, self-worth, self-feeling και self-evaluation 

(Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 
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2.1. Η έννοια της αυτοαντίληψης στον William James 

Ο James, επηρεασµένος από τον Descartes, επιχείρησε τη διαφοροποίηση µεταξύ 

δυο θεµελιωδών εννοιών του εαυτού: του Εγώ (I) και του Εµένα (Me).  Πρόκειται για 

ένα διαχωρισµό του εαυτού σε υποκείµενο και αντικείµενο. Το Εγώ είναι ο 

υποκειµενικός εαυτός, ενώ το Εµένα είναι ο αντικειµενικός εαυτός. Ο Εγώ-εαυτός 

είναι αυτός που γνωρίζει, βιώνει συναισθήµατα και συγκινήσεις και υποκινεί 

ενέργειες. Όλες οι εµπειρίες του ατόµου περιλαµβάνονται σε αυτόν και οργανώνονται 

από αυτόν. Ο Εµένα–εαυτός µπορεί να καταστεί αντικείµενο γνώσης, καθώς 

αντιπροσωπεύει το άθροισµα των εµπειρικών και αντικειµενικών γνώσεων για τον 

εαυτό. Συνεπώς αποτελεί αντικείµενο δηµιουργίας του Εγώ-εαυτού. Το Εµένα είναι 

αυτό το οποίο ο James ονόµασε αυτοαντίληψη και περιλαµβάνει, όπως αναφέρθηκε 

στο προηγούµενο κεφάλαιο, τους εξής τοµείς: τον υλικό εαυτό, τον κοινωνικό εαυτό, 

τον πνευµατικό εαυτό και το καθαρό εγώ (Λεονταρή, 1996. Μακρή-Μπότσαρη, 

2001).  

Ο James υποστήριξε ότι οι παραπάνω τοµείς της αυτοαντίληψης ανάλογα µε τη 

σπουδαιότητα την οποία τους αποδίδει το άτοµο, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο  

στην διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης, δηλαδή της σφαιρικής άποψης την οποία έχει 

το άτοµο για την αξία του. Για να το εκφράσει αυτό χρησιµοποίησε µια µαθηµατική 

σχέση, σύµφωνα µε την οποία η αυτοεκτίµηση επηρεάζεται από τις προσωπικές 

φιλοδοξίες και τις υποκειµενικές αξιολογήσεις του ατόµου σχετικά µε την επίτευξη ή 

όχι των επιδιωκόµενων στόχων του. Άρα η αυτοεκτίµηση του ατόµου µπορεί να 

βελτιωθεί είτε µε τη µείωση των προσδοκιών του είτε µε την αύξηση της 

προσπάθειάς του και των προσδοκιών του (Λεονταρή, 1996. Μακρή-Μπότσαρη, 

2001).  

Η µαθηµατική σχέση που χρησιµοποίησε ο James είναι η ακόλουθη: 

Αυτοεκτίµηση =   επιτυχία 

                             Προσδοκίες 

Συγκρίνοντας την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση θα µπορούσε να 

διαπιστώσει κανείς ότι η αυτοαντίληψη είναι η γνωστική πλευρά του εαυτού, 

αποτελώντας µια δήλωση ή περιγραφή του ατόµου για τον εαυτό του, ενώ η 

αυτοεκτίµηση είναι η συναισθηµατική, δείχνοντας το βαθµό στον οποίο το άτοµο 

αποδέχεται και επιδοκιµάζει τον εαυτό του (Λεονταρή, 1996). 
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2.2. Η έννοια της αυτοαντίληψης από τη σκοπιά της συµβολικής 

αλληλεπίδρασης : Cooley και Mead 

Για τους Cooley και Mead η αυτοαντίληψη αποτελεί µια δυναµική διαδικασία, η 

οποία διαµορφώνεται και επηρεάζεται από τις αξιολογήσεις του κοινωνικού συνόλου.  

Κατά τον Cooley το άτοµο προβαίνει σε ερµηνείες οι οποίες αφορούν τον εαυτό του 

λαµβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των σηµαντικών άλλων (γονιών, αδελφών, 

συγγενών, φίλων, δασκάλων κ.ά.) απέναντί του. Εποµένως η αυτοαντίληψη είναι 

εκείνο το οποίο νοµίζει το άτοµο ότι οι σηµαντικοί άλλοι βλέπουν σ’αυτό. Τις 

απόψεις του αυτές ο Cooley τις συµπεριέλαβε στην έννοια του καθρεπτιζόµενου-

εαυτού, η οποία αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Το άτοµο κοιτάζοντας µέσα 

στον κοινωνικό καθρέπτη, διαπιστώνει τις απόψεις των άλλων για τον εαυτό του και 

τις εσωτερικεύει ως δικές του (Κουµή, 1997. Juvoven και Wentzel, 1996). 

Ο Mead διατύπωσε συναφείς απόψεις µε αυτές του James τονίζοντας τη διττή 

υπόσταση του εαυτού ( εαυτός-υποκείµενο και εαυτός-αντικείµενο), και µε αυτές του 

Cooley, υποστηρίζοντας ότι η αυτοαντίληψη διαµορφώνεται µέσα από τη 

συµπεριφορά των άλλων προς το άτοµο και ειδικότερα των προσώπων τα οποία 

βρίσκονται σε συχνή αλληλεπίδραση µαζί του (γονιών, αδελφών, δασκάλων, φίλων 

κ.α.).  Μάλιστα τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο της γλώσσας, αφού µέσω αυτής το άτοµο 

µπορεί να έρθει στη θέση του άλλου απέναντι στον εαυτό του. Αποκτά δηλαδή την 

ικανότητα της ενσυναίσθησης. Η έννοια του «γενικευµένου άλλου» κατέχει 

σηµαντική θέση στη θεωρία του Mead γιατί αντιπροσωπεύει τις συλλογικές κρίσεις 

των σηµαντικών άλλων σχετικά µε τον εαυτό κάποιου.  Η έννοια αυτή δεν είναι ίδια 

σε όλα τα άτοµα και σε όλες τις κοινωνίες. Εξαρτάται από τις αξίες που ασπάζεται το 

κάθε άτοµο, αλλά και από τις αξίες που θεωρούνται σηµαντικές στην κοινωνία στην 

οποία ζει. Τέλος, η αυτοαντίληψη διαµορφώνεται µέσα από το παιχνίδι της µίµησης 

(εκτενής αναφορά γι’αυτό γίνεται στο προηγούµενο κεφάλαιο), κατά το οποίο το 

παιδί συγκρίνει τη συµπεριφορά του σε σχέση µε τους σηµαντικούς άλλους και σε 

σχέση µε το «γενικευµένο άλλο» (Κουµή, 1997. Lindesmith, Anselm και Norman 

1999). 

 2.3.  Η έννοια της αυτοαντίληψης στον  Αdler 

Ο Adler (1974, 13) υποστήριξε ότι η εικόνα την οποία έχει το άτοµο για τον 

εαυτό του, δηλαδή η αυτοαντίληψή του, καθορίζει την συµπεριφορά του. Όπως 
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χαρακτηριστικά έγραψε και ο ίδιος «… είµαι πεπεισµένος ότι η συµπεριφορά ενός 

ατόµου προέρχεται από την ιδέα του». Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρθηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, ο Adler (1974) διατύπωσε την άποψη ότι ανάλογα µε την 

αντίληψη την οποία έχει κάθε άτοµο για τον εαυτό του, θέτει και έναν µοναδικό 

σκοπό ζωής, από τον οποίο καθορίζεται και διαµορφώνεται η συµπεριφορά του και οι 

µελλοντικές του επιδιώξεις. Η επιτυχία ή η αποτυχία στο σκοπό αυτό επηρεάζει είτε 

θετικά είτε αρνητικά το συναίσθηµα κατωτερότητας. Το τελευταίο αφορά κάποιες 

πραγµατικές ή φανταστικές αδυναµίες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την 

αυτοαντίληψή του ατόµου και έχουν ως αποτέλεσµα να µην έχει εµπιστοσύνη στον 

εαυτό του. Προκειµένου να πετύχει τον σκοπό του προσπαθεί να ξεπεράσει ή να 

διορθώσει τις προαναφερθείσες αδυναµίες, επιδιώκοντας την ανωτερότητα και την 

υπεροχή. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η συµπεριφορά του ατόµου ρυθµίζεται µε 

βάση την αυτοαντίληψη του, καθώς η τελευταία καθορίζει το σκοπό που 

αναφέρθηκε. 

2.4. Η έννοια της αυτοαντίληψης στη φαινοµενολογική σχολή – Snygg 

και Combs, Rogers 

Για τους Snygg και Combs «η αυτοαντίληψη είναι η εικόνα του εαυτού, όπως τη 

βλέπει το άτοµο και όχι όπως φαίνεται στους εξωτερικούς παρατηρητές» (Λεονταρή, 

1996,53). Πρόκειται για τα σταθερά χαρακτηριστικά τα οποία θεωρεί ότι το 

αντιπροσωπεύουν πλήρως. Όσον αφορά τους µηχανισµούς οι οποίοι καθορίζουν την 

αυτοαντίληψη, αυτοί είναι εσωτερικοί και δεν εξαρτώνται από τη σχέση του ατόµου 

µε τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον είναι 

σηµαντική αλλά όχι καθοριστική για την διαµόρφωση της αυτοαντίληψης (Λεονταρή, 

1996. Φλουρής 1989).  

Σύµφωνα µε τον Rogers  ο άνθρωπος έχει δύο έµφυτα ένστικτα: το βιολογικό και 

την ορµή για την αυτοπραγµάτωση. Η τελευταία αποτελεί την ανάγκη του για 

δηµιουργικότητα και καταξίωση. Προκειµένου να ικανοποιήσει την τάση του για 

αυτοπραγµάτωση, είναι απαραίτητες οι θετικές εκτιµήσεις των άλλων. Οι εκτιµήσεις 

αυτές συντελούν στη διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης. Σε ορισµένες όµως 

περιπτώσεις, όταν το άτοµο βασίζεται αποκλειστικά στις εκτιµήσεις αυτές, 

συµπεριφέρεται όπως επιθυµούν οι άλλοι και όχι το ίδιο, καταπιέζοντας τον εαυτό 

του. Για να ξεπεράσει την πίεση αυτή χρησιµοποιεί το µηχανισµό της θετικής 
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αυτοεκτίµησης, λαµβάνοντας υπόψη του τη θετική γνώµη που έχει για τον εαυτό του 

και όχι τις απόψεις των άλλων. Μέσα από τις προαναφερόµενες διαδικασίες 

σχηµατίζεται η αυτοαντίληψη, η οποία  αποτελεί ένα οργανωµένο σύνολο 

αντιλήψεων του εαυτού που έχουν την έδρα τους στη συνείδηση. Οι αντιλήψεις αυτές 

αφορούν τα χαρακτηριστικά του ατόµου και τις ικανότητές του, την εικόνα την οποία 

έχει διαµορφώσει για τον εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους καθώς και τους 

στόχους και τα ιδανικά τα οποία θεωρούνται ότι έχουν αρνητική ή θετική επίδραση 

(Νέστορος, 1988).   

2.5. Η έννοια της αυτοαντίληψης στον Rosenberg 
 

O Rosenberg  υποστηρίζει την ύπαρξη µιας ενιαίας αντίληψης εαυτού και δεν 

διαφοροποιεί την αυτοαντίληψη από την αυτοεκτίµηση. Ως αυτοαντίληψη ορίζει τη 

στάση του ατόµου απέναντι στον εαυτό του, τον οποίο θεωρεί αντικείµενο (Κουµή, 

1997. Bong  και Skaalvik, 2003).  

Αναφορικά µε το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης, ο Rosenberg αναφέρει ότι 

περιλαµβάνει στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας, προδιαθέσεις και σωµατικά 

χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία αυτά χωρίζονται σε έξι κατηγορίες: 

• κοινωνικό status 

• συµµετοχή σε οµάδες 

• «ετικέτες» 

• προσωπική ιστορία του ατόµου 

• επίκτητο κοινωνικό  status 

• προσωπική ταυτότητα 

Το κοινωνικό status αποτελείται από παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η 

κοινωνική τάξη, η καριέρα κ.ά. Η συµµετοχή σε οµάδες σχετίζεται µε τις οµάδες στις 

οποίες εντάσσεται το άτοµο µε βάση τα χαρακτηριστικά του και τις επιλογές τις 

οποίες κάνει, π.χ. Γερµανός, Ορθόδοξος. Οι ετικέτες αφορούν τους χαρακτηρισµούς 

οι οποίοι αποδίδονται στα άτοµα εξαιτίας της συµπεριφοράς τους, π.χ. ναρκοµανής, 

οµοφυλόφιλος κ.τ.λ. Η προσωπική ιστορία του ατόµου σχετίζεται µε προηγούµενες 

ιδιότητές του, π.χ. τέως βουλευτής, τέως αλκοολικός. Το επίκτητο κοινωνικό status 

είναι σηµαντικό για την αυτοαντίληψη του ατόµου, αφού σχετίζεται µε το πώς το 

άτοµο βλέπει τον εαυτό του ή µε το πώς θέλει να το βλέπουν οι άλλοι, π.χ. ο ηγέτης 

της τάξης ή του σχολείου, ο καλός µαθητής, ο επιτυχηµένος επαγγελµατίας κ.τ.λ. 
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Τέλος, η προσωπική ταυτότητα αναφέρεται στις σκέψεις, τις επιθυµίες και τα 

συναισθήµατα του ατόµου. Όσον αφορά τη δοµή της αυτοαντίληψης ο Rosenberg 

θεωρεί ότι  διαµορφώνεται µε βάση τέσσερις αρχές: 

1) Την αρχή των κοινωνικών συγκρίσεων, σύµφωνα µε την οποία το άτοµο συγκρίνει 

τον εαυτό του µε τους συνοµηλίκους του κυρίως και µε το κοινωνικό περιβάλλον. 

2) Την αρχή των αντανακλαστικών αξιολογήσεων, σύµφωνα µε την οποία το άτοµο 

ασυνείδητα αξιολογεί  τον εαυτό του µε βάση τις αξιολογήσεις των ατόµων του 

περιβάλλοντός του. 

3) Την αρχή της ψυχολογικής κεντρικότητας µε βάση την οποία το άτοµο 

ενστερνίζεται κάποιες αξίες που είναι αποδεκτές από την οµάδα στην οποία ανήκει 

και σύµφωνα µε αυτές αξιολογεί τον εαυτό του.  

4) Την αρχή των ερµηνειών του ατόµου για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του κατά 

την οποία ο τρόπος ερµηνείας των επιτυχιών και των αποτυχιών συµβάλλει στο 

σχηµατισµό της αυτοεικόνας του (Κουµή, 1997). 

2.6. H έννοια της  αυτοαντίληψης στον Coopersmith 
 

Ο Coopersmith, όπως προαναφέρθηκε, αντί για τον όρο αυτοαντίληψη 

χρησιµοποιεί τον όρο αυτοσυναίσθηµα, επειδή θεωρεί ότι ο πρώτος συγχέεται µε τον 

όρο αυτοεικόνα.  Με τον τρόπο αυτό θέλει να εκφράσει την όψη της αυτοαντίληψης, 

η οποία σχετίζεται µε την αξιολόγηση του εαυτού του ατόµου. Η αξιολόγηση αυτή 

εκφράζει µια στάση αποδοχής ή αποδοκιµασίας απέναντι στον εαυτό, η οποία 

φανερώνει το βαθµό στον οποίο κάποιος πιστεύει ότι είναι ικανός, σηµαντικός, 

επιτυχηµένος και άξιος. Σε αρκετές έρευνες ο όρος αυτοσυναίσθηµα του Coopersmith 

έχει θεωρηθεί ως συνώνυµος µε τον όρο αυτοαντίληψη. Έτσι η κλίµακα του 

προαναφερόµενου ερευνητή «Self-esteem inventory» έχει χρησιµοποιηθεί και για τη 

µέτρηση της αυτοαντίληψης (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).   

Κάτι που είναι αναγκαίο επίσης να αναφερθεί, είναι η σταθερότητα της εικόνας 

του εαυτού, την οποία υποστηρίζει ο Coopersmith, ο οποίος ισχυρίζεται ότι από τη 

στιγµή την οποία σχηµατίζεται η αντίληψη του εαυτού, οποιαδήποτε αλλαγή 

καθίσταται δύσκολη. Ενώ το άτοµο και η αντίληψη του εαυτού έχουν τη δυνατότητα 

της αλλαγής, το πρώτο εµφανίζει µια ανθεκτικότητα απέναντι στις αλλαγές αυτές, 

προκειµένου να διατηρηθεί το αίσθηµα της σταθερότητας και της συνέχειας (Μακρή-

Μπότσαρη, 2001).  
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2.7. Μοντέλα αυτοαντίληψης 

Από τα προαναφερόµενα καταλήγει κάποιος στο συµπέρασµα ότι η αυτοαντίληψη 

για τους περισσότερους ερευνητές είναι η εικόνα που έχει το άτοµο για τον εαυτό 

του. Η τελευταία µπορεί να είναι σωστή ή λανθασµένη, υποκειµενική ή 

αντικειµενική,  επηρεασµένη ή ανεπηρέαστη από το κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες ερευνητικές απόψεις συγκλίνουν στο ότι η 

αυτοαντίληψη είναι µια πολυδιάστατη εικόνα του εαυτού µε πολλές επιµέρους 

εικόνες. Κάθε επιµέρους εικόνα υποδηλώνει την έµφαση την οποία δίνει το άτοµο 

στη συγκεκριµένη πτυχή του εαυτού του. Ωστόσο αρκετές είναι οι διαφωνίες οι 

οποίες παρατηρούνται σχετικά µε τις πτυχές της αυτοαντίληψης µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία διαφόρων µοντέλων για τη δοµή της. Τα επικρατέστερα από αυτά 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

2.7.1. Το µονοδιάστατο-αθροιστικό µοντέλο του Coopersmith 
 

Όπως τονίσθηκε παραπάνω, ο Coopersmith αντί για τον όρο αυτοαντίληψη 

χρησιµοποιεί τον όρο αυτοασυναίσθηµα. Ωστόσο το ερωτηµατολόγιό του για το 

αυτοασυναίσθηµα « Self-esteem inventory» έχει συχνά χρησιµοποιηθεί και για τη 

µέτρηση της αυτοαντίληψης (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Ειδικότερα, στο 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνονται ερωτήσεις αναφορικά µε το 

σχολείο, τους συνοµηλίκους, την οικογένεια καθώς και γενικές ερωτήσεις για τον 

εαυτό. Το άθροισµα των τιµών των απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές αποτελεί για 

τον Coopersmith ένα δείχτη αυτοσυναισθήµατος ή  ένα δείχτη αυτοαντίληψης για 

όσους χρησιµοποίησαν το ερωτηµατολόγιο για τη µέτρηση της έννοιας αυτής. 

∆ηλαδή γίνεται αντιληπτό ότι στο µοντέλο αυτό ο εαυτός είναι µια γενική-

αδιαφοροποίητη εννοιολογική κατασκευή. Η ένσταση σε µοντέλα τέτοιου τύπου είναι 

ότι µέσα από την αθροιστική προσέγγιση όλες οι πτυχές του εαυτού συµβάλλουν 

ισοδύναµα στη διαµόρφωση της γενικής έννοιας του εαυτού (Μακρή-Μπότσαρη, 

2001). 
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εικ.1 Το µονοδιάστατο-αθροιστικό µοντέλο του Coopersmith.     

2.7.2. Το µονοδιάστατο σφαιρικό µοντέλο του Rosenberg 
 

O Rosenberg δεν διαφοροποιεί την αυτοεκτίµηση από την αυτοαντίληψη. Είναι 

από τους πρώτους που αµφισβητεί τα µονοδιάστατα αθροιστικά µοντέλα ,όπως το 

προηγούµενο, µη δίνοντας έµφαση στις  επιµέρους αυτοαντιλήψεις του ατόµου αλλά 

στη σφαιρική φύση της αυτοαντίληψης/αυτοεκτίµησης. ∆ιαφωνώντας λοιπόν µε την 

άποψη ότι η αυτοαντίληψη/αυτοεκτίµηση είναι ένα απλό άθροισµα διαφόρων 

ερωτήσεων για τον εαυτό, τονίζει ότι τα διακεκριµένα στοιχεία του εαυτού 

σταθµίζονται, ιεραρχούνται και συνδυάζονται µέσα από µια σύνθετη εξίσωση, την 

οποία αγνοεί το ίδιο το άτοµο (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  Γι’ αυτό το λόγο στο 

ερωτηµατολόγιό του οι ερωτήσεις αποτυπώνουν άµεσα τις σφαιρικές αξιολογήσεις 

του ατόµου για τον εαυτό του. Η αυτοαντίληψη/ αυτοεκτίµηση είναι το άθροισµα των 

τιµών των απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

εικ. 2  Το µονοδιάστατο – σφαιρικό µοντέλο του Rosenberg/ Ερωτήσεις αυτοαντίληψης 
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2.7.3. Το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter 
 

Η Harter αµφισβητεί τα µονοδιάστατα αθροιστικά µοντέλα και τονίζει ότι δεν 

είναι δυνατόν να αγνοηθεί η πολυδιάστατη φύση των αυτό-περιγραφικών 

εκτιµήσεων. Στο µοντέλο της, στο οποίο στηρίζεται η παρούσα εργασία, το άτοµο 

αναπτύσσει πολλές επιµέρους εικόνες του εαυτού του ως προς τις γνωστικές, 

κοινωνικές ή σωµατικές του δεξιότητες. Οι εικόνες αυτές, οι οποίες αυξάνονται 

καθώς το άτοµο µεγαλώνει, είναι οι αυτοαντιλήψεις του στους επιµέρους τοµείς της 

ζωής του. Κάθε τοµέας αυτοαντίληψης έχει τη δική του σπουδαιότητα για το άτοµο. 

Συνεπώς δε γίνεται λόγος για µια ενιαία αυτοαντίληψη αλλά για αυτοαντιλήψεις σε 

συγκεκριµένους τοµείς, οι οποίες, όπως υποστήριξε και ο James, ανάλογα µε τη 

σπουδαιότητα την οποία τους αποδίδει το άτοµο διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην αυτοεκτίµησή του. Tα ερωτηµατολόγια της Harter αποτελούνται από επιµέρους 

κλίµακες οι οποίες αφορούν συγκεκριµένους τοµείς αυτοαντίληψης. Αυτοί οι τοµείς 

αυτοαντίληψης, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν γνωστικές, κοινωνικές και 

σωµατικές δεξιότητες. Ο µέσος όρος των τιµών των ερωτήσεων καθεµιάς από τις 

επιµέρους κλίµακες αντανακλά το βαθµό αυτοαντίληψης του ατόµου στον αντίστοιχο 

τοµέα της ζωής του (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

 
εικ. 3 Το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter 
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2.7.4. Το ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stαnton   
 Ένα από τα µοντέλα τα οποία υιοθέτησαν µία σφαιρική και πολυδιάστατη άποψη 

για τον εαυτό, είναι το µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton.  Σύµφωνα   µε το         

εικ. 4. Το ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton 

 

τελευταίο, η αυτοαντίληψη έχει ιεραρχική δοµή, ανάλογη µε το µέγεθος των 

πληροφοριών που διαθέτουν τα άτοµα για τον εαυτό τους. Παράλληλα περιλαµβάνει 

δύο διαστάσεις: την περιγραφική (το άτοµο µπορεί να περιγράψει τον εαυτό του) και 

την αξιολογική (το άτοµο µπορεί να αξιολογήσει τον εαυτό του) (Χατζηχρήστου και 

Hoph, 1992. Brinthaumpt και Lipka, 1992. Byrne και Gavin, 1996. Marsh, 1992. 

Marsh, 1990b. Shavelson και Bolus,1982.  Skaalvik και Rankin, 1990). 

Η ιεραρχική δοµή του µοντέλου αυτού είναι η εξής: Στην κορυφή της πυραµίδας  

τοποθετείται η γενική αυτοαντίληψη, η οποία αναφέρεται στις στάσεις και τις 

πεποιθήσεις τις οποίες έχει το άτοµο για τον εαυτό του , δηλαδή κατά πόσο πιστεύει 

ότι είναι σηµαντικό, ικανό και επιτυχηµένο.  Στις κατώτερες βαθµίδες  η 

αυτοαντίληψη συγκεκριµενοποιείται. Έτσι στο ακόλουθο επίπεδο βρίσκεται η 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, η οποία αφορά την εικόνα που έχει διαµορφώσει το 

άτοµο στη Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, την Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήµες, και η µη 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, η οποία αποτελείται από τη κοινωνική, τη 

συναισθηµατική και τη σωµατική αυτοαντίληψη. Η κοινωνική αυτοαντίληψη 

ΓENIKH AYTOANTIΛHΨH
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περιλαµβάνει τους συνοµηλίκους και άλλα κοντινά πρόσωπα (γονείς, συγγενείς, 

δασκάλους κ.ά.). Η συναισθηµατική αυτοαντίληψη σχετίζεται µε τις ιδιαίτερες 

συναισθηµατικές καταστάσεις (χαρά, απογοήτευση, θυµός κ.τ.λ.) και η σωµατική 

αυτοαντίληψη περιλαµβάνει τη σωµατική εµφάνιση και ικανότητα. Η γενική 

αυτοαντίληψη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις επιµέρους αυτοαντιλήψεις. Συνεπώς 

κάθε αλλαγή στη βάση της ιεραρχίας επιφέρει µεταβολή στη γενική αυτοαντίληψη. 

Παράλληλα µεταβολές στη βάση της ιεραρχίας επισκιάζονται από ανώτερες 

ιεραρχικά αυτοαντιλήψεις (Χατζηχρήστου και Hopf, 1992. Brinthaumpt και Lipka, 

1992. Byrne και Gavin, 1996. Marsh, 1992. Marsh, 1990b. Shavelson και Bolus,1982. 

Skaalvik και Rankin, 1990). 

 

2.7.5. To οµοκεντρικό µοντέλο αυτοαντίληψης 
 

 Το οµοκεντρικό µοντέλο υποστηρίζει ότι οι πτυχές της αυτοαντίληψης διαφέρουν 

από άτοµο σε άτοµο αναφορικά µε τη σηµασία τους γι’αυτό.  Σε αντίθεση µε το 

προηγούµενο µοντέλο, το οµοκεντρικό δεν ιεραρχεί τους τοµείς αυτοαντίληψης αλλά 

τους αναπαριστά µε οµόκεντρους κύκλους. Έµφαση δίνεται στο γεγονός ότι οι τοµείς 

αυτοί διαφέρουν ανάλογα µε τη σπουδαιότητα την οποία τους αποδίδει το κάθε άτοµο 

(Λεονταρή, 1996). 

 

εικ.5 Το οµοκεντρικό µοντέλο αυτοαντίληψης 
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Πιο σηµαντικοί και περισσότερο σταθεροί είναι οι τοµείς αυτοαντίληψης οι 

οποίοι βρίσκονται στο κέντρο, ενώ οι τοµείς οι οποίοι περιλαµβάνονται στους 

εξωτερικούς κύκλους έχουν ελάχιστη σπουδαιότητα. Είναι δυνατό να υπάρχει 

ασυµφωνία ανάµεσα στους εξωτερικούς κύκλους και στους εσωτερικούς, οι οποίοι 

έχουν µεγάλη σηµασία αλλά και σταθερότητα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

επισηµανθεί ότι κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου ενδέχεται να γίνουν κάποιες 

ανακατατάξεις τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό. Εποµένως 

κάποιοι τοµείς οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερη σηµασία και βρίσκονταν στο εξωτερικό 

µπορεί να µετακινηθούν προς το εσωτερικό, ενώ κάποιοι άλλοι να χάσουν τη 

σπουδαιότητά τους και να µετακινηθούν προς το εξωτερικό. Για παράδειγµα, όπως 

δείχνει και η παραπάνω εικόνα, ο αθλητικός εαυτός µπορεί να έχει ιδιαίτερη σηµασία 

µέχρι την ηλικία των 30. Αργότερα όµως, έπειτα από κάποια αλλαγή στη ζωή του 

ατόµου, ο αθλητικός εαυτός µετακινείται προς το εξωτερικό ενώ ο ακαδηµαϊκός προς 

το εσωτερικό.  (Λεονταρή, 1996).  

2.7.6. Το µοντέλο µε το διάγραµµα Venn 
 

To διάγραµµα Venn είναι ένα πολυδιάστατο µοντέλο το οποίο παρουσιάζει 

αρκετές διαφορές σε σχέση µε τα προηγούµενα.  Στο µοντέλο αυτό οι πτυχές της 

αυτοαντίληψης δεν ιεραρχούνται αλλά έχουν ισοδύναµη αξία συµβάλλοντας όλες 

µαζί στη διαµόρφωση της γενικής αυτοαντίληψης. Ενώ λοιπόν, στα ιεραρχικά 

µοντέλα οι τοµείς της αυτοαντίληψης ιεραρχούνται µε βάση τη σπουδαιότητά τους, 

από πάνω προς τα κάτω ή από µέσα προς τα έξω (οµοκεντρικό), στο συγκεκριµένο 

δεν υπάρχει τέτοια διαβάθµιση στη σπουδαιότητα των διαφόρων τοµέων 

αυτοαντίληψης. Απλά ορισµένοι από τους τοµείς αυτούς έχουν κάποια κοινά σηµεία.  

Αναλυτικότερα το µοντέλο µε το διάγραµµα Venn απαρτίζεται από διάφορους 

κύκλους. Στον κεντρικό κύκλο βρίσκεται η γενική αυτοαντίληψη και γύρω από αυτόν 

αναπτύσσονται κύκλοι µε τις επιµέρους πτυχές αυτοαντίληψης. Κάποιοι από τους 

κύκλους αυτούς έχουν κοινά σηµεία µε άλλους, τα οποία εκφράζουν τις 

αλληλεπιδράσεις των διαφόρων πτυχών αυτοαντίληψης. Έτσι η οικογένεια φαίνεται 

ότι αλληλεπιδρά µε την συναισθηµατική και την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη του 

ατόµου. Οι πτυχές αυτοαντίληψης στο διάγραµµα Venn είναι οι εξής:  

α) H κοινωνική αυτοαντίληψη, η οποία διαµορφώνεται µέσα από τις 

αλληλεπιδράσεις του παιδιού µε τα άτοµα του περιβάλλοντός του (γονείς, φίλους,  
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δασκάλους κ.ά.). Από τις αλληλεπιδράσεις αυτές, ιδιαίτερη σηµασία έχουν εκείνες τις 

οποίες το ίδιο το παιδί θεωρεί σηµαντικές και επαναλαµβάνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Μέσα από τις προαναφερθείσες συναναστροφές συγκροτείται η 

κοινωνική αυτοαντίληψη του παιδιού.  

β) Η σωµατική αυτοαντίληψη, η οποία σχετίζεται µε την εξωτερική εµφάνιση του 

ατόµου και την εξωτερική εικόνα του εαυτού του. Τα παιδιά δέχονται µηνύµατα 

σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της εµφάνισής τους (ύψος, πάχος, ενδυµασία κ.τ.λ.). 

Τα µηνύµατα αυτά τα ωθούν να διαµορφώσουν τη σωµατική τους αυτοαντίληψη, η 

οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στη γενική αυτοαντίληψή τους.  

γ) Η αυτοαντίληψη της γενικής ικανότητας, η οποία καλλιεργείται µέσα από τις 

επιτυχίες ή τις αποτυχίες σε όλους τους επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης και στους 

στόχους που έχει ένα παιδί. Ανάλογα µε τις επιτυχίες στους στόχους αυτούς 

διαµορφώνεται και ο τοµέας της γενικής ικανότητας.  

δ)Η ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, η οποία οικοδοµείται µέσα από τις επιτυχίες στο 

σχολικό περιβάλλον. Οι επιτυχίες του παιδιού στα µαθήµατα, η σχέση του µε τον 

δάσκαλο και τους συµµαθητές, η στάση των γονιών σε  σχέση µε το σχολείο ,είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης.  

 ε)Το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο παίζει πρωταρχικό ρόλο στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης και της προσωπικότητας. Η σχέση µε τους γονείς και 

η θέση που καταλαµβάνει κάποιος στην οικογένεια καθορίζουν τη σχέση του µε τον 

εαυτό του για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. 

εικ.6 Το διάγραµµα Venn  
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στ)  Τέλος η συναισθηµατική αυτοαντίληψη , η οποία διαµορφώνεται µέσα από 

τις αξιολογήσεις της συµπεριφοράς του παιδιού τόσο από το ίδιο όσο και από το 

περιβάλλον του. Οι θετικές αξιολογήσεις συµβάλλουν σε µια θετική συναισθηµατική 

αυτοαντίληψη, ενώ οι αρνητικές το οδηγούν σε αρνητική συναισθηµατική 

αυτοαντίληψη ( Bracken, Keith και Keith, 2000). 

2.8. Η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

Σύµφωνα µε την Λεονταρή (1996) επικρατεί ένας επιπλέον προβληµατισµός στο 

χώρο της αυτοαντίληψης όσον αφορά τη δυνατότητα εξέλιξής της. Κάποιοι 

µελετητές, όπως ο Rosenberg και ο Anderson, θεωρούν ότι η αυτοαντίληψη 

διαµορφώνεται κατά την πρώτη παιδική ηλικία και παραµένει σχετικά σταθερή. 

Άλλοι µελετητές ,όπως η Harter και ο Epstein, υποστηρίζουν ότι η αυτοαντίληψη 

υφίσταται συνεχείς αλλαγές, αφού το άτοµο δέχεται διαρκώς νέα ερεθίσµατα από το 

περιβάλλον. Η τελευταία αυτή άποψη υποστηρίζεται και από τη παρούσα εργασία, η 

οποία επικεντρώνεται στη σχολική ηλικία. 

 2.8.1. Η αυτοαντίληψη από τη γέννηση έως τα δύο πρώτα χρόνια 

Η Λεονταρή (1996) αναφέρει ότι κατά  τη Mahler το βρέφος αρχίζει να 

αντιλαµβάνεται τον εαυτό του, όταν συνειδητοποιήσει ότι είναι µια ξεχωριστή 

οντότητα, όταν δηλαδή αντιληφθεί τον εαυτό του ως υποκείµενο. Στο σηµείο αυτό το 

βρέφος φτάνει σταδιακά.  Στο πρώτο στάδιο, το οποίο η Mahler ονοµάζει στάδιο 

αυτισµού (autistic stage), η εικόνα του κόσµου είναι συγκεχυµένη και το βρέφος την 

επικεντρώνει στον εαυτό του. Σ’αυτή την αυτιστική κατάσταση το βρέφος επιδιώκει 

την ισορροπία, χωρίς να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους. Στη συνέχεια στο 

στάδιο της συµβίωσης (symbiosis stage) ο εαυτός και η µητέρα θεωρούνται ενιαίο 

σύνολο. Σταδιακά το βρέφος αρχίζει να αποχωρίζεται τη µητέρα  και όταν 

συνειδητοποιήσει ότι το σώµα του και το σώµα της µητέρας δε συνιστούν ένα σώµα, 

τότε αρχίζει να γεννιέται η αυτοαντίληψη. Στην ηλικία των 16-24 µηνών εµφανίζεται 

το στάδιο της διαφοροποίησης (differentiation stage), κατά το οποίο το βρέφος 

αντιλαµβάνεται σταδιακά ότι είναι µια ξεχωριστή οντότητα, η οποία υπάρχει και 

κατά την απουσία της µητέρας. Η διαφοροποίηση συνδέεται µε το αίσθηµα 

ικανοποίησης των βιολογικών και συναισθηµατικών του αναγκών. Όταν λαµβάνονται 

υπόψη όλες του οι ανάγκες δηµιουργεί ένα µνηµονικό χάρτη, βάσει του οποίου θα 

αναζητήσει στο µέλλον τα άτοµα  εκείνα που συνδέονται µε την ικανοποίηση των 



 45

αναγκών αυτών. Στη περίπτωση όµως κατά την οποία δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες 

του νιώθει ανασφάλεια και δυσκολεύεται να αποσυνδεθεί από τη µητέρα. Στο 

επόµενο στάδιο αναπτύσσεται ο κατηγοριακός εαυτός. Τα παιδιά αρχίζουν να 

διαφοροποιούν τον εαυτό τους βάσει κοινών χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η 

ηλικία κ.τ.λ. Παράλληλα αποκτούν το πρώτο χαρακτηριστικό της αυτοαναγνώρισης: 

µπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε φωτογραφίες ή στον καθρέπτη.  

2.8.2.  Η αυτοαντίληψη στην προσχολική και τη σχολική ηλικία 

Στην ηλικία 2-3 ετών δηµιουργείται η βάση για µια θετική αυτοαντίληψη µέσα 

από τις θετικές αντιδράσεις και τις ενισχύσεις του περιβάλλοντος. Στην ηλικία 3-5 

ετών  ο κατηγοριακός εαυτός έχει αναπτυχθεί πλήρως και γίνεται  το βήµα για το 

σχηµατισµό µιας γενικής αυτοαντίληψης. Αυτό πραγµατοποιείται αρχικά µέσα από 

την αντίληψη του  σωµατικού εαυτού. Το παιδί σχηµατίζει την εικόνα του σωµατικού 

του εαυτού, αλλά δε τη σταθεροποιεί ακόµα. Έχει την εντύπωση ότι αν φορέσει µια 

µάσκα ή αλλάξει ρούχα, µπορεί να γίνει κάποιος άλλος ή ακόµη και να αλλάξει φύλο, 

αφού δεν κατανοεί ότι πρόκειται για ένα σταθερό και µόνιµο στοιχείο της 

ταυτότητας. 

  Στην ηλικία 4,5-5 ετών το παιδί κατανοεί τη σταθερότητα και τη µονιµότητα του 

φύλου. Αντιλαµβάνεται δηλαδή ότι το φύλο παραµένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής και ότι δεν αλλάζει παρά τις εξωτερικές διαφοροποιήσεις (π.χ. στο ντύσιµο, 

στη κόµµωση κοκ.). Στην ηλικία 5-7 ετών είναι σε θέση να περιγράψει κάποια 

παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά αλλά δεν µπορεί να κάνει γενικευµένες περιγραφές 

γύρω από τον εαυτό του.  Περιγράφει τον εαυτό του βάσει των ικανοτήτων του 

(ζωγραφίζω ωραία, κολυµπάω γρήγορα), των φυσικών του χαρακτηριστικών (είµαι 

ψηλός, έχω καστανά µάτια), των προτιµήσεών του ( µου αρέσουν τα αεροπλάνα, µου 

αρέσουν τα ζωάκια)  των αγαθών που έχει (έχω ένα µεγάλο φορτηγό, έχω πολλά 

παιχνίδια) και των πράξεων προσφοράς βοήθειας  (βοηθώ τη µαµά µου να φτιάξει 

φαγητό). Τα κριτήρια όµως  τα οποία χρησιµοποιεί το παιδί για να αξιολογήσει τον 

εαυτό του σ’αυτήν την ηλικία είναι απόλυτα, καθώς δεν µπορεί ακόµα να συγκρίνει 

τον εαυτό του µε τους άλλους και οι αυτοπεριγραφές του δεν έχουν συνοχή και 

οργάνωση. Παράλληλα παρατηρείται ανεπάρκεια αυθόρµητης παραγωγής λέξεων 

µέχρι και την ηλικία περίπου των 5 ετών ( Λεονταρή, 1996. Ματσαγγούρας, 1983. 

