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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων ή συναισθηµατική αυτορρύθµιση 

αποτελεί βασικό επιµέρους στοιχείο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, µε την 

οποία τα τελευταία χρόνια ασχολούνται ολοένα και περισσότεροι ερευνητές. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να συνεισφέρει 

στην προσωπική και επαγγελµατική επιτυχία των ατόµων, γεγονός που έχει 

ωθήσει πολλούς ερευνητές στη δηµιουργία προγραµµάτων συναισθηµατικής 

αγωγής σε παιδιά. Ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη και η σχέση της µε τη σχολική επιτυχία συγκεντρώνει το 

αυξανόµενο ενδιαφέρον των µελετητών, στην ελληνική βιβλιογραφία οι 

πληροφορίες που έχουµε είναι περιορισµένες. Ακόµη πιο περιορισµένες είναι 

οι πληροφορίες γύρω από τα επιµέρους στοιχεία της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης και τη σχέση τους µε την σχολική επιτυχία. Στην παρούσα, 

λοιπόν, διπλωµατική εργασία γίνεται µια προσπάθεια συγκέντρωσης 

χρήσιµων πληροφοριών γύρω από το µεγάλο κεφάλαιο της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης και ειδικότερα της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων ή 

συναισθηµατικής αυτορρύθµισης. Συγκεκριµένα, η µελέτη θέτει ως βασικό 

σκοπό να ερευνήσει την αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και τη σχέση της µε τη 

σχολική επίδοση σε παιδιά ∆ηµοτικού Σχολείου, ηλικίας  9-10 ετών.  

 Ο τοµέας της συναισθηµατικής νοηµοσύνης προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

µας από την εποχή των µεταπτυχιακών µας σπουδών στο Παιδαγωγικό 

Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Γενικότερα, 

όµως, ο τοµέας των συναισθηµάτων κινούσε το ενδιαφέρον µας για 

περισσότερη µελέτη ήδη από τις προπτυχιακές µας σπουδές στο ίδιο τµήµα.  

 Στο σηµείο αυτό θεωρώ καθήκον µου να ευχαριστήσω θερµά την 

Λέκτορα στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης επιβλέπουσα καθηγήτριά 

µου κ. Μαρία Κυπριωτάκη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Αναστάσιο 

Ματσόπουλο, για την καθοδήγηση και τις υποδείξεις τους καθ` όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης της παρούσας εργασίας.  

 Οφείλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. 

Γρηγόριο Χλουβεράκη, για την πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφερε στη 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. 
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 Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές µου σε όλα 

τα έτη των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µου σπουδών στο Παιδαγωγικό 

Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Βασικό τους 

µέληµα όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν άλλο παρά να µεταλαµπαδεύσουν τις 

γνώσεις τους σε µας για να µπορέσουµε να γίνουµε άρτια καταρτισµένοι 

επιστήµονες, αλλά και ευσυνείδητοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα ενσκήπτουµε 

πάνω σε κάθε παιδί µε αγάπη και αφοσίωση. 

 Ακόµα, δεν µπορώ να µην ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς του 

∆ηµοτικού Σχολείου, από το οποίο συγκέντρωσα το δείγµα της έρευνας, για 

την πολύτιµη συνεργασία τους.  

 Τέλος, κρίνω αναγκαίο να ευχαριστήσω τους γονείς µου για την ηθική 

και οικονοµική συµπαράσταση που µου προσέφεραν σε όλη τη διάρκεια των 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µου σπουδών και ιδιαίτερα τη µητέρα µου 

για τη συµπαράσταση και στήριξή της, σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της 

διπλωµατικής εργασίας. 
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Αφιερώνεται στον πατέρα µου… 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι ψυχολόγοι και ερευνητές 

δείχνουν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο των συναισθηµάτων στη ζωή του 

ανθρώπου. Πολλοί από αυτούς θεωρούν πως η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, 