Παρασκευόπουλος,1985. Dixon, 1998).  
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 Στην ηλικία των 7-11 ετών το παιδί στρέφεται στον εσωτερικό εαυτό και στα 

ψυχολογικά του χαρακτηριστικά, εγκαταλείποντας σταδιακά τις αυτοπεριγραφές,  οι 

οποίες συνδέονται µε τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά και προσπαθεί να περιγράψει 

αυτά που αισθάνεται. Συνειδητοποιεί, δηλαδή, ότι κάποιος µπορεί να διαφέρει από 

τους άλλους ως προς τα συναισθήµατα και όχι µόνο ως προς την εξωτερική εµφάνιση  

Στην αρχή επικεντρώνεται σε απλές περιγραφές (είµαι έξυπνος, είµαι φιλικός κοκ) 

και στη συνέχεια συνθέτει περιγραφές για συναισθηµατικές καταστάσεις (είµαι 

χαρούµενος, είµαι λυπηµένος). Παράλληλα µπορεί να κάνει καλύτερες 

αυτοπεριγραφές ,αφού το λεξιλόγιό του είναι πιο πλούσιο και η σύνταξή του πιο 

σωστή ( Λεονταρή, 1996.  Παρασκευόπουλος,1985. Clark και Symons, 2000).   

2.8.3.   Η αυτοαντίληψη στην εφηβική ηλικία  

Μετά τα 12 έτη, το παιδί έρχεται σε επαφή µε περισσότερους ανθρώπους και 

προσπαθεί να δει τον εαυτό του µέσα από τα µάτια του περιβάλλοντός του. Το 

γεγονός αυτό συµβάλει  στο να αποκτήσει το παιδί µία αυτοαντίληψη µε πολύπλοκη 

µορφή. Αλλάζει το σώµα του, αναδιοργανώνεται η προσωπικότητα του και βρίσκεται 

σε µια διαρκή αναζήτηση της ταυτότητάς του. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί οδηγείται  

σε µια ασταθή αυτοαντίληψη, η οποία παίρνει µια πιο µόνιµη µορφή κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας. Οι αυτοπεριγραφές κατά την περίοδο αυτή γίνονται µε 

αφηρηµένες έννοιες (είµαι ευαίσθητος, εσωστρεφής, αλτρουιστής κοκ) (Λεονταρή, 

1996). Επιπλέον η Μακρή-Μπότσαρη (2001) επισηµαίνει ότι στην εφηβική ηλικία η 

αυτοαντίληψη γύρω από τις σχολικές ικανότητες είναι χαµηλότερη συγκριτικά µε 

µικρότερες ηλικίες, καθώς οι περισσότεροι έφηβοι δίνουν µεγαλύτερη βάση στην 

αµφισβήτηση των καθιερωµένων (αξιών, θεσµών κ.τ.λ.) παρά στα σχολικά 

µαθήµατα. 

2.8.4. Η εξέλιξη της αυτοαντίληψης ως προς τη δοµή της 
 

Παραπάνω έγινε λόγος για την εξέλιξη της έννοιας της αυτοαντίληψης ως προς το 

περιεχόµενό της. Το παρόν υποκεφάλαιο ασχολείται µε τη δοµή της αυτοαντίληψης. 

Η δοµή της αυτοαντίληψης δεν παραµένει σταθερή, αλλά υφίσταται διαφοροποιήσεις 

οι οποίες σχετίζονται µε την προσθήκη περισσότερων κατηγοριών και διαστάσεων 

στην αυτοπεριγραφή του ατόµου. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνεται από τα 

ερωτηµατολόγια τα οποία έχουν κατασκευαστεί για τη διερεύνηση της 

αυτοαντίληψης. Ειδικότερα τα παιδιά 4-7 ετών µπορούν να διακρίνουν τρεις τοµείς 
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αυτοαντίληψης : τις σχέσεις µε τη µητέρα, µε τους συνοµηλίκους και τη σωµατική 

ικανότητα.  Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν µπορούν να µιλήσουν για τη σφαιρική 

εικόνα του εαυτού τους αλλά εκφράζουν την αυτοαντίληψή τους µόνο µέσα από τη 

συµπεριφορά τους. Αυτό συµβαίνει επειδή η συµβολική λειτουργία µέσω της 

γλώσσας δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί ικανοποιητικά, ώστε να εκφραστεί λεκτικά µια 

αφηρηµένη έννοια όπως η σφαιρική εικόνα του εαυτού. Ωστόσο, τα παιδιά 8-14 ετών  

διακρίνουν περισσότερους τοµείς αυτοαντίληψης. Η σχολική ικανότητα, η φυσική 

εµφάνιση και η διαγωγή-συµπεριφορά είναι ορισµένοι από αυτούς τους τοµείς. 

Αναφορικά µε τη σχολική ικανότητα η Λεονταρή (1996, 110) αναφέρει ότι «τα 

παιδιά των δύο µεγάλων τάξεων του ∆ηµοτικού έχουν αναπτύξει σε µεγάλο βαθµό 

την αντίληψή τους αναφορικά µε την ικανότητά τους ή την ανικανότητά τους στα 

σχολικά µαθήµατα». Όσον αφορά τα παιδιά 15-18 ετών, θεωρούνται ότι έχουν την 

ικανότητα να διακρίνουν και άλλους τοµείς αυτοαντίληψης, όπως οι σχέσεις ανάµεσα 

στα δύο φύλα, η φιλία και η εργασιακή ικανότητα. Κατά την περίοδο της 

ενηλικίωσης (20-55 ετών) µπορεί να γίνει διάκριση σε ακόµα περισσότερους τοµείς 

αυτοαντίληψης. Ενδεικτικά αναφέρονται η οργάνωση και η διαχείριση του 

νοικοκυριού, η φροντίδα-ανατροφή, η επάρκεια αυτοσυντήρησης και συντήρησης 

των άλλων (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).      

2.8.5. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης 
 

Η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του 

ατόµου µε διάφορους παράγοντες. Η οικογένεια, το σχολείο και γενικότερα το 

κοινωνικό περιβάλλον διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης. Η εικόνα και τα συναισθήµατα του ατόµου για τον εαυτό του στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν αντανάκλαση του τι πιστεύουν οι άλλοι και 

ιδιαίτερα οι σηµαντικοί άλλοι (γονείς, συγγενείς, δάσκαλοι, φίλοι κ.ά), των οποίων η 

γνώµη έχει ξεχωριστή σηµασία (Λεονταρή, 1996. Μακρή- Μπότσαρη, 2000. Houck, 

1999). 

2.8.5.1 O ρόλος της οικογένειας 
 

Ο ρόλος της οικογένειας στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης θεωρείται πολύ 

βασικός. Ανάλογα µε τη συµπεριφορά των γονιών το παιδί χαρακτηρίζει τον κόσµο 

ευχάριστο και ασφαλή ή νιώθει απογοήτευση και ανασφάλεια. Το συναίσθηµα της 
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ασφάλειας συνδέεται µε την ικανοποίηση όλων των αναγκών του, ενώ το συναίσθηµα 

της ανασφάλειας σχετίζεται µε την παραµέλησή τους. Επίσης, ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιµετωπίζουν οι γονείς το παιδί και η γνώµη τους γι’αυτό ,ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του, επιδρά στον τρόπο µε τον οποίο βλέπει τον εαυτό του. Αν 

νιώθει ότι το αγαπούν, ότι δείχνουν κατανόηση, εµπιστοσύνη και σεβασµό, και έχουν 

µια θετική άποψη για εκείνο, αποκτά θετική εικόνα για τον εαυτό του. Στην αντίθετη 

περίπτωση διαµορφώνει αρνητική αυτοαντίληψη. Αν δηλαδή, το αναπτυσσόµενο 

άτοµο δε λάβει ισχυρές αποδείξεις της γονεϊκής αγάπης, δυσκολεύεται να αναπτύξει 

µια θετική αυτοαντίληψη και να οικοδοµήσει εγκάρδιες και σταθερές κοινωνικές 

σχέσεις µε τον περίγυρό του. ( Λεονταρή, 1996. Μακρή-Μπότσαρη, 2000. Juang & 

Silbereisen, 2002. Philips, 1987). Ο Laing (1971, 9) εκφράζει αυτές τις ιδέες 

ποιητικά: 

«Η µητέρα µ’αγαπά. 

Νιώθω καλά. 

Νιώθω καλά γιατί µ’αγαπά. 

Είµαι καλά γιατί νιώθω καλά. 

Νιώθω καλά γιατί είµαι καλά. 

Η µητέρα µ’αγαπά γιατί είµαι καλά. 

Η µητέρα δε µ’αγαπά. 

Νιώθω άσχηµα. 

Νιώθω άσχηµα γιατί δε µ’αγαπά. 

Είµαι άσχηµα γιατί νιώθω άσχηµα. 

Είµαι άσχηµα γιατί δε µ’αγαπά. 

∆ε µ’αγαπά γιατί είµαι άσχηµα». 

Τα προαναφερόµενα στοιχεία (αγάπη, ζεστασιά, φροντίδα), τα έχει κυρίως 

ανάγκη το παιδί στην αρχή της ζωής του. Αργότερα χρειάζεται «δυνατούς» γονείς, οι 

οποίοι θα φροντίζουν για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, τη παροχή 

ικανοποιητικών προτύπων για µίµηση και αυτονοµίας δράσης, σε συνδυασµό µε την 

εφαρµογή κάποιων κανόνων στη συµπεριφορά. Οι γονείς οι οποίοι νοιάζονται για τις 

ανησυχίες του παιδιού ,ενισχύουν την τάση του για εξερεύνηση, του παρέχουν 

συναισθηµατική στήριξη θέτοντας παράλληλα και κανόνες συµπεριφοράς.  

Επιπρόσθετα συµβάλουν στο να σχηµατίσει το παιδί µια θετική άποψη για τον εαυτό 

του. Αν όµως γίνονται υπερπροστατευτικοί, οδηγούν το παιδί στην έλλειψη 

αυτονοµίας και στη διαµόρφωση αρνητικής αυτοαντίληψης. Αν πάλι παρέχουν στο 
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παιδί απεριόριστη ελευθερία, εκείνο µπορεί να πιστέψει ότι αδιαφορούν και το 

απορρίπτουν σχηµατίζοντας αρνητική εικόνα για τον εαυτό του. Οι προϋποθέσεις 

λοιπόν οι οποίες βοηθούν το παιδί να αποκτήσει θετική αυτοαντίληψη είναι ένας 

συνδυασµός, αφενός της αυστηρής εφαρµογής κάποιων ορίων στη συµπεριφορά του 

και αφετέρου της παροχής ενός σηµαντικού βαθµού αυτονοµίας µέσα στα όρια αυτά. 

Αντίθετα ο υπερβολικός έλεγχος ή η ανυπαρξία ελέγχου συνεπάγεται χαµηλή 

αυτοαντίληψη (Λεονταρή, 1996. Dembo, 1984. Maruyama, Rubin και Kingsbury, 

1981). Ιδιαίτερη σηµασία έχουν και οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι γονείς για 

τις ικανότητές του παιδιού και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα. Όπως έχει αποδειχθεί, οι αντιλήψεις των γονιών σχετικά µε τις 

ικανότητες των παιδιών τους συχνά είναι µη ρεαλιστικές, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται στα παιδιά λανθασµένες εντυπώσεις για τον εαυτό τους.  

Συγκεκριµένα, οι γονείς αρκετές φορές υπερεκτιµούν τις δυνατότητες των παιδιών 

τους και αποδίδουν τις αποτυχίες τους µόνο σε έλλειψη προσπάθειας (Λεονταρή, 

1995). Εξίσου σηµαντικός είναι και ο ρόλος των προσδοκιών των γονιών αναφορικά 

µε την πρόοδο του παιδιού στο σχολείο. Ειδικότερα, οι γονείς οι οποίοι δείχνουν ότι 

πιστεύουν στις ικανότητες του παιδιού ως µαθητή, επηρεάζουν µε θετικό τρόπο την 

αυτοαντίληψη, τη µάθηση και την επίδοσή του (Juang και Silberesein, 2002). 

Επιπλέον η κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση της οικογένειας καθώς και η σειρά 

γέννησης των παιδιών είναι παράµετροι που επιδρούν στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης. Πολλοί ερευνητές (Λεονταρή, 1996. Maruyama et al., 1981) τονίζουν 

ότι συχνά τα άτοµα τα οποία προέρχονται από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, 

παρουσιάζουν αρνητικότερη αυτοαντίληψη σε σύγκριση µε εκείνα τα οποία 

προέρχονται από υψηλότερα κοινωνικά στρώµατα. Παράλληλα αναφέρουν ότι τα 

πρωτότοκα παιδιά στις περισσότερες περιπτώσεις τείνουν να έχουν θετικότερη 

αυτοαντίληψη σε σχέση µε τα επόµενα, ειδικά στον τοµέα της σχολικής ικανότητας.  

 Από τα  στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στο παρόν υποκεφάλαιο, θα 

µπορούσε κανείς να συµπεράνει ότι η οικογένεια είναι ένας σηµαντικός 

προσδιοριστικός παράγοντας ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης. Πέρα όµως από την οικογένεια ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο 

ρόλος του σχολείου , αφού είναι ο κατ’εξοχήν χώρος όπου τίθενται τα θεµέλια της 

αίσθησης ότι είναι κανείς ικανός και αποτελεσµατικός (Λεονταρή, 1996).  Παρακάτω 

παρουσιάζεται ο ρόλος του συγκεκριµένου χώρου στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης.  
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2.8.5.2 Ο ρόλος του σχολείου 
 

Το παιδί µε την πρώτη εγγραφή του στο σχολείο, εισέρχεται σε ένα άγνωστο 

περιβάλλον, µέσα στο οποίο επιβάλλεται να προσαρµοστεί. Οι νέες συνθήκες 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις σχέσεις του µε τους άλλους, τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιδρά και ανταποκρίνεται στο περιβάλλον, καθώς και την αυτοαντίληψή του, η 

οποία µπορεί να υποστεί αλλαγές από τις επιδράσεις του σχολείου. Στη περίπτωση 

αυτή είναι πολύ σηµαντικό το παιδί να ξεκινά τη σχολική του ζωή εφοδιασµένο από 

την οικογένεια µε θετικές εικόνες εαυτού, οι οποίες θα αποτελέσουν βάση 

προσαρµογής στο καινούριο περιβάλλον (Λεονταρή, 1996. Φλουρής, 1989. Burry, 

1982). O Erikson επισηµαίνει ότι στο στάδιο της σχολικής ηλικίας, αν το 

οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον ενθαρρύνουν το παιδί και στηρίζουν τις 

προσπάθειές του, τότε εκείνο αποκτά το συναίσθηµα της φιλοπονίας εντείνοντας τις 

προσπάθειές του αναφορικά µε τη µάθηση. Στη περίπτωση όµως κατά την οποία τα 

παραπάνω περιβάλλοντα λειτουργούν αποθαρρυντικά, το παιδί αναπτύσσει το 

αίσθηµα της κατωτερότητας, πιστεύοντας ότι δεν µπορεί να τα καταφέρει στο 

σχολείο και οδηγείται  σε χαµηλή επίδοση. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά τα 

οποία έρχονται στο σχολείο έχοντας ήδη µια αρνητική αυτοαντίληψη. Η σχολική 

αποτυχία επιβεβαιώνει συχνά την πεποίθηση που έχουν «ότι δεν τα καταφέρνουν», 

καταλήγοντας να εγκαταλείψουν κάθε περαιτέρω προσπάθεια. Συναισθήµατα 

µειονεκτικότητας µπορεί να δηµιουργηθούν και όταν οι προσδοκίες των γονιών δεν 

είναι ρεαλιστικές ωθώντας το παιδί να εγκαταλείψει ένα έργο πριν το τελειώσει, 

επειδή θεωρεί ότι δε µπορεί να κάνει τίποτα σωστά. Στο σηµείο αυτό είναι 

απαραίτητη η επέµβαση του δασκάλου, ώστε να προσδιοριστούν οι συγκρούσεις του 

µαθητή και να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι, οι οποίοι θα τον οδηγήσουν στην 

επίτευξη των προσδοκώµενων στόχων. Επίσης ο εκπαιδευτικός µπορεί να προτείνει 

στους γονείς  να επανεξετάσουν και να τροποποιήσουν τους στόχους κάποιων 

προσδοκιών τους, ώστε να είναι πραγµατοποιήσιµοι ( Λεονταρή, 1996. Φλουρής, 

Κουλοπούλου και Σπυριδάκης, 1981). 

Παράλληλα µε τους παραπάνω παράγοντες, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και το 

συναισθηµατικό κλίµα της τάξης. Αν ο δάσκαλος αποδέχεται το µαθητή, κατανοεί τα 

προβλήµατά του, λειτουργεί παρωθητικά, τον βοηθά να θέτει στόχους και να 

αποφασίζει, τότε ο µαθητής θεωρεί ότι µπορεί να αντεπεξέλθει στις  σχολικές 

απαιτήσεις και διαµορφώνει µια θετική αυτοαντίληψη.  Τα χαρακτηριστικά τα οποία 
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πρέπει να διαθέτει ο δάσκαλος για τη δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού 

κλίµατος είναι η αυθόρµητη-µη προσποιητή συµπεριφορά, η κατανόηση των 

αναγκών του παιδιού και η αποδοχή του. Γενικά για να αποκτήσουν οι µαθητές 

θετική αυτοαντίληψη αναφορικά µε τις ικανότητές τους, πρέπει να τους επιβραβεύει, 

να τους αξιολογεί αντικειµενικά, να δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης, να κατανοεί τις 

ανάγκες τους και να τους αποδέχεται. Επιπλέον πρέπει να αποδέχεται και ο ίδιος τον 

εαυτό του και να ενεργεί ως θετικό πρότυπο προς µίµηση (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας για το σχηµατισµό της αυτοαντίληψης των 

παιδιών σε σχέση µε τις ικανότητές τους, είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

(φαινόµενο του Πυγµαλίωνα). Συγκεκριµένα οι προσδοκίες του δασκάλου για τις 

επιδόσεις και τις ικανότητες των παιδιών στο σχολείο, µεταδίδονται ασυναίσθητα στα 

τελευταία και συνήθως επηρεάζουν τις προσδοκίες τους για το ίδιο θέµα καθώς και 

τις προσπάθειές τους. Έτσι οι προσδοκίες του δασκάλου επηρεάζουν την 

αυτοαντίληψη του µαθητή, τη συµπεριφορά και την επιτυχία του. Μάλιστα κάποιες 

έρευνες (π.χ. Brophy και Good, 1970) αναφέρουν ότι οι «καλοί» µαθητές 

εισπράττουν από το δάσκαλο περισσότερες αµοιβές, µεγαλύτερη αναγνώριση και 

περισσότερη προσοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να βελτιώνουν την επίδοσή τους, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τις προσδοκίες του δασκάλου. Αντίθετα οι «κακοί» µαθητές 

εισπράττουν περισσότερες ποινές, λιγότερη αναγνώριση, προσοχή και βοήθεια µε 

αποτέλεσµα να απογοητεύονται, να χειροτερεύει η επίδοσή τους κι έτσι να 

επιβεβαιώνουν τις αρνητικές προσδοκίες του εκπαιδευτικού ( Κουτζαµάνης, 1983.  

Λεονταρή, 1996. Caroll και Chall, 1975). 

Εκτός από τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών η αυτοαντίληψη στο σχολείο 

διαµορφώνεται και µέσα από τη σύγκριση της επίδοσης και των ικανοτήτων ενός 

µαθητή σε σχέση µε τα άλλα παιδιά της τάξης. Η σύγκριση αυτή πραγµατοποιείται 

µέσω της διαρκούς συναλλαγής µε τους συµµαθητές του, οι οποίοι του παρέχουν 

πληροφορίες για τις ικανότητές του µέσω της λεκτικής ή της µη λεκτικής τους 

συµπεριφοράς. Η διαδικασία της σύγκρισης ευνοείται ιδιαίτερα σε σχολικά 

περιβάλλοντα τα οποία τα παιδιά κάνουν τις ίδιες εργασίες και συνεπώς οι διαφορές 

τους είναι ευδιάκριτες. Αντίθετα σε ένα σχολικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά της 

τάξης είναι χωρισµένα σε οµάδες, από τις οποίες η καθεµιά εκτελεί διαφορετική 

εργασία, δεν είναι έντονο το φαινόµενο της σύγκρισης (Λεονταρή, 1996. Elliot και 

Bempechat, 2002. Guimond και Roussel, 2001. Wigfield, Eccles, MacIver, Reuman 

και Midgley, 1991. Williams, 1998). Επίσης η επιρροή των συµµαθητών στο σχολείο 
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επιδρά στην αυτοαντίληψη του παιδιού. Όταν οι συµµαθητές υποστηρίζουν το παιδί, 

το αποδέχονται και το ενισχύουν, συντελούν στην απόκτηση θετικής αυτοαντίληψης 

και καλύτερης ικανότητας προσαρµογής στο σχολικό περιβάλλον.  Αρκετές έρευνες 

µάλιστα έχουν δείξει ότι παιδιά τα οποία µεγάλωσαν σε περιβάλλον µε ελάχιστα 

µορφωτικά ερεθίσµατα, µπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου 

λόγω της σχέσης τους µε τους συµµαθητές τους, η οποία τους πρόσφερε 

συναισθηµατική στήριξη. Υπάρχει όµως και η άποψη ότι οι γονείς και οι συµµαθητές 

αποτελούν δύο διαφορετικούς κοινωνικούς κόσµους και ότι ο ρόλος της οικογένειας 

δεν υποκαθίσταται. Οι συµµαθητές µάλιστα πολλές φορές θεωρούνται ότι ευθύνονται 

για τα προβλήµατα συµπεριφοράς του παιδιού. Για παράδειγµα όταν εκδηλώνουν 

επιθετική ή παραβατική συµπεριφορά προς κάποιο παιδί, εκείνο ενδέχεται να 

οδηγηθεί σε αντικοινωνική συµπεριφορά. Ακόµα όταν οι συµµαθητές το απορρίπτουν 

και το αποδοκιµάζουν, είναι πιθανό να το οδηγήσουν σε αρνητική αυτοαντίληψη και 

αυτοεκτίµηση (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Γενικά η σχολική ατµόσφαιρα η οποία 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του µαθητή, παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης των 

ικανοτήτών του και τα συναισθήµατα της εµπιστοσύνης και της ασφάλειας, 

συνδέεται µε τη διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης. Αντίθετα ένα απορριπτικό 

σχολικό κλίµα µπορεί να τον ωθήσει στη διαµόρφωση µιας αρνητικής αυτοαντίληψης  

και γενικά να επηρεάσει αρνητικά τη συµπεριφορά του (Φλουρής, 1983. Φλουρής, 

1989). 

2.8.5.3 Ο ρόλος των µέσων µαζικής επικοινωνίας 
 

Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας συνήθως περιλαµβάνουν το ραδιόφωνο, την 

τηλεόραση, τον κινηµατογράφο, το θέατρο, τα περιοδικά, τις εφηµερίδες κ.ά. Παρά 

το γεγονός ότι δεν δηµιουργούν µια διαπροσωπική σχέση όπως άλλοι φορείς (π.χ. 

οικογένεια, σχολείο κ.ά.), θεωρούνται ότι ασκούν µεγάλη επίδραση στο παιδί , στον 

έφηβο, ακόµη και στον ενήλικο. Ειδικά όσον αφορά το παιδί, αποτελούν µέρος του 

κόσµου του αφού, καθώς µεγαλώνει, αυξάνεται ο χρόνος απασχόλησής του µ’αυτά 

(Φλουρής, Κουλοπούλου και Σπυριδάκης, 1998. Elkin, 1960). 

Η συνεχής ενασχόληση του παιδιού µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (κυρίως µε 

την τηλεόραση και τον κινηµατογράφο που συνδυάζουν εικόνα και ήχο), ενδέχεται να 

επηρεάσει την αυτοαντίληψή του θετικά ή αρνητικά. Αυτό συµβαίνει γιατί τις 

περισσότερες φορές το παιδί συνηθίζει να παίρνει ως δεδοµένα και πραγµατικά όλα 
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αυτά τα οποία παρατηρεί προσπαθώντας να τα µιµηθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις τα 

µηνύµατα τα οποία µεταδίδουν κάποια Μ.Μ.Ε. (π.χ. τηλεόραση, κινηµατογράφος, 

εφηµερίδες, περιοδικά κ. ά.) µπορεί να επηρεάσουν τη γνώµη κάποιου για ορισµένα 

άτοµα (οµοφυλόφιλους, αλλοδαπούς, έγχρωµους κ.ά.) αλλά και την άποψη των 

ατόµων αυτών για τον εαυτό τους. Αυτό συµβαίνει επειδή οι αντιλήψεις των άλλων 

παίζουν συχνά σηµαντικό ρόλο στην αυτοαντίληψη. Για παράδειγµα οι Peterson & 

Thurstone  βρήκαν ότι µια οµάδα λευκών παιδιών ύστερα από την παρακολούθηση 

µιας κινηµατογραφικής ταινίας που περνούσε ρατσιστικά µηνύµατα για τους 

έγχρωµους, σχηµάτισαν γι’ αυτούς αρνητική εντύπωση σε σχέση µ’ αυτήν που είχαν 

προηγουµένως. Η συγκεκριµένη ταινία είναι δυνατό να επηρεάσει και έγχρωµα 

παιδιά κυρίως στη διαµόρφωση χαµηλής αυτοαντίληψης, αφού αντιλαµβάνονται  τις 

αρνητικές απόψεις των άλλων γι’ αυτά ( Κασσωτάκης, 1978 . Elkin, 1960). 

Ο βαθµός βέβαια της επίδρασης που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στο παιδί εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες και ιδιαίτερα από το επίπεδο ανάπτυξής του και από την 

αλληλεπίδραση µε τους σηµαντικούς άλλους (γονείς, αδέλφια, συνοµήλικοι, 

δάσκαλοι κ.ά.). Αν  παραδείγµατος χάριν οι γονείς εξετάζουν προσεκτικά ποιες 

ταινίες βλέπουν τα παιδιά τους, τις παρακολουθούν µαζί και συζητούν για το 

περιεχόµενό τους στο τέλος, τότε εκείνα οδηγούνται να αναπτύξουν την δική τους 

κρίση και να µην επηρεάζονται από καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να συµβάλουν 

σε µια αρνητική αυτοαντίληψη και συµπεριφορά (Φλουρής, Κουλοπούλου και 

Σπυριδάκης, 1981).    

2.8.5.4 Ο ρόλος του πολιτισµικού πλαισίου 
 

Ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος και συγκεκριµένα του πολιτισµικού 

πλαισίου στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός. Οι 

ανθρώπινες σχέσεις και ο τρόπος µε τον οποίο βλέπουν τα άτοµα τoν εαυτό τους 

διαφέρουν συνήθως ανάλογα µε την κοινωνία στην οποία ζουν (Λεονταρή, 1996).  

Ειδικότερα στις δυτικές κοινωνίες (π.χ. της Β. Αµερικής, της Ευρώπης και της 

Αυστραλίας) το άτοµο θεωρείται µια ανεξάρτητη, αυτόνοµη οντότητα, η οποία 

χαρακτηρίζεται κυρίως από εσωτερικά χαρακτηριστικά (ικανότητες, κίνητρα, αξίες) 

και συµπεριφέρεται ανάλογα µε αυτά. Άρα στις κοινωνίες αυτές ενισχύεται η 

αυτονοµία του ατόµου, η δυνατότητα δηµιουργίας, προσωπικής εξέλιξης και η 

ευκαιρία για καθορισµό ατοµικών στόχων και κάλυψη των προσωπικών αναγκών. Η 
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αυτοαντίληψη του άτοµου διαµορφώνεται µέσα από την αξιοποίηση του έµφυτου 

δυναµικού του, την καλλιέργεια των χαρισµάτων του και την ανάπτυξη των ατοµικών 

του χαρακτηριστικών. ∆ιαµορφώνεται, λοιπόν, ένας αυτόνοµος εαυτός, ο οποίος είναι 

ευαίσθητος στο κοινωνικό του περιβάλλον, αλλά η ευαισθησία αυτή συνήθως 

προέρχεται από µια ανάγκη να εκφραστούν ή να επιβεβαιωθούν τα προσωπικά του 

γνωρίσµατα (Λεονταρή, 1996. Fischer, 2000. Niles, 1995. Triandis, 1989. Watkins, 

Acande, Fleming, Ismail, Lefuer, Regmi, Watson, Yu, Adair, Cheug, Gerong, 

Mclnerney, Mpofu, Seugipta και Wondiwu, 1998) . 

Αντίθετα στις κολεκτιβιστικές κοινωνίες (που απαντώνται σε χώρες της 

Λατινικής Αµερικής, της Ασίας και της Αφρικής), επικρατεί η αντίληψη ότι το άτοµο 

είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της φύσης. Αποτέλεσµα της αντίληψης αυτής είναι η 

σχέση µεταξύ του εαυτού και των άλλων να θεωρείται πολύ στενή. Έτσι, στις 

συγκεκριµένες κοινωνίες το άτοµο έχει άµεση σχέση µε τον περίγυρό του, 

αναπτύσσοντας δεσµούς αλληλεξάρτησης, αµοιβαίου σεβασµού και οικειότητας και 

προσδιορίζεται από αυτόν ως προς τις ικανότητες και την αυτοαντίληψή του. Επίσης 

βασικό ρόλο παίζει η ευθυγράµµισή του µε τις επιταγές της κοινωνίας, ενώ τα 

ατοµικά του χαρακτηριστικά θεωρούνται δευτερεύοντα στοιχεία και οι ατοµικοί του 

στόχοι παραµερίζονται θεωρούµενοι ταυτόσηµοι µε τους κοινωνικούς. Η 

µοναδικότητα του ατόµου εκφράζεται µόνο µέσα από τις διαφορετικές 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει. Όπως είναι αντιληπτό η αυτοαντίληψη στα 

συγκεκριµένα πολιτισµικά πλαίσια διαµορφώνεται κυρίως µε βάση τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας στην οποία εντάσσεται κανείς και τη γνώµη των ατόµων που την 

απαρτίζουν ( Λεονταρή, 1996. Fischer, 2000. Kashima και Kim, 1995. Niles, 1995.  

Stevens, 1996. Triandis, 1989. Watkins et al., 1998) .  

Η ακριβής όµως επίδραση των προαναφερόµενων πολιτισµικών πλαισίων στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, αφού η έννοια αυτή 

επηρεάζεται και από πολλούς άλλους παράγοντες ( προσωπική ιστορία του ατόµου, 

κοινωνική τάξη κ.τ.λ.). Επιπλέον δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα µέλη µιας 

κοινωνικής οµάδας αυτοχαρακτηρίζονται µε βάση το πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσονται. Τόσο στις δυτικές όσο και στις κολεκτιβιστικές κοινωνίες επικρατούν 

µεγάλες διαφορές µεταξύ των µελών τους , όπως εξάλλου υπάρχουν και µεγάλες 

οµοιότητες µεταξύ των διαφόρων πολιτισµών (Λεονταρή, 1996). 
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2.8.5.5 Η προσωπική ιστορία του ατόµου 
 

Ένας άλλος παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την αυτοαντίληψη είναι η 

προσωπική ιστορία του ατόµου. ∆ιάφορα συµβάντα όπως ο θάνατος ενός 

αγαπηµένου προσώπου, χρόνιες ασθένειες, εγκληµατικές επιθέσεις κ.ά., έχουν ως 

αποτέλεσµα να βιώνει το άτοµο, ίσως για πρώτη φορά, πόσο τρωτό είναι. Η 

συνειδητοποίηση αυτή συνεπάγεται µια αλλαγή στις αντιλήψεις τις οποίες έχει για 

τον εαυτό του και για τον κόσµο γύρω του. Είναι λοιπόν πιθανό να αρχίσει να 

πιστεύει ότι ο κόσµος είναι απειλητικός και χωρίς νόηµα, και να αξιολογεί τον εαυτό 

του πιο αρνητικά από ό,τι πριν κάποιο συµβάν (Λεονταρή, 1996). Οι παραπάνω 

ισχυρισµοί επιβεβαιώνονται από αρκετές έρευνες. Η  Janoff-Bulmann (1989), σε 

σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι τα άτοµα που είχαν βιώσει κάποιο τραυµατικό 

γεγονός κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας (θάνατο γονέα ή αδελφού/αδελφής, 

αιµοµιξία, βιασµό, διαζύγιο γονιών, πυρκαγιά, σοβαρό ατύχηµα) είχαν πιο αρνητική 

στάση απέναντι στη ζωή σε σύγκριση µε τα άλλα υποκείµενα της έρευνας καθώς και 

σηµαντικά χαµηλότερη αυτοαντίληψη. Την παραπάνω έρευνα επανέλαβαν και οι 

Catlin & Epstein θέλοντας να διερευνήσουν αν  η φύση ενός συµβάντος αποτελεί 

σηµαντική διαµεσολαβούσα µεταβλητή στη σχέση αυτοαντίληψης και τραυµατικών 

γεγονότων και αν οι επιδράσεις των τελευταίων εξασθενούν µε την πάροδο του 

χρόνου. Τα αποτελέσµατα της ερευνάς τους συµφωνούν µε την προαναφερόµενη 

έρευνα. Συγκεκριµένα και οι ερευνητές αυτοί διαπίστωσαν ότι τα άτοµα τα οποία 

είχαν βιώσει τραυµατικά γεγονότα είχαν αρνητική αυτοαντίληψη και έβλεπαν τον 

κόσµο µε αρνητικό τρόπο.  Όµως τα διάφορα γεγονότα επέδρασαν διαφορετικά σε 

κάθε άτοµο και η διάρκεια της επίδρασης αυτής συσχετιζόταν άµεσα µε τη φύση του 

συµβάντος. Για παράδειγµα το διαζύγιο και ο βιασµός είχαν παρόµοια αρνητική 

επίδραση στην αυτοαντίληψη κάποιων ατόµων και στον τρόπο µε τον οποίο 

αποδέχονταν τους άλλους. Η επίδραση στην αυτοαντίληψη εξασθένιζε µε την πάροδο 

του χρόνου, αλλά ο τρόπος αποδοχής των άλλων παρέµενε αρνητικός. Οι ερευνητές 

επισηµαίνουν ότι όλα τα τραυµατικά γεγονότα έχουν αρνητικές επιδράσεις, αλλά οι 

τελευταίες  διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη φύση των γεγονότων(Λεονταρή, 1996).  
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2.8.5.6 Ο ρόλος των προσωπικών παραγόντων 
 

Προηγουµένως αναφέρθηκαν οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το 

σχηµατισµό της αυτοαντίληψης. Πέρα από αυτούς όµως, έµφαση δίνεται και στο 

ρόλο των προσωπικών παραγόντων στον τοµέα αυτό, οι οποίοι θεωρούνται εξίσου 

σηµαντικοί ή σηµαντικότεροι από τους προαναφερόµενους.  Αρχικά βασικός είναι ο 

ρόλος των ερµηνειών που κάνει το άτοµο για τα αποτελέσµατα των ενεργειών του, 

επιτυχηµένων και αποτυχηµένων (αιτιολογικές αποδόσεις). Οι αιτιολογικοί 

προσδιορισµοί των ατόµων επηρεάζουν την αυτοαντίληψή τους αλλά και η 

αυτοαντίληψη επηρεάζει τους προσδιορισµούς αυτούς. Για παράδειγµα οι µαθητές 

που αποδίδουν τις αιτίες των επιδόσεών τους σε εσωτερικούς παράγοντες ( π.χ. 

εξυπνάδα, καλή µνήµη, επιµέλεια κ.τ.λ.), διαπιστώνεται ότι συχνά εµφανίζουν υψηλή 

αυτοαντίληψη αναφορικά µε τις ικανότητές τους στο σχολείο. Αντίθετα όσοι 

πιστεύουν ότι οι επιδόσεις τους οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. τύχη,   

έλλειψη βοήθειας από τους γονείς και το δάσκαλο, δυσκολία µαθηµάτων κ.ά.), τους 

οποίους δεν µπορούν να ελέγξουν, συνήθως εµφανίζουν χαµηλή αυτοαντίληψη των 

σχολικών τους ικανοτήτων ( Καψάλης, 2000. Λεονταρή,1996. Balter & Tamis-

LeMonda, 1999. Bong & Skaalvik, 2003. Findley και Cooper, 1983. Grolnick, 1991.  

Manning, 1991.  Schmitz και Skinner, 1993). 

Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση που το άτοµο αποδίδει τα αρνητικά συµβάντα 

σε παράγοντες εξωτερικούς-οι οποίοι είτε είναι υπαρκτοί είτε τους κατασκευάζει 

ασυνείδητα το ίδιο-ενώ τα θετικά σε προσωπικές του ιδιότητες. Παραδείγµατος χάριν 

ένα παιδί µπορεί να θεωρεί την επιτυχία του σε ένα διαγώνισµα αποτέλεσµα των 

ικανοτήτων του, ενώ να αποδίδει την αποτυχία του στη δυσκολία του µαθήµατος ή 

στο ότι ήταν άρρωστο λίγες µέρες πριν τις εξετάσεις. Αυτή η τελευταία δικαιολογία η 

οποία κατασκευάζεται από το παιδί, το βοηθά ώστε να µην κατηγορηθεί από κανένα 

για τη χαµηλή απόδοσή του.  Με αυτόν τον τρόπο η αυτοαντίληψή του διατηρείται 

θετική (Greenwald, 1980). 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία ένας ακόµη προσωπικός παράγοντας ο 

οποίος επηρεάζει την αυτοαντίληψη των µαθητών είναι η επίδοσή τους, η επιτυχία 

τους ή η αποτυχία τους στο σχολείο. Η επιτυχία θεωρείται πολύ σηµαντική 

παράµετρος και συνεπάγεται την ανάπτυξη µιας υψηλής αυτοαντίληψης των 

σχολικών ικανοτήτων. Από την άλλη µεριά η αποτυχία έχει ως αποτέλεσµα τη 

διαµόρφωση χαµηλής αυτοαντίληψης σχετικά µε τις ικανότητες στο σχολείο, 
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οδηγώντας το µαθητή σε απογοήτευση, συναίσθηµα κατωτερότητας και ανεπάρκειας, 

αρνητική γνώµη για τον εαυτό και έλλειψη εµπιστοσύνης στις ικανότητές του. Για τη 

σχολική αποτυχία και κατ’ επέκταση το σχηµατισµό µιας αρνητικής αυτοαντίληψης 

ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό και το σχολείο, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις, 

καλλιεργεί τον ανταγωνισµό και ερµηνεύει τα λάθη ως αποτυχίες και όχι ως ευκαιρίες 

για µάθηση. Η ανταγωνιστική ατµόσφαιρά θέτει πολύ υψηλά  κριτήρια για την 

επιτυχία, µε αποτέλεσµα πολλά παιδιά να µην µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά 

και να οδηγούνται στην αποτυχία. Ένα επιπλέον πρόβληµα είναι ότι το σχολείο συχνά 

ωθεί τα παιδιά στην αναζήτηση εξωτερικών αµοιβών, γεγονός το οποίο εξασθενεί το 

συναίσθηµα της επιτυχίας ( Λεονταρή, 1996). Παράλληλα σηµαντική είναι και η 

τάση την οποία έχει πολλές φορές το άτοµο να µεγαλοποιεί το ρόλο του στη 

διαµόρφωση των γεγονότων θέλοντας να διατηρήσει ή να κατασκευάσει µια θετική 

αυτοαντίληψη. Όταν όµως η τάση αυτή φτάνει στα άκρα είναι πιθανό να οδηγήσει σε 

σοβαρές παραµορφώσεις της πραγµατικότητας, οι οποίες επιφέρουν υπερτίµηση του 

εαυτού και υποτίµηση όλων των άλλων (Greenwald, 1980). Συµπερασµατικά, θα 

µπορούσε να ειπωθεί ότι οι άνθρωποι παίζουν ένα ενεργητικό ρόλο στη διαµόρφωση 

της εικόνας του εαυτού τους προσπαθώντας να διατηρήσουν µια θετική και σταθερή 

αυτοαντίληψη, µέσα από διάφορες στρατηγικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 

περιβαλλοντολογικές αλλαγές να µην επηρεάζουν συνήθως τα κεντρικά 

χαρακτηριστικά του εαυτού (Λεονταρή, 1996). 

2.9. Ανακεφαλαίωση 
 

Στο κεφάλαιο αυτό µελετήθηκε η έννοια της αυτοαντίληψης µέσα από: 

• Τη θεωρία του James. 

• Τη σκοπιά της συµβολικής αλληλεπίδρασης και τις θεωρίες των Cooley και 

Mead. 

• Τη θεωρία του Adler. 

• Τη σκοπιά της φαινοµενολογικής σχολής και τις θεωρίες των Snygg & Combs 

και του Rogers. 

•  Τις απόψεις του Rosenberg. 

• Τις απόψεις του Coopersmith. 

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο αντλείται το συµπέρασµα 

ότι µε βάση τους περισσότερους µελετητές η αυτοαντίληψη αφορά την εικόνα του 
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ατόµου για τον εαυτό του, η οποία είτε επηρεάζεται είτε δεν επηρεάζεται από τις 

επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Παράλληλα είναι σωστή ή λανθασµένη, 

υποκειµενική ή αντικειµενική. ∆εν λείπουν όµως και οι διαφωνίες, οι οποίες 

σχετίζονται µε τη δοµή της αυτοαντίληψης. Αυτές ακριβώς οι διαφωνίες οδήγησαν 

στη δηµιουργία διαφόρων µοντέλων αυτοαντίληψης. Τα µοντέλα αυτοαντίληψης που 

παρουσιάστηκαν είναι τα εξής: 

• Το µονοδιάστατο-αθροιστικό µοντέλο του Coopersmith. 

• Το µονοδιάστατο-σφαιρικό µοντέλο τουRosenberg. 

• Το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter. 

• Το ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton. 

• Το οµοκεντρικό µοντέλο. 

• Το µοντέλο µε το διάγραµµα Venn. 

Αναφορικά µε τα µοντέλα της αυτοαντίληψης τα περισσότερα θεωρούν την 

έννοια αυτή ως µια πολυδιάστατη εικόνα του εαυτού µε πολλές επιµέρους πτυχές. 

Σχετικά µε τις πτυχές αυτές επικρατεί διαφωνία ανάµεσα στους ερευνητές, η οποία 

αναλύθηκε παραπάνω.  

Σχετικά µε την αυτοαντίληψη υπάρχει ένας επιπλέον προβληµατισµός, ο οποίος 

ανάγεται στη δυνατότητα εξέλιξής της. Κάποιοι µελετητές (π.χ. Αnderson, 

Rosenberg) υποστηρίζουν τη σταθερότητα της αυτοαντίληψης, ενώ άλλοι (π.χ. 

Harter, Cooley, Mead) τονίζουν ότι η αυτοαντίληψη υφίσταται διαρκώς αλλαγές. Οι 

αλλαγές αυτές µπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες (οικογένεια, σχολείο, 

Μ.Μ.Ε., πολιτισµικό πλαίσιο, προσωπική ιστορία του ατόµου, προσωπικοί 

παράγοντες κ.ά.).   
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3. H ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

 

Η παρούσα εργασία αφορά την αυτοαντίληψη των µαθητών των δύο µεγάλων 

τάξεων του δηµοτικού σχολείου σε σχέση µε το φύλο τους. Μία από τις 

σηµαντικότερες παραµέτρους στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης είναι η επίδραση 

του φύλου.  Το φύλο  είναι από τις πρώτες διακρίσεις τις οποίες κάνουν τα παιδιά και 

επηρεάζει τόσο τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούν το κοινωνικό τους περιβάλλον, 

όσο και τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν στον εαυτό τους (Λεονταρή, 1996. Turner, 

1996).  

Ειδικότερα στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι εξής θεωρίες για τη 

διαµόρφωση του ρόλου του φύλου: 

• οι βιολογικές θεωρίες 

• η θεωρία της κοινωνικής µάθησης 

• η γνωστική-αναπτυξιακή θεωρία 

• η ψυχαναλυτική προσέγγιση 

Έπειτα θα αναφερθεί η εξελικτική πορεία της διαµόρφωσης του ρόλου του φύλου 

καθώς και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και η επίγνωση των παιδιών 

γι’ αυτές. Επιπροσθέτως θα επισηµανθούν και θα αναλυθούν κάποιοι από τους 

παράγοντες που θεωρείται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του ρόλου 

του φύλου. Προτού όµως παρουσιαστούν αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία, είναι 

απαραίτητο να διασαφηνιστούν κάποιοι όροι σχετικά µε το φύλο (βιολογικό φύλο, 

κοινωνικό φύλο, κοινωνικός ρόλος του φύλου, ταυτότητα του κοινωνικού ρόλου του 

φύλου), οι οποίοι απαντώνται συχνά στη βιβλιογραφία και συνδέονται µε την 

αυτοαντίληψη. 

Ο όρος βιολογικό φύλο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις βιολογικές 

κατηγορίες του άνδρα και της γυναίκας και καθορίζεται από τα χρωµοσώµατα και τα 

βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου. ∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης, αφού η εικόνα του εαυτού περιλαµβάνει και τα 

χαρακτηριστικά αυτά. Ο όρος κοινωνικό φύλο αφορά τις κοινωνικές κατηγορίες της 

αρρενωπότητας και της θηλυκότητας και σχετίζεται µε τη συµπεριφορά και τα 

χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται και στα δύο φύλα επηρεάζοντας την 

αυτοαντίληψή τους. Ο κοινωνικός ρόλος του φύλου αναφέρεται σε συµπεριφορές , 

ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις που ορίζονται από την κοινωνία ως κατάλληλα για 
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κάθε φύλο. Παράλληλα παίζει ρόλο στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης του ατόµου, 

καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η εικόνα που σχηµατίζει κάποιος για τον εαυτό του 

βασίζεται στις απόψεις της κοινωνίας σχετικά µε την αρµόζουσα συµπεριφορά και τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που ταιριάζουν στο φύλο του και όχι πάντα στις πραγµατικές 

του δυνατότητες. Τέλος, η ταυτότητα του κοινωνικού ρόλου του φύλου συνδέεται µε 

την αντίληψη που έχει το άτοµο για το φύλο του ( Τurner, 1996). 

 

3.1. Οι θεωρίες διαµόρφωσης του ρόλου του φύλου 
 

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι θεωρίες διαµόρφωσης του ρόλου 

του φύλου, ώστε να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους παρουσιάζονται σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. ∆ιαφορές έχουν βρεθεί ανάµεσα στα δύο 

φύλα σε φυσικά χαρακτηριστικά, σε νοητικές ικανότητες, στη σχολική ζωή, στον 

επαγγελµατικό τοµέα, στην αυτοαντίληψη και γενικά στην προσωπικότητα. Σε 

γενικές γραµµές υποστηρίζεται ότι το φύλο µε το οποίο γεννιέται ο καθένας, µπορεί 

να επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή του. Το ερώτηµα είναι αν οι διαφορές ανάµεσα στα 

φύλα έχουν βιολογική αρχή και είναι αµετάβλητες ή αποκτώνται µέσα από την 

κοινωνική επιρροή και εποµένως µπορούν να αλλάξουν. Οι θεωρίες γύρω από τη 

διαµόρφωση του ρόλου του φύλου διαβεβαιώνουν ότι οι διαφορές είναι όντως 

υπαρκτές. Πέρα όµως από αυτήν την παραδοχή, καθεµιά από αυτές δίνει µια 

διαφορετική ερµηνεία (Κανταρτζή, 2003). Οι ερµηνείες αυτές εξετάζονται στη 

συνέχεια.  

 

3.1.1. Οι βιολογικές θεωρίες 
 

Οι βιολογικές θεωρίες πρεσβεύουν ότι οι διαφορές οι οποίες εντοπίζονται 

ανάµεσα στα δύο φύλα είναι αποτέλεσµα βιολογικών παραγόντων, όπως είναι τα 

χρωµοσώµατα και οι ορµόνες. Τα χρωµοσώµατα αποτελούν πολύπλοκες χηµικές 

δοµές, οι οποίες υπάρχουν σε κάθε σώµα και είναι 46. ∆ύο από αυτά είναι τα 

χρωµοσώµατα του φύλου, αφού είναι υπεύθυνα για τη δηµιουργία των ανδρικών ή 

γυναικείων αναπαραγωγικών συστηµάτων. Τα κορίτσια έχουν δύο Χ χρωµοσώµατα, 

ενώ τα αγόρια έχουν ένα Χ και ένα Υ χρωµόσωµα. Αυτή η γενετική διαφορά οδηγεί 

σε διαφορετική παραγωγή ορµονών του φύλου, τόσο κατά την εµβρυϊκή περίοδο όσο 
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και κατά την ήβη. Οι ορµόνες αυτές συντελούν στη διαφοροποίηση των σωµατικών 

χαρακτηριστικών του κάθε φύλου ( π.χ. κατά την ενδοµήτρια περίοδο σχηµατίζονται 

τα γεννητικά όργανα και κατά την ήβη εµφανίζονται κάποια δευτερεύοντα 

γνωρίσµατα του φύλου: αλλαγή φωνής, εµφάνιση τρίχωσης, έµµηνη ρύση κ.ά.). Η 

διαφοροποίηση αυτή βοηθά στην αυτοαντίληψη, επειδή τα άτοµα µε βάση τα 

χαρακτηριστικά αυτά αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως αρσενικά ή θηλυκά. Η 

κύρια ορµόνη που παράγεται από τους όρχεις είναι η τεστοστερόνη και από τις 

ωοθήκες παράγονται τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη. Παράλληλα υπάρχουν και 

οι ορµόνες του ίδιου γενικού τύπου που παράγονται σε διάφορα µέρη του σώµατος 

και καλούνται ανδρογόνα.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ωοθήκες 

και οι όρχεις παράγουν και τις τρεις ορµόνες αλλά σε διαφορετικές ποσότητες. Τα 

άρρενα όµως παράγουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τις ορµόνες οι οποίες 

χαρακτηρίζουν το φύλο τους από ό,τι τα θήλεα. Το ίδιο ισχύει και για τα θήλεα 

(Κανταρτζή, 2003. Hayes, 1998. Measor και Siker, 1992. Turner, 1996). 

Οι ορµόνες οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο στην οµαλή διαφοροποίηση των 

φύλων είναι τα ανδρογόνα, τα οποία είναι καθοριστικά πριν τη γέννηση. Αν είναι 

παρόντα, το άτοµο θα αναπτυχθεί σε αρσενικό, ενώ αν απουσιάζουν σε θηλυκό. Η 

άποψη λοιπόν των βιολογικών θεωριών είναι ότι αν τα χρωµοσώµατα είναι ΧΧ και οι 

παρούσες ορµόνες είναι  οιστρογόνα, το άτοµο θα συµπεριφέρεται µε γυναικείο 

τρόπο. Αν τα χρωµοσώµατα είναι Χ και Υ τότε το άτοµο θα συµπεριφέρεται µε 

ανδρικό τρόπο. Ο κάθε άνθρωπος όµως δε διαθέτει όλα τα βιολογικά χαρακτηριστικά 

στον ίδιο βαθµό. Για παράδειγµα µολονότι υπάρχουν διαφορές στην εξωτερική 

εµφάνιση ανάµεσα στους περισσότερους άνδρες και γυναίκες υπάρχουν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες κάποιες γυναίκες έχουν περισσότερα αντρικά χαρακτηριστικά και 

µερικοί άνδρες έχουν περισσότερα γυναικεία χαρακτηριστικά.  Επιπλέον είναι πολύ 

δύσκολο να καθοριστεί κατά πόσο οι  διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα έχουν 

βιολογική η κοινωνική αρχή. Ένα µέρος του προβλήµατος οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι βιολογικές θεωρίες βασίζονται σε πειράµατα που έχουν γίνει µόνο σε ζώα. 

Επιπλέον δυσκολεύονται να ερµηνεύσουν τις διαφορές των φύλων ιστορικά ή 

γεωγραφικά. Το να είσαι άνδρας ή γυναίκα διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και 

από ιστορική περίοδο σε ιστορική περίοδο. Η Mead περιγράφει ορισµένες φυλές στις 

οποίες επικρατούν διαφορετικές µορφές συµπεριφοράς από αυτές οι οποίες 

συνηθίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Παραδειγµατικά στη φυλή των Arapesh  

άνδρες και γυναίκες είναι συνεργατικοί, ευγενικοί, ήρεµοι, παθητικοί. Έχουν δηλαδή 
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χαρακτηριστικά τα οποία σε κάποιες κοινωνίες (π.χ. ελληνική) θεωρούνται γυναικεία 

( Κανταρτζή, 2003. Hayes, 1998. Measor και Siker, 1992. Turner, 1996). 

3.1.2. Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης 
 

Σε αντίθεση µε τις βιολογικές θεωρίες, η θεωρία της κοινωνικής µάθησης δέχεται 

το περιβάλλον ως καθοριστικό για τις διαφορές των φύλων. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

αυτή τα παιδιά διαµορφώνουν το ρόλο του φύλου µέσα από µια διαδικασία µάθησης 

η οποία απαιτεί παρατήρηση, µίµηση και ενίσχυση. Τα αγόρια µαθαίνουν την 

ανδρική και τα κορίτσια τη γυναικεία συµπεριφορά, γιατί η τυπική για το κάθε φύλο 

συµπεριφορά συνήθως ενισχύεται και επιβραβεύεται από το περιβάλλον, ενώ η µη 

τυπική τιµωρείται και αγνοείται. Η τυπική για το κάθε φύλο συµπεριφορά γίνεται 

αντιληπτή από τα παιδιά καθώς παρατηρούν και µιµούνται τους γονείς και τους 

συνοµηλίκους και παράλληλα ελέγχουν τη δική τους συµπεριφορά µε τη µέθοδο της 

δοκιµής και της αποτυχίας.  Επιπλέον υποστηρίζεται ότι τα παιδιά συχνά µιµούνται 

µε µεγαλύτερη επιτυχία τα άτοµα τα οποία ανήκουν στο ίδιο φύλο µ’αυτά. Σύµφωνα 

µε τον ισχυρισµό αυτό, ο γονιός ο οποίος ανήκει στο ίδιο φύλο µε το παιδί είναι το 

πιο αποτελεσµατικό πρόσωπο για να επηρεάσει τη συµπεριφορά του. Καθώς το 

περιβάλλον ενισχύει το παιδί να ασχολείται µε ανδρικά ή γυναικεία πράγµατα 

ανάλογα µε το φύλο του, αυτό καταλήγει  σταδιακά να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του 

ως αγόρι ή κορίτσι (∆εληγιάννη και Ζιώγου, 1994. Mischell, 1966). Η επιλογή του 

προτύπου για µίµηση δεν εξαρτάται πάντα από το φύλο του προτύπου αλλά και από 

τα χαρακτηριστικά του τελευταίου. Το παιδί τείνει να µιµείται ενήλικες οι οποίοι 

είναι φιλικοί, ζεστοί και στοργικοί και έχει µαζί τους µια στενή σχέση. Σύµφωνα µε 

την άποψη αυτή οι γονείς είναι στις περισσότερες περιπτώσεις τα πλέον κατάλληλα 

πρότυπα για µίµηση, επειδή η σχέση τους µε τα παιδιά τους είναι πιο συχνές και 

άµεσες ( Bandura και Huston, 1961). 

Η δυνατότητα παρατήρησης και µίµησης της συµπεριφοράς των γονιών δεν είναι 

πάντα ίδια και για τα δύο φύλα.  Ο Lynn υποστηρίζει ότι, επειδή ο πατέρας 

απουσιάζει συχνά από το σπίτι και αφιερώνει λιγότερο χρόνο στα παιδιά από τη 

µητέρα, τα αγόρια έχουν να µιµηθούν ένα πρότυπο πιο ασαφές από αυτό των 

κοριτσιών. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις µαθαίνουν την τυπική για το φύλο τους 

συµπεριφορά µέσα από τις σχετικές περιγραφές της µητέρας και των δασκάλων τους 

και σταδιακά ταυτίζονται όχι µε τον ίδιο τον πατέρα αλλά µε τον στερεότυπο ανδρικό 
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ρόλο. Τα συµπεράσµατα αυτά µπορούν ίσως να εξηγήσουν τη δυσκαµψία των 

αγοριών σε σχέση µε την τυπική για το φύλο τους συµπεριφορά. Ωστόσο οι  Bussey 

και Bandura τονίζουν ότι τα αγόρια πολλές φορές ενδιαφέρονται περισσότερο από τα 

κορίτσια να παίζουν το ρόλο ο οποίος ταιριάζει στο φύλο τους. Μιµούνται µε 

µεγαλύτερη συνέπεια άτοµα του ίδιου φύλου και απορρίπτουν κάθε συµπεριφορά η 

οποία συνδέεται µε το αντίθετο φύλο. Αυτό ίσως προκύπτει ως αποτέλεσµα της 

µεγάλης πίεσης που δέχονται από το κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να µην 

παρεκκλίνουν από την τυπική για το φύλο τους συµπεριφορά (∆εληγιάννη και 

Ζιώγου, 1994). 

Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα για την ερµηνεία 

των διαφορών των δύο φύλων. Στις διαφορές αυτές συγκαταλέγονται και οι διαφορές 

στην αυτοαντίληψη. Παρ’ όλα αυτά στη βιβλιογραφία επισηµαίνονται µερικές 

αδυναµίες της. Ένα βασικό πρόβληµα είναι ότι όλα τα πειράµατα έχουν γίνει σε 

εργαστήρια, χρησιµοποιώντας µορφές συµπεριφοράς οι οποίες µπορούν να 

ενισχυθούν. Ένα άλλο µειονέκτηµα της θεωρίας είναι ότι υπερεκτιµά τις εξωτερικές 

επιρροές στα παιδιά αγνοώντας τον ενεργητικό τους ρόλο στην αλληλεπίδραση και τη 

διαµόρφωση του περιβάλλοντός τους. Παράλληλα η συγκεκριµένη θεωρία 

αναγνωρίζει τη συνεισφορά των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών αλλά δεν τους 

αποδίδει τη καθοριστική επιρροή, την οποία τους αποδίδει η θεωρία της γνωστικής 

ανάπτυξης (  ∆εληγιάννη και Ζιώγου, 1994. Κανταρτζή, 2003. Sayers, 1987). 

 

3.1.3. H θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης 
 

Η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης δίνει έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο 

σκέφτεται το παιδί σε αντίθεση µε την προαναφερόµενη θεωρία, σύµφωνα µε την 

οποία η κοινωνία παίζει το πλέον σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των εµπειριών 

του παιδιού και στον καθορισµό των απόψεων για τα δύο φύλα (Tarvis και Wade, 

1984). O  Kohlberg εκφράζει κυρίως τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης, 

βασιζόµενος στις µελέτες του Piaget και υποστηρίζει ότι ούτε η βιολογία ούτε η 

κοινωνία καθορίζουν τη διαµόρφωση του ρόλου των φύλων αλλά η ίδια η γνωστική 

οργάνωση του κοινωνικού κόσµου ο οποίος περιβάλλει το παιδί και που γίνεται από 

το ίδιο. Το τελευταίο κατηγοριοποιεί τον εαυτό του ως αγόρι ή κορίτσι και σύµφωνα 

µε αυτήν την κατηγοριοποίηση, υιοθετεί τρόπους συµπεριφοράς κατάλληλους για το 



 64

δικό του φύλο. Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις εµφανίζονται περίπου στην ηλικία των 

τεσσάρων ετών αλλά η πορεία δεν ολοκληρώνεται προτού το παιδί συµπληρώσει τα 

έξι ή επτά χρόνια. Όταν δηλαδή γίνονται αντιληπτές οι διαφορές των γεννητικών 

οργάνων. Καθώς αποκτάται η σταθερότητα του φύλου, αυξάνουν οι προτιµήσεις των 

παιδιών για δραστηριότητες και τρόπους συµπεριφοράς που ταιριάζουν µε το φύλο 

τους. Επίσης τείνουν να αξιολογούν θετικά τις δραστηριότητες οι οποίες είναι 

σύµφωνες µε το φύλο τους. H παραδοχή αυτή προϋποθέτει προτεραιότητα στην 

ταυτότητα του φύλου. Τα  παιδιά πρώτα κατηγοριοποιούν το δικό τους φύλο και µετά 

αναζητούν ρόλους  σχετικούς µε το φύλο τους και σε πολλές περιπτώσεις 

καταδικάζουν κάθε παρέκκλιση που παρατηρούν στα άλλα παιδιά. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή είναι ανεξάρτητη από κοινωνικές ενισχύσεις , ταύτιση µε τους 

γονείς κ.τ.λ. (Kohleberg, 1966). 

Παρά το γεγονός ότι η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης έχει επίσης 

χρησιµοποιηθεί σε αρκετές έρευνες για τη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου 

παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες. Αρχικά παραλείπει να ερµηνεύσει τις ατοµικές 

διαφορές στην ανάπτυξη του φύλου. Παράλληλα δε δίνει ικανοποιητική εξήγηση για 

την πρώιµη ορισµένες φορές, έκφραση στερεότυπης ως προς το φύλο συµπεριφοράς. 

Για παράδειγµα σε µια έρευνα  των Bussey και Bandura αποδείχτηκε ότι σε παιδιά 

κάτω των τριών ετών υπήρχαν εµφανείς προτιµήσεις για παιχνίδια τα οποία έχουν 

χαρακτηριστεί στερεότυπα ως προς το φύλο. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η θεωρία της 

γνωστικής ανάπτυξης δεν εξηγεί τις βαθύτερες αιτίες της απόκτησης της ταυτότητας 

του φύλου, ούτε το λόγο για τον οποίο η τελευταία είναι τόσο σηµαντική και κρίσιµη 

για την παραπέρα ανάπτυξη του παιδιού (∆εληγιάννη και Ζιώγου, 1994). 

 

3.1.2. Η ψυχαναλυτική θεωρία 
 

Αν και ο  Freud δεν ασχολήθηκε µε τη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου 

επηρέασε τη σκέψη αρκετών ψυχολόγων. Γενικά θεωρεί ότι η ανθρώπινη 

προσωπικότητα αναπτύσσεται καθώς περνά µέσα από διάφορα ψυχοσεξουαλικά 

στάδια. Το παιδί κατά τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής του περνά από το στοµατικό, το 

πρωκτικό και το φαλλικό στάδιο. Ο γενετήσιος ερωτισµός του φαλλικού σταδίου και 

η σηµασία την οποία αποδίδουν τα παιδιά στη διαφορά των σεξουαλικών οργάνων, 
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οδηγεί τα αγόρια να συµπεριφέρονται ως αρσενικά και τα κορίτσια ως θηλυκά 

(∆εληγιάννη- Ζιώγου, 1994.  Κανταρτζή, 2003). 

Το οιδιπόδειο σύµπλεγµα είναι ο βασικός συντελεστής αυτής της διαδικασίας. 

Γύρω στα 3 µε 4 χρόνια το αγόρι αναπτύσσει ένα έντονο σύνδεσµο µε τη µητέρα του 

και επιθυµεί να την πλησιάσει σεξουαλικά. Ταυτόχρονα βλέπει τον πατέρα του ως 

αντίζηλο και επιθυµεί να πάρει τη θέση του δίπλα στη µητέρα. Τα αρνητικά του 

συναισθήµατα για τον πατέρα, προβάλλονται ασυνείδητα σ’ αυτόν. Έτσι το αγόρι 

πιστεύει ότι ο πατέρας το βλέπει σαν αντίζηλο και ότι θα επιδιώξει να το τιµωρήσει 

για την επιθυµία του να συνδεθεί µε τη µητέρα. Η τιµωρία την οποία φοβάται 

ιδιαίτερα είναι ο ευνουχισµός. Εξαιτίας αυτού του φόβου οι διαφορές των δύο φύλων 

στα γεννητικά όργανα αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. Το γεγονός ότι η µητέρα δε 

διαθέτει αντίστοιχο γεννητικό όργανο, οδηγεί το αγόρι στην πεποίθηση ότι υπάρχουν 

άτοµα τα οποία είναι ήδη ευνουχισµένα και έτσι επιβεβαιώνονται οι φόβοι του. Ο 

µόνος τρόπος για να ξεπεράσει το φόβο του είναι η ταύτιση µε τον πατέρα και τις 

αρσενικές αξίες που εκείνος αντιπροσωπεύει, καταπιέζοντας τα αισθήµατά του για 

την µητέρα. Εξίσου για τα κορίτσια η πορεία προς τη θηλυκή ταυτότητα, περνά από 

τη συνειδητοποίηση της διαφοράς του γεννητικού τους οργάνου, όταν το συγκρίνουν 

µε αυτό των αγοριών. Η έλλειψη πέους τους δηµιουργεί αισθήµατα κατωτερότητας 

και περιφρόνησης του φύλου τους. Σταδιακά η επιθυµία του πέους εξελίσσεται σε µια 

γενικότερη στάση ζήλιας, η οποία πρώτα στρέφεται στη µητέρα, που θεωρείται 

υπεύθυνη για την έλλειψη του πέους. Κατά τη διαδικασία αυτή είναι πιθανό το 

κορίτσι να εµπλακεί στο σύµπλεγµα της Ηλέκτρας στο οποίο ο πατέρας µετατρέπεται 

σε ερωτικό αντικείµενο και η επιθυµία του πέους µετατρέπεται σε επιθυµία για ένα 

παιδί.  Στη συνέχεια αναγκάζεται να αποκαταστήσει τη σχέση της µε τη µητέρα και 

να ταυτιστεί µ’ αυτήν και προσπαθεί να µετατραπεί η ίδια σε ερωτικό αντικείµενο 

που θα τραβήξει την προσοχή κάποιου άλλου άντρα. Τα κορίτσια επειδή θεωρούν ότι 

έχουν ήδη ευνουχιστεί, σταδιακά εγκαταλείπουν και καταπιέζουν το προαναφερόµενο 

σύµπλεγµα και αναπτύσσουν  τη θηλυκή ταυτότητα, ένα Υπερεγώ ασθενικότερο από 

αυτό των αγοριών, αισθήµατα κατωτερότητας και τάσεις για εξάρτηση. Αντίθετα τα 

αγόρια είναι υποχρεωµένα να αντιµετωπίσουν το οιδιπόδειο σύµπλεγµα, 

αναπτύσσοντας µε τον τρόπο αυτό την αρσενική ταυτότητα , τάση για επιτυχία και 

ανεξαρτησία καθώς και ένα ισχυρό Υπερεγώ (∆εληγιάννη και Ζιώγου, 1994.  

Κανταρτζή, 2003).  
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Γενικά σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία, τα παιδιά πρώτα µαθαίνουν για τη 

σεξουαλικότητά τους και µετά αποκτούν πληροφορίες για τους ρόλους των φύλων. Η 

διαφορετική ανατοµική κατασκευή των σεξουαλικών οργάνων και η επιθυµία του 

παιδιού για τον γονέα του αντίθετου φύλου, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, 

την εσωτερίκευση και την επίδειξη διαφορετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας 

και για τα δύο φύλα (Κανταρτζή, 2003). 

  Η θεωρία του Freud δέχθηκε µεγάλη κριτική. Κάποιες από τις διαφωνίες 

αφορούν το δείγµα του (αποκλειστικά ασθενείς), το οποίο θεωρείται περιορισµένο 

και µη αντιπροσωπευτικό. Επιπλέον ο Freud κατηγορήθηκε ότι έχει αρνητική άποψη 

για τις γυναίκες λόγω του ανδροκρατισµού που κατά την άποψη ορισµένων (π.χ. 

φεµινιστικό κίνηµα), επικρατεί στη θεωρία του και λόγω της σπουδαιότητας την 

οποία αποδίδει στις ανατοµικές διαφορές των δύο φύλων (∆εληγιάννη και Ζιώγου, 

1994. Κανταρτζή, 2003). 

Πρόδροµος της κριτικής απέναντι στον Freud υπήρξε η Karen Horney, η οποία 

χωρίς να αρνείται την πιθανότητα ανάπτυξης του φθόνου του πέους και του άγχους 

για τον ευνουχισµό, υποστηρίζει ότι και οι άνδρες αισθάνονται µειονεκτικά απέναντι 

στις γυναίκες. Αυτό συµβαίνει γιατί µε τη µητρότητα οι γυναίκες βρίσκονται σε 

πλεονεκτική θέση. Από τη σύλληψη και µετά η διαδικασία της αναπαραγωγής περνά 

αποκλειστικά στις γυναίκες και αυτή η αίσθηση αποκλεισµού δηµιουργεί στους 

άντρες µια υποσυνείδητη επιθυµία για την εγκυµοσύνη, τη µητρότητα και το 

θηλασµό. Αυτή η υποσυνείδητη επιθυµία πιθανώς εξηγεί την τάση των ανδρών να 

υποτιµούν τις γυναίκες. Άλλοι ερευνητές ( π.χ.  Badinter, Chodorow) δίνουν έµφαση 

στη σχέση µητέρας-παιδιού προκειµένου να εξηγήσουν τις διαφορές ανάµεσα στα 

δύο φύλα. Επισηµαίνουν µάλιστα το ρόλο της σχέσης αυτής στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης, τονίζοντας ότι  αφήνει ανεξίτηλα σηµάδια στον ψυχισµό του ατόµου. 

Θεωρούν εξίσου ότι πρόκειται για µια εµπειρία η οποία δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις 

στα αγόρια και τα κορίτσια. Παρά το γεγονός ότι και τα κορίτσια πρέπει να περάσουν 

από το στάδιο του αποχωρισµού και της εξατοµίκευσης, το αρσενικό βρέφος συναντά 

πρόσθετες δυσκολίες. Αυτό συµβαίνει, επειδή, ενώ για το κορίτσι η διαδικασία αυτή 

αποτελεί µια ταύτιση µε το ίδιο του το φύλο, για το αγόρι απαιτείται τερµατισµός της 

κατάστασης της απόλυτης εξάρτησης την οποία βιώνει ως νεογέννητο τους πρώτους 

µήνες της ζωής του. Αν καταφέρει να αποχωριστεί χωρίς προβλήµατα  τη µητέρα, θα 

µπορεί να ενταχθεί στην οµάδα των ανδρών διαφοροποιούµενο από τη µητρική 

θηλυκότητα. Προκειµένου να το πετύχει αυτό, πρέπει η ίδια η µητέρα να ενισχύσει τα 
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όρια τα οποία το χωρίζουν από  αυτή και να το οδηγήσει στη διαδικασία της 

ατοµικοποίησης.  Αυτό αποτελεί τη βάση της ανδρικής ταυτότητας, που τονίζει τη 

διαφοροποίηση από τους άλλους, ενώ η γυναικεία είναι συσχετιστική ( ∆εληγιάννη 

και Ζιώγου, 1994.  Λεονταρή, 1996). 

Βάσει λοιπόν της σχέσης που αναπτύσσουν τα αγόρια και τα κορίτσια µε τη 

µητέρα, διαµορφώνουν διαφορετική αυτοαντίληψη. Αργότερα η ανδρική ή η 

γυναικεία εικόνα εαυτού εδραιώνεται µέσα από την ενθάρρυνση και την ενίσχυση 

που παρέχει το περιβάλλον. Η γυναικεία αυτοαντίληψη βασίζεται στο σχήµα «εαυτός 

σε αλληλεξάρτηση µε τους άλλους» και διαφέρει ριζικά ως προς το περιεχόµενο και 

τη δοµή από την ανδρική αυτοαντίληψη, η οποία βασίζεται στο γνωστικό σχήµα 

«εαυτός ως αυτόνοµη οντότητα». Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι τα 

γνωστικά σχήµατα τα οποία αφορούν τους άνδρες και τις γυναίκες δεν υφίστανται 

πάντα τη διαφοροποίηση αυτή. Υπάρχει εξίσου η πιθανότητα οι γυναίκες να 

διαµορφώνουν µια εικόνα του εαυτού τους ως αυτόνοµης οντότητας, οι δε άντρες µια 

εικόνα του εαυτού τους σε σχέση µε τους άλλους. Οι παραπάνω διαφορές αυτές των 

δύο φύλων επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών και 

στον τρόπο σκέψης. Επιπλέον η σχέση µε τη µητέρα αποτελεί και την αφετηρία των 

διαφορετικών ικανοτήτων των παιδιών. Τα αγόρια αναπτύσσουν την αίσθηση του 

ξεχωριστού στις διαπροσωπικές σχέσεις και γίνονται τις περισσότερες φορές ικανά να 

αντιµετωπίσουν τις απρόσωπες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ενώ τα κορίτσια 

µεγαλώνοντας µε την αίσθηση της συγχώνευσης γίνονται συνήθως ικανά να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της µητρότητας και της φροντίδας των παιδιών. Το 

ουσιαστικό σηµείο των απόψεων αυτών είναι η επισήµανση ότι  κάποια από τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης κοινωνικής οργάνωσης, όπως η 

διαφοροποιηµένη ως προς το φύλο προσωπικότητα και η ανδρική κυριαρχία σε 

κάποιους τοµείς είναι κοινωνικά και όχι βιολογικά φαινόµενα. Η εντονότερη κριτική 

την οποία δέχονται αυτές οι θεωρίες αφορά την αδυναµία τους να προσδιορίσουν και 

να ερµηνεύσουν τις πραγµατικές αιτίες-ψυχολογικές ή κοινωνικές- οι οποίες 

αναπαράγουν τις κοινωνικές δοµές και τις συγκεκριµένες συµπεριφορές, να 

εµβαθύνουν δηλαδή στην γένεση των αιτιών αυτών (∆εληγιάννη και Ζιώγου, 1994. 

Λεονταρή, 1996). 
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3.1.3. Η σύνθεση βιολογικών, κοινωνικών και γνωστικών παραγόντων 
 

Μέσα από την παρουσίαση των παραπάνω θεωριών για τη διαµόρφωση του 

ρόλου του φύλου γίνεται αντιληπτό ότι καµιά από αυτές δεν είναι ικανή να 

ερµηνεύσει από µόνη της τις υπάρχουσες διαφορές  των δύο φύλων, ανάµεσα στις 

οποίες συγκαταλέγονται και διαφορές στην αυτοαντίληψη. Εποµένως είναι 

απαραίτητη η σύνθεση βιολογικών, κοινωνικών και γνωστικών παραγόντων οι οποίοι 

δίνουν ένα πιο ενεργό ρόλο στο παιδί (Turner, 1996).  

Στην οµαλή ανάπτυξη οι ορµόνες του φύλου προδιαθέτουν τα κορίτσια και τα 

αγόρια να συµπεριφέρονται µε συγκεκριµένους τρόπους (π.χ. τα αγόρια είναι 

σωµατικά πιο δραστήρια) και να έχουν ορισµένες προδιαθέσεις για µάθηση. Από τη 

γέννηση και ύστερα, οι προσδοκίες και οι στόχοι που θέτουν οι γονείς και για τα δύο 

φύλα ασκούν σε αυτά διαµορφωτική επίδραση. Για παράδειγµα οι γονείς µπορεί να 

αντιµετωπίζουν διαφορετικά τα αγόρια και τα κορίτσια ή µπορεί να αντιδρούν µε 

διαφορετικό τρόπο στην ίδια συµπεριφορά, λαµβάνοντας υπόψη το φύλο του παιδιού 

που την εκδηλώνει. Έτσι είναι πιθανό οι γονείς να ενισχύουν το αγόρι να ασχολείται 

µε τα «σκληρά παιχνίδια» και να αποθαρρύνουν το κορίτσι από την επιλογή τέτοιων 

παιχνιδιών. Μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες οι διαφορές µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών είναι δυνατό να διευρυνθούν. Στην ηλικία των τριών ετών η επίγνωση του 

παιδιού για το φύλο του στοχεύει στην οργάνωση των πληροφοριών που σχετίζονται 

µε αυτό.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα εσωτερικά κίνητρα του ατόµου που το ωθούν 

να ενεργεί µε βάση το φύλο του να προστίθενται στις εξωτερικές κοινωνικές πιέσεις 

(Turner, 1996).  

Συµπερασµατικά λοιπόν, το θεωρητικό µοντέλο που θα λάµβανε υπόψη όλους 

αυτούς τους παράγοντες σε συνδυασµό µε το συγκεκριµένο πολιτισµικό περιβάλλον, 

στο οποίο µεγαλώνει ένα παιδί θα µπορούσε να εξηγήσει ικανοποιητικά τις διαφορές 

των δύο φύλων σε διάφορους τοµείς (εξωτερικά χαρακτηριστικά, συµπεριφορά, 

αυτοαντίληψη κ.τ.λ.). 