δηλαδή η ικανότητα αναγνώρισης και χειρισµού των συναισθηµάτων, 

καθορίζει περισσότερο και από το ∆είκτη Νοηµοσύνης (I.Q), την επιτυχία και 

την ευτυχία στη ζωή (Goleman, 1998, Mayer & Salovey, 1993). Τα τελευταία, 

µάλιστα, χρόνια άρχισε να γίνεται κατανοητό από γονείς, εκπαιδευτικούς, 

κοινωνιολόγους και ψυχολόγους ότι η κοινωνία και οι απαιτήσεις της που 

αυξάνονται συνεχώς, επιφυλάσσουν στα παιδιά πολλές προκλήσεις θετικές 

αλλά και αρνητικές. Για το λόγο αυτόν, επιθυµούν µια διαπαιδαγώγηση που 

θα διδάσκει στα παιδιά τρόπους, ώστε να χειρίζονται αποτελεσµατικά τα 

προβλήµατά τους, να ξεπερνούν εµπόδια που τυχόν εµφανίζονται και να 

επανακτούν το θάρρος, τη δύναµη και τη θέληση για δηµιουργία και πρόοδο, 

µετά από αποτυχίες και απογοητεύσεις, τόσο στην προσωπική, όσο και στην 

επαγγελµατική και κοινωνική τους ζωή. Η διαπαιδαγώγηση αυτή, εποµένως, 

δεν απαιτεί µόνο λογική και γνώσεις που προσφέρει το σηµερινό σχολείο, 

αλλά προϋποθέτει και την ύπαρξη ενός άλλου παράγοντα, του 

συναισθήµατος. Εάν, λοιπόν, η συναισθηµατική νοηµοσύνη θεωρείται σήµερα 

ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία, γιατί δεν αρχίζουµε να τη διδάσκουµε στο 

σχολείο; Εάν έχει επιπτώσεις στην επίδοση των παιδιών είναι επιτακτικό για 

τα σχολεία να ενσωµατωθεί στα προγράµµατα σπουδών τους, ως εκ τούτου 

βελτιώνοντας το επίπεδο επιτυχίας τους. 

 Ωστόσο, στον ελληνικό χώρο, η µελέτη της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης και των επιµέρους στοιχείων της αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας. 

Πιο συγκεκριµένα, δεν έχουν γίνει έρευνες που να µελετούν τη σχέση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των επιµέρους στοιχείων της µε τη σχολική 

επίδοση. Εποµένως, καµία έρευνα δεν έχει πραγµατοποιηθεί που να αφορά 

στην αυτορρύθµιση συναισθηµάτων - βασικό επιµέρους στοιχείο της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης - και τη σχέση της µε τη σχολική επίδοση.  

 Η έρευνα, λοιπόν, που σχεδιάσαµε και πραγµατοποιήσαµε στη 

διπλωµατική µας εργασία, παρουσιάζει ερευνητικά δεδοµένα για τη σχέση της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και της σχολικής επίδοσης. Κύριος σκοπός 
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είναι να εξετάσει αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην αυτορρύθµιση 

συναισθηµάτων και τη σχολική επίδοση σε παιδιά ηλικίας 9 - 10 ετών που 

φοιτούν στην ∆΄ τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται ορισµοί της 

νοηµοσύνης, των συναισθηµάτων, της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και της σχολικής επίδοσης. Επίσης, στο ίδιο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης στα παιδιά 

και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει την προβληµατική της έρευνας. 

Αρχικά, εξετάζεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη, η σχέση της µε διάφορες 

µεταβλητές και µε τη σχολική επίδοση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται έρευνες 

που αφορούν στην αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και τη σχέση της µε 

διάφορες µεταβλητές και ειδικότερα µε τη σχολική επίδοση. Τέλος, 

διατυπώνονται ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνάς µας, όπως 

αναδύθηκαν µέσα από την προβληµατική.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουµε τη µεθοδολογία της έρευνάς µας και 

παρουσιάζουµε αναλυτικά τα στάδια και τη διαδικασία της έρευνας, τη 

συγκρότηση του δείγµατος, τα µέσα συλλογής και τη µέθοδο ανάλυσης των 

δεδοµένων. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζουµε αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα της έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η σχέση που 

υπάρχει ανάµεσα στην αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και τη σχολική 

επίδοση. Επιπλέον, παρουσιάζεται η σχέση της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων µε τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηµατικά, η σχέση των 

δύο φύλων ως προς την ικανότητα αυτορρύθµισης συναισθηµάτων, η σχέση 

της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και της σχολικής επίδοσης µε ελεγχόµενη 

µεταβλητή το φύλο και εξετάζεται η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι 

απόψεις των δασκάλων ως προς το τι δυσκολεύει τους µαθητές να έχουν  

υψηλότερες επιδόσεις και πώς εκείνοι τους βοηθούν να αποδώσουν 

καλύτερα. 

 Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της 

έρευνας σε συσχετισµό µε άλλες παρόµοιες έρευνες. Επισηµαίνονται, επίσης, 
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οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στη µελέτη µας και σε άλλες