 

3.2. Η διαµόρφωση του ρόλου του φύλου 
 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα ο ρόλος του φύλου διαµορφώνεται σταδιακά µε 

την πάροδο της ηλικίας. Στην ηλικία των δύο ετών, τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν 

και µπορούν να χρησιµοποιήσουν σωστά λέξεις όπως «µαµά, «µπαµπάς», «αγόρι», 



 69

«κορίτσι» και αντιλαµβάνονται ότι αυτές ανήκουν είτε στην κατηγορία του άντρα 

είτε στην κατηγορία της γυναίκας. Η γνώση βέβαια και η σωστή χρήση των λέξεων 

δεν σηµαίνει ότι το παιδί γνωρίζει το πραγµατικό περιεχόµενο των εννοιών τους. Η 

διάκριση του φύλου στην ηλικία αυτή γίνεται µε βάση εξωτερικά-επιφανειακά 

χαρακτηριστικά όπως είναι η ενδυµασία, η κόµµωση, η οµιλία κ.ά. Για το λόγο αυτό, 

το φύλο δεν είναι ακόµη σταθερό και µόνιµο  χαρακτηριστικό της ταυτότητας. Το 

παιδί πιστεύει ότι µπορεί να αλλάξει τόσο το δικό του φύλο όσο και των άλλων, 

διαφοροποιώντας απλώς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το χτένισµα ή τα 

ρούχα. Η σταθερότητα του φύλου επιτυγχάνεται όταν τα παιδιά µπορούν να 

αντιληφθούν ότι αυτό παραµένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Η µονιµότητα 

του φύλου κατακτάται, όταν µπορούν να γνωρίζουν ότι το βιολογικό φύλο δεν 

αλλάζει παρά τις εξωτερικές αλλαγές στην εµφάνιση ή στα ενδιαφέροντα (π.χ. στην 

κόµµωση, την ενδυµασία, τα παιχνίδια κ.τ.λ.). Η ταυτότητα, η σταθερότητα και η 

µονιµότητα του φύλου είναι έννοιες οι οποίες αποκτώνται στην ηλικία των 4,5-5 

ετών, όπου δίνεται σηµασία στα ανατοµικά χαρακτηριστικά του φύλου (Thompson, 

1975). 

Σε µια παλαιότερη έρευνα του Katcher δόθηκαν σε παιδιά διαφόρων ηλικιών 

ζωγραφικές αναπαραστάσεις παιδιών και ενηλίκων και τους ζητήθηκε να καθορίσουν 

το φύλο κάθε σχεδίου. Μερικά σχέδια έφεραν ενδυµασία , ενώ άλλα ήταν γυµνά. Τα 

σχέδια των ενηλίκων έδειχναν µόνο το άνω µέρος του σώµατος. ∆ιαπιστώθηκε ότι µε 

τη πάροδο της ηλικίας µειωνόταν ο αριθµός των λαθών. Στο 8ο έτος δεν υπήρχε 

κανένα λάθος και όλες οι διακρίσεις στηρίζονταν στις ανατοµικές διαφορές 

(γεννητικά όργανα, στήθος κ.ά).  Ο Katcher επισηµαίνει ότι οι οικογένειες οι οποίες 

ενθαρρύνουν το γυµνό δεν έχουν παιδιά που συνδέουν νωρίτερα τα ανατοµικά 

χαρακτηριστικά µε το φύλο. Ένας παράγοντας ο οποίος σχετίζεται µε τη αναπτυξιακή 

πορεία του ρόλου του φύλου είναι η νοηµοσύνη: τα ευφυή παιδιά, σε σύγκριση µε τα 

παιδιά µέσης νοηµοσύνης, αρχίζουν να χρησιµοποιούν τα ανατοµικά χαρακτηριστικά 

στη διάκριση του φύλου σε µικρότερη ηλικία (Thompson, 1975).   

3.3. Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων 
 

Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων είναι υπεραπλουστευµένες και 

προκατασκευασµένες κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά µε µορφές συµπεριφοράς, 

ικανότητες, ρόλους και επαγγέλµατα των ατόµων, απλώς και µόνο επειδή ανήκουν σε 
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ένα φύλο. Καθορίζουν πως θα έπρεπε να είναι οι άνθρωποι µε βάση το φύλο τους, 

επηρεάζοντας και κατευθύνοντας τα παιδιά µέσα σε προδιαγραµµένους ρόλους, οι 

οποίοι επηρεάζουν την ταυτότητα του φύλου τους. Τα στερεότυπα του ρόλου των 

φύλων σχετίζονται µε την έννοια του σεξισµού, ο οποίος αναφέρεται στην πορεία 

καθώς  τα άτοµα µεγαλώνουν µε τη σκέψη ότι  πρέπει να ενεργούν και να σκέφτονται 

µε τρόπο κατάλληλο για το φύλο τους (Mischel,1986). Έτσι το ανδρικό στερεότυπο 

εµπεριέχει συνήθως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τέτοια όπως  

επιθετικότητα, ανεξαρτησία, τόλµη, γενναιότητα ευφυΐα. Ενώ το γυναικείο  

αναφέρεται συχνά σε χαρακτηριστικά όπως παθητικότητα, εξάρτηση, συµµόρφωση, 

ευγένεια, υποχώρηση. Μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι οι άνδρες και οι γυναίκες συχνά 

χρησιµοποιούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά προκειµένου να αυτοχαρακτηριστούν, 

αφού οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο συνήθως γίνονται δεκτές και 

ενσωµατώνονται στην εικόνα του εαυτού µε σχετική ευκολία. Αυτή η υιοθέτηση των 

στερεοτύπων επιδρά σηµαντικά στην αυτοαντίληψη των ατόµων. ∆εδοµένου ότι οι 

ανδρικές ιδιότητες αξιολογούνται θετικότερα από τις γυναικείες στις δυτικές 

κοινωνίες, αρκετά συχνά έχει βρεθεί ότι οι άντρες έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη 

από τις γυναίκες (Λεονταρή, 1996). 

Ο Broverman (1974) έχει καταλήξει στα εξής συµπεράσµατα: 

• Τα στερεότυπα τα οποία αφορούν το φύλο έχουν ένα υψηλό βαθµό 

διαπολιτισµικής σταθερότητας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι στις περισσότερες 

χώρες τα παιδιά συνδέουν τους όρους «δυνατός», «γρήγορος», «γενναίος», 

«επιθετικός» µε τους άνδρες και τους όρους «στοργικός», «αδύναµος», 

«ευγενικός», «συναισθηµατικός» µε τις γυναίκες. 

• Χαρακτηριστικά που αφορούν τους άντρες αξιολογούνται περισσότερο θετικά 

από ότι όταν αναφέρονται στις γυναίκες. 

• Ο ανδρικός ρόλος αξιολογείται περισσότερο θετικά από άνδρες και γυναίκες. 

Έτσι οι γυναίκες τείνουν να έχουν αρνητικότερη αυτοαντίληψη από τους άνδρες, 

επειδή τα γυναικεία χαρακτηριστικά είναι λιγότερο κοινωνικά αποδεκτά. Τα 

κορίτσια µεγαλώνοντας βιώνουν µια σύγκρουση, γιατί πρέπει να αποφασίσουν αν 

θα επιλέξουν τα θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούνται επιθυµητά για το 

αντίθετο φύλο, και τα οποία όµως κρίνονται ακατάλληλα για τις γυναίκες. 

Αναφορικά µε την επίγνωση των στερεοτύπων των φύλων από τα παιδιά έχει 

αποδειχθεί ότι από το τρίτο ή τέταρτο έτος της ηλικίας τους πολλά παιδιά γνωρίζουν 
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κάποια από αυτά τα στερεότυπα τα οποία σχετίζονται µε παιχνίδια, ρούχα, οικιακές 

εργασίες και επαγγέλµατα. Για παράδειγµα αντιλαµβάνονται ότι οι άντρες φορούν 

συνήθως κοστούµια και οι γυναίκες φορέµατα. Παράλληλα γνωρίζουν ότι ορισµένες 

ενασχολήσεις είναι πιο χαρακτηριστικές των αντρών (π.χ. οδηγούν φορτηγά, 

επισκευάζουν αυτοκίνητα) και άλλες είναι πιο χαρακτηριστικές των γυναικών (π.χ. 

πλένουν, καθαρίζουν, µαγειρεύουν). ∆εν πρόκειται όµως για πλήρη επίγνωση των 

στερεοτύπων του φύλου. Η τελευταία επιτυγχάνεται γύρω στην ηλικία των 8 ετών και 

είναι δυνατό να καθορίσει την αυτοαντίληψη του ατόµου, αφού εκείνο τις 

περισσότερες φορές τείνει να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του µε βάση τις αντιλήψεις, 

οι οποίες επικρατούν για το φύλο του (Kuhn, 1978).  

3.4. Φορείς της διαµόρφωσης του ρόλου των φύλων 

3.4.1. Οικογένεια 
 

Τα παιδιά γεννιούνται σε µια κοινωνία, η οποία έχει µια ιδιαίτερη προτίµηση για 

το ανδρικό φύλο και τα κοινωνικά στερεότυπα περιµένουν τα παιδιά πριν ακόµη 

γεννηθούν. Μεγαλώνουν λοιπόν σε µια οικογενειακή δοµή, η οποία συνήθως είναι 

τυπική της κοινωνίας τους. Παρατηρούν και υιοθετούν τους ρόλους των ενηλίκων. Η 

οικογένεια αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της διαµόρφωσης του ρόλου των φύλων. 

Είναι η πιο άµεση και η πιο εκτεταµένη περίοδος επαφών των παιδιών µε τα µοντέλα 

ρόλων των φύλων και παρέχει µια εικόνα της ενήλικης ζωής η οποία πιθανόν έχει τη 

πιο µακροχρόνια επιρροή στο παιδί. Η επίδραση των γονιών στη προαναφερθείσα 

διαδικασία αρχίζει αµέσως µόλις µάθουν το φύλο του παιδιού τους. Μάλιστα έχει 

αποδειχθεί ότι αµέσως µετά τη γέννηση πολλοί γονείς περιγράφουν τις κόρες ως 

«απαλές», «µικρές», «χαριτωµένες» και τα αγόρια τους ως «δυνατά», «ζωηρά» και 

«υπερκινητικά» παρά το γεγονός ότι τα µωρά µοιάζουν αρκετά στις περισσότερες 

περιπτώσεις ως προς το ύψος, το βάρος και τις µετρήσεις γενικής υγείας (Rubin, 

Provenzano και Luria, 1974). 

Παράλληλα η διαφοροποίηση στη συµπεριφορά των γονιών εκφράζεται συχνά 

και µε το διαφορετικό χρώµα των ρούχων: ροζ για τα κορίτσια, µπλε για τα αγόρια. 

Ακόµα και η αρχική αυτή σύνδεση των χρωµάτων µε το φύλο των παιδιών επηρεάζει 

τον τρόπο που οι γονείς συµπεριφέρονται στα παιδιά. Πέρα από το χρώµα των 

ρούχων, ο γενικότερος τρόπος ντυσίµατος διαφοροποιεί τα αγόρια από τα κορίτσια 

αφού τα πρώτα τα ντύνουν αποκλειστικά µε παντελόνια και τα δεύτερα τα ντύνουν 
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συχνότερα µε φουστάνια. Η ετικετοποίηση σε σχέση µε τα αγόρια φαίνεται 

αυστηρότερη από των κοριτσιών, αφού στα αγόρια δεν επιτρέπεται καθόλου να 

φοράνε  φουστάνια ενώ το αντίθετο επιτρέπεται στα κορίτσια. Ακόµα αρκετές φορές 

ο τρόπος ντυσίµατος των κοριτσιών µεταφέρει έµµεσα µηνύµατα σε σχέση µε τους 

κατάλληλους και αναµενόµενους κώδικες συµπεριφοράς. Τα φουστάνια εµποδίζουν 

την ελευθερία κινήσεων των κοριτσιών, µειώνοντας την επιλογή δραστηριοτήτων µε 

συνέπεια να µεταφέρεται η ιδέα ότι ορισµένες δραστηριότητες δεν είναι κατάλληλες 

για τα κορίτσια ( Norman et al., 1987). 

Μια άλλη πορεία διαφοροποίησης είναι το περιεχόµενο και το είδος της γλώσσας 

την οποία χρησιµοποιούν οι γονείς. Οι τελευταίοι συνήθως διαφοροποιούν τις λέξεις 

και τις φράσεις τις οποίες χρησιµοποιούν για να επαινέσουν ή να αποδοκιµάσουν τα 

παιδιά τους. Μιλούν περισσότερο ευγενικά στα κορίτσια και επιπλήττουν τα αγόρια 

συχνότερα, θέλοντας να ενισχύσουν τη σκληρή συµπεριφορά που αναµένεται από 

αυτά. Επίσης διακόπτουν περισσότερες φορές τα κορίτσια όταν µιλούν παρά τα 

αγόρια. Καθώς οι διακοπές στο λόγο παρέχουν ένα κώδικα µειωµένης δύναµης και 

σπουδαιότητας, είναι πιθανό ότι τα κορίτσια, τα οποία διακόπτονται πιο συχνά, 

µαθαίνουν ότι οι απόψεις τους είναι λιγότερο αξιόλογες και δεν αξίζουν σοβαρής 

προσοχής, διαµορφώνοντας αρνητική αυτοαντίληψη. Ένας άλλος κώδικας 

διαφοροποίησης είναι τα ονόµατα που δίνονται στα παιδιά αµέσως µετά τη γέννηση 

και έτσι είναι δυνατό να αναγνωρισθεί το φύλο τους από την αρχή της ζωής τους. 

Παράλληλα σηµαντικά είναι και τα υποκοριστικά, τα οποία χρησιµοποιούν πολλές 

φορές οι γονείς για τα παιδιά, τα οποία ακολουθούν τα στερεότυπα των φύλων. Έτσι 

τα κορίτσια παίρνουν µελωδικά και χαριτωµένα υποκοριστικά σε αντίθεση µε τα 

αγόρια στα οποία παρέχονται υποκοριστικά τα οποία συνδέονται µε τη δύναµη και τη 

σκληρότητα ( Philips, 1990). Επίσης ο τρόπος µε τον οποίο οι γονείς τιµωρούν τα 

παιδιά διαφέρει ανάλογα µε το φύλο τους. Τα αγόρια τιµωρούνται πιο συχνά και 

δέχονται µεγαλύτερη  σωµατική τιµωρία σε αντίθεση τα κορίτσια τα οποία 

υποφέρουν περισσότερο από την άρνηση της γονεϊκής αγάπης και στοργής. Τα παιδιά 

που τιµωρούνται µε αυτόν τον τελευταίο τρόπο έχουν συχνά µεγαλύτερη ανάγκη για 

σχέσεις στοργής στο µέλλον. Ακόµα είναι λιγότερο επιθετικά από εκείνα που 

δέχονται φυσική τιµωρία ( Tieger, 1980). 

Πολύ µεγάλη διαφοροποίηση στη συµπεριφορά των γονιών εκφράζεται και στα 

παιχνίδια των παιδιών. Οι γονείς συνήθως αναµένουν ότι τα παιδιά τους θα παίξουν 

µε τα θεωρούµενα κατάλληλα για το φύλο τους παιχνίδια και µπορούν να επηρεάζουν 
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άµεσα τις επιλογές τους. Τα παιδικά δωµάτια συχνά είναι γεµάτα µε παιχνίδια τα 

οποία κρίνεται ότι αρµόζουν στο φύλο του παιδιού: αυτοκινητάκια, αθλητικά είδη, 

πολεµικά παιχνίδια, τουβλάκια για τα αγόρια, ενώ κούκλες (γυναίκες και µωρά) και 

αντικείµενα που µιµούνται οικιακές συσκευές για τα κορίτσια. Αυτός ο διαχωρισµός 

έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συγκεκριµένοι τύποι συµπεριφοράς στα 

παιδιά. Για παράδειγµα τα αγορίστικα παιχνίδια, όπως τα αυτοκινητάκια, πιθανόν να 

αναπτύσσουν τις κινητικές δεξιότητες. Το παιχνίδι µε κούκλες ενισχύει αισθήµατα 

τρυφερότητας και δεξιότητες ανατροφής των παιδιών. Τα κοριτσίστικα παιχνίδια 

είναι σε µεγάλο βαθµό προσανατολισµένα προς τις οικιακές δραστηριότητες, 

αποθαρρύνοντας το χειρισµό, την κατασκευή, την κίνηση στο χώρο. Αντίθετα τα 

αγορίστικα παιχνίδια ενισχύουν την ανάπτυξη της ικανότητας προσανατολισµού στο 

χώρο (π.χ. τα τουβλάκια, αυτοκίνητα, καράβια και µοντέλα αεροπλάνων) 

(Κανταρτζή, 1988).  Επιπλέον η παραδοχή του διαχωρισµού των φύλων µέσα στο 

σπίτι, στις δραστηριότητες και τις υπευθυνότητες, έχει µεγάλη σηµασία στη 

διαµόρφωση του ρόλου των φύλων. Οι ρόλοι του συζύγου και της συζύγου µέσα στην 

οικογένεια είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί. Τα παιδιά µαθαίνουν τους ρόλους των φύλων 

όχι µόνο από τις προσπάθειες των γονέων τους αλλά και από την έµµεση επιρροή την 

οποία ασκούν αυτοί ως µοντέλα. Τα παιδιά παρατηρούν προσεχτικά τo γονέα του 

αντίστοιχου φύλου και συνήθως θεωρούν ότι πρέπει να φέρονται όπως  αυτός 

(Demark, 1974). 

Συµπερασµατικά η διαφορετική µεταχείριση εκ µέρους των γονέων των αγοριών 

και των κοριτσιών θεωρείται αποφασιστικής σηµασίας για τη διαµόρφωση του ρόλου 

των φύλων. Ακόµα και οι γονείς οι οποίοι δεν επιθυµούν να συµπεριφέρονται 

διαφορετικά στα παιδιά τους, µπορεί να επηρεάσουν τη διαµόρφωση αυτή µε 

ανεπαίσθητη συµπεριφορά στη µεταχείριση των αγοριών και των κοριτσιών. 

Παραδειγµατικά, όταν παροτρύνουν τα αγόρια να προστατεύουν τις αδελφές τους, 

και τα αγόρια και τα κορίτσια µαθαίνουν ότι οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται, 

ενώ οι άντρες να παρέχουν προστασία. Τέλος, η διαφοροποιηµένη συµπεριφορά των 

γονιών απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια είναι πιθανό να επηρεάσει την 

αυτοαντίληψή τους, η οποία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις απόψεις των 

σηµαντικών άλλων (γονιών, αδελφών, συγγενών κ.ά. ) για αυτά (Κανταρτζή, 2003). 
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3.4.2. Οι οµάδες συνοµηλίκων  
 

Οι οµάδες συνοµηλίκων θεωρούνται σηµαντικές στη διαµόρφωση του ρόλου των 

φύλων, καθώς αποτελούν τον κοινωνικό κόσµο των παιδιών, µε τη δική τους γλώσσα, 

το δικό τους τρόπο αλληλεπίδρασης, τις δικές τους αξίες και αποδεκτές µορφές 

συµπεριφοράς, πολλά από τα οποία οι µεγάλοι δεν µπορούν να κατανοήσουν. 

Χρονολογικά σχηµατίζονται νωρίς κατά τη διάρκεια της ζωής ενός παιδιού. Η 

ακριβής στιγµή ποικίλει ανάλογα µε τη φύση της οικογενειακής κατάστασης και τη 

διαθεσιµότητα των συνοµηλίκων. Πάντως η πορεία της µετακίνησης µακριά από το 

µικρό οικογενειακό κόσµο γίνεται συνήθως πριν τα τέσσερα χρόνια ( Shaffer, 1985). 

Η οµάδα, η οποία δηµιουργείται πρώτη συνήθως στη ζωή του παιδιού, είναι αυτή 

του παιχνιδιού. Τα νήπια αλλά και τα µεγαλύτερα παιδιά σχηµατίζουν οµάδες 

παιχνιδιού κυρίως στο σχολείο και στη γειτονιά. Επιπλέον παίζουν πιο συχνά µε 

παιδιά του ίδιου φύλου. Το γεγονός αυτό πιθανόν αντανακλά τις ιδέες των γονιών 

τους ότι τα αγόρια πρέπει να παίζουν µε τα αγόρια και τα κορίτσια µε τα κορίτσια. 

Καθώς τα παιδιά αποκτούν τα στερεότυπα του φύλου και ενδιαφέροντα 

προσανατολισµένα µε ό,τι θεωρείται κατάλληλο για το φύλο τους, δεν προκαλεί 

έκπληξη η επιλογή στο παιχνίδι ατόµων του ίδιου φύλου, µε τα οποία απολαµβάνουν 

τις ίδιες δραστηριότητες ( Langlois, Gottfried και Say, 1973. Shaffer, 1985). 

Παράλληλα τα παιδιά τείνουν να επιβραβεύουν την κατάλληλη συµπεριφορά για το 

φύλο περισσότερο από τη µη κατάλληλη. Για παράδειγµα, οι Lamb, Easterbrooks και 

Holden (1980) προσπάθησαν να ανακαλύψουν πως αντιδρούσαν µε τους φίλους τους 

στο παιχνίδι τρίχρονα και τετράχρονα παιδιά, όταν συµµετείχαν σε κατάλληλες ή µη 

κατάλληλες για το φύλο τους δραστηριότητες. Βρήκαν ότι τα παιδιά γενικά ενίσχυαν 

τους φίλους τους για παιχνίδι κατάλληλο για το φύλο τους, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση τους διέκοπταν ή τους ασκούσαν κριτική.  

Οι  προαναφερόµενες οµάδες  γίνονται πιο σταθερές και πιο σηµαντικές για το 

παιδί στην ηλικία των 8-12 ετών. Κατά τη διάρκεια του δηµοτικού σχολείου τα 

παιδιά συνδέονται περισσότερο µε τους συνοµηλίκους τους και αποµακρύνονται ως 

ένα βαθµό από τους γονείς. Καθώς τα χρόνια περνούν οι οµάδες αυτές αυξάνονται σε 

µέγεθος, σε πολυπλοκότητα οργάνωσης και ελευθερία από την επίβλεψη των 

µεγάλων. Τα κορίτσια συνήθως δηµιουργούν φιλία µε δύο ή τρία άτοµα ενώ οι 

οµάδες αγοριών έχουν περισσότερα µέλη. Πρέπει να τονισθεί ότι η επίδραση των 

συνοµηλίκων είναι µεγαλύτερη στα αγόρια παρά στα κορίτσια. Το αγόρι υιοθετεί από 
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τον πατέρα του πολλές από τις ανδρικές αντιλήψεις αλλά τις πραγµατοποιεί µε τους 

φίλους του συχνότερα παρά µε τους γονείς του ( Nash, 1978). 

Συµπερασµατικά οι οµάδες των συνοµηλίκων θεωρούνται µεταβατικός 

παράγοντας ανάµεσα στην οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία. Παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς του προσφέρουν ένα 

µέσο πάνω στο οποίο µπορεί να εξασκηθεί στις κοινωνικές δεξιότητες. Παράλληλα 

του παρέχουν πληροφορίες αναφορικά µε το φύλο του , επηρεάζοντας ως ένα βαθµό 

τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης του. Για παράδειγµα οι δραστηριότητες οι οποίες 

θεωρούνται ανδρικές από τις συγκεκριµένες οµάδες (π.χ. αθλητικές δραστηριότητες, 

«σκληρό παιχνίδι») ωθούν πολλές φορές τα αγόρια να έχουν υψηλότερη 

αυτοαντίληψη αναφορικά µε αυτές από τα κορίτσια.  Βέβαια η επιρροή των 

συνοµηλίκων δεν είναι πάντα δεδοµένη. Εξαρτάται από την έκταση µε την οποία τα 

παιδιά συµµετέχουν στην οµάδα, από τις νόρµες της οµάδας και από τη δική τους 

προσωπικότητα (Ausbell, Sullivan και Ives, 1980). 

3.4.3. Το σχολείο 
 

Το σχολείο είναι ένας από τους πρωταρχικούς φορείς της διαφοροποίησης των 

φύλων. ∆ιδάσκει στάσεις και προσδοκίες για τα αγόρια και τα κορίτσια µε διάφορους 

τρόπους, όπως µέσα από την οργάνωση και το περιεχόµενο του προγράµµατος 

σπουδών , από τη φύση των σχέσεων δασκάλων και µαθητών κ.λ.π. Η σχολική τάξη 

συγκεκριµένα αποτελεί µια αντανάκλαση της κοινωνίας. Οι προσδοκίες της 

τελευταίας σχετικά µε τους ρόλους των φύλων είναι παρούσες και µέσα στην τάξη. 

∆άσκαλοι και µαθητές φέρνουν µέσα σ’ αυτήν τις δικές τους αντιλήψεις, στάσεις, 

αξίες και συµπεριφορές. Κάποιες από αυτές βασίζονται σε στερεότυπες αντιλήψεις 

σχετικά µε τους ρόλους αντρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών στην κοινωνία. 

Η εκπαίδευση φαίνεται ότι πέρα από τις νοητικές και τεχνικές ικανότητες οι οποίες 

απαιτούνται στην κοινωνία, αναπαράγει και τις αντιλήψεις (ανάµεσα στις οποίες είναι 

και αυτές που αφορούν το φύλο) και τις αξίες που είναι απαραίτητες για να 

διατηρηθεί η κοινωνική δοµή στην οποία εµπεριέχεται.  Το σχολείο λοιπόν αποτελεί 

έναν ιδεολογικό µηχανισµό, µέσω του οποίου τα  µηνύµατα µιας κοινωνίας σε µια 

συγκεκριµένη περίοδο  βρίσκουν την πιο αποτελεσµατική τους µεταβίβαση. Οι 

µαθητές από την άλλη πλευρά, έρχονται στο σχολείο µε ποικίλα στερεότυπα του 

ρόλου των φύλων, τα οποία απέκτησαν στο σπίτι, από τα Μ.Μ.Ε, από τις οµάδες 
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συνοµηλίκων κοκ. Μέσα στο σχολικό χώρο όλες αυτές οι επιρροές συνεχίζουν να 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους και είτε ενισχύονται είτε τείνουν  να 

ουδετεροποιούνται (O’Brien, 1988). 

3.4.3.1.Το τυπικό και το κρυφό curriculum 
 

Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της εκπαίδευσης είναι η µετάδοση 

γνώσεων. Το σχολικό πρόγραµµα (curriculum) είναι η οργανωµένη γνώση σύµφωνα 

µε τις κοινωνικές επιταγές και η ανάπτυξή του συνήθως κατευθύνεται από τον  γενικό 

προσανατολισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το curriculum καθορίζει ακριβώς 

τη γνώση, η οποία πρέπει να µεταφερθεί στα παιδιά και µορφοποιεί τη τυπική µορφή 

της εκπαίδευσης (Κανταρτζή, 1987). Μερικά σχολεία έχουν διαφορετικό curriculum 

για τα δύο φύλα αλλά στις περισσότερες χώρες είναι το ίδιο και για τα αγόρια και για 

τα κορίτσια. Παρά το γεγονός όµως αυτό στην πράξη φαίνεται ότι το τυπικό 

curriculum είναι περισσότερο στερεότυπο. Η ανάλυση του περιεχοµένου των 

µαθηµάτων, των σχολικών βιβλίων, των φύλλων εργασίας, των διαγωνισµάτων και 

του άλλου γραπτού υλικού καθώς και το περιεχόµενο της προφορικής διδασκαλίας 

δείχνει ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό έµµεσος ή άµεσος σεξισµός ( Deem, 1978. 

Lawton, 1975). Επίσης πολλές φορές τα µαθήµατα διαχωρίζονται σε ανδρικά και 

γυναικεία. Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι το περιεχόµενο κάποιων µαθηµάτων δίνει 

έµφαση περισσότερο στην ανδρική προσπάθεια παρά στη γυναικεία ή παίρνει σα 

δεδοµένο την υπάρχουσα θέση των γυναικών στην κοινωνία. Ακόµα εντοπίστηκε ότι 

υπάρχει κάποιος προσανατολισµός των µαθηµάτων προς τα αγόρια ή τα κορίτσια. 

Έτσι η φυσική, η χηµεία και τα µαθηµατικά θεωρούνται συχνά από τους µαθητές ως 

ανδρικά µαθήµατα. Συγκεκριµένα έχει αποδειχθεί ότι αρκετές φορές τα κορίτσια 

φοβούνται να χειριστούν τα όργανα και να συµµετέχουν σε πειράµατα σε αντίθεση µε 

τα περισσότερα αγόρια τα οποία ενθουσιάζονται από τέτοιου είδους δραστηριότητες 

και ταυτίζονται µε την πειραµατική διαδικασία. Τα κορίτσια δηλαδή είναι πιθανό να 

σχηµατίσουν αρνητική αυτοαντίληψη γύρω από κάποια µαθήµατα επηρεαζόµενα από 

τις στερεότυπες απόψεις της κοινωνίας, οι οποίες τονίζουν ότι τα αγόρια τα 

καταφέρνουν καλύτερα σ’ αυτά. Έτσι δεν προσπαθούν ιδιαίτερα να συµµετέχουν σε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες παρά το γεγονός ότι στην πραγµατικότητα ίσως έχουν 

τη δυνατότητα να µπορούν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις προσδοκίες τους ( Kelly, 
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Alexander, Azam, Bretherton, Burgess, Dorney, Gold, Leany, Sharpley και Spandley, 

1982).  

Παράλληλα σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά µπορούν να εξάγουν διάφορες 

εκτιµήσεις για τη φύση ενός µαθήµατος µόνο από το φύλο του εκπαιδευτικού. Για 

παράδειγµα όταν η φυσική διδάσκεται κυρίως από άντρες, τότε ενισχύονται 

µηνύµατα τα οποία αφορούν τη δυνατότητα επιτυχίας των κοριτσιών σ’ αυτήν την 

περιοχή. Επίσης οι µαθητές γνωρίζουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί κάνουν συνήθως 

συγκεκριµένα µαθήµατα (καλλιτεχνικά, οικιακή οικονοµία, φιλολογικά) και πολλές 

φορές αισθάνονται ότι οι άνδρες κάνουν τα πιο δύσκολα µαθήµατα ( Scott, 1980). Το 

τυπικό curriculum είναι δύσκολο να ελαττώσει τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων. 

Η κοινωνική πίεση έχει δηµιουργήσει την ιδέα ότι κάποια θέµατα είναι γυναικεία και 

άλλα ανδρικά. Ακόµα και σε εκπαιδευτικά συστήµατα τα οποία διακηρύσσουν την 

ισότητα, δεν  είναι πάντα εφικτό να ισοσταθµιστούν τέτοιες επιρροές ( Κανταρτζή, 

2003). 

Εκτός από το τυπικό curriculum, λειτουργεί και ένα άλλο ανεπίσηµο ή κρυφό 

αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο δε διδάσκεται αλλά µαθαίνεται µέσα από τις 

ανεπίσηµες µορφές διδασκαλίας. Το κρυφό curriculum λοιπόν, µεταφέρει τις απόψεις 

στάσεις και αξίες στους µαθητές εκτός του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος. 

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που δε σχεδιάζεται πράγµα που κάνει την επιρροή του 

πιο δυνατή, καθώς το αγνοούν και οι δάσκαλοι και οι µαθητές και µε τον τρόπο αυτόν 

µεταφέρουν ιδέες και απόψεις µέσω της καθηµερινής ζωής του σχολείου ( National 

Union of Teachers, 1989). Οι Frazιer και Sadker υποστηρίζουν ότι το κρυφό 

αναλυτικό πρόγραµµα στα σχολεία είναι συνήθως διαφορετικό για τα δύο φύλα και 

ότι µεταφέρει στους µαθητές τα είδη της συµπεριφοράς, στάσεων και αξιών που είναι 

κατάλληλα για κάθε φύλο. Πιο συγκεκριµένα οι στάσεις των εκπαιδευτικών για το 

ρόλο των φύλων και η συµπεριφορά τους απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια, οι 

απόψεις των µαθητών για τα δύο φύλα, η διασπορά των φύλων στην ιεραρχία του 

προσωπικού του σχολείου και το υλικό που χρησιµοποιείται στη διδακτική πράξη 

είναι οι τέσσερις βασικές µορφές του κρυφού curriculum που επηρεάζουν τη 

διαµόρφωση του ρόλου των φύλων και κατ’επέκταση την αυτοαντίληψή τους 

(Κανταρτζή, 2003). Πάντως, αν τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από ότι η 

σχολική τάξη, το κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα γίνεται ένας από τους πολλούς 

τρόπους µέσα από τους οποίους η κοινωνία µεταφέρει τις αξίες της, αφού ενισχύεται 

από διάφορους παράγοντες (δάσκαλοι, µαθητές, γονείς, ευρύτερο κοινωνικό 
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περιβάλλον). Οι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται από το πρόγραµµα αυτό αλλά 

ταυτόχρονα είναι και ασύνειδοι ίσως φορείς αυτού του προγράµµατος (Cole, 1989).  

 Από τα παραπάνω αντλείται το συµπέρασµα ότι οι δύο µορφές αναλυτικού 

προγράµµατος οι οποίοι παρουσιάστηκαν είναι απαραίτητο να ερευνηθούν για την 

ύπαρξη στερεοτύπων για το ρόλο των δύο φύλων. Είναι πιθανό σε ένα σχολείο να 

µην υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα αλλά τα µηνύµατα για το 

ποια είναι η σωστή συµπεριφορά για τα αγόρια και τα κορίτσια να µεταφέρονται 

µέσα από το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων, τις αλληλεπιδράσεις δασκάλων και 

µαθητών και των µαθητών µεταξύ τους καθώς και από τις παρατηρήσεις των 

τελευταίων για τους άνδρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Υπάρχει λοιπόν το 

ενδεχόµενο η αυτοαντίληψη των δύο φύλων να µη βασίζεται στις πραγµατικές τους 

δυνατότητες αλλά στα στερεότυπα για τα φύλα τα οποία µεταφέρονται µέσω των 

προγραµµάτων αυτών ( Lobban, 1978). 

 

3.4.3.2. Η αλληλεπίδραση δασκάλων – µαθητών 
 

Οι δάσκαλοι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του ρόλου των φύλων και 

στη µεταφορά των στερεοτύπων του, όχι µόνο µέσα από το περιεχόµενο της 

διδασκαλίας τους αλλά και µέσα από τη συµπεριφορά τους στην τάξη, τις 

αλληλεπιδράσεις τους µε τους µαθητές και τις απόψεις τους για διαφορετικές 

ικανότητες και δεξιότητες που κατέχουν αγόρια και κορίτσια ( Κανταρτζή, 2003). 

Ενώ οι εκπαιδευτικοί συνήθως δε συνειδητοποιούν ότι συµπεριφέρονται διαφορετικά 

στα δύο φύλα, έχει αποδειχθεί ότι οι διαφορές αυτές είναι υπαρκτές και εκδηλώνονται 

µε ποικίλους  τρόπους: µέσα από την έκφραση του προσώπου, την οπτική επαφή, τον 

τόνο της φωνής κ.τ.λ. Με τους τρόπους αυτούς οι µαθητές αντιλαµβάνονται τη θέση 

τους στη τάξη και γενικότερα στην κοινωνία και µαθαίνουν να αντιδρούν µε τον 

τρόπο που αναµένεται από τους εκπαιδευτικούς ( Measor και Siker, 1992). 

Οι  Brophy και Good (1970) απέδειξαν ότι οι παιδαγωγοί της προσχολικής και της 

δηµοτικής εκπαίδευσης αλληλεπιδρούν περισσότερο µε τα αγόρια από ότι µε τα 

κορίτσια και αυτό συµβαίνει τόσο µε τις θετικές όσο και µε τις αρνητικές επαφές. 

Παράλληλα αναφέρουν ότι τα αγόρια επιδοκιµάζονται περισσότερο από τα κορίτσια, 

όταν δώσουν τη σωστή απάντηση. Τα αγόρια ακόµα αποδοκιµάζονται περισσότερο 

για µη σωστές απαντήσεις, γεγονός το οποίο τους ασκεί µεγαλύτερη πίεση να 

πετύχουν.  
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Οι Measor και Siker (1992) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερη 

κοινωνική επαφή µε τα κορίτσια από ότι µε τα αγόρια, αλλά ότι οι επαφές τους µε τα 

αγόρια είναι πιο πιθανό να έχουν γνωστική κατεύθυνση. Ο κύριος λόγος για τη µορφή 

αυτή αλληλεπίδρασης είναι η δυναµική των αγοριών για διάσπαση της προσοχής. 

Φαίνεται ότι οι δάσκαλοι πολλές φορές προκειµένου να αποφύγουν τη φασαρία η 

οποία προκαλείται από τη διάσπαση της προσοχής των αγοριών, αισθάνονται 

υποχρεωµένοι να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σ’ αυτά. Η Davaris-Katsoufis 

απέδειξε ότι η περιθωριοποίηση της συµµετοχής των κοριτσιών στην τάξη ενισχύεται 

από τη διδακτική πρακτική, η οποία βασίζεται στις στάσεις και τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών για τους µαθητές τους ανάλογα µε το φύλο. Στην έρευνά της υπήρχε 

τάση στους άνδρες εκπαιδευτικούς να οµαδοποιούν τα αγόρια µε τα αγόρια και τα 

κορίτσια µε τα κορίτσια. Επίσης περίµεναν τα αγόρια να έχουν υψηλότερες επιδόσεις 

από τα κορίτσια (Κανταρτζή, 2003). Σε έρευνα της Safilios-Rothchild (1986) οι 

παιδαγωγοί έδειχναν στα αγόρια πώς να κάνουν µια δραστηριότητα και µετά εκείνα 

συνέχιζαν µόνα τους, ενώ την έκαναν οι ίδιοι για τα κορίτσια. Ενέργειες σαν αυτή 

είναι πιθανό να ωθήσουν τα αγόρια να διαµορφώσουν µια θετική αυτοαντίληψη γύρω 

από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες σε αντίθεση µε τα κορίτσια, τα οποία 

ενδέχεται να νιώσουν ότι δε τα καταφέρνουν. Η παραπάνω έρευνα συµφωνεί και µε 

την άποψη του ShakeShaft (1986, 67 (7), 501), ο οποίος αναφέρει ότι « οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν τα αγόρια πώς να εκτελέσουν ένα καθήκον, αλλά συχνά 

κάνουν την εργασία για τα κορίτσια. Οι εκπαιδευτικοί αφήνουν περισσότερες ευκαιρίες 

στα αγόρια να αντιδράσουν, να απαντήσουν ερωτήσεις, να συµµετέχουν σε 

δραστηριότητες, να διατυπώσουν γνώµες κ.λ.π. Το αποτέλεσµα είναι µια σχολική τάξη 

στην οποία τα αγόρια κυριαρχούν. Μιλούν περισσότερο, αλληλεπιδρούν περισσότερο, 

παίρνουν περισσότερο χρόνο από το δάσκαλο και έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 

µάθουν. Τα αγόρια επίσης έχουν περισσότερες ευκαιρίες να οικοδοµήσουν µια  θετική  

αυτοαντίληψη επειδή µιλούν περισσότερο και επιδοκιµάζονται πιο συχνά και τους λένε 

ότι έχουν ικανότητες». 

∆εν είναι ξεκάθαρο γιατί οι παιδαγωγοί συµπεριφέρονται µε αυτόν τον τρόπο. 

Ίσως είναι επηρεασµένοι από τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων και οι αντιλήψεις 

αυτές λειτουργούν ως αυτοεκπληρούµενη προφητεία. Τα αγόρια γίνονται 

περισσότερο αυτόνοµα, ενώ τα κορίτσια τείνουν να γίνουν περισσότερο υποχωρητικά 

και εξαρτηµένα. Η προτίµηση των εκπαιδευτικών για τα αγόρια ίσως σχετίζεται µε το 

γεγονός ότι αυτά εκφράζουν ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση, η οποία δεν 
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εκδηλώνεται από πολλά κορίτσια, που όπως προαναφέρθηκε κοινωνικοποιούνται τις 

περισσότερες φορές από την οικογένεια προς την αδυναµία, την εξάρτηση και την 

παθητικότητα (Lobban, 1978). Μια πλευρά της διαφοροποίησης ανάµεσα στα φύλα 

που υπάρχει στην εκπαίδευση, οφείλεται και στην εκπαίδευση των ίδιων των 

δασκάλων. Για παράδειγµα µια ανάλυση 24 πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων για την 

εκπαίδευση των δασκάλων, έδειξε ότι τα 23 από αυτά αναφέρονται στο θέµα της 

ισότητας των φύλων σε λιγότερο από το 1% του χώρου του βιβλίου. Επίσης οι 

συγγραφείς ήταν περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες ( Sadker και Sadker, 1980). 

Μια άλλη έρευνα σε 353 φοιτητές µαθηµατικών, φυσικής και τεχνολογίας κατέληξε 

ότι ενώ τα τρία τέταρτα από αυτούς απάντησαν ότι διδάσκονταν για την ισότητα των 

φύλων, αυτό γινόταν λιγότερο από δύο ώρες το εξάµηνο (Campbell και Sanders, 

1997). 

Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί νέα µαθήµατα στο πανεπιστηµιακό 

πρόγραµµα, τα οποία αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των µελλοντικών 

εκπαιδευτικών σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων. Η ισότητα των φύλων όµως θα 

έπρεπε να διδάσκεται περισσότερο και οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε όχι µόνο να 

συνειδητοποιούν αλλά και να αντιστρέφουν τα µηνύµατα ισότητας. Καταλήγοντας, 

πολλοί εκπαιδευτικοί έχοντας κοινωνικοποιηθεί σε µια σεξιστική κοινωνία, 

ενισχύουν τα στερεότυπα για το ρόλο των φύλων. Αν όµως τα αγόρια και τα κορίτσια 

δεν έχουν την ίδια αντιµετώπιση στην τάξη, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά 

µαθησιακά αποτελέσµατα, σε διαφορετικές µορφές συµπεριφοράς καθώς και σε 

διαφορετική αυτοαντίληψη ( Κανταρτζή, 2003). 

3.4.3.3.Η σχολική οργάνωση 
 

Η οργάνωση και η διοίκηση των σχολείων µπορεί να ενισχύσει ή να µειώσει τα 

στερεότυπα. Οι σχέσεις ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό, 

τα µαθήµατα που διδάσκονται από άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι σχολικοί 

κανόνες και ο εσωτερικός κανονισµός του σχολείου µπορούν να επιδείξουν αρχές 

ισότητας ή ανισότητας (Κανταρτζή, 2003). Τα παιδιά στο δηµοτικό σχολείο συχνά 

χωρίζονται ανάλογα µε το φύλο για τις διάφορες δραστηριότητες, όπου το φύλο 

συνήθως δε παίζει σηµαντικό ρόλο. Έτσι τα κορίτσια είναι πιθανό να  τοποθετούνται 

σε διαφορετικές γραµµές από τα αγόρια και τα φύλα ελέγχου µπορεί να έχουν 

διαφορετικό χρώµα για τα δύο φύλα. Παράλληλα ενδέχεται να υπάρχει 
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διαφοροποίηση στις διάφορες λίστες ονοµάτων, µε τα αγόρια συνήθως να 

προηγούνται (Κανταρτζή, 1996). Επιπλέον τα κορίτσια και τα αγόρια σε πολλά 

δηµοτικά σχολεία έχουν διαφορετικές θέσεις για να κρεµάνε τα πανωφόρια τους και 

οι χώροι υγιεινής είναι τις περισσότερες φορές ξεχωριστοί. Ακόµα τα δύο φύλα 

µπορεί να έχουν ξεχωριστές σειρές έξω από την τάξη, στο χώρο παιγνιδιού και στην 

αυλή. Σε άλλα σχολεία υπάρχουν άτυποι περιορισµοί οι οποίοι αφορούν την 

εµφάνιση κυρίως των αγοριών (π.χ. τα µαλλιά τους πρέπει να είναι κοντά). Επίσης σε 

κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και διαφορετικό πρόγραµµα γυµναστικής για τα αγόρια 

και τα κορίτσια, ενώ οι δραστηριότητες συµφωνούν µε τα στερεότυπα των φύλων 

(π.χ. ο χορός είναι για τα κορίτσια και τα αθλήµατα για τα αγόρια) ( Adams και 

Laurikietis, 1976). 

Οι εκπαιδευτικοί συχνά οργανώνουν και διευθύνουν τις τάξεις τους και τα 

µαθήµατά τους µε βάση το φύλο. Παράλληλα πολλές φορές χρησιµοποιούν τη 

στρατηγική του ανταγωνισµού ανάµεσά τους, προκειµένου να προσπαθήσουν 

περισσότερο. Πρόκειται για σηµαντικές πρακτικές καθώς υπενθυµίζουν στους 

µαθητές ότι είναι αγόρια ή κορίτσια και µπορεί να έχουν µια µακροχρόνια επίδραση 

στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους µε βάση το φύλο τους 

(Κανταρτζή, 2003). 

Σηµαντικές πληροφορίες για τις διαφορετικές κοινωνικές προσδοκίες για τα δύο 

φύλα, µπορούν να αντλήσουν οι µαθητές και µέσα από την παρατήρηση των θέσεων 

που κατέχουν οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Στα δηµοτικά 

σχολεία οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία. Στην ιεραρχία όµως του προσωπικού οι 

άντρες είναι εκείνοι που συνήθως βρίσκονται σε θέσεις γοήτρου και κύρους 

(διευθυντές, υποδιευθυντές κ.λ.π.), παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι οι 

γυναίκες διευθύντριες εκτελούν τα καθήκοντά τους το ίδιο καλά ή και καλύτερα 

ακόµα από τους άντρες συναδέλφους τους. Αυτό ίσως να οφείλεται στην έλλειψη 

επιθυµίας των γυναικών εκπαιδευτικών για τις διευθυντικές θέσεις, σε αντίθεση µε 

τους άνδρες, οι οποίοι τις επιζητούν. Οι γυναίκες έχουν να φέρουν σε πέρας πολλούς 

ρόλους (της µητέρας, της συζύγου, της εργαζόµενης κ.ά.), οι οποίοι συχνά 

συγκρούονται. Έτσι, εκείνες που θέλουν να συνδυάσουν τους ρόλους της 

εργαζόµενης, της µητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς, συχνά αισθάνονται 

ένοχες επειδή δε δίνουν αρκετή προσοχή στις υποχρεώσεις της οικογένειας. Αυτό 

πιθανά συµβαίνει γιατί είναι επηρεασµένες από τα στερεότυπα του φύλου τα οποία 

τονίζουν ότι η γυναίκα πρέπει να ξοδεύει τη µεγαλύτερή της ενέργεια στο σπίτι. Η 
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Richardon σε έρευνά της παρατήρησε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν είχαν θέσεις 

γοήτρου σε αντίθεση µε τους άνδρες συναδέλφους τους. Η θέση της διευθύντριας 

δηµιουργούσε προβλήµατα στις γυναίκες γιατί οι συνάδελφοί τους (άνδρες και 

γυναίκες) δυσκολεύονταν να δεχθούν την «εξουσία τους» και να εργασθούν υπό την 

επίβλεψή τους (Κανταρτζή, 2003). Οι µαθητές παρατηρώντας τις παραπάνω 

διαφοροποιήσεις, πολλές φορές σχηµατίζουν την άποψη ότι η δύναµη και η 

ανεξαρτησία συνδέονται µε τους άνδρες, ενώ η αδυναµία και η παθητικότητα µε τις 

γυναίκες ( Byrne, 1978).  

3.4.4. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας 
 

Ένας ακόµα παράγοντας στη διαµόρφωση του ρόλου των φύλων είναι τα µέσα 

µαζικής επικοινωνίας, τα οποία όχι απλώς ψυχαγωγούν αλλά πληροφορούν και 

πείθουν. Μέσα από τα µέσα αυτά οι άντρες και οι γυναίκες παρουσιάζονται µε 

τρόπους που συνήθως αντανακλούν και ενισχύουν τα στερεότυπα του ρόλου των 

φύλων ( Butler και Paisley, 1980). 

Τα παιδιά είναι χρήστες πολλών µέσων µαζικής επικοινωνίας. Από την ηλικία 

των δύο ετών ζητούν να τους διαβάζουν παραµύθια και περνούν πολύ χρόνο 

παρατηρώντας τις εικόνες και γυρνώντας τις σελίδες. Μετά την ηλικία των έξι ετών 

τα σχολικά βιβλία παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ζωή τους, όπως και οι εφηµερίδες 

παιδικού περιεχοµένου (κόµικς). Το µέσο όµως το οποίο έχει τη µεγαλύτερη επιρροή  

είναι η τηλεόραση. Αυτή µε διάφορους τρόπους επιδρά στην ανάπτυξη των στάσεών 

τους για το ρόλο των φύλων αργότερα ( Butler και Paisley, 1980). Συγκεκριµένα η 

τηλεόραση τις περισσότερες φορές ενισχύει και διατηρεί τις παραδοσιακές εικόνες 

των ανδρών και των γυναικών. Οι άνδρες εµφανίζονται πιο συχνά σε τηλεοπτικά 

προγράµµατα, στα οποία παρουσιάζονται να κατέχουν θέσεις οικονοµικής και 

κοινωνικής δύναµης σε αντίθεση µε τις γυναίκες, οι οποίες συµµετέχουν κυρίως σε 

οικογενειακούς  ή σεξουαλικού τύπου ρόλους ( Downing, 1974. Durkin, 1986.  

Tedesco, 1974). 

Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η εκπροσώπηση των αντρών και των γυναικών στα 

κινούµενα σχέδια και στα κόµικς ακολουθεί συχνά τα ίδια στερεότυπα των φύλων. 

Αναλυτικότερα το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδικών προγραµµάτων έχει κύριους 

πρωταγωνιστές άνδρες, οι οποίοι παίζουν δυναµικούς ρόλους σε αντίθεση µε τις 

γυναίκες που παρουσιάζονται λιγότερο δυναµικές και ανεξάρτητες. Παράλληλα 



 83

υπάρχουν κόµικς για αγόρια και κορίτσια. Η πλειοψηφία των ιστοριών για αγόρια 

είναι περιπέτειες, ενώ οι κοριτσίστικες ιστορίες στερούνται συνήθως δράσης. 

Παράλληλα και στα κόµικς οι περισσότεροι πρωταγωνιστές είναι άντρες, οι οποίοι 

εµφανίζονται σαν ήρωες σε αντίθεση µε τις γυναίκες οι οποίες παρουσιάζονται ως 

θύµατα (  Boyle και Wahlstrom, 1974. Long και Simon, 1979).  

Μηνύµατα, άµεσα και έµµεσα, για τη διαφοροποίηση των δύο φύλων 

µεταδίδονται και από τις διαφηµίσεις. Ειδικότερα οι γυναίκες παρουσιάζονται κυρίως 

στους παραδοσιακούς ρόλους της νοικοκυράς και της µητέρας σε αντιδιαστολή µε 

τους  άντρες οι οποίοι εµφανίζονται να εξασκούν ισχυρά επαγγέλµατα. Όσες  

γυναίκες εµφανίζονται να εργάζονται είναι πολύ λιγότερες από τους άντρες και στις 

περισσότερες περιπτώσεις δε κατέχουν θέσεις γοήτρου. Ακόµα και οι φωνές στις 

διαφηµίσεις είναι σε µεγαλύτερο βαθµό ανδρικές παρά γυναικείες και οι τελευταίες 

όταν ακούγονται µοιάζουν περισσότερο µε ανδρικές ( Culley και Bennet, 1976.  

Manstread και Culloch, 1981. Maracek, Piliavin, Fitzsimmons, Krogh, Leader και 

Truddell, 1978). Επίσης και οι παιδικές διαφηµίσεις συχνά διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε το αν αναφέρονται σε αγόρια ή σε κορίτσια. Για παράδειγµα οι 

διαφηµίσεις οι οποίες προβάλλουν αγορίστικα παιγνίδια εµφανίζουν µεγάλη δράση 

και έντονη µουσική σε αντιδιαστολή µε εκείνες που απευθύνονται σε κορίτσια.  

Αυτές έχουν περισσότερη φαντασία και συνοδεύονται από απαλή µουσική ( Durkin, 

1986). 

Συµπερασµατικά γίνεται φανερή η επίδραση των µέσων µαζικής επικοινωνίας 

στη διαµόρφωση του ρόλου των φύλων. Μέσα από την ενίσχυση των στερεοτύπων 

του ρόλου των φύλων είναι δυνατό να επηρεάσουν την αυτοαντίληψη των παιδιών  

και γενικότερα την προσωπικότητά τους. ∆εν είναι όµως σίγουρο ότι µειώνοντας τα 

στερεότυπα αυτά, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας θα αποτελέσουν από µόνα τους ένα 

δυναµικό µέσο αλλαγής. Αυτό που µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα είναι ότι τα µέσα 

αυτά έχουν τη δυνατότητα  να διαµορφώσουν την κοινή γνώµη και να την κάνουν 

περισσότερο ευαίσθητη σχετικά µε τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων (Κανταρτζή, 

2003). 

3.5. Ανακεφαλαίωση 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, είναι εµφανής η επίδραση του φύλου στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης. Τα παιδιά από νωρίς διακρίνουν το φύλο τους και βάσει αυτού 
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κατηγοριοποιούν τον εαυτό τους και του αποδίδουν διάφορα χαρακτηριστικά τα 

οποία σχετίζονται µε το φύλο. Αναφορικά µε τη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου 

έχουν διατυπωθεί οι εξής θεωρίες: 

• Οι βιολογικές θεωρίες. 

• Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης. 

• Η γνωστική-αναπτυξιακή θεωρία. 

• Η ψυχαναλυτική προσέγγιση. 

Όλες όµως οι παραπάνω θεωρίες δεν είναι εφικτό από µόνες τους να 

προσεγγίσουν σφαιρικά τη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου. Κρίνεται λοιπόν 

σκόπιµη η δηµιουργία ενός θεωρητικού µοντέλου, το οποίο θα αποτελούσε ένα 

συνοθύλευµα αυτών των θεωριών, εξηγώντας τις διαφορές των δύο φύλων σε 

διάφορους τοµείς (γνωστικό, κοινωνικό κ.τ.λ.). Ο ρόλος του φύλου διαµορφώνεται 

σταδιακά. Η σταθερότητα του φύλου κατακτάται από τα παιδιά στην ηλικία περίπου 

των 5 ετών. 

Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων αφορούν τον τρόπο συµπεριφοράς των 

ατόµων µε βάσει το φύλο τους και προδιαγράφουν ρόλους και στάσεις ζωής. Το 

αντρικό στερεότυπο συνδέεται συνήθως µε τα χαρακτηριστικά της τόλµης, της 

κινητικότητας και της δύναµης σε αντιδιαστολή µε το γυναικείο στερεότυπο το οποίο 

συνδέεται µε την  παθητικότητα, την υποχώρηση, την αδυναµία και την ευγένεια. Οι 

φορείς της διαµόρφωσης του ρόλου των φύλων είναι η οικογένεια, οι οµάδες των 

συνοµηλίκων, το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστηµα καθώς και τα Μ.Μ.Ε.  

 Οι διαπιστωµένες διαφορές αυτοαντίληψης ανάµεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες πιστεύεται, ότι σε µεγάλο ποσοστό οφείλονται στη διαµόρφωση του ρόλου 

του φύλου και στα στερεότυπα που αφορούν τα δύο φύλα. Συγκεκριµένα τα άτοµα 

από πολύ µικρή ηλικία διαµορφώνουν µια εικόνα του εαυτού τους µε βάση το φύλο 

επηρεαζόµενα από κληρονοµικούς (γονίδια, χρωµοσώµατα κ.ά.) και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικογένεια, συνοµήλικοι, σχολείο, µέσα µαζικής 

επικοινωνίας). Σε αρκετές όµως περιπτώσεις οι διαφορές ανάµεσα στους άντρες και 

τις γυναίκες που υποδεικνύονται από τους παραπάνω παράγοντες, µπορεί να µην 

είναι πραγµατικές αλλά να βασίζονται στις στερεότυπες αντιλήψεις για το κάθε φύλο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η αυτοαντίληψη πολλών αγοριών και κοριτσιών σε 

διάφορους τοµείς (π.χ. αθλήµατα, σχολικές ικανότητες κ. ά.) να µη στηρίζονται στις 

πραγµατικές τους δυνατότητες αλλά σ’ εκείνα  που οι άλλοι πιστεύουν γι’ αυτά.   
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4.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

 

Όπως προαναφέρθηκε η αυτοαντίληψη είναι µια σχετικά καινούρια έννοια στο 

χώρο της Ψυχολογίας που προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Παρακάτω παραθέτονται έρευνες οι οποίες σχετίζονται µε το θέµα της 

παρούσας εργασίας και διερευνούν τη σχέση της αυτοαντίληψης µε το φύλο. 

Στον ελληνικό χώρο ενδιαφέρουσα ήταν η προσπάθεια της Μακρή-Μπότσαρη 

(2001) να σταθµίσει τέσσερα ερωτηµατολόγια τα οποία αφορούν την αυτοαντίληψη 

και αποτελούν την ελληνική έκδοση αντίστοιχων ερωτηµατολογίων της Harter. Για 

την στάθµιση του δεύτερου ερωτηµατολογίου το οποίο είναι κατάλληλο για παιδιά 

∆΄, Ε΄ και Στ΄ δηµοτικού απευθύνθηκε σε 454 µαθητές. Για την παρούσα εργασία 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα σχετικά µε τους µαθητές της Ε΄ 

και Στ΄ δηµοτικού. Από την Ε΄ τάξη το δείγµα αποτέλεσαν 70 αγόρια και 65 κορίτσια 

και από την ΣΤ΄ τάξη 83 αγόρια και 83 κορίτσια. Μετρήθηκε η αυτοαντίληψη των 

µαθητών αυτών αναφορικά µε την γνωστική τους ικανότητα, τις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους, την αθλητική ικανότητα, την φυσική εµφάνιση και τη διαγωγή –

συµπεριφορά. Παράλληλα διερευνήθηκε και η αυτοεκτίµησή τους. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα τα κορίτσια της Ε΄ ∆ηµοτικού είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα 

αγόρια στην σχολική ικανότητα και στη διαγωγή-συµπεριφορά και  θετικότερη 

αυτοεκτίµηση. Τα αγόρια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια στους 

τοµείς που σχετίζονταν µε τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, την αθλητική ικανότητα 

και τη φυσική εµφάνιση.  Από τους µαθητές της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού τα αγόρια είχαν 

θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια στον τοµέα των σχέσεων µε τους 

συνοµηλίκους και της αθλητικής ικανότητας και θετικότερη αυτοεκτίµηση. Τα 

κορίτσια υπερείχαν στον τοµέα της φυσικής εµφάνισης και της διαγωγής-

συµπεριφοράς. Στον τοµέα της σχολικής ικανότητας δεν παρατηρήθηκε κάποια 

διαφοροποίηση µε βάση το φύλο. 

Το προαναφερόµενο ερωτηµατολόγιο, το οποίο στάθµισε η Μακρή-Μπότσαρη, 

χρησιµοποιήθηκε και σε µία πρόσφατη ερευνητική εργασία της Σίµψη (2004). Ένα 

από τα διερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας αυτής αφορούσε την αυτοαντίληψη 

των µαθητών σε σχέση µε το φύλο καθώς και την επίδραση της θεατρικής αγωγής σ’ 

αυτήν.  Ως αυτοαντίληψη ορίστηκε το σκορ των βαθµών που συγκεντρώνει ο 
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µαθητής στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Οι τελευταίες  αποτύπωναν την 

αυτοαντίληψή του στους εξής τοµείς: σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική εµφάνιση, διαγωγή-συµπεριφορά. Το 

δείγµα αποτέλεσαν 50 µαθητές (20 αγόρια και 30 κορίτσια) δύο τµηµάτων της Στ΄ 

∆ηµοτικού. Το ένα τµήµα λειτούργησε ως πειραµατική οµάδα και το άλλο ως οµάδα 

ελέγχου. Στην αρχή το ερωτηµατολόγιο δόθηκε και στις δύο οµάδες και δε 

διαπιστώθηκε καµιά διαφορά µε βάση το φύλο σε κανέναν από τους παραπάνω 

τοµείς. Μετά την παρέµβαση της θεατρικής αγωγής στην πειραµατική οµάδα τα 

παραπάνω αποτελέσµατα δε διαφοροποιήθηκαν. Εποµένως ούτε το φύλο , ούτε η 

θεατρική αγωγή βρέθηκαν να επηρεάζουν την αυτοαντίληψη των συγκεκριµένων 

µαθητών.  

Η Bosacki (2000) διεξήγαγε έρευνα η οποία αφορούσε τη σχέση της 

αυτοαντίληψης και της θεωρίας του νου µε το φύλο και τη γλώσσα. Θα αναφερθούν 

τα αποτελέσµατα τα οποία σχετίζονται µε τη σχέση της αυτοαντίληψης και του 

φύλου, αφού συνδέονται άµεσα µε το θέµα της µεταπτυχιακής εργασίας. Η 

ερευνήτρια χρησιµοποίησε το ερωτηµατολόγιο της Harter «Self–Perception Profile 

For Children» για να µετρήσει την αυτοαντίληψη 128 µαθητών της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

στους εξής τοµείς: σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, αθλητική 

ικανότητα, φυσική εµφάνιση, διαγωγή-συµπεριφορά. Παράλληλα µέτρησε και την 

αυτοεκτίµηση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα κορίτσια είχαν θετικότερη 

αυτοαντίληψη από τα αγόρια αναφορικά µε την σχολική ικανότητα, τις σχέσεις µε 

τους συνοµηλίκους και τη διαγωγή-συµπεριφορά. Τα αγόρια υπερείχαν στους τοµείς 

της αθλητικής ικανότητας και της φυσικής εµφάνισης. Επίσης τα κορίτσια είχαν 

θετικότερη αυτοεκτίµηση από τα αγόρια ανεξάρτητα από το χαµηλό σκορ το οποίο 

συγκέντρωσαν στους τοµείς της φυσικής εµφάνισης και της αθλητικής  ικανότητας. 

Το παραπάνω ερωτηµατολόγιο της «Harter Self-Perception Profile For Children» 

χρησιµοποιήθηκε και για τη µέτρηση της αυτοαντίληψης 689 µαθητών (8-11 ετών), 

οι οποίοι φοιτούσαν σε σχολεία της Βόρειας Ιρλανδίας ( Muldoon και Trew, 2000). 

Συγκεκριµένα οι τοµείς της αυτοαντίληψης οι οποίοι διερευνήθηκαν ήταν η φυσική 

εµφάνιση, η αθλητική ικανότητα, οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, η σχολική 

ικανότητα και η διαγωγή-συµπεριφορά. Επιπλέον µετρήθηκε και η αυτοεκτίµηση. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα αγόρια  είχαν  θετικότερη αυτοαντίληψη από τα 

κορίτσια  στους τοµείς της αθλητικής ικανότητας και της φυσικής εµφάνισης και 

θετικότερη αυτοεκτίµηση. Τα κορίτσια υπερείχαν στον τοµέα της διαγωγής-
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συµπεριφοράς. Στους υπόλοιπους τοµείς δε παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Μία επιπλέον έρευνα στην οποία αναλύθηκε η σχέση της αυτοαντίληψης µε το 

φύλο διενεργήθηκε από τον Smith (2000). Τα υποκείµενα της έρευνας ήταν 28 

κορίτσια και 23 αγόρια από 14 τάξεις Β΄ δηµοτικού. Το «Self-Description 

Questionnaire» του Marsh χρησιµοποιήθηκε για να αποτυπώσει την αυτοαντίληψη 

των συγκεκριµένων µαθητών στους εξής τοµείς: σχολική ικανότητα (κυρίως όσον 

αφορά την ανάγνωση και τα µαθηµατικά), φυσική εµφάνιση, αθλητική ικανότητα, 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, σχέσεις µε την οικογένεια. ∆ιαφορές εντοπίστηκαν 

µόνο στους τοµείς της φυσικής εµφάνισης και της αθλητικής ικανότητας, όπου τα 

αγόρια είχαν υψηλότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Marjoribanks και Mboya (2001) 

αναφορικά µε την αυτοαντίληψη 816 µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( 450 

αγόρια και 366 κορίτσια) σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο. Το εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν το «Self-Description Inventory For African Students» µε το 

οποίο διερευνήθηκαν οι παρακάτω τοµείς αυτοαντίληψης: σχολική ικανότητα, 

αθλητικές δραστηριότητες, φυσική εµφάνιση, µουσικές ικανότητες, υγεία, 

συναισθηµατική σταθερότητα, σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, οικογενειακές σχέσεις. 

Τα αγόρια υπερείχαν στις αθλητικές δραστηριότητες, τη συναισθηµατική 

σταθερότητα και στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους. Τα κορίτσια είχαν θετικότερη 

αυτοαντίληψη από τα αγόρια στον τοµέα των µουσικών ικανοτήτων. Στους 

υπόλοιπους τοµείς δε παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα.   

∆ιαφορές στην αυτοαντίληψη των δύο φύλων επιχείρησε να διερευνήσει και ο 

Ollowu (1984). Τα υποκείµενα της έρευνάς του ήταν 314 Άγγλοι έφηβοι (174 αγόρια 

και 140 κορίτσια) και 372 Νιγηριανοί έφηβοι ( 264 αγόρια και 108 κορίτσια). Το 

εργαλείο το οποίο κλήθηκαν να συµπληρώσουν ήταν το τεστ των Osgood, Suci και 

Tanenbaum, που διερευνούσε την αυτοαντίληψη αναφορικά µε την σχολική 

ικανότητα, την φυσική εµφάνιση, τις κοινωνικές σχέσεις, τις οικογενειακές σχέσεις 

και τη συναισθηµατική σταθερότητα. Τα ερευνητικά πορίσµατα έδειξαν ότι τα αγόρια 

είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια σε όλους τους παραπάνω τοµείς 

ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.  

Η Jensen (1983) συσχέτισε την αυτοαντίληψη µε διάφορους παράγοντες ανάµεσα 

στους οποίους συγκαταλέγεται και το φύλο. Το δείγµα αποτέλεσαν 91 κορίτσια και 

αγόρια από 3,5 έως 6 ετών, τα οποία κλήθηκαν να συµπληρώσουν την «Piers 
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Preschool Pictorian Self-concept Scale», η οποία αποτυπώνει την αυτοαντίληψη των 

παιδιών στους εξής τοµείς: αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές σχέσεις, 

συναισθηµατική σταθερότητα. 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. Όσον αφορά τη συναισθηµατική σταθερότητα δε 

διαπιστώθηκαν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα.   

Ακόµα µια ερευνητική προσπάθεια αναφορικά µε την αυτοαντίληψη είναι η 

µελέτη των Chin CC, Liu YY και Ka JK (1989). Το δείγµα ήταν 620 παιδιά σχολικής 

ηλικίας και το όργανο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το «Children’s Self-Concept 

Inventory ». Ως αυτοαντίληψη ορίστηκε η γενική εικόνα εαυτού που έχει 

διαµορφώσει το άτοµο. Ένας από τους παράγοντες ο οποίος βρέθηκε ότι επηρεάζει 

την αυτοαντίληψη ήταν το φύλο. Συγκεκριµένα τα κορίτσια είχαν θετικότερη 

αυτοαντίληψη από τα αγόρια.   

Σχετική 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 αποτυπώνει 

την αυτοαντίληψη στους εξής τοµείς: φυσική εµφάνιση, συµπεριφορά, οικογενειακές 

σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις. Άµεσο ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία 

παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα τα οποία αφορούν τον παράγοντα φύλο, σύµφωνα µε 

τα οποία  τα κορίτσια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα αγόρια σε όλους τους 

τοµείς. 

Την κλίµακα «Tennessee Self- Concept Scale» χρησιµοποίησαν και οι 

Hinrichsen, Follansbee και Ganellen (1981) για την µέτρηση της αυτοαντίληψης 142 

αγοριών και 107 κοριτσιών που σπούδαζαν σε τµήµατα ψυχολογίας. Οι τοµείς της 

αυτοαντίληψης που διερευνούνται από τη συγκεκριµένη κλίµακα είναι η φυσική 

εµφάνιση, η συµπεριφορά, οι οικογενειακές σχέσεις και οι κοινωνικές σχέσεις. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα αγόρια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη στον τοµέα 

της φυσικής εµφάνισης και τα κορίτσια υπερείχαν στους τοµείς των κοινωνικών 

σχέσεων και της συµπεριφοράς. Αναφορικά µε τις οικογενειακές σχέσεις δε 

βρέθηκαν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα.  

Ο Damon (1998) αναφέρει αρκετές έρευνες που διενεργήθηκαν (π.χ. Dweck και 

Light, 1980/ Ruble και Martin, 1998/ Spencer και Steel, 1995) και αφορούσαν την 

αυτοαντίληψη των σχολικών ικανοτήτων (έναν από τους τοµείς αυτοαντίληψης που 
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διερευνά και η παρούσα εργασία) 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 και είχαν µειωµένες προσδοκίες αναφορικά µε τη µάθηση. Ο Damon 

υποστηρίζει ότι τα πορίσµατα αυτά συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό µε τα κοινωνικά 

στερεότυπα, µε βάση τα οποία τα αγόρια πρέπει να είναι πιο δηµιουργικά, δυναµικά 

και προσανατολισµένα προς τη µάθηση από τα κορίτσια.  

Η Asci (2002) διερεύνησε τη σχέση της σωµατικής αυτοαντίληψης µε το φύλο 

(που αφορά άµεσα την παρούσα έρευνα) και την ηλικία 995 Τούρκων φοιτητών ( 477 

κορίτσια και 518 αγόρια) οι οποίοι σπούδαζαν σε Τµήµατα Φυσικής Αγωγής. Το  

όργανο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το « Physical Self-Perception Profile» των Fox 

και Corbin το οποίο διερευνούσε την αυτοαντίληψη των φοιτητών σε τοµείς όπως οι 

αθλητικές δραστηριότητες, η σωµατική δύναµη και η σωµατική ελκυστικότητα 

καθώς και την αυτοεκτίµησή τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα αγόρια είχαν 

θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια σε όλους τους παραπάνω τοµείς εκτός από 

τη σωµατική ελκυστικότητα. Παράλληλα είχαν µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση σε σχέση 

µε τα κορίτσια. Η ηλικία δε βρέθηκε να παίζει σηµαντικό ρόλο στη σωµατική 

αυτοαντίληψη.  

Το «Physical Self-perception Profile» των  Fox και Corbin χρησιµοποιήθηκε και 

σε µία πρόσφατη έρευνα των Hagger, Biddle και Wang (2005). Συγκεκριµένα 

µετρούσε την αυτοαντίληψη 2.969 µαθητών λυκείου στους τοµείς που αναφέρθηκαν 

παραπάνω: αθλητικές δραστηριότητες, σωµατική δύναµη, σωµατική ελκυστικότητα. 

Παράλληλα διερευνήθηκε και η αυτοεκτίµηση των µαθητών αυτών. Βρέθηκε ότι τα 

αγόρια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη σε όλους τους τοµείς καθώς και θετικότερη 

αυτοεκτίµηση. 

Σχετική είναι και η έρευνα της Story (1979), η οποία εξέτασε τη σχέση της 

σωµατικής αυτοαντίληψης µε διάφορους παράγοντες ανάµεσα στους οποίους 

συµπεριλήφθηκε και το φύλο.  Το δείγµα αποτέλεσαν 132 αγόρια και 132 κορίτσια 3-

5 ετών και το όργανο που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα τεστ σωµατικής 

αυτοαντίληψης, το οποίο κατασκεύασε η ίδια η ερευνήτρια. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι 

τα αγόρια είχαν θετικότερη σωµατική αυτοαντίληψη από τα κορίτσια και έδιναν 

µεγαλύτερη έµφαση στη σωµατική δύναµη. Αντίθετα τα κορίτσια ενδιαφέρονταν 

κυρίως για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά : µαλλιά, µάτια,  µύτη, στόµα.  
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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, τις σωµατικές δραστηριότητες, τη φυσική δύναµη, την υγεία και την 

ευλυγισία. Το δείγµα αποτέλεσαν 317 κορίτσια και 274 αγόρια τα οποία φοιτούσαν 

σε δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και 267 κορίτσια και 240 

αγόρια που φοιτούσαν σε δηµόσια σχολεία της µέσης εκπαίδευσης. Το ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιµοποίησαν ήταν το Physical Self-Description Questionnaire. Τα 

αποτελέσµατα  έδειξαν ότι τα αγόρια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια 

σε όλους τους παραπάνω τοµείς εκτός από την υγεία και την ευλυγισία όπου δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Τη σχέση του φύλου µε την αυτοαντίληψη καθώς και τη σχέση της τελευταίας µε 

την εξωτερική εµφάνιση διερεύνησαν οι Guiney και Guilford (1999/2000) σε παιδιά 

τρίτης και έκτης δηµοτικού. Συγκεκριµένα το δείγµα αποτέλεσαν 13 κορίτσια και 11 

αγόρια της τρίτης δηµοτικού και 15 κορίτσια και 13 αγόρια της έκτης δηµοτικού. Για 

τη µέτρηση της αυτοαντίληψης χρησιµοποιήθηκε η «Pier’s Harris Children’s Self-

Concept Scale», η οποία αναφέρεται στους εξής τοµείς αυτοαντίληψης: φυσική 

εµφάνιση, συµπεριφορά, γνωστική ικανότητα, άγχος και δηµοτικότητα. Τα ευρήµατα 

δεν έδειξαν καµιά διαφορά µε βάση το φύλο στους παραπάνω τοµείς. Αναφορικά µε 

τη σχέση της αυτοαντίληψης µε την εξωτερική εµφάνιση βρέθηκε ότι τα κορίτσια τα 

όποια ήταν ικανοποιηµένα µε την εµφάνισή τους συγκέντρωναν και µεγαλύτερο σκορ 

στην κλίµακα αυτοαντίληψης. Αντίθετα η αυτοαντίληψη των αγοριών δεν 

επηρεαζόταν από την εξωτερική τους εµφάνιση. 

 Η σχέση του φύλου µε την αυτοαντίληψη µελετήθηκε και από την έρευνα των 

Gates, Lineberger, Crockett και Hubbard (2001) σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών.  Ένα 

από τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν και η κλίµακα « Piers Harris Self-

Concept Scale», η οποία µετρούσε την αυτοαντίληψη στους εξής τοµείς: φυσική 

εµφάνιση, συµπεριφορά, γνωστική ικανότητα, άγχος και δηµοτικότητα. Στη 

συγκεκριµένη όµως έρευνα το φύλο βρέθηκε ότι δεν επηρεάζει την αυτοαντίληψη, 

καθώς δεν διαπιστώθηκε καµιά διαφορά  σε κανέναν από τους παραπάνω τοµείς. 

Παρεµφερής είναι και η ερευνητική προσπάθεια των  Drummond και McIntire 

(1980). Το δείγµα αποτέλεσαν 301 µαθητές (146 αγόρια, 155 κορίτσια) νηπιαγωγείου 

και πρώτης δηµοτικού.  Το εργαλείο το οποίο χρησιµοποιήθηκε ήταν το «Self-

Appraisal Inventory», το οποίο διερευνούσε την αυτοαντίληψη των µαθητών στους 
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παρακάτω τοµείς: οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις µε συνοµηλίκους, σχολική 

ικανότητα. Όπως και στην προαναφερθείσα έρευνα δε βρέθηκαν διαφορές µε βάση το 

φύλο σε κανέναν από τους τοµείς αυτούς.   

 Έρευνα αναφορικά µε τη σχέση ανάµεσα στη συµπεριφορά των µαθητών και την 

αυτοαντίληψη τους  διεξήγαγαν οι Vandegriff και Rust (2001). Το δείγµα ήταν 104 

µαθητές της Β΄ δηµοτικού από τους οποίους οι 48 ήταν κορίτσια και οι 56 αγόρια. Το 

ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν η κλίµακα Μc Daniel-Piers Young 

Children’s Self-concept Scale. Όπως και στην προαναφερόµενη έρευνα, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι  το φύλο  δεν παίζει σηµαντικό ρόλο στην αυτοαντίληψη 

και δεν επηρεάζει τη συµπεριφορά. 

Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται το θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης. 

Ανακεφαλαιώνοντας στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η ιστορική πορεία της 

έννοιας του εαυτού κυρίως µέσα από τις απόψεις κάποιων θεωρητικών της 

ψυχολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρθηκαν θεωρίες και ορισµοί που αφορούν 

την έννοια της αυτοαντίληψης. Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα επικρατέστερα 

µοντέλα αυτοαντίληψης καθώς και το περιεχόµενο και η δοµή της αυτοαντίληψης 

µέσα από τα διάφορα εξελικτικά στάδια. Επίσης αναφέρθηκαν οι παράγοντες  οι 

οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάστηκε αναλυτικά ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης : το φύλο.  Παρουσιάστηκαν κάποιες θεωρίες για  τη 

διαµόρφωση του ρόλου του φύλου, η εξελικτική πορεία της διαµόρφωσης του ρόλου 

του φύλου καθώς και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και η επίγνωση 

των παιδιών γι’ αυτές. Επιπροσθέτως επισηµάνθηκαν και αναλύθηκαν κάποιοι από 

τους παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 

του ρόλου των φύλων. 
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5. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Οριοθέτηση του ερευνητικού προβλήµατος 

Η αυτοαντίληψη στην παρούσα εργασία εκλαµβάνεται ως µια πολυδιάστατη 

έννοια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Harter στο πολυπαραγοντικό της 

µοντέλο, το οποίο παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο αυτό το άτοµο αναπτύσσει πολλές επιµέρους αυτοαντιλήψεις, στις οποίες 

αποδίδει τη δική του σπουδαιότητα. Συνεπώς κάποιες από αυτές είναι πιο σηµαντικές 

για εκείνο από κάποιες άλλες. Η Ηarter δε κάνει λόγο για γενική αυτοαντίληψη αλλά 

για αυτοαντίληψη σε συγκεκριµένους τοµείς (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

Στην παρούσα εργασία  διερευνάται η αυτοαντίληψη σε σχέση µε το φύλο στους 

εξής τοµείς της ζωής των µαθητών: 

•  Σχολική ικανότητα (η αντίληψη του µαθητή για τις επιδόσεις και τις ικανότητές 

του στα σχολικά µαθήµατα) 

• Σχέσεις µε τους συνοµηλίκους ( ο βαθµός κοινωνικής αποδοχής του µαθητή από 

τους συνοµηλίκους του) 

• Αθλητική ικανότητα ( η αντίληψη του µαθητή για την ικανότητά του στα 

αθλήµατα) 

• Φυσική εµφάνιση (η αντίληψη του µαθητή για το σώµα του, το πρόσωπό του και 

γενικά τη σωµατική του διάπλαση και την εξωτερική του εµφάνιση). 

• ∆ιαγωγή-συµπεριφορά ( ο βαθµός στον οποίο ο µαθητής νιώθει ότι συνήθως 

κάνει αυτό το οποίο κρίνεται σωστό και ότι γενικά έχει καλή συµπεριφορά) 

Ως αυτοαντίληψη δηλαδή εννοείται το σκορ των βαθµών που συγκεντρώνει ο 

µαθητής στο ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ (που παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω), 

του οποίου οι ερωτήσεις αφορούν τους παραπάνω τοµείς.   

Παράλληλα µε τους τοµείς αυτούς γίνεται και  µέτρηση της αυτοεκτίµησης (ο 

βαθµός στον οποίο ο µαθητής είναι ευχαριστηµένος από τον εαυτό του και από τη 

ζωή του), αφού κατά την Harter (1982) οι επιµέρους αυτοαντιλήψεις, ανάλογα µε τη 

σπουδαιότητά που τους αποδίδει το άτοµο, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

αυτοεκτίµησή του.   
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5.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση της αυτοαντίληψης των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου σε σχέση µε το φύλο τους.  

Οι επιµέρους στόχοι της ερευνητικής διαδικασίας συνίστανται στη διερεύνηση 

των παρακάτω παραµέτρων: 

• Η αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την σχολική τους 

ικανότητα σε σχέση µε το φύλο τους.   

• Η αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τις σχέσεις τους µε 

τους συνοµηλίκους σε σχέση µε το φύλο τους. 

• Η αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την αθλητική τους 

ικανότητα σε σχέση µε το φύλο τους. 

• Η αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την φυσική τους 

εµφάνιση σε σχέση µε το φύλο τους. 

• Η αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την διαγωγή-

συµπεριφορά τους σε σχέση µε το φύλο τους. 

• Η αυτοεκτίµηση των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού σε σχέση µε το φύλο τους. 

5.3. Σηµασία διερεύνησης του προβλήµατος 

 Το θέµα το οποίο µελετά η παρούσα εργασία είναι η αυτοαντίληψη των παιδιών 

της Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού µε βάση το φύλο τους. Οι λόγοι για τους οποίους έγινε η 

επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος ποικίλουν. Αναφορικά µε την επιλογή του 

θέµατος της αυτοαντίληψης σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε το γεγονός ότι πρόκειται 

για µια καινούρια έννοια στην επιστήµη της ψυχολογίας, η οποία αποτελεί έναν από 

τους σπουδαιότερους τοµείς της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας, αφού όπως 

έχει αποδειχθεί σχετίζεται άµεσα µε την παιδευτική πορεία του ατόµου (McConnell, 

2002). Τη σηµασία της αυτοαντίληψης για τη µάθηση και την επιτυχία στο σχολείο 

επισηµαίνει η Λεονταρή (1996). Συγκεκριµένα τονίζει  ότι ένα παιδί το οποίο 

διακατέχεται από θετική αυτοαντίληψη, συνήθως µπορεί να προσαρµοστεί 

ευκολότερα στο σχολείο, συµµετέχει ενεργότερα στη µαθησιακή διαδικασία, 

εµφανίζει µικρότερο βαθµό άγχους, σηµειώνει µεγαλύτερη πρόοδο και αποδίδει 

καλύτερα στα µαθήµατα από ένα παιδί µε αρνητική άποψη για τον εαυτό του. Από 

την άλλη πλευρά, ένα παιδί µε αρνητική αυτοαντίληψη συχνά εµφανίζει άγχος, 

υποτιµά τις πραγµατικές του δυνατότητες, επικεντρώνεται κυρίως στις ελλείψεις και 
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τις αδυναµίες του, φοβάται την αποτυχία και αντιµετωπίζει δυσκολίες στη 

συναναστροφή του µε τους άλλους και στα σχολικά µαθήµατα.  

Ο Erikson θεωρεί ότι η περίοδος της µέσης παιδικής ηλικίας χαρακτηρίζεται από 

το ενδιαφέρον των παιδιών για µάθηση και ότι η τάση τους αυτή θα µπορούσε να 

εκφραστεί επιγραµµατικά µε τη φράση «Μπορώ να µάθω». Ανάλογα µε τις εµπειρίες 

και τα βιώµατα τα οποία θα έχει το παιδί  από  αυτήν την περίοδο θα αναπτύξει µια 

αντίληψη του εαυτού του ως ατόµου ικανού και αξιόλογου ή ανίκανου και 

ασήµαντου. Συγκεκριµένα τα παιδιά µε χαµηλή απόδοση και µαθησιακά προβλήµατα 

κινδυνεύουν να διαµορφώσουν µια αρνητική αυτοαντίληψη τόσο εξαιτίας των 

µαθησιακών τους αδυναµιών όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι η σχολική αποτυχία 

συχνά έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη από τους σηµαντικούς άλλους , γονείς, 

δασκάλους και συµµαθητές (Λεονταρή,1996). 

Ειδικά για τους περισσότερους Έλληνες γονείς η επιτυχία στο σχολείο έχει 

αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα θεµελιακό σκοπό. Όπως επισηµαίνει η Κατάκη (1984, 

69) « οι εικόνες της ελληνικής ζωής και της ελληνικής οικογένειας, οι οποίες 

σχετίζονται µε την υπερβολική προσήλωση στην προσπάθεια για τη µόρφωση των 

παιδιών, είναι ζωντανές γύρω µας και τις αντιµετωπίζουµε καθηµερινά. Η αγωνία, η 

πίεση για την επίδοση στο σχολείο είναι διάχυτες. Μιλώντας κανείς µε γονείς, δεν 

είναι δυνατόν παρά να αισθανθεί πως η µόρφωση των παιδιών τους, πέρα από την 

πρακτική της διάσταση, έχει πια καθαρά συµβολικό χαρακτήρα. Μέσα από την 

επιτυχία των παιδιών οι γονείς αναζητούν να τραφούν ψυχολογικά». Όσον αφορά τα 

παιδιά η Κατάκη (1984, 69) αναφέρει σε άλλο σηµείο: «Ξέρουν καλά πως η αποτυχία 

τους εισπράττεται από τους γονείς σαν προδοσία. Άλλωστε και τα ίδια τα παιδιά, 

έχοντας αποδεχθεί αναγκαστικά αυτό το σκοπό της παιδοκεντρικής οικογένειας, 

εισπράττουν την αποτυχία τους σαν προσωπική αποτυχία». 

Αναφορικά για  τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης διάφοροι παράγοντες παίζουν 

ρόλο: οικογένεια, σχολείο, κοινωνικό περιβάλλον, Μ.Μ.Ε., κ.ά. Ο Bloom 

υποστηρίζει  ότι αρχικά το οικογενειακό περιβάλλον έχει καθοριστική επίδραση στην 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και αργότερα επιδρά σε αυτήν η προσωπική ιστορία 

µάθησης του ατόµου. Το παιδί το οποίο µεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου οι 

σηµαντικοί άλλοι (γονείς, αδέρφια, υπόλοιποι συγγενείς κ.ά.) το αντιµετωπίζουν ως 

ικανό, αναπτύσσει µια γενική αίσθηση ικανότητας, ενώ αν αντιµετωπίζεται ως µη 

ικανό, αναπτύσσει µια αίσθηση ανικανότητας. Το παιδί το οποίο πιστεύει ότι είναι 

ικανό θα προσεγγίσει τη νέα γνώση µε αυτοπεποίθηση ενώ το οποίο δεν έχει 
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εµπιστοσύνη στις ικανότητές του θα την αντιµετωπίσει αρνητικά. Η σχέση δηλαδή 

ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και τη σχολική επιτυχία είναι αλληλεπιδραστική 

(Λεονταρή, 1996). Πέρα από τους γονείς και το γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον, 

οι προσδοκίες, η στάση και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελούν ισχυρά 

κριτήρια για την αυτοαξιολόγηση του παιδιού. Οι Rosenthal και Jacobsen (1968) 

επισηµαίνουν ότι τόσο η επίδοση του µαθητή όσο και η ιδέα την οποία σχηµατίζει για 

τον εαυτό του εξελίσσονται κατά προφητικό τρόπο ανάλογα µε τη γνώµη και τις 

προσδοκίες των δασκάλων του, δεδοµένου ότι οι άνθρωποι κάνουν τις περισσότερες 

φορές ό,τι οι σηµαντικοί άλλοι περιµένουν από αυτούς να κάνουν. Εκτός από τις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η γενικότερη 

συµπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά. Αν δείχνουν κατανόηση στο µαθητή, τον 

αποδέχονται, τον βοηθούν να θέτει στόχους και να τους υλοποιεί, τότε διαµορφώνει 

µια θετική αυτοαντίληψη και εντείνει τις προσπάθειές του αναφορικά µε τη µάθηση. 

Αν όµως είναι απορριπτικοί απέναντί του, εκείνος σχηµατίζει µια αρνητική εικόνα 

για τον εαυτό του πιστεύοντας ότι δεν είναι ικανός να τα καταφέρει στο σχολείο και 

παράλληλα παραιτείται από κάθε προσπάθεια να µάθει.  

Επιπλέον βασική είναι και η επιρροή των συµµαθητών για το σχηµατισµό µιας 

θετικής ή αρνητικής αυτοαντίληψης. Αν εκείνοι είναι φιλικοί, αποδέχονται και 

ενισχύουν το παιδί, εκείνο θα διαµορφώσει θετική αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση. 

Σε περίπτωση όµως που είναι εχθρικοί, επικριτικοί και το αποµονώνουν, θα 

σχηµατίσει αρνητική άποψη και αρνητικά συναισθήµατα για τον εαυτό του ( Μακρή-

Μπότσαρη, 2001). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Φλουρής (1983) οι 

εµπειρίες τις οποίες θα αποκτήσει ο µαθητής της δηµοτικής ή της µέσης εκπαίδευσης 

στο σπίτι ή στο σχολείο, οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες που θα δοκιµάσει  και γενικά η 

όλη αλληλεπίδρασή του µε τους γονείς, τους συγγενείς, τους δασκάλους και τους 

συµµαθητές προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την αυτοαντίληψή του. Η διαµόρφωση 

της τελευταίας είναι βαρύνουσας σηµασίας για το άτοµο καθώς αποτελεί ουσιαστική 

προϋπόθεση για την επίτευξη των προσωπικών του στόχων, την αυτοπραγµάτωση και 

ολοκλήρωσή του.  

Αναφορικά µε το φύλο έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές µελέτες που διερευνούν τη 

σχέση του µε την αυτοαντίληψη. Τα πορίσµατα όµως των µελετών αυτών είναι συχνά 

αντιφατικά µεταξύ τους. Ορισµένοι ερευνητές (Gates et al, 2001 και Vandegriff και 

Rust ,2001 κ.ά. ) τονίζουν ότι το φύλο δε παίζει σηµαντικό ρόλο στην αυτοαντίληψη, 

ενώ κάποιοι άλλοι ( Chin CC, Ciu YY και Ka JK, 1989 και Nystul, 2003 κ.ά.) 
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υποστηρίζουν το αντίθετο. Αυτή η ερευνητική διαφωνία υπήρξε βασικό κίνητρο, 

προκειµένου να διαπιστωθεί  ποια από τις παραπάνω απόψεις θα επιβεβαιωθεί από 

την παρούσα εργασία.  

Η Λεονταρή (1996) επισηµαίνει το σηµαντικό ρόλο του φύλου στη διαµόρφωση 

της αυτοαντίληψης , αφού αποτελεί µια από τις πρώτες διακρίσεις που κάνουν τα 

παιδιά όταν επιχειρούν να κατηγοριοποιήσουν τα άτοµα του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος και τον εαυτό τους.  Παράλληλα τονίζει ότι οι  διαφορές σε 

ορισµένους τοµείς αυτοαντίληψης (διαγωγή-συµπεριφορά, σωµατική αυτοαντίληψη, 

φυσική εµφάνιση κ.ά.) οι οποίες εντοπίζονται ανάµεσα στα δυο φύλα συχνά 

οφείλονται στα στερεότυπα του φύλου τους, ποιος δηλαδή πιστεύουν οι άνθρωποι ότι 

είναι ο τυπικός-αντιπροσωπευτικός άνδρας και ποια η τυπική-αντιπροσωπευτική 

γυναίκα, και πως διαφέρουν.  Από το τρίτο ή τέταρτο έτος της ηλικίας τους πολλά 

παιδιά έχουν επίγνωση των στερεοτύπων του φύλου σε ό,τι αφορά τα παιγνίδια-

αθύρµατα και τις παιδικές δραστηριότητες, αλλά και σε ότι αφορά τις οικιακές 

εργασίες και τα επαγγέλµατα. Στην ηλικία των πέντε ετών τα παιδιά έχουν επίγνωση 

ορισµένων µόνο στερεότυπων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και στην ηλικία 

των οχτώ ετών έχουν στερεότυπα παρόµοια µε αυτά των ενηλίκων ( Kuhn, 1978). Ο 

Broverman (1974) αναφέρει ότι υπάρχει αξιοσηµείωτη διαπολιτισµική συµφωνία στη 

γνώση που έχουν τα παιδιά για τα στερεότυπα του φύλου. Τα περισσότερα παιδιά 

στην πλειονότητα των πολιτισµών συνδέουν τους όρους «δυνατός», «ανεξάρτητος», 

«επιθετικός» και  «κυριαρχικός» µε τους άνδρες και τους όρους «ευαίσθητος», 

«αδύναµος» και «ευσυγκίνητος» µε τις γυναίκες. Παράλληλα συχνά χρησιµοποιούν 

τους όρους αυτούς προκειµένου να αυτοχαρακτηριστούν.  Έτσι σε αρκετές έρευνες 

σε παιδιά σχολικής ηλικίας τα αγόρια βρέθηκε ότι είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη 

από τα κορίτσια σε τοµείς που αφορούσαν την αθλητική ικανότητα, τη φυσική 

εµφάνιση, το βάρος, τις σωµατικές δραστηριότητες κ.ά. Τα κορίτσια διαπιστώθηκε 

ότι είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα αγόρια σε τοµείς που σχετίζονταν µε την 

ευλυγισία, τις σχέσεις µε τους άλλους , τη διαγωγή-συµπεριφορά κ.ά (Μακρή-

Μπότσαρη, 2001. Bosacki, 2000). Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη της Λεονταρή 

(1996) ότι οι στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο επηρεάζουν ορισµένους τοµείς 

αυτοαντίληψης και σε κάποιες περιπτώσεις οι διαφορές οι οποίες σχετίζονται µε τις 

αντιλήψεις αυτές είναι ίσως σηµαντικά µεγαλύτερες από αυτές που µπορεί να 

υπάρχουν στην πραγµατικότητα. Η παραπάνω άποψη αποτέλεσε ένα επιπλέον 

ερευνητικό κίνητρο, ώστε  να διαπιστωθεί και στην παρούσα εργασία κατά πόσο οι 
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αυτοαντιλήψεις των µαθητών σε συγκεκριµένους τοµείς συµφωνούν µε τα 

στερεότυπα του φύλου. 

Αναφορικά µε τη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου τονίζεται η επίδραση 

διαφόρων παραγόντων ( π.χ. οικογένεια, σχολείο, Μ.Μ.Ε. συνοµήλικοι κ.ά.). Από 

τους παράγοντες αυτούς η οικογένεια και συγκεκριµένα οι γονείς θεωρούνται ότι 

παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαµόρφωση αυτή, αφού στις περισσότερες  

περιπτώσεις από πολύ ενωρίς ενισχύουν τη συµπεριφορά η οποία αρµόζει στο φύλο 

του κάθε παιδιού  αποθαρρύνοντας τη µη αρµόζουσα συµπεριφορά. Παράλληλα ο 

εκπαιδευτικός µέσα από ποικίλες δραστηριότητες και από τη συµπεριφορά του 

µπορεί είτε να ενισχύσει τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο  είτε να 

προσπαθήσει να βοηθήσει τα παιδιά να εξελιχθούν µε βάση τις πραγµατικές τους 

δυνατότητες (Fagot, 1985). 

 Με βάση τα παραπάνω υπογραµµίζεται η ανάγκη ευαισθητοποίησης και σχετικής 

πληροφόρησης τόσο των γονιών όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς  η συµπεριφορά 

τους παίζει βασικό ρόλο στη διαµόρφωση µιας θετικής ή  µη αυτοαντίληψης, 

επηρεασµένης ή ανεπηρέαστης από τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο και 

παράλληλα επιδρά στη διαδικασία της µάθησης. Τα άτοµα αυτά µπορούν να 

βοηθήσουν το παιδί να ενδυναµώσει τη θέλησή του και να αναπτύξει ικανότητες και 

δεξιότητες και προς αυτό το στόχο πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους 

συνεργαζόµενα µεταξύ τους. 

Κίνητρο για να ερευνηθεί επαρκώς η αυτοαντίληψη των παιδιών των δύο 

µεγάλων τάξεων του ∆ηµοτικού µε βάση το φύλο τους αποτέλεσαν όλα τα στοιχεία, 

τα οποία παρουσιάστηκαν πρωτίστως. Προτιµήθηκαν µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού αφού όπως αναφέρει η Λεονταρή (1996) στην ηλικία αυτή τα παιδιά 

µπορούν να αντιληφθούν σε µεγάλο βαθµό την ικανότητά τους ή την ανικανότητά 

τους στα σχολικά µαθήµατα και η σχολική ικανότητα είναι ένας από τους τοµείς 

αυτοαντίληψης ο οποίος διερευνάται από την παρούσα εργασία.     

Εκτός από τα προαναφερθέντα, βασικό κίνητρο για την  επιλογή του 

συγκεκριµένου θέµατος σε µια πρώτη φάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

υπήρξε το γεγονός ότι στον ελληνικό χώρο η έως τώρα έρευνα, η οποία έχει 

συντελεσθεί στο αντικείµενο της αυτοαντίληψης, είναι σχετικά περιορισµένη και 

επικεντρώνεται σε θεωρητικές κυρίως προσεγγίσεις του θέµατος. 
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6.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                   

 6.1.Οι υποθέσεις της έρευνας 

Οι υποθέσεις παρουσιάζονται µε τη µορφή µηδενικής και εναλλακτικής 

υπόθεσης. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 1 :  

-ΗΟ: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού για την σχολική τους ικανότητα  και το φύλο 

τους. 

-Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την σχολική τους ικανότητα και το φύλο 

τους. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 2:   

-ΗΟ: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους και το 

φύλο τους. 

-Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού  για τις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους 

και το φύλο τους. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 3:  

-ΗΟ: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την αθλητική τους ικανότητα και το φύλο 

τους. 

-Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την αθλητική τους ικανότητα και το φύλο 

τους. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 4:  

-ΗΟ: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την φυσική τους εµφάνιση και το φύλο τους. 
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-Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για την φυσική τους εµφάνιση και το φύλο τους.  

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 5:  

- ΗΟ: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών  της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τη διαγωγή-συµπεριφορά τους και το φύλο 

τους.  

 -Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τη διαγωγή-συµπεριφορά τους και το φύλο 

τους. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 6: 

- ΗΟ: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση των 

µαθητών  της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και το φύλο τους. 

-Η1:  Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση των 

µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και το φύλο τους.   

                   

6.2. Το όργανο συλλογής των δεδοµένων της έρευνας 

Για την µέτρηση της αυτοαντίληψης των µαθητών του δείγµατος  

χρησιµοποιήθηκε το σταθµισµένο ερωτηµατολόγιο «Πως Αντιλαµβάνοµαι τον Εαυτό 

µου ΙΙ» (ΠΑΤΕΜ ΙΙ) της Εύης Μακρή-Μπότσαρη (2001), το οποίο είναι ένα 

ψυχοµετρικό µέσο για την αξιολόγηση της αυτοεκτίµησης και των επιµέρους 

αυτοαντιλήψεων των µαθητών των ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του ∆ηµοτικού. Το 

ΠΑΤΕΜ ΙΙ είναι το δεύτερο µιας σειράς τεσσάρων ερωτηµατολογίων. Τα τελευταία 

αποτελούν την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου  «Self-Perception Profile for 

Children» της S. Harter, την οποία επιµελήθηκε η Μακρή-Μπότσαρη. 

Στην ελληνική έκδοση για µαθητές ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού διατηρήθηκαν όλες 

οι κλίµακες του πρότυπου ερωτηµατολογίου, αλλά ο αριθµός των ερωτήσεων κάθε 

κλίµακας µειώθηκε από έξι σε πέντε. Επιπλέον µερικές ερωτήσεις του πρότυπου 

ερωτηµατολογίου αναδιατυπώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε άλλες, προκειµένου να 

βελτιωθούν η αξιοπιστία και η παραγοντική εγκυρότητα της ελληνικής έκδοσης 

(Μακρή-Μπότσαρη, 2001).    
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Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει  έξι κλίµακες, πέντε από τις οποίες 

αποτυπώνουν ισάριθµους τοµείς αυτοαντίληψης και µια, η οποία αξιολογεί την 

αυτοεκτίµηση. Η συµπλήρωσή του απαιτεί χρονική διάρκεια 20-25 πρώτα λεπτά 

(Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Η δοµή του ερωτηµατολογίου µπορεί να παρασταθεί ως 

εξής:  

Επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης 

Σχολική ικανότητα 

Σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

Αθλητική ικανότητα 

Φυσική εµφάνιση 

∆ιαγωγή-συµπεριφορά 

Αυτοεκτίµηση 

Όσον αφορά το περιεχόµενο της κλίµακας περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:  

• Σχολική ικανότητα: οι ερωτήσεις αποτυπώνουν την αντίληψη του µαθητή 

σχετικά µε τις επιδόσεις και την ικανότητά του στα σχολικά µαθήµατα. 

• Σχέσεις µε τους συνοµηλίκους: οι ερωτήσεις αξιολογούν το βαθµό 

κοινωνικής αποδοχής του µαθητή από τους συνοµηλίκους. 

• Αθλητική ικανότητα: οι ερωτήσεις αποτυπώνουν την αντίληψη του µαθητή 

σχετικά µε τις ικανότητές του στα σπορ και τα αθλήµατα. 

• Φυσική εµφάνιση: οι ερωτήσεις αποτυπώνουν την αντίληψη του µαθητή 

σχετικά µε την εξωτερική του εµφάνιση. 

• ∆ιαγωγή-συµπεριφορά: οι ερωτήσεις αξιολογούν το πώς νιώθει ο µαθητής 

µε τη συµπεριφορά του και τις πράξεις του. 

• Αυτοεκτίµηση: οι ερωτήσεις αξιολογούν το βαθµό στον οποίο ο µαθητής 

είναι ευχαριστηµένος µε τον εαυτό του και τη ζωή του.  

Οι ερωτήσεις έχουν δύο σκέλη, το αριστερό και το δεξί τα οποία αντανακλούν 

θετική ή αρνητική άποψη για τον εαυτό. Ο µαθητής πρέπει να επιλέξει το σκέλος µε 

το οποίο συµφωνεί περισσότερο και να σηµειώσει το βαθµό στον οποίο τον εκφράζει 

(Μάλλον µου ταιριάζει, Απόλυτα µου ταιριάζει). Οι ερωτήσεις είναι συνολικά 

τριάντα, πέντε ανά κλίµακα και βαθµολογούνται µε 1,2,3,4, µε τις υψηλότερες τιµές 

να αντανακλούν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης. Οι απαντήσεις βαθµολογούνται 

µε βάση το κλειδί του ερωτηµατολογίου που βρίσκεται στο παράρτηµα του ΠΑΤΕΜ 

ΙΙ. Ο µέσος όρος των τιµών των ερωτήσεων καθεµίας από τις επιµέρους κλίµακες 
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αυτοαντίληψης αποτελεί το βαθµό αυτοαντίληψης του µαθητή στον αντίστοιχο τοµέα 

της ζωής του. Ο µέσος όρος των τιµών της κλίµακας αυτοεκτίµησης αποτελεί το 

βαθµό αυτοεκτίµησης του µαθητή (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Στο τέλος του ΠΑΤΕΜ ΙΙ υπάρχει πίνακας για την καταχώρηση των ατοµικών 

στοιχείων του µαθητή, τα οποία αναφέρονται σε δηµογραφικές πληροφορίες και 

πληροφορίες που σχετίζονται µε τη σχολική επίδοση. Στην παρούσα έρευνα, για τη 

συλλογή των προσωπικών στοιχείων του δείγµατος (φύλο και τάξη)  προστέθηκαν 

στην αρχή του ερωτηµατολογίου δύο ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες αφορούσαν 

τα στοιχεία αυτά και δε χρησιµοποιήθηκε ο παραπάνω πίνακας της Μακρή-

Μπότσαρη (2001, βλ. Παράρτηµα).    

Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο µε τις κλίµακες, τις οποίες περιλαµβάνει, 

θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην σκοπιµότητα της έρευνας, διότι παρά τις 

γενικότερες αδυναµίες που παρουσιάζουν οι κλίµακες αξιολόγησης «είναι ένα όργανο 

µέτρησης και έρευνας, το µοναδικό, σε ορισµένες περιπτώσεις, το οποίο επιτρέπει τη 

συγκεκριµενοποίηση των αξιολογικών µας κρίσεων για πολύπλοκες µορφές 

ανθρώπινης συµπεριφοράς» (Βάµβουκας, 2000, 315).  

6.3. ∆είκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου 
 

Ο βασικός λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το προαναφερόµενο ερευνητικό 

εργαλείο είναι ότι έχει σταθµιστεί στα ελληνικά και δεν αποτελεί απλά µια 

µετάφραση του αντίστοιχου ερωτηµατολογίου της Harter. Το γεγονός αυτό δίνει στο 

συγκεκριµένο εργαλείο την εγκυρότητα και την αξιοπιστία την οποία χρειάζεται, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία  στην παρούσα εργασία. 

Η στάθµιση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε σε 454 µαθητές ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού. Οι µέσοι όροι των βαθµών αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης κινήθηκαν 

σε επίπεδα υψηλότερα του 2,50, το οποίο αποτελεί το µέσον της τετραβάθµιας 

κλίµακας βαθµολόγησης (1,2,3,4). Μάλιστα οι περισσότεροι µέσοι όροι βρέθηκαν 

υψηλότεροι του 3,00. Όσον αφορά στις τυπικές αποκλίσεις, αυτές βρέθηκαν από 0,53 

έως 0,75. Το µέγεθος των τυπικών αποκλίσεων έδειξε σηµαντική µεταβλητότητα 

µεταξύ των µαθητών για τον ίδιο τοµέα ζωής (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε µε επαναληπτική µέτρηση που 

πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών. Οι συντελεστές αξιοπιστίας 

alpha Cronbach κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα τεκµηριώνοντας την αξιοπιστία του 
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ΠΑΤΕΜ ΙΙ ως προς το κριτήριο της εσωτερικής συνέχειας και συνέπειας των 

ερωτήσεων του. Οι συντελεστές αξιοπιστίας των επαναληπτικών µετρήσεων 

κυµάνθηκαν µεταξύ 0,70 ( στη σχολική ικανότητα) και 0,82 (στη φυσική εµφάνιση). 

Οι συντελεστές αξιοπιστίας alpha Cronbach κυµάνθηκαν µεταξύ 0,67 ( στις σχέσεις 

µε τους συνοµηλίκους) και 0,74 (στη σχολική ικανότητα και στη φυσική εµφάνιση) 

(Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Στους δείκτες εγκυρότητας η Μακρή-Μπότσαρη (2001) ακολούθησε τη 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση, την οποία είχε ακολουθήσει και η Harter στο 

Self-Perception Profile For Children. Με βάση την ανάλυση αυτή οι επιµέρους τοµείς 

αυτοαντίληψης αναδείχθηκαν συστηµατικά ως διακριτοί παράγοντες µόνο στους 

µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι 

ερωτήσεις των επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης οµαδοποιούνται στον 

προβλεπόµενο παράγοντα µε φορτίσεις, οι οποίες είναι από µέτριες έως υψηλές. 

 

6.4. Το δείγµα της έρευνας 
 

 Αναφορικά µε τη δειγµατοληψία, αρχικά υπήρξε η ιδέα χρησιµοποίησης της 

τυχαίας δειγµατοληψίας και συγκεκριµένα της κλήρωσης ώστε να επιλεγούν τα 

σχολεία στα οποία θα γινόταν η επίδοση του ερωτηµατολογίου. Επειδή όµως υπήρχε 

το ενδεχόµενο κάποια σχολεία να αρνηθούν να συµµετέχουν στην έρευνα και ήταν 

προτιµητέα εκείνα στα οποία  ήταν δυνατή η πρόσβαση, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

του διαθέσιµου δείγµατος (Βάµβουκας, 2000. ∆ηµητρόπουλος, 1994. Κυριαζή, 

2000). Εποµένως, λόγω του ότι το δείγµα της παρούσας εργασίας δε συστάθηκε µε 

τυχαία δειγµατοληψία και δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσµού, 

δεν υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων σε ολόκληρο τον 

πληθυσµό. Τα συµπεράσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που συµµετείχε στην έρευνα.  

Ειδικότερα το δείγµα αποτέλεσαν 518 µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 

∆ηµοτικού από σχολεία της πόλης του Ηρακλείου και του Ρεθύµνου. Παράλληλα 5 

παιδιά  δε δήλωσαν το φύλο τους, 6 παιδιά  δε δήλωσαν τάξη και 1 παιδί  δε δήλωσε 

κανένα από τα στοιχεία αυτά. Προτιµήθηκαν µαθητές µεγάλων τάξεων, γιατί όπως 

προαναφέρθηκε στην ηλικία αυτή το παιδί έχει αναπτύξει σε µεγάλο βαθµό την 

αντίληψή του σχετικά µε την ικανότητά του ή την ανικανότητά του στα σχολικά 

µαθήµατα (Λεονταρή,1996). Επιπλέον τα παιδιά των µεγάλων τάξεων, λόγω του ότι 
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έχουν αρκετή εµπειρία από το σχολείο, µπορούν να συµπληρώσουν µε µεγαλύτερη 

ευκολία το ερωτηµατολόγιο. 

 

6.4.1. Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο 
 

Η κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο στην Ε΄ τάξη έχει ως εξής: 

                                           Πίνακας 1 

ΑΓΟΡΙΑ 134 54,7% 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 111 45,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 245 100% 

 

Η κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο στην ΣΤ΄ τάξη είναι η ακόλουθη: 

                                          Πίνακας 2 

ΑΓΟΡΙΑ 142 52% 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 131 48% 

ΣΥΝΟΛΟ 273 100% 

 

Η κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο και στις δύο τάξεις µαζί 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

                                          Πίνακας 3 

ΑΓΟΡΙΑ 276 53,3% 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 242 46,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 518 100% 
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Η κατανοµή του δείγµατος διαφαίνεται και στα παρακάτω γραφήµατα: 

Α) Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο στην Ε΄ ∆ηµοτικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο και στις δύο τάξεις 
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6.5. Προέρευνα-∆ιεξαγωγή της έρευνας 
 

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε προέρευνα τον Απρίλιο του 2005 σε µικρό δείγµα 

µαθητών (10 παιδιά Ε΄ και Στ΄ τάξης του τριθέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Μυριοκεφάλων), η οποία στόχευε στο να ελεγχθεί ο χρόνος συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου και να εντοπισθούν τυχόν δυσκολίες των παιδιών κατά τη 

συµπλήρωσή του.  

Κατά την πιλοτική αυτή έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι µαθητές 

αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην κατανόηση συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. 

Συγκεκριµένα δυσκολεύονταν να αντιληφθούν ότι σε κάθε ερώτηση έπρεπε να 

υπάρχει µόνο µία σηµειωµένη απάντηση. Προς διευκόλυνση της βασικής έρευνας 

χρησιµοποιήθηκαν στο υπόδειγµα της πρώτης σελίδας του ερωτηµατολογίου δύο 

χρώµατα: καφέ και πορτοκαλί. Το υπόδειγµα αυτό ήταν το εξής: 

  

 
 

Με τη χρήση των χρωµάτων αυτών οι µαθητές  µπορούσαν να αντιληφθούν ότι 

αρχικά έπρεπε να επιλέξουν µια από τις δύο δηλώσεις, τις καφέ ή τις πορτοκαλί και 

στη συνέχεια να δηλώσουν αν τους ταιριάζει απόλυτα ή µάλλον.  Παράλληλα µε τη 

χρήση χρωµάτων κρίθηκε απαραίτητο να διευκρινιστεί στα υποκείµενα της βασικής 

έρευνας ότι σε κάθε ερώτηση έπρεπε να δώσουν µόνο µία απάντηση. Πέρα από τις 

αλλαγές αυτές, στην κύρια έρευνα το ερωτηµατολόγιο επιδόθηκε όπως ακριβώς 

βρίσκεται στο ΠΑΤΕΜ ΙΙ.  

Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας έγινε το Μάιο του 2005 σε σχολεία της πόλης 

του Ρεθύµνου και του Ηρακλείου. Πριν την εκκίνησή της, πάρθηκε η έγκριση των 

διευθυντών των σχολείων και υπήρξε συνεννόηση µε τους διδάσκοντες, προκειµένου 

να παραχωρηθούν οι απαιτούµενες για την ερευνητική διαδικασία ώρες. Στο σηµείο 

αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπήρξαν προβλήµατα και αντιρρήσεις ούτε από 

τους διευθυντές ούτε και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δέχτηκαν µε ιδιαίτερη 

προθυµία να διενεργηθεί η έρευνα στις τάξεις τους.  
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Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε παρουσία της ερευνήτριας. Αρχικά 

µοιράζονταν τα ερωτηµατολόγια σε κάθε τµήµα και έπειτα γίνονταν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις οι οποίες αφορούσαν τον τρόπο συµπλήρωσής τους και κάποιες 

απορίες που σε ορισµένες περιπτώσεις είχαν οι µαθητές ( π.χ. τη σηµασία των λέξεων 

«δηµοφιλής», «καλή εξωτερική εµφάνιση»). Οι µαθητές ήταν πολύ συνεργάσιµοι 

κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. Τους εξηγήθηκε από τη αρχή 

ότι η βοήθειά τους ήταν σηµαντική, ότι δε χρειαζόταν να γράψουν το όνοµά τους και 

ότι η συµπλήρωση του ερευνητικού εργαλείου δεν έπαιζε κανένα ρόλο στην 

βαθµολογία τους. Επίσης τονίστηκε ότι τις απαντήσεις τους θα τις έβλεπε µόνο η 

ερευνήτρια χωρίς να γνωρίζει ποιος µαθητής συµπλήρωσε το κάθε ερωτηµατολόγιο. 

Με αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να εκτεθούν και 

µπορούσαν να απαντήσουν µε ειλικρίνεια.       

 

6.6. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας 
 

Η αρχική ενέργεια για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας ήταν η 

κωδίκευση (κωδικοποίηση) όλων των απαντήσεων στις ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή τους στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, προκειµένου να επιτευχθεί η στατιστική τους επεξεργασία 

µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος S.P.S.S./ V10 για Windows. Η 

επεξεργασία των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και η 

βαθµολογία (σκορ) των υποκειµένων σε κάθε µία από τις έξι υποκλίµακες του 

ερωτηµατολογίου έγινε σύµφωνα µε το κλειδί  του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ , το 

οποίο βρίσκεται στο Παράρτηµα του σχετικού εγχειριδίου της Μακρής-Μπότσαρη 

(2001). 

 Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων σε περιγραφικό επίπεδο περιλαµβάνει 

πίνακες κατανοµής των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων , αλλά και 

συνοπτικούς δείκτες, όπως είναι ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Το κριτήριο το 

οποίο χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο των µέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων  

των βαθµών αυτοαντίληψης των αγοριών και των κοριτσιών του δείγµατος είναι το 

κριτήριο Independent Samples t-test ( κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα),  το οποίο 

εφαρµόζεται όταν η ανεξάρτητη κατηγορική µεταβλητή έχει έως δύο κατηγορίες και 

η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποσοτική (Ρούσσος και Τσαούσης, 2002).  
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Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής, προκειµένου να ελεγχθεί η ύπαρξη ή  µη 

σηµαντικών στατιστικών διαφορών ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια σε 

διάφορους τοµείς αυτοαντίληψης (σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, 

αθλητική ικανότητα, φυσική εµφάνιση, διαγωγή-συµπεριφορά) και στην 

αυτοεκτίµησή τους εφαρµόστηκε το µη παραµετρικό κριτήριο Mann-Whitney Test, 

το οποίο χρησιµοποιείται προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή µη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών ανάµεσα σε δύο διαφορετικά επίπεδα (οµάδες) µιας 

ανεξάρτητης µεταβλητής. Το συγκεκριµένο κριτήριο θεωρείται κατάλληλο για 

διαβαθµιστικές κλίµακες βαθµολόγησης µε ζυγό αριθµό κατηγοριών (Ρούσσος και 

Τσαούσης, 2002). Το ερωτηµατολόγιο της Μπότσαρη ανήκει σε αυτήν την 

κατηγορία.  

Κατά τον στατιστικό έλεγχο χρησιµοποιήθηκε ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας το p= ,05, το οποίο έχει καθιερωθεί στον χώρο των κοινωνικών 

επιστηµών (Ρούσσος και Τσαούσης, 2002). 
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7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.1. Περιγραφική παρουσίαση των απαντήσεων των υποκειµένων της 
έρευνας στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. 
 

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ έχουν δύο σκέλη, το αριστερό και 

το δεξί τα οποία αντανακλούν θετική ή αρνητική άποψη για τον εαυτό (Μακρή-

Μπότσαρη, 2001). Στο παρόν κεφάλαιο υιοθετήθηκε µόνο η θετική άποψη για τον 

εαυτό. Η αρνητική άποψη των υποκειµένων για τον εαυτό φαίνεται µέσα από τις 

απαντήσεις: Μάλλον δεν µου ταιριάζει και Απόλυτα δεν µου ταιριάζει. Αυτή η 

τροποποίηση έγινε για να µπορεί ο αναγνώστης πιο εύκολα να διαβάσει και να 

κατανοήσει τους πίνακες. 

 
Α. Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας 

στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για τη σχολική ικανότητα.  

 

Η αυτοαντίληψη για τη σχολική ικανότητα ελέγχθηκε µέσα από τις ερωτήσεις 

1,7,13,19 και 25 του ερωτηµατολογίου. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 4 οι 

µέσοι όροι κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα του 2,50 που είναι το µέσον της 

τετραβάθµιας κλίµακας βαθµολόγησης (1,2,3,4). Μάλιστα οι µέσοι όροι στις 

περισσότερες ερωτήσεις είναι µεγαλύτεροι του 3,00. Στην ερώτηση 1 το 41,8% των 

µαθητών απάντησε ότι του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι είναι πολύ καλό στη 

σχολική του εργασία και το 44,3% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει 

η συγκεκριµένη δήλωση. Το 11,4% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του 

ταιριάζει η δήλωση πως είναι πολύ καλό στη σχολική του εργασία και το 2,5 % των 

µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,5% των 

µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 7 το 36,5% των 

µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση πως είναι τόσο καλό στα 

µαθήµατα του σχολείου όσο και τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας και το 31,6% των 

µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η συγκεκριµένη δήλωση. Το 22,1% των 

µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι είναι τόσο καλό στα 

µαθήµατα του σχολείου όσο και τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας και το 9,8% των 

µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 3,4 % των 

µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 13 το 41,6% των 
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µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι τελειώνει γρήγορα τη 

σχολική του εργασία και το 32,4% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει 

η συγκεκριµένη δήλωση. Το 15,7%  των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του 

ταιριάζει η δήλωση ότι τελειώνει γρήγορα τη σχολική του εργασία και το 10,3% των 

µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,8% των 

µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 19 το 38,4% των 

µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι τα καταφέρνει πολύ 

καλά στη σχολική του εργασία και το 39,7% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του 

ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 16,5% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του 

ταιριάζει η δήλωση ότι τα καταφέρνει πολύ καλά στη σχολική του εργασία και το 

5,4% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 

2,6% των µαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή.  Στην ερώτηση 25 το 33,7% 

των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι βρίσκει σχεδόν 

πάντα τις σωστές απαντήσεις στο σχολείο και το 37,0% των µαθητών απάντησε πως 

µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 20,4% των µαθητών απάντησε πως µάλλον 

δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι βρίσκει σχεδόν πάντα τις σωστές απαντήσεις στο 

σχολείο και το 8,9% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η 

δήλωση αυτή. Το 2,1% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. 
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Πίνακας 4 

Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας στις 

ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για τη σχολική ικανότητα. 

 
 
Β. Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας 
στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για τις σχέσεις µε τους 
συνοµηλίκους.  
      

Η αυτοαντίληψη για τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους ελέγχθηκε µέσα από τις 

ερωτήσεις 2,8,14,20 και 26 του ερωτηµατολογίου. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 

Πίνακα 5 οι µέσοι όροι είναι υψηλότεροι του 2,50 που αποτελεί το µέσον της 

τετραβάθµιας κλίµακας βαθµολόγησης (1,2,3,4) και στις περισσότερες ερωτήσεις 

ξεπερνούν το 3,00. Στην ερώτηση 2 το 64,5% των µαθητών απάντησε πως του 

ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι κάνει πολύ εύκολα φίλους και το 20,7% των 

µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 6,8% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι κάνει πολύ εύκολα φίλους και 

το 6,2% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει  η δήλωση αυτή. Το 

2,6%   των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 8 το 

77,1% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι έχει πολλούς 

φίλους και το 13,2% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση 

αυτή. Το 5,6% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι 

 
 
 

Απόλυτα    
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον 
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον δεν 
µου 

ταιριάζει 

Απόλυτα 
δεν µου 
ταιριάζει 

∆εν 
απάντησ

αν 

 
∆είκτες 

Αυτοαντίληψη για τη 
σχολική ικανότητα N % N % N % N % N % µ.ο τ.α 

1. Μερικά παιδιά πιστεύουν 
ότι είναι πολύ καλά στη 
σχολική τους εργασία. 

 
216 

 
41,8 

 
229 

 
44,3 

 
59 

 
11,4 

 
13 

 
2,5 

 
13 

 
2,5 

 
3,25 

 
,755 

7. Μερικά παιδιά πιστεύουν 
ότι είναι τόσο καλά στα 
µαθήµατα του σχολείου όσο 
και τα άλλα παιδιά της 
ηλικίας τους.  

 
187 

 
36,5 

 
162 

 
31,6 

 
113 

 
22,1 

 
50 

 
9,8 

 
18 

 
3,4 

 
2,95 

 
,988 

13 Άλλα παιδιά τελειώνουν 
γρήγορα τη σχολική τους 
εργασία. 

 
214 

 
41,6 

 
167 

 
32,4 

 
81 

 
15,7 

 
53 

 
10,3 

 
15 

 
2,8 

 
3,05 

 
,992 

19. Μερικά παιδιά τα 
καταφέρνουν πολύ καλά 
στα µαθήµατά τους.  

 
198 

 
38,4 

 
205 

 
39,7 

 
85 

 
16,5 

 
28 

 
5,4 

 
14 

 
2,6 

 
3,11 

 
,869 

25. Άλλα παιδιά σχεδόν 
πάντα βρίσκουν τις σωστές 
απαντήσεις. 

 
175 

 
33,7 

 
192 

 
37,0 

 
106 

 
20,4 

 
46 

 
8,9 

 
11 

 
2,1 

 
2,96 

 
,946 
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έχει πολλούς φίλους και το 4,1% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του 

ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,6% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη 

ερώτηση. Στην ερώτηση 14 το 54,1% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει 

απόλυτα η δήλωση ότι έχει τόσους φίλους όσους θα ήθελε και το 15,9% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 10,9% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι έχει τόσους φίλους όσους θα 

ήθελε και το 19,2% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση 

αυτή. Το 2,6% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση.  Στην 

ερώτηση 20 το 30,2% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση 

ότι το συµπαθούν οι περισσότεροι από τους συνοµηλίκους του και το 27,8% των 

µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 21,0% των 

µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι το συµπαθούν οι 

περισσότεροι από τους συνοµηλίκους του και το 21,0% των µαθητών απάντησε πως 

απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 3,0% των µαθητών δεν απάντησε στη 

συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 26 το 28,5% των µαθητών απάντησε πως του 

ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι είναι δηµοφιλές ανάµεσα στους συνοµηλίκους του 

και το 33,5% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 

22,0% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι είναι 

δηµοφιλές ανάµεσα στους συνοµηλίκους του και το 14,9% των µαθητών απάντησε 

πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 3,8% των µαθητών δεν απάντησε 

στη συγκεκριµένη ερώτηση.  
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 Πίνακας 5 

Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας στις 

ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για τις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους.  

 

 
 
Γ.  Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας 
στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για την αθλητική 
ικανότητα.  
 

Η αυτοαντίληψη για την αθλητική ικανότητα ελέγχθηκε µέσα από τις ερωτήσεις 

3,9,15,21,27 του ερωτηµατολογίου. Οι µέσοι όροι και στον Πίνακα 6 κινούνται σε 

επίπεδα υψηλότερα του 2,50. Στην ερώτηση 3 το 61,5% των µαθητών απάντησε πως 

του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι τα καταφέρνει πολύ καλά στα σπορ και στη 

γυµναστική και το 25,9% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η 

δήλωση αυτή. Το 9,7 % των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η 

δήλωση ότι τα καταφέρνει πολύ καλά στα σπορ και στη γυµναστική και το 2,9% των 

µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,5% των 

µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 9 το 36,6% των 

µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι είναι αρκετά καλό στα 

 
 
 

Απόλυτα   
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον 
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον δεν 
µου 

ταιριάζει 

Απόλυτα 
δεν µου 
ταιριάζει 

∆εν 
απάντη
σαν 

 
∆είκτες 

Αυτοαντίληψη για 
τις σχέσεις µε τους 
συνοµηλίκους 

N % N % N % N % N % µ.ο τ.α 

2. Άλλα παιδιά κάνουν 
πολύ εύκολα φίλους. 

 
 
342 
 

 
64,5 

 
107 

 
20,7 

 
35 

 
6,8 

 
32 

 
6,2 

 
14 

 
2,6 

 
3,47 

 
,871 

8. Μερικά παιδιά έχουν 
πολλούς φίλους.   

398 
 
77,1 

 
68 

 
13,2 

 
29 

 
5,6 

 
21 

 
4,1 

 
14 

 
2,6 

 
3,63 

 
,768 

14.  Άλλα παιδιά έχουν 
τόσους φίλους όσους θα 
ήθελαν.  

 
279 

 
54,1 

 
82 

 
15,9 

 
56 

 
10,9 

 
99 

 
19,2 

 
14 

 
2,6 

 
3,05 

 
1,190 

20. Άλλα παιδιά πιστεύουν 
ότι τα συµπαθούν οι 
περισσότεροι από τους 
συνοµηλίκους τους. 

 
 
155 
 

 
30,2 

 
143 

 
27,8 

 
108 

 
21,0 

 
108 

 
21,0 

 
16 

 
3,0 

 
2,67 

 
1,032 

26. Μερικά παιδιά είναι 
δηµοφιλή ανάµεσα στους 
συνοµηλίκους τους. 

 
151 
 

 
28,5 
 

 
171 
 

 
33,5 
 

 
112 
 

 
22,0 
 

 
76 
 

 
14,9 
 

 
20 
 

 
3,8 
 

 
2,78 
 

 
1,032 
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σπορ και στα αθλήµατα και το 19,5% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του 

ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 12,5% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του 

ταιριάζει η δήλωση ότι είναι αρκετά καλό στα σπορ και στα αθλήµατα και το 30,4%  

των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 3,0% των 

µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 15 το 34,5% των 

µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι θα µπορούσε να τα 

καταφέρει καλά σχεδόν σε κάθε νέο σπορ µε το οποίο δεν έχει ασχοληθεί και το 

32,9% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 23,3% 

των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι θα µπορούσε να 

τα καταφέρει καλά σχεδόν σε κάθε νέο σπορ µε το οποίο δεν έχει ασχοληθεί και το 

8,3% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 

2,6% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 21 το 

32,0% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι είναι 

καλύτερο στα σπορ και στη γυµναστική από τα παιδιά της ίδιας ηλικίας και το 38,0% 

των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 21,3% των 

µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι είναι καλύτερο στα 

σπορ και στη γυµναστική από τα παιδιά της ίδιας ηλικίας και το 8,7% των µαθητών 

απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,6% των µαθητών δεν 

απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 27 το 54,4% των µαθητών 

απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι τα καταφέρνει καλά στα υπαίθρια 

παιχνίδια και το 24,4% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση 

αυτή. Το 12,1% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι 

τα καταφέρνει καλά στα υπαίθρια παιχνίδια και 9,2% των µαθητών απάντησε πως 

απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 3,2 % των µαθητών δεν απάντησε στη 

συγκεκριµένη ερώτηση. 
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                                                     Πίνακας 6 

Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας στις 
ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για την αθλητική ικανότητα. 

 

∆. Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας 

στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για την φυσική εµφάνιση. 

 

Η αυτοαντίληψη για την φυσική εµφάνιση ελέγχθηκε µέσα από τις ερωτήσεις 

4,10,16,22 και 28 του ερωτηµατολογίου. Οι µέσοι όροι όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 6  είναι υψηλότεροι του 2,50. Στην ερώτηση 4 το 25,8% των µαθητών 

απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι έχει καλή εξωτερική εµφάνιση 

και το 44,1% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 

21,9% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι έχει καλή 

εξωτερική εµφάνιση και το 8,2% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του 

ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,8% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη 

ερώτηση. Στην ερώτηση 10 το 42,9% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει 

απόλυτα η δήλωση ότι έχει καλό ύψος και βάρος και το 27,8% των µαθητών 

 Απόλυτα   
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον 
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον δεν 
µου 

ταιριάζει 

Απόλυτα 
δεν µου 
ταιριάζει 

∆εν 
απάντη
σαν 

 
∆είκτες 

Αυτοαντίληψη για 
την αθλητική 
ικανότητα 

N % N % N % N % N % µ.ο τ.α 

3. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι τα 
καταφέρνουν πολύ καλά 
στα σπορ και τη 
γυµναστική.  

 
 
318 
 
 

61,5 134 25,9 50 9,7 15 2,9 13 2,5 3,46 ,786 

9.Άλλα παιδιά πιστεύουν 
ότι είναι αρκετά καλά στα 
σπορ και τα αθλήµατα.  

194 36,6 100 19,5 64 12,5 156 30,4 16 3,0 2,65 1,262 

15. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι θα 
µπορούσαν να τα 
καταφέρουν καλά σχεδόν 
σε κάθε νέο σπορ µε το 
οποίο δεν έχουν ασχοληθεί 
µέχρι τώρα.  

183 34,5 170 32,9 120 23,3 43 8,3 14 2,6 2,96 ,937 

21. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι είναι 
καλύτερα στα σπορ και τη 
γυµναστική από ό,τι οι 
συνοµήλικοί τους.   

165 32,0 196 38,0 110 21,3 45 8,7 14 2,6 2,93 ,937 

27.  Άλλα παιδιά τα 
καταφέρνουν καλά στα 
υπαίθρια παιχνίδια. 

279 54,4 125 24,4 62 12,1 47 9,2 17 3,2 3,24 ,988 
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απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 16,5% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι έχει καλό ύψος και βάρος και 

το 12,8% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 

2,8% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 16 το 

31,1% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι έχει καλό 

σώµα και το 28,5% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση 

αυτή. Το 26,0% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι 

έχει καλό σώµα και το 14,4% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει 

η δήλωση αυτή. Το 2,8% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. 

Στην ερώτηση 22 το 35,5% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η 

δήλωση πως δε θα ήθελε η εµφάνισή του να είναι διαφορετική και το 12,5% των 

µαθητών απάντησε πως του µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 25,4% των 

µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι δεν θα ήθελε η 

εµφάνισή του να είναι διαφορετική και το 26,6% των µαθητών απάντησε πως 

απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,1% των µαθητών δεν απάντησε στη 

συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 28 το 26,9% των µαθητών απάντησε πως του 

ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι έχει ωραίο πρόσωπο και το 41,6% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 21,9% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι έχει ωραίο πρόσωπο και το 

9,7% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 

2,5% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. 
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Πίνακας 7 

Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας στις 

ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για τη φυσική εµφάνιση. 
 

 
 
Ε. Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας 
στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για τη διαγωγή-
συµπεριφορά. 
 

Η αυτοαντίληψη για τη διαγωγή-συµπεριφορά ελέγχθηκε µέσα από τις ερωτήσεις 

5,11,17,23 και 29 του ερωτηµατολογίου. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, 

επειδή οι θετικές δηλώσεις για τον εαυτό στις ερωτήσεις 17 και 23 είναι 

διατυπωµένες µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τροποποιήθηκε η δήλωση για τον εαυτό 

στην ερώτηση 17 προκειµένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης. Οι µέσοι όροι στον 

Πίνακα 8 είναι υψηλότεροι του 2,50 και στις περισσότερες ερωτήσεις ξεπερνούν το 

3,00. Στην ερώτηση 5 το 48,2% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η 

δήλωση ότι ο τρόπος που συµπεριφέρεται είναι καλός  και το 34,4% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 11,4% των µαθητών 

απάντησε πως  µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι ο τρόπος που συµπεριφέρεται 

είναι καλός και το 6,0% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η 

δήλωση αυτή. Το 2,5% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην 

ερώτηση 11 το 46,8% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση 

ότι συνήθως κάνει αυτό που είναι σωστό και το 40,7% των µαθητών απάντησε πως 

 
 
 

Απόλυτα   
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον 
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον δεν 
µου 

ταιριάζει 

Απόλυτα 
δεν µου 
ταιριάζει 

∆εν 
απάντη
σαν 

 
∆είκτες 

Αυτοαντίληψη για τη 
φυσική εµφάνιση 

N % N % N % N % N % µ.ο τ.α 

4. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι έχουν καλή 
εξωτερική εµφάνιση.  

133 25,8 227 44,1 113 21,9 42 8,2 15 2,8 2,88 ,889 

10. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι έχουν καλό 
ύψος και βάρος. 

221 42,9 143 27,8 85 16,5 66 12,8 15 2,8 3,01 1,053 

16 Άλλα παιδιά πιστεύουν 
ότι έχουν καλό σώµα. 160 31,1 147 28,5 134 26,0 74 14,4 15 2,8 2,76 1,045 

22. Άλλα παιδιά δεν θα 
ήθελαν η εµφάνισή τους να 
είναι διαφορετική. 

184 35,5 65 12,5 132 25,4 138 26,6 11 2,1 2,57 1,220 

28. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι έχουν ωραίο 
πρόσωπο.  

139 
 

26,9 
 

215 
 

41,6 
 

113 
 

21,9 
 

50 
 

9,7 
 

13 
 

2,5 
 

2,86 
 

,925 
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µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 9,2% των µαθητών απάντησε πως µάλλον 

δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι συνήθως κάνει αυτό που είναι σωστό και το 3,3% των 

µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 1,7% των 

µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 17 το 39,5% των 

µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι δεν βρίσκει το µπελά 

του αφού σπάνια κάνει πράγµατα που ξέρει ότι δεν θα έπρεπε να κάνει και το 29,2% 

των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 18,4% των 

µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι δεν βρίσκει το µπελά 

του αφού σπάνια κάνει πράγµατα που ξέρει ότι δεν θα έπρεπε να κάνει και το 13,0% 

των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,5% των 

µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 23 το 39,1% των 

µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι σπάνια κάνει πράγµατα 

που ξέρει ότι δεν θα έπρεπε να κάνει και το 28,4% των µαθητών απάντησε πως 

µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 22,1% των µαθητών απάντησε ότι µάλλον 

δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι σπάνια κάνει πράγµατα που ξέρει ότι δεν θα έπρεπε 

να κάνει και το 10,4% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η 

δήλωση αυτή. Το 2,5% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην 

ερώτηση 29 το 46,7% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση 

ότι συµπεριφέρεται πολύ καλά και το 35,9% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του 

ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 12,8% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του 

ταιριάζει η δήλωση ότι συµπεριφέρεται πολύ καλά και το 4,7% των µαθητών 

απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,6% των µαθητών δεν 

απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση.  
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Πίνακας 8 
Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας στις 
ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοαντίληψη για τη διαγωγή-συµπεριφορά. 

                                    
 
Στ. Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας 
στις ερωτήσεις που αφορούν την αυτοεκτίµηση. 
 
 

Η αυτοεκτίµηση ελέγχθηκε µέσα από τις ερωτήσεις 6,12, 18, 24 και 30 του 

ερωτηµατολογίου. Οι µέσοι όροι στον Πίνακα 9 είναι υψηλότεροι του 2,50 και στις 

περισσότερες ερωτήσεις ξεπερνούν το 3,00. Στην ερώτηση 6 το 36,0% των µαθητών 

απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι είναι αρκετά ευχαριστηµένο µε 

τον εαυτό του και το 29,5% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η 

δήλωση αυτή. Το 22,1% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η 

δήλωση ότι είναι αρκετά ευχαριστηµένο µε τον εαυτό του και το 12,4% των µαθητών 

απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,6% των µαθητών δεν 

απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 12 το 65,8% των µαθητών 

απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι του αρέσει η ζωή που κάνει και το 

20,3% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 9,1% 

των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι του αρέσει η ζωή 

που κάνει και το 4,7% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η 

 
 
 

Απόλυτα   
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον 
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον δεν 
µου 

ταιριάζει 

Απόλυτα 
δεν µου 
ταιριάζει 

∆εν 
απάντη
σαν 

 
 ∆είκτες 

Αυτοαντίληψη για τη 
διαγωγή-

συµπεριφορά 

N % N % N % N % N % µ.ο τ.α 

5. Άλλα παιδιά πιστεύουν 
ότι ο τρόπος που 
συµπεριφέρονται είναι 
καλός.  

249 48,2 178 34,4 59 11,4 31 6,0 13 2,5 3,25 ,881 

11. Μερικά παιδιά 
συνήθως κάνουν αυτό που 
είναι σωστό.  

244 46,8 212 40,7 48 9,2 17 3,3 9 1,7 3,31 ,772 

17.  ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά 
σπάνια βρίσκουν το µπελά 
τους µε αυτά που κάνουν.   

204 39,5 151 29,2 95 18,4 67 13,0 13 2,5 2,95 1,047 

23.  Άλλα παιδιά σπάνια 
κάνουν πράγµατα που 
ξέρουν ότι δεν θα έπρεπε 
να κάνουν. 

202 39,1 147 28,4 114 22,1 54 10,4 13 2,5 2,96 1,015 

29. Μερικά παιδιά 
συµπεριφέρονται πολύ 
καλά.  

241 
 

46,7 
 

185 
 

35,9 
 

66 
 

12,8 
 

24 
 

4,7 
 

14 
 

2,6 
 

3,25 
 

,850 
 



 120

δήλωση αυτή. Το 2,5% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην 

ερώτηση 18 το 54,6% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα του ταιριάζει η δήλωση 

ότι είναι ικανοποιηµένο µε τον εαυτό του ως άτοµο και το 30,2% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 12,1% των µαθητών 

απάντησε πως µάλλον δεν του ταιριάζει η δήλωση ότι είναι ικανοποιηµένο µε τον 

εαυτό του και το 3,1% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του ταιριάζει η 

δήλωση αυτή. Το 3,2% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στην 

ερώτηση 24 το 38,2% των µαθητών απάντησε πως του ταιριάζει απόλυτα η δήλωση 

ότι τα περισσότερα πράγµατα στη ζωή του τα κάνει τόσο καλά όσο και τα άλλα 

παιδιά της ίδιας ηλικίας και το 36,3% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του 

ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 18,3% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του 

ταιριάζει η δήλωση ότι τα περισσότερα πράγµατα στη ζωή του τα κάνει τόσο καλά 

όσο και τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας και το 7,1% των µαθητών απάντησε πως 

απόλυτα δεν του ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 2,3% των µαθητών δεν απάντησε στη 

συγκεκριµένη ερώτηση. Στην ερώτηση 30 το 41,6% των µαθητών απάντησε πως του 

ταιριάζει απόλυτα η δήλωση ότι είναι ικανοποιηµένο µε τον τρόπο που κάνει διάφορα 

πράγµατα στη ζωή του και το 31,8% των µαθητών απάντησε πως µάλλον του 

ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 17,5% των µαθητών απάντησε πως µάλλον δεν του 

ταιριάζει η δήλωση ότι είναι ικανοποιηµένο µε τον τρόπο που κάνει διάφορα 

πράγµατα στη ζωή του και το 9,1% των µαθητών απάντησε πως απόλυτα δεν του 

ταιριάζει η δήλωση αυτή. Το 1,9% των µαθητών δεν απάντησε στη συγκεκριµένη 

ερώτηση. 
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Πίνακας 9 

Κατανοµή των συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων της έρευνας στις 

ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αυτοεκτίµηση. 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Απόλυτα   
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον 
µου 

ταιριάζει 

Μάλλον δεν 
µου 

ταιριάζει 

Απόλυτα 
δεν µου 
ταιριάζει 

∆εν 
απάντη
σαν 

 
∆είκτες 

 
Αυτοεκτίµηση N % N % N % N % N % µ.ο τ.α 

6. Άλλα παιδιά είναι 
αρκετά ευχαριστηµένα µε 
τον εαυτό τους. 

186 36,0 152 29,5 114 22,1 64 12,4 14 2,6 2,89 1,033 

12.  Σε άλλα παιδιά αρέσει 
η ζωή που κάνουν. 340 65,8 105 20,3 47 9,1 25 4,7 13 2,5 3,47 ,850 

 
18. Μερικά παιδιά είναι 
ικανοποιηµένα µε τον 
εαυτό τους ως άτοµο.  

280 54,6 155 30,2 62 12,1 16 3,1 17 3,2 3,36 ,813 

24. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι τα 
περισσότερα πράγµατα στη 
ζωή τους τα κάνουν τόσο 
καλά όσο τα άλλα παιδιά 
της ηλικίας τους.  

198 38,2 188 36,3 95 18,3 37 7,1 12 2,3 3,06 ,922 

30. Άλλα παιδιά είναι 
ικανοποιηµένα µε τον 
τρόπο που κάνουν διάφορα 
πράγµατα στη ζωή τους.  

216 41,6 165 31,8 91 17,5 47 9,1 10 1,9 3,06 ,976 
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7.2. Παρουσίαση των µέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων 
τωνβαθµών αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης κατά φύλο. Έλεγχοι 
στατιστικής σηµαντικότητας. 

 
Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται ο έλεγχος κατά φύλο των βαθµών αυτοαντίληψης 

των µαθητών του δείγµατος στους τοµείς της σχολικής ικανότητας, των σχέσεων µε 

τους συνοµηλίκους, της αθλητικής ικανότητας, της φυσικής εµφάνισης, της 

διαγωγής-συµπεριφοράς καθώς και της αυτοεκτίµησή τους. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται αµέσως παρακάτω.  

 

Α. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης των µαθητών 

του δείγµατος κατά φύλο στον τοµέα της σχολικής ικανότητας. Έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας.  

 

Από την ανάγνωση του Πίνακα 10 γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων τόσο στις ερωτήσεις που αφορούν την 

σχολική ικανότητα όσο και στο τοµέα της σχολικής ικανότητας ως σύνολο. Όπως 

φαίνεται το επίπεδο  στατιστικής σηµαντικότητας είναι µεγαλύτερο του 0,05 σε όλες 

τις ερωτήσεις. Συγκεκριµένα στην ερώτηση 1 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

είναι p= ,850> ,05. Στη ερώτηση 7 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= 

,164> ,05. Στην ερώτηση 13 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,537 

>,05.  Στην ερώτηση 19 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,074 > ,05. 

Στην ερώτηση 25 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,138 >,05. 

Συνολικά στον τοµέα της σχολικής ικανότητας το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας βρέθηκε p= ,130> ,05. Η υπόθεση εποµένως που γίνεται δεκτή 

αναφορικά µε την αυτοαντίληψη κατά φύλο στον τοµέα της σχολικής ικανότητας 

είναι η µηδενική σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση 

ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τη σχολική 

τους ικανότητα και το φύλο τους. Οι µέσοι όροι των αγοριών και των κοριτσιών στις 

ερωτήσεις για τη σχολική ικανότητα είναι υψηλότεροι του 2,50 και µάλιστα στις 

περισσότερες από αυτές ξεπερνούν το 3,00. Το 3,00 ξεπερνούν και οι  µέσοι όροι  

των αγοριών και των κοριτσιών του δείγµατος στον τοµέα της σχολικής ικανότητας 

συνολικά.  
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                                                   Πίνακας 10 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης στον τοµέα της 

σχολικής ικανότητας κατά φύλο. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας. 

                                          
                ΦΥΛΟ  
  

ΑΓΟΡΙΑ 
 

 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

         

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 
Αυτοαντίληψη για τη 
σχολική ικανότητα 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
Z 

 
p 

1. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι είναι πολύ 
καλά στη σχολική τους 
εργασία. ΟΜΩΣ Aλλα 
παιδιά πιστεύουν ότι δεν 
είναι και τόσο καλά στη 
σχολική τους εργασία. 

 
 
 
 
3,25 

 
 
 
 
,744 

 
 
 
 
3,26 

 
 
 
 
,772 

 
 
 
 
,188 

 
 
 
 
,850> ,05 

7. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι είναι τόσο 
καλά στα µαθήµατα του 
σχολείου όσο και τα άλλα 
παιδιά της ηλικίας τους. 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά δεν 
είναι τόσο σίγουρα και 
αναρωτιούνται αν είναι το 
ίδιο καλά στα µαθήµατα 
του σχολείου όπως οι 
συνοµήλικοί τους. 

 
 
 
 
 
 
2,90 

 
 
 
 
 
 
,966 

 
 
 
 
 
 
3,00 

 
 
 
 
 
 
1,012 

 
 
 
 
 
 
1,393 

 
 
 
 
 
 
,164> ,05 

13. Μερικά παιδιά αργούν 
πολύ να τελειώσουν τη 
σχολική τους εργασία. 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά 
τελειώνουν γρήγορα τη 
µεταπτυχιακή τους 
εργασία. 

 
 
 
 
3,01 

 
 
 
 
1,033 

 
 
 
 
3,10 

 
 
 
 
,946 

 
 
 
 
,618 

 
 
 
 
,537> ,05 

19. Μερικά παιδιά τα 
καταφέρνουν πολύ καλά 
στα µαθήµατά τους. 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά δεν 
τα καταφέρνουν και τόσο 
καλά στα µαθήµατά τους. 

 
 
 
3,04 

 
 
 
,909 

 
 
 
3,19 

 
 
 
,820 

 
 
 
1,789 

 
 
 
,074 > ,05 

25. Μερικά παιδιά 
δυσκολεύονται να βρουν 
τις σωστές απαντήσεις στο 
σχολείο. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά σχεδόν πάντα 
βρίσκουν τις σωστές 
απαντήσεις. 

 
 
 
 
2,90 

 
 
 
 
,974 

 
 
 
 
3,03 

 
 
 
 
,915 

 
 
 
 
1,485 

 
 
 
 
,138 > ,05 

ΣΥΝΟΛΟ 3,0299 ,63696 3,1173 ,61857 1,514 ,130 > ,05 
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Β. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης των µαθητών 

του δείγµατος κατά φύλο στον τοµέα των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους. 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

Από την ανάγνωση του πίνακα 11 φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των δύο φύλων τόσο στις ερωτήσεις που αφορούν τις σχέσεις µε 

τους συνοµηλίκους όσο και στο τοµέα των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους ως 

σύνολο. Η στατιστική σηµαντικότητα σε όλες τις ερωτήσεις είναι µεγαλύτερη του 

0,05. Συγκεκριµένα στην ερώτηση 2 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι 

p=,149> ,05.  Στην ερώτηση 8 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= 

,487>,05. Στην ερώτηση 14 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,821> 

,05. Στην ερώτηση 20 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,067> ,05. 

Στην ερώτηση 26 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,063> ,05. Στον 

τοµέα των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους ως σύνολο το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας είναι p= ,725> ,05. H υπόθεση που γίνεται δεκτή αναφορικά µε την 

αυτοαντίληψη για το φύλο στον τοµέα των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους είναι η 

µηδενική σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα 

στην αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τις σχέσεις τους 

µε τους συνοµηλίκους και το φύλο τους.  Οι µέσοι όροι των δύο φύλων στις 

παραπάνω ερωτήσεις είναι υψηλότεροι του 2,50 και στις περισσότερες ξεπερνούν το 

3,00. Το 3,00 ξεπερνούν και οι  συνολικοί µέσοι όροι των αγοριών και των κοριτσιών 

του δείγµατος στον τοµέα των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους. 
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Πίνακας 11 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης στον τοµέα των 

σχέσεων µε τους συνοµηλίκους κατά φύλο. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

                ΦΥΛΟ  
  

ΑΓΟΡΙΑ 
 

 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

         

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 
Αυτοαντίληψη για 
τις σχέσεις µε τους 
συνοµηλίκους 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
Z 

 
p 

2. Μερικά παιδιά 
δυσκολεύονται να κάνουν 
φίλους. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά κάνουν πολύ 
εύκολα φίλους. 

 
 
 
3,51 

 
 
 
,868 

 
 
 
3,42 

 
 
 
,881 

 
 
 
1,443 

 
 
 
,149> ,05 

8. Μερικά παιδιά έχουν 
πολλούς φίλους. ΟΜΩΣ 
Άλλα παιδιά δεν έχουν 
πολλούς φίλους. 

 
 
 
3,65 

 
 
 
,765 

 
 
 
3,61 

 
 
 
,779 

 
 
 
,696 

 
 
 
,487> ,05 
 
 

14. Μερικά παιδιά θα 
ήθελαν να έχουν 
περισσότερους φίλους. 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά έχουν 
τόσους φίλους όσους θα 
ήθελαν. 

 
 
 
3,04 

 
 
 
1,215 

 
 
 
3,05 

 
 
 
1,169 

 
 
 
,227 

 
 
 
,821> ,05 

20. Μερικά παιδιά θα 
ήθελαν να τα συµπαθούν 
περισσότεροι συνοµήλικοί 
τους. ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι τα 
συµπαθούν οι 
περισσότεροι από τους 
συνοµηλίκους τους. 

 
 
 
 
2,58 

 
 
 
 
1,142 

 
 
 
 
2,77 

 
 
 
 
1,079 

 
 
 
 
1,831 

 
 
 
 
,067> ,05 

26. Μερικά παιδιά είναι 
δηµοφιλή ανάµεσα στους 
συνοµηλίκους τους. 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά δεν 
είναι και τόσο δηµοφιλή. 

 
 
 
2,85 

 
 
 
1,053 

 
 
 
2,70 

 
 
 
1,012 

 
 
 
1,856 

 
 
 
,063> ,05 

ΣΥΝΟΛΟ 3,1362 ,62564 3,1124 ,64345 ,352 ,725> ,05 
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Γ. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης των µαθητών 

του δείγµατος κατά φύλο στον τοµέα της αθλητικής ικανότητας. Έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

Από την ανάγνωση του Πίνακα 12 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστική διαφορά 

µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών µόνο στην ερώτηση 3. Στις υπόλοιπες 

ερωτήσεις καθώς και στον τοµέα της αθλητικής ικανότητας συνολικά δεν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα. Εποµένως οι διαφορές που 

παρατηρούνται στην ερώτηση 3 δεν επηρεάζουν τη συνολική αυτοαντίληψη των 

αγοριών και των κοριτσιών του δείγµατος  αναφορικά µε την αθλητική ικανότητα. 

Συγκεκριµένα στην ερώτηση 3 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= 

,005<,05 και τα αγόρια έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια δηλώνοντας 

ότι τα καταφέρνουν πολύ καλά στα σπορ και τη γυµναστική. Στην ερώτηση 9 το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,565>,05. Στην ερώτηση 15 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,307>,05. Στην ερώτηση 21 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,100>,05. Τέλος στην ερώτηση 27 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,207>,05. Συνολικά στον τοµέα της αθλητικής 

ικανότητας το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= 145>,05. Η υπόθεση που 

ισχύει αναφορικά µε την αυτοαντίληψη κατά φύλο στον τοµέα της αθλητικής 

ικανότητας είναι η µηδενική κατά την οποία δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε ΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού για την 

αθλητική τους ικανότητα σε σχέση µε το φύλο τους. Οι µέσοι όροι των δύο φύλων 

στις επιµέρους ερωτήσεις ξεπερνούν το 2,50 και στον τοµέα της αθλητικής 

ικανότητας συνολικά ξεπερνούν το 3,00. 
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                                                      Πίνακας 12 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης στον τοµέα της 
αθλητικής ικανότητας κατά φύλο. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας. 
 

                ΦΥΛΟ  
  

ΑΓΟΡΙΑ 
 

 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

         

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 
Αυτοαντίληψη για 
την αθλητική 
ικανότητα 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
Z 

 
P 

3. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι τα 
καταφέρνουν πολύ καλά 
στα σπορ και τη 
γυµναστική. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά πιστεύουν ότι δεν 
τα καταφέρνουν πολύ καλά 
στα σπορ και τη 
γυµναστική. 

 
 
 
 
 
3,54 

 
 
 
 
 
,770 

 
 
 
 
 
3,37 

 
 
 
 
 
,801 

 
 
 
 
 
2,794 

 
 
 
 
 
,005<,05 

9. Μερικά παιδιά θα 
ήθελαν να είναι καλύτερα 
στα σπορ και τα αθλήµατα. 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι είναι αρκετά 
καλά στα σπορ και τα 
αθλήµατα. 

 
 
 
2,67 

 
 
 
1,281 

 
 
 
2,62 

 
 
 
1,243 

 
 
 
,576 

 
 
 
,565> ,05 
 

15. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι θα 
µπορούσαν να τα 
καταφέρουν καλά σχεδόν 
σε κάθε νέο σπορ µε το 
οποίο δεν έχουν ασχοληθεί 
µέχρι τώρα. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά αναρωτιούνται 
µήπως δεν τα καταφέρουν 
καλά σε σπορ µε τα οποία 
δεν έχουν ασχοληθεί µέχρι 
τώρα.   

 
 
 
2,99 

 
 
 
,974 

 
 
 
2,92 

 
 
 
,947 

 
 
 
1,021 

 
 
 
,307> ,05 

21. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι είναι 
καλύτερα στα σπορ και τη 
γυµναστική από ό,τι οι 
συνοµήλικοί τους. ΟΜΩΣ 
Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι 
δεν  µπορούν να τα 
καταφέρουν στα σπορ και 

ή ίδ λά

 
 
 
 
 
 
2,99 

 
 
 
 
 
 
,931 

 
 
 
 
 
 
2,86 

 
 
 
 
 
 
,947 

 
 
 
 
 
 
1,644 

 
 
 
 
 
 
,100> ,05 

27. Μερικά παιδιά δεν τα 
καταφέρνουν καλά στα 
υπαίθρια παιχνίδια (βόλεϊ, 
ποδόσφαιρο, µπάσκετ). 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά τα 
καταφέρνουν καλά στα 
υπαίθρια παιχνίδια. 

 
 
 
 
3,27 

 
 
 
 
1,018 

 
 
 
 
3,21 

 
 
 
 
,953 

 
 
 
 
1,261 

 
 
 
 
,207> ,05 

ΣΥΝΟΛΟ 3,0913 ,67488 3,0120 ,66516 1,457 ,145> ,05 
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∆. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης των µαθητών 

του δείγµατος κατά φύλο στον τοµέα της φυσικής εµφάνισης. Έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

Από τον Πίνακα 13 αντλείται το συµπέρασµα ότι υπάρχει σηµαντικά στατιστική 

διαφορά µεταξύ των δύο φύλων µόνο στην ερώτηση 28. Στις άλλες ερωτήσεις καθώς 

και στον τοµέα της φυσικής εµφάνισης συνολικά δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα. Άρα οι διαφορές των δύο φύλων οι 

οποίες παρατηρούνται στην ερώτηση 28 δεν επηρεάζουν την αυτοαντίληψή τους στον 

τοµέα της φυσικής εµφάνισης συνολικά. Συγκεκριµένα στην ερώτηση 4 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,053>,05. Στην ερώτηση 10 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,672>,05. Στην ερώτηση 16 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,392>,05. Στην ερώτηση 22 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,147>,05. Στην ερώτηση 28 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,042<,05 και τα αγόρια έχουν θετικότερη 

αυτοαντίληψη από τα κορίτσια πιστεύοντας ότι έχουν ωραίο πρόσωπο. Στον τοµέα 

της φυσικής εµφάνισης συνολικά η στατιστική διαφορά είναι p= ,057>,05. Η 

υπόθεση εποµένως η οποία γίνεται δεκτή αναφορικά µε την αυτοαντίληψη κατά φύλο 

στον τοµέα της φυσικής εµφάνισης είναι η µηδενική, σύµφωνα µε την οποία δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη των µαθητών της 

Ε΄ και ΣΤ ΄ ∆ηµοτικού για τη φυσική τους εµφάνιση και το φύλο τους. Οι µέσοι όροι 

των αγοριών και των κοριτσιών τόσο στις  επιµέρους ερωτήσεις για τη φυσική 

εµφάνιση όσο και στον τοµέα της φυσικής εµφάνισης συνολικά είναι υψηλότεροι του 

2,50.   
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                                                       Πίνακας 13 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης στον τοµέα της 

φυσικής εµφάνισης κατά φύλο. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας. 

 
                ΦΥΛΟ  
  

ΑΓΟΡΙΑ 
 

 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

         

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 
Αυτοαντίληψη για τη 
φυσική εµφάνιση 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
Z 

 
p 

 
 
4. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι έχουν καλή 
εξωτερική εµφάνιση 
.ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι δεν έχουν 
και τόσο καλή εξωτερική 
εµφάνιση. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2,94 

 
 
 
,865 

 
 
 
2,79 

 
 
 
,914 

 
 
 
1,931 

 
 
 
,053>,05 

10. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι έχουν καλό 
ύψος και βάρος. ΟΜΩΣ 
Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι 
δεν έχουν και τόσο καλό 
ύψος και βάρος. 

 
 
 
2,99 

 
 
 
1,066 

 
 
 
3,03 

 
 
 
1,042 

 
 
 
,423 

 
 
 
,672>,05 
 

16. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι δεν  έχουν 
και τόσο καλό σώµα. 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι έχουν καλό 
σώµα. 

 
 
 
2,79 

 
 
 
1,067 

 
 
 
2,71 

 
 
 
1,021 

 
 
 
,856 

 
 
 
,392>,05 

22. Μερικά παιδιά θα 
ήθελαν η εµφάνισή τους να 
είναι διαφορετική. ΟΜΩΣ 
Άλλα παιδιά δεν θα ήθελαν 
η εµφάνισή τους να είναι 
διαφορετική. 

 
 
 
 
2,64 

 
 
 
 
1,233 

 
 
 
 
2,48 

 
 
 
 
1,202 

 
 
 
 
1,449 

 
 
 
 
,147>,05 

28. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι έχουν ωραίο 
πρόσωπο. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά ότι δεν έχουν και 
τόσο ωραίο πρόσωπο. 

 
 
 
2,93 

 
 
 
,900 

 
 
 
2,77 

 
 
 
,953 

 
 
 
2,033 

 
 
 
,042<,05 

ΣΥΝΟΛΟ 2,8545 ,71766 2,7610 ,68030 1,901 ,057>,05 
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Ε. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης των µαθητών 

του δείγµατος κατά φύλο στον τοµέα της διαγωγής–συµπεριφοράς. Έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

Στον Πίνακα 14 παρατηρούνται σηµαντικά στατιστικές διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων στις περισσότερες ερωτήσεις καθώς και στον τοµέα της διαγωγής-

συµπεριφοράς συνολικά. Μόνο στις ερωτήσεις 11 και 23 οι στατιστικές διαφορές των 

αγοριών και των κοριτσιών δεν είναι σηµαντικές αλλά δεν επηρεάζουν το συνολικό 

αποτέλεσµα στον τοµέα της διαγωγής-συµπεριφοράς. Συγκεκριµένα στην ερώτηση 5 

το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,000<,05 και τα κορίτσια έχουν 

υψηλότερη αυτοαντίληψη από τα αγόρια πιστεύοντας ότι ο τρόπος µε τον οποίο 

συµπεριφέρονται είναι καλός. Στην ερώτηση 11 το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας είναι p= ,304>,05. Στην ερώτηση 17 το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας είναι p=,000<,05 και τα κορίτσια έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη 

από τα αγόρια δηλώνοντας ότι σπάνια κάνουν πράγµατα που ξέρουν ότι δεν θα 

έπρεπε να κάνουν. Στην ερώτηση 23 το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= 

,084>,05. Τέλος στην ερώτηση 29 η στατιστική σηµαντικότητα είναι p= ,000<,05 και 

τα κορίτσια έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα αγόρια θεωρώντας ότι 

συµπεριφέρονται πολύ καλά. Συνολικά στον τοµέα της διαγωγής-συµπεριφοράς το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,000<,05 και τα κορίτσια έχουν 

θετικότερη αυτοαντίληψη από τα αγόρια. Η υπόθεση που γίνεται δεκτή αναφορικά µε 

την αυτοαντίληψη κατά φύλο στον τοµέα της διαγωγής-συµπεριφοράς είναι η 

εναλλακτική σύµφωνα µε την οποία υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα 

στην αυτοαντίληψη των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού για τη διαγωγή-

συµπεριφορά τους και το φύλο τους. Οι µέσοι όροι των δύο φύλων είναι υψηλότεροι 

του 2,50 και στις περισσότερες ερωτήσεις καθώς στον τοµέα της διαγωγής –

συµπεριφοράς ξεπερνούν το 3,00.  
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                                                   Πίνακας 14 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοαντίληψης στον τοµέα της 

διαγωγής –συµπεριφοράς κατά φύλο. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας. 

   
                ΦΥΛΟ  
  

ΑΓΟΡΙΑ 
 

 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

         

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 
Αυτοαντίληψη για τη 
διαγωγή-
συµπεριφορά 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
µ.ο. 

 
τ.α. 

 
Z 

 
p 

5. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι ο τρόπος που 
συµπεριφέρονται δεν είναι 
καλός. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά πιστεύουν ότι ο 
τρόπος που 
συµπεριφέρονται είναι 
καλός. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
,940 

 
 
 
 
 
 
 
 
3,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
,771 

 
 
 
 
 
 
 
 
4,297 

 
 
 
 
 
 
 
 
,000<,05 

11. Μερικά παιδιά 
συνήθως κάνουν αυτό που 
είναι σωστό. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά συχνά δεν κάνουν 
αυτό που είναι σωστό. 

 
 
 
3,27 

 
 
 
,796 

 
 
 
3,35 

 
 
 
,749 

 
 
 
1,029 

 
 
 
,304>,05 
 

17. Μερικά παιδιά 
συνήθως βρίσκουν τον 
µπελά τους µε αυτά που 
κάνουν. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά σπάνια κάνουν 
πράγµατα που ξέρουν ότι 
δεν θα έπρεπε να κάνουν.   

 
 
 
 
2,74 

 
 
 
 
1,055 

 
 
 
 
3,18 

 
 
 
 
,997 

 
 
 
 
4,885 

 
 
 
 
,000 <,05 

23. Μερικά παιδιά συχνά 
κάνουν πράγµατα που 
ξέρουν ότι δεν θα έπρεπε 
να κάνουν. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά σπάνια κάνουν 
πράγµατα που ξέρουν ότι 
δεν θα έπρεπε να κάνουν. 

 
 
 
 
2,88 

 
 
 
 
1,068 

 
 
 
 
3,07 

 
 
 
 
,930 

 
 
 
 
1,727 

 
 
 
 
,084>,05 

29. Μερικά παιδιά 
συµπεριφέρονται πολύ 
καλά. ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά 
συχνά δυσκολεύονται να 
ελέγξουν τη συµπεριφορά 
τους. 

 
 
 
3,12 

 
 
 
,893 

 
 
 
3,40 

 
 
 
,765 

 
 
 
3,749 

 
 
 
,000 <,05 

ΣΥΝΟΛΟ 3,0285 ,61321 3,2861 ,55359 4,903 ,000 <,05 
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Στ. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοεκτίµησης κατά φύλο. 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας. 
 

Από την ανάγνωση του Πίνακα 15 γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων τόσο στις επιµέρους ερωτήσεις που 

αφορούν την αυτοεκτίµηση όσο και στην αυτοεκτίµηση ως σύνολο παρά το γεγονός 

ότι στον τοµέα της διαγωγής συµπεριφοράς τα κορίτσια έχουν θετικότερη 

αυτοαντίληψη από τα αγόρια. Όπως φαίνεται η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

µεγαλύτερη του ,005 σε όλες τις ερωτήσεις. Συγκεκριµένα στην ερώτηση 6 το  

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p= ,619>,05. Στην ερώτηση 12  το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,197>,05. Στην ερώτηση 18 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,961>,05. Στην ερώτηση 24 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,100>,05. Τέλος στην ερώτηση 30 το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=,243>,05. Το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας αναφορικά µε την αυτοεκτίµηση ως σύνολο είναι p=,236>,05. Η 

υπόθεση εποµένως που γίνεται δεκτή είναι η µηδενική σύµφωνα µε την οποία δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση των µαθητών της 

Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και το φύλο τους. Οι µέσοι όροι στις επιµέρους ερωτήσεις 

είναι υψηλότεροι του 2,50 και µάλιστα στις περισσότερες από αυτές καθώς και στο 

σύνολο τους ξεπερνούν το 3,00. 
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                                                    Πίνακας 15 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των βαθµών αυτοεκτίµησης κατά φύλο. 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας. 

 
                ΦΥΛΟ  
  

ΑΓΟΡΙΑ 
 

 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

         

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 
Αυτοεκτίµηση  

µ.ο. 
 

τ.α. 
 

µ.ο. 
 

τ.α. 
 

Z 
 
p 

 
 
6. Μερικά παιδιά είναι 
συχνά δυσαρεστηµένα µε 
τον εαυτό τους. ΟΜΩΣ  
Άλλα παιδιά είναι αρκετά 
ευχαριστηµένα µε τον 
εαυτό τους. 
 

 
 
 
 
 
2,91 

 
 
 
 
 
1,029 

 
 
 
 
 
2,87 

 
 
 
 
 
1,042 

 
 
 
 
 
,498 

 
 
 
 
 
,619>,05 

 
12. Σε µερικά παιδιά δεν 
αρέσει η ζωή που κάνουν. 
ΟΜΩΣ Σε άλλα παιδιά 
αρέσει η ζωή που κάνουν. 

 
 
 
3,41 

 
 
 
,923 

 
 
 
3,54 

 
 
 
,758 

 
 
 
1,289 

 
 
 
,197>,05 
 

18. Μερικά παιδιά είναι 
ικανοποιηµένα µε τον 
εαυτό τους ως άτοµο. 
ΟΜΩΣ Άλλα παιδιά 
συχνά δεν είναι 
ικανοποιηµένα µε τον 
εαυτό τους. 

 
 
 
3,36 

 
 
 
,797 

 
 
 
3,35 

 
 
 
,836 

 
 
 
,049 

 
 
 
,961>,05 

24. Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι τα 
περισσότερα πράγµατα στη 
ζωή τους τα κάνουν τόσο 
καλά όσο τα άλλα παιδιά 
της ηλικίας τους. ΟΜΩΣ 
Άλλα παιδιά πιστεύουν ότι 
πολλά πράγµατα στη ζωή 
τους δεν τα κάνουν τόσο 
καλά όσο τα άλλα παιδιά 
της ηλικίας τους. 

 
 
 
 
 
 
 
2,97 

 
 
 
 
 
 
 
,989 

 
 
 
 
 
 
 
3,15 

 
 
 
 
 
 
 
,838 

 
 
 
 
 
 
 
1,645 

 
 
 
 
 
 
 
,100>,05 

30. Μερικά παιδιά δεν 
είναι πολύ ικανοποιηµένα 
µε τον τρόπο που κάνουν 
διάφορα πράγµατα στη 
ζωή τους. ΟΜΩΣ Άλλα 
παιδιά είναι ικανοποιηµένα 
µε τον τρόπο που κάνουν 
διάφορα πράγµατα στη 
ζωή τους. 

 
 
 
 
 
 
3,00 

 
 
 
 
 
 
1,009 

 
 
 
 
 
 
3,12 

 
 
 
 
 
 
,934 

 
 
 
 
 
 
1,167 

 
 
 
 
 
 
,243>,05 

ΣΥΝΟΛΟ 3,1336 ,62091 3,2076 ,56759 1,186 ,236>,05 
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8. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της 

αυτοαντίληψης των µαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου σε σχέση 

µε το φύλο τους. Συγκεκριµένα διερευνήθηκε η αυτοαντίληψη των µαθητών του 

δείγµατος στους εξής τοµείς αυτοαντίληψης: σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική εµφάνιση, διαγωγή-συµπεριφορά. 

Παράλληλα µετρήθηκε και η αυτοεκτίµησή τους. Τα αποτελέσµατα αναφέρονται 

µόνο στο δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας και δεν είναι γενικεύσιµα. 

Αναφορικά µε την αυτοαντίληψη για την  σχολική ικανότητα η παρούσα έρευνα 

έδειξε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά στατιστικές διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια του δείγµατος. Αυτό το αποτέλεσµα συµφωνεί µε αρκετές έρευνες γύρω από 

την αυτοαντίληψη στον τοµέα της σχολικής ικανότητας (π.χ. Σίµψη, 2004. 

Drummond και McIntire, 1980.  Marjoribanks και Mboya, 2001. Muldoon και Trew, 

2000.  Smith, 2000) και έρχεται σε αντίθεση µε κάποιες άλλες έρευνες οι οποίες 

έδειξαν ότι τα κορίτσια έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη για τη σχολική ικανότητά 

τους από τα αγόρια (π.χ.Μακρή-Μπότσαρη, 2001. Bosacki, 2000 ) και µε κάποιες 

άλλες στις όποιες βρέθηκε ότι τα αγόρια υπερέχουν στον τοµέα αυτό σε σχέση µε τα 

κορίτσια ( π.χ. Damon, 1998.  Olowu, 1984). Η µη ύπαρξη σηµαντικών στατιστικά 

διαφορών ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια της παρούσας έρευνας είναι πιθανό να 

οφείλεται τόσο σε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον αναφορικά µε τη 

µάθηση, το οποίο βοηθά το παιδί να εκτυλίξει τις πραγµατικές του δυνατότητες όσο 

και σε ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι προσδοκίες και η 

συµπεριφορά των εκπαιδευτικών δε διαµορφώνονται µε βάση το φύλο των παιδιών 

αλλά µε βάση τις ικανότητές τους, το ενδιαφέρον τους για τη µάθηση και τα ατοµικά 

τους χαρακτηριστικά (Κουτζαµάνης, 1983.  Λεονταρή,1996. Caroll και Chall, 1975) 

και Juang και Silberesein, 2002).  

Όσον αφορά την αυτοαντίληψη και τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους δεν 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα υποκείµενα της παρούσας 

εργασίας. Το ίδιο αποτέλεσµα έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες ( π.χ. Σίµψη, 2004.  

Drummond και McIntire, 1980. Guiney και Guilford, 1999/2000.  Muldoon και Trew, 

2000.  Smith, 2000). Σε κάποιες άλλες έρευνες (π.χ. Bosacki, 2000.  Hinrinchsen, 

Follansbee και Ganellen, 1981.  Jensen, 1983. Nystul, 2003) τα κορίτσια υπερείχαν 

από τα αγόρια στον προαναφερόµενο τοµέα ή το αντίστροφο (π.χ. Μακρή-
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Μπότσαρη, 2001.  Marjoribanks και Mboya, 2001.  Olowu, 1984). Κάποιοι λόγοι 

στους οποίους µπορεί να οφείλεται η έλλειψη στατιστικά σηµαντικών διαφορών 

ανάµεσα στα δύο φύλα του δείγµατος είναι ίσως ότι τα συγκεκριµένα παιδιά 

κοινωνικοποιήθηκαν στην οικογένεια µε ένα τρόπο ο οποίος να ευνοεί την ανάπτυξη 

ζεστών και ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων. Παράλληλα στο χώρο του σχολείου 

τους προφανώς πιθανόν δεν ευνοείται ο ανταγωνισµός ανάµεσα στα δύο φύλα αλλά η 

συνεργασία µεταξύ των δασκάλων, δασκάλων και µαθητών και των µαθητών µεταξύ 

τους καθώς και η οικοδόµηση ενός σχολικού κλίµατος που να στηρίζεται στις 

αρµονικές οµαδικές σχέσεις (Κανταρτζή, 2003. Λεονταρή, 1996.  Μακρή-Μπότσαρη, 

2001.  Φλουρής, 1989). 

Σχετικά µε την αυτοαντίληψη για την αθλητική ικανότητα δεν παρουσιάστηκαν 

σηµαντικά στατιστικές διαφορές µε βάση το φύλο ανάµεσα στα υποκείµενα της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας. Με το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί και η έρευνα της  

Σίµψη (2004) στην οποία δε παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια στον τοµέα της αθλητικής ικανότητας. Στις 

περισσότερες όµως ερευνητικές εργασίες (π.χ. Μακρή-Μπότασρη, 2001. Asci, 2002.  

Bosacki, 2000.  Hagger, Biddle και Wang, 2005. Jensen, 1983. Klomstein, Skaalvik 

και Espness, 2004.  Marjoribanks και Mboya, 2001. Muldoon και Trew, 2000.  Smith, 

2000) τα αγόρια είναι αυτά που υπερέχουν στον τοµέα της αθλητικής ικανότητας σε 

σχέση µε τα κορίτσια. Αυτό µπορεί να οφείλεται στα στερεότυπα του ρόλου των 

φύλων µε βάση τα οποία τα αγόρια θεωρούνται σωµατικά πιο δραστήρια, δυνατά και 

γρήγορα και ότι τα καταφέρνουν καλύτερα στις αθλητικές δραστηριότητες από τα 

κορίτσια (Broverman, 1974). Έτσι οι γονείς πολλές φορές επηρεαζόµενοι από τα 

στερεότυπα αυτά ενισχύουν τα αγόρια να ασχολούνται µε σωµατικές-αθλητικές 

δραστηριότητες (σκληρό παιχνίδι, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, κ.ά) ενώ κατευθύνουν τα 

κορίτσια σε πιο ήρεµα παιχνίδια που δεν σχετίζονται µε τη σωµατική δραστηριότητα 

και τα αθλήµατα (Κανταρτζή, 1988). Στο σχολείο αρκετά συχνά οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών, βασισµένες στα κοινωνικά στερεότυπα, έχουν ως αποτέλεσµα τα 

αγόρια να έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα κορίτσια αναφορικά µε την 

αθλητική ικανότητα. Σε κάποιες χώρες µάλιστα υπάρχει διαφορετικό πρόγραµµα 

γυµναστικής για τα δύο φύλα (π.χ. χορός για τα κορίτσια, αθλήµατα για τα αγόρια) 

(Κανταρτζή, 2003). Παράλληλα η οµάδα των  συνοµηλίκων πολλές φορές ενισχύει 

την ενασχόληση των αγοριών µε δραστηριότητες οι οποίες θεωρούνται αντρικές 

(π.χ.αθλήµατα) και αποθαρρύνει την ενασχόληση µε δραστηριότητες που θεωρούνται 
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λιγότερο αντρικές ή γυναικείες (Shaffer, 1985). Η µη ύπαρξη διαφορών ανάµεσα στα 

δύο φύλα στην παρούσα έρευνα είναι πιθανό να οφείλονται σε ένα οικογενειακό 

περιβάλλον το οποίο ευνοεί την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και την 

ενασχόλησή τους µε αθλητικές δραστηριότητες ανεξάρτητα από το φύλο τους και τα 

στερεότυπα που επικρατούν καθώς και σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο δίνει 

έµφαση στην εκτύλιξη των πραγµατικών δυνατοτήτων των παιδιών µε βάση τα 

ενδιαφέροντά τους και τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά και όχι µε βάση το φύλο τους 

( Λεονταρή, 1996. Κανταρτζή, 2003).  

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα του δείγµατος δε 

βρέθηκαν ούτε στην αυτοαντίληψη για τη φυσική εµφάνιση συµφωνώντας µε τα 

αποτελέσµατα αρκετών σχετικών ερευνών (π.χ. Σίµψη, 2004. Gates et al, 2001.  

Guiney και Guilford, 1999.  Marjoribanks και Mboya, 2001)  και διαφωνώντας µε 

πολλές έρευνες στις oποίες τα αγόρια βρέθηκαν να έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη 

για τη φυσική εµφάνιση από τα κορίτσια (π.χ. Bosacki, 2000.  Hinrichsen, Follansbee 

και Ganellen, 1981.  Klomstein, Skaalvik και Espness, 2004. Muldoon και Trew, 

2000.  Ollowu, 1984. Smith, 2000). Η µη ύπαρξη σηµαντικά στατιστικών διαφορών 

ανάµεσα στα δύο φύλα του δείγµατος της παρούσας έρευνας µπορεί να οφείλεται στο 

ότι οι οικογένειες των συγκεκριµένων µαθητών είναι ανεπηρέαστες από τα κοινωνικά 

στερεότυπα µε βάση τα οποία τα ανδρικά εξωτερικά χαρακτηριστικά (π.χ. µυϊκή µάζα 

και δύναµη)  θεωρούνται πιο σηµαντικά για την κοινωνική επιβίωση και καταξίωση 

από τα γυναικεία που συνδέονται περισσότερο µε την οµορφιά και την αδυναµία ( 

Broverman, 1974).  

Σηµαντικά στατιστικές διαφορές στα πλαίσια της παρούσας εργασίας βρέθηκαν 

ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια του δείγµατος µόνο στην αυτοαντίληψη σχετικά 

µε τη διαγωγή-συµπεριφορά, όπου τα κορίτσια είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από 

τα αγόρια. Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε τα πορίσµατα  πολλών ερευνητικών 

εργασιών (π.χ. Μακρή-Μπότσαρη, 2001.  Bosacki, 2000. Hinrichsen, Follansbee και 

Ganellen, 1981. Muldoon και Trew, 2000.  Nystul, 2003). Το γεγονός ότι τα κορίτσια 

του δείγµατος είχαν θετικότερη αυτοαντίληψη από τα αγόρια στον τοµέα της 

διαγωγής-συµπεριφοράς συµφωνεί µε τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων σύµφωνα 

µε τα οποία κύρια χαρακτηριστικά των κοριτσιών πρέπει να είναι η ευγένεια, η καλή 

συµπεριφορά, η συµµόρφωση και η υποχώρηση ενώ των αγοριών η επιθετικότητα, η 

ανεξαρτησία, η τόλµη και η γενναιότητα (Broverman, 1974). Πολλοί γονείς 

ακολουθώντας τα στερεότυπα αυτά συµπεριφέρονται µε τρόπο, ο οποίος ενισχύει την 
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καλή συµπεριφορά από τα κορίτσια και ενθαρρύνει τη σκληρή συµπεριφορά που 

αναµένεται από τα αγόρια. Για παράδειγµα συνηθίζουν συχνά να µιλούν πιο ευγενικά 

στα κορίτσια, να τους δίνουν πιο µελωδικά και χαριτωµένα υποκοριστικά, να παίζουν 

µαζί τους µε πιο ήρεµο τρόπο σε σχέση µε τα αγόρια στα οποία φέρονται µε σκληρό 

τρόπο, ενισχύουν το σκληρό παιχνίδι, χρησιµοποιούν τη σωµατική τιµωρία και 

χρησιµοποιούν υποκοριστικά που σχετίζονται µε τη δύναµη , την τόλµη και τη 

σκληρότητα (Κανταρτζή, 1988. Demark, 1974). Παράλληλα στο σχολικό χώρο 

πολλές φορές ενισχύεται η καλή συµπεριφορά από τα κορίτσια και η σκληρότητα από 

τα αγόρια σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι επηρεασµένοι από τα 

προαναφερόµενα στερεότυπα. Ενδεικτικά µιλούν πιο ζεστά και ευγενικά στα 

κορίτσια ενώ στα αγόρια µιλούν πιο σκληρά, δυνατά και ζωηρά. Επίσης  

αποδοκιµάζουν µε πιο ήρεµο τρόπο και λιγότερο συχνά τα κορίτσια από τα αγόρια 

(Κανταρτζή, 2003). Επιπλέον οι οµάδες των αγοριών πολλές φορές προτιµούν τα 

ζωηρά και σκληρά παιχνίδια, την επίδειξη σκληρής και επιθετικής συµπεριφοράς και 

διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους µε έντονο και επιθετικό τρόπο. Αντίθετα οι οµάδες 

των κοριτσιών προτιµούν τα ήρεµα παιχνίδια, την επίδειξη ευγενικής συµπεριφοράς 

και λύνουν τις διαφωνίες τους κυρίως µέσα από τη συζήτηση (Measor και Siker, 

1992). Ακόµα  και µέσα από τα Μ.Μ.Ε. ενισχύεται συχνά η καλή συµπεριφορά των 

κοριτσιών. Για παράδειγµα στα περισσότερα παιδικά προγράµµατα οι γυναίκες 

παρουσιάζονται ήρεµες, υποχωρητικές, ευγενικές και θύµατα, ενώ οι άντρες 

εµφανίζονται περισσότερο δυναµικοί, επιθετικοί και σκληροί (Culley και Bennet, 

1976). Επιπροσθέτως  οι παιδικές διαφηµίσεις που απευθύνονται σε κορίτσια 

συνοδεύονται από ιδιαίτερα απαλή µουσική ενώ αυτές που απευθύνονται στα αγόρια 

συνοδεύονται από έντονες , ζωηρές µελωδίες (Durkin, 1986. Tedesco, 1974). Είναι 

λοιπόν φανερό ότι τα παιδιά µπορεί να συµπεριφέρονται µε τρόπο που η κοινωνία 

θεωρεί κατάλληλο για το φύλο τους και όχι µε τον τρόπο που εκείνα προτιµούν και 

µε βάση τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά. 

Αναφορικά µε την αυτοεκτίµηση των αγοριών και των κοριτσιών του δείγµατος 

της παρούσας έρευνας δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρά το 

γεγονός ότι στον τοµέα της διαγωγής συµπεριφοράς τα κορίτσια υπερείχαν σε σχέση 

µε τα αγόρια. Προφανώς ο συγκεκριµένος τοµέας δεν είχε µεγάλη σπουδαιότητα για 

τα δύο φύλα γι’αυτό και δεν έπαιξε ρόλο στα αποτελέσµατα, που σχετίζονται µε την 

αυτοεκτίµηση. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και µε τα πορίσµατα της 

πρόσφατης έρευνας της Σίµψη (2004) όπου επίσης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
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σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα όσον αφορά την αυτοεκτίµηση.  Σε 

κάποιες έρευνες (π.χ. Bosacki, 2000) οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί τα κορίτσια 

είχαν θετικότερη αυτοεκτίµηση από τα αγόρια, ενώ σε κάποιες άλλες παρατηρήθηκε 

το αντίθετο (π.χ. Asci, 2002.  Hagger, Biddle και Wang, 2005.  Muldoon και Trew, 

2000).  
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9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Τα πορίσµατα της παρούσας έρευνας, τα οποία αφορούν µόνο το συγκεκριµένο 

δείγµα, δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα 

αναφορικά µε την αυτοαντίληψη στους εξής τοµείς : σχολική ικανότητα, αθλητική 

ικανότητα, φυσική εµφάνιση, σχέσεις µε τους συνοµηλίκους. Παράλληλα δε 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια του 

δείγµατος ούτε στην αυτοεκτίµηση. ∆ιαφορές εντοπίστηκαν µόνο στον τοµέα της 

διαγωγής-συµπεριφοράς όπου τα κορίτσια βρέθηκε ότι έχουν θετικότερη 

αυτοαντίληψη από τα αγόρια.  

Η µη ύπαρξη σηµαντικών στατιστικά διαφορών στην παρούσα έρευνα ανάµεσα 

στα δύο φύλα στους περισσότερους τοµείς αυτοαντίληψης και στην αυτοεκτίµηση  

είναι πιθανό να οφείλεται σε ένα ζεστό  οικογενειακό περιβάλλον στο οποίοι οι γονείς 

δεν επιθυµούν να συµπεριφέρονται διαφορετικά στα αγόρια και τα κορίτσια.  Αν το 

παιδί νιώθει ότι οι γονείς το αγαπούν, ότι του δείχνουν κατανόηση, εµπιστοσύνη και 

σεβασµό, ότι του παρέχουν ένα σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας σε συνδυασµό µε την 

εφαρµογή κάποιων ορίων στη συµπεριφορά και ότι έχουν θετική άποψη για εκείνο 

τότε αποκτά θετική εικόνα για τον εαυτό του (Λεονταρή, 1996 και Μακρή-Μπόταρη, 

2001 και Dembo, 1984 και Juang και Silberesein, 2002).  Παράλληλα το γεγονός ότι 

δεν εντοπίστηκαν σηµαντικές στατιστικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα είναι 

πιθανό να οφείλεται και σε ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον όπου ο δάσκαλος 

αποδέχεται τον µαθητή, κατανοεί τα προβλήµατά του, λειτουργεί παρωθητικά, τον 

βοηθά να θέτει στόχους και να αποφασίζει.  Επίσης, δεν είναι επηρεασµένος από τα 

στερεότυπα του ρόλου των φύλων και επιθυµεί το παιδί να αναπτυχθεί µε βάση τις 

πραγµατικές του δυνατότητες και ικανότητες. Επιπροσθέτως, η επιρροή των 

συµµαθητών στο σχολείο είναι επίσης δυνατό να ευθύνεται για την µη ύπαρξη 

σηµαντικών στατιστικά διαφορών στην παρούσα έρευνα. Όταν οι συµµαθητές 

υποστηρίζουν το παιδί, το αποδέχονται και το ενισχύουν, συντελούν στην ανάπτυξη 

θετικής αυτοαντίληψης και καλύτερης ικανότητας προσαρµογής στο σχολικό χώρο. 

Γενικά η σχολική ατµόσφαιρα, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του µαθητή, 

παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης των ικανοτήτων του και  συναισθήµατα  

εµπιστοσύνης και  ασφάλειας, συνδέεται µε τη διαµόρφωση µιας θετικής 

αυτοαντίληψης. Αντίθετα, ένα απορριπτικό σχολικό κλίµα µπορεί να ωθήσει τον 

µαθητή στη διαµόρφωση µιας αρνητικής αυτοαντίληψης και γενικά να επηρεάσει 
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αρνητικά τη συµπεριφορά του (Κανταρτζή, 2003. Λεονταρή, 1996. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001. Φλουρής, 1989.  Caroll και Chall,1975. Measor και Siker, 1992). 

Η καλλιέργεια µιας θετικής αυτοαντίληψης εντάσσεται µέσα στα ευρύτερα 

πλαίσια της αυτοπραγµάτωσης του ατόµου και της ανάπτυξης όλων των δυνατοτήτων 

του.  Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο  οι γονείς να παρέχουν στα παιδιά τους 

ένα κλίµα ασφάλειας και αποδοχής, χωρίς να επηρεάζονται από τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις για το φύλο. Αν οι γονείς αγαπούν και αποδέχονται το παιδί και του 

παρέχουν ποικίλα ερεθίσµατα, ώστε να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντά του και να 

εκτυλίξει τις πραγµατικές του δυνατότητες, εκείνο αποκτά µια θετική αυτοαντίληψη 

(Λεονταρή, 1996.  Μακρή-Μπότσαρη, 2001. Juang και Silberesein, 2002). Επίσης οι 

εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων πρέπει να προσανατολίζονται στη δηµιουργία ενός 

κλίµατος στη τάξη, το οποίο να δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη µιας θετικής αυτοαντίληψης του µαθητή. Συγκεκριµένα κρίνεται σκόπιµο 

να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στα αγόρια και τα κορίτσια να αναπτύξουν τις ικανότητές 

τους σε όλα τα µαθήµατα µε βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τα ατοµικά 

τους χαρακτηριστικά. ∆ηµιουργώντας ένα κλίµα αποδοχής της ετερότητας του 

µαθητή και ένα αίσθηµα ασφάλειας και εκτίµησης, προάγονται οι µαθησιακές 

ικανότητες των παιδιών, οι διαπροσωπικές τους σχέσεις και η οµαλή εξέλιξη της 

ατοµικότητάς τους. Τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι καλό να διαθέτει ένας 

εκπαιδευτικός ώστε να µπορεί να βοηθήσει το µαθητή να αποκτήσει µια θετική 

αυτοαντίληψη είναι- πέρα από τις γνωστικές του ικανότητες- η έµφυτη κλίση προς το 

έργο του παιδαγωγού, η ψυχική και σωµατική υγεία καθώς και η ικανότητα στις 

διανθρώπινες σχέσεις. Έτσι, η εκπαιδευτική πολιτική θα ήταν χρήσιµο να επιλέγει τα 

κατάλληλα άτοµα για το εκπαιδευτικό λειτούργηµα στα οποία θα παρέχει κίνητρα, 

κατάλληλη εκπαίδευση και συνεχής µορφωτική ανανέωση ( Κανταρτζή, 2003. 

Λεονταρή, 1996. Μακρή-Μπότσαρη, 2001.  Measor και Siker, 1992). Επιπροσθέτως, 

γονείς και δάσκαλοι είναι χρήσιµο να ευαισθητοποιηθούν σε µεθόδους αγωγής οι 

οποίοι ευνοούν τη διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης στο άτοµο. Σηµαντικός 

προς την κατεύθυνση αυτή είναι «ο ρόλος της παιδαγωγικής οδηγητικής, η οποία 

εννοείται ως ο επιστηµονικός παιδαγωγικός κλάδος που εξυπηρετεί τους σκοπούς της 

αγωγής σε µια δηµοκρατική κοινωνία, µιας αγωγής που, όπως έχουν διακηρύξει 

µεγάλοι ψυχολόγοι και παιδαγωγοί, δε δηµιουργεί τον άνθρωπο, τον βοηθάει να 

αυτοδηµιουργηθεί» ( Μακρή-Μπότσαρη, 2001, 305). 
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 Στην παρούσα έρευνα οι µαθητές του δείγµατος φοιτούσαν αποκλειστικά σε 

σχολεία πόλεων (Ρεθύµνου-Ηρακλείου). Θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον για µελλοντική 

µελέτη οι ερευνητές οι οποίοι θα ασχοληθούν µε ένα ανάλογο θέµα να απευθυνθούν 

και σε µαθητές που φοιτούν σε χωριά και κωµοπόλεις, ώστε να γίνουν συγκρίσεις µε 

τα παιδιά που ζουν σε  αστικό περιβάλλον και να διερευνηθεί κατά πόσο ο τόπος 

στον οποίο µεγαλώνει το άτοµο επηρεάζει την αυτοαντίληψή του σε σχέση µε το 

φύλο του. Επιπλέον, ενδιαφέρον θα ήταν να διερευνηθεί η αυτοαντίληψη και σε 

σχέση µε τους εξής παράγοντες: 

• κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των µαθητών 

• µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

• επίδοση του µαθητή στο σχολείο 

Παράλληλα αρκετό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και η σύγκριση της αυτοαντίληψης 

των εκπαιδευτικών- αντρών και γυναικών- µε την αυτοαντίληψη των µαθητών των 

τάξεών τους προκειµένου  να διαπιστωθεί κατά πόσο το φύλο του εκπαιδευτικού και 

η αυτοαντίληψή του σε σχέση µε τον παράγοντα αυτό σχετίζεται µε  την 

αυτοαντίληψη των µαθητών σε σχέση µε το φύλο τους. Κάτι ανάλογο θα µπορούσε 

να γίνει και µε τους γονείς των µαθητών.  

Επίσης, επειδή το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα έρευνα, είναι το µόνο που έχει σταθµιστεί στα ελληνικά και τα υπόλοιπα 

ερωτηµατολόγια και οι κλίµακες που χρησιµοποιούνται είναι απλώς µεταφράσεις, 

κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθούν κριτήρια και κλίµακες, τα οποία θα σταθµίζονται 

στα ελληνικά και θα αφορούν αποκλειστικά τις ανάγκες και τις συνθήκες της 

ελληνικής πραγµατικότητας. Όσο και αν είναι κατανοητό ότι µια τέτοια προσπάθεια 

είναι πολυδάπανη, θεωρείται αναγκαία η έγκριση ερευνητικών κονδυλίων τα οποία 

να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.  

Τέλος, µια άλλη παρατήρηση η οποία θα µπορούσε να γίνει, σχετίζεται µε το κενό 

που εντοπίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά µε την αυτοαντίληψη.  Στον 

ελληνικό χώρο λοιπόν δε γίνονται αρκετές προσπάθειες διερεύνησης της έννοιας 

αυτής και όσες προσπάθειες επιχειρούνται παρουσιάζουν ένα σηµαντικό 

µειονέκτηµα, το οποίο εντοπίζεται στο χώρο της ορολογίας. ∆εν υπάρχει µια κοινά 

αποδεκτή ορολογία στο χώρο της αυτοαντίληψης και αυτό κάνει ακόµη πιο δύσκολο 

το έργο των µελετητών, αφού συχνά συγγραφείς αναφέρονται στην ίδια έννοια αλλά 

χρησιµοποιούν διαφορετικούς όρους. Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η ανάγκη µιας πιο 
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επισταµένης µελέτης και έρευνας στην αυτοαντίληψη, η οποία θα θέσει µια κοινά 

αποδεκτή ορολογία.  
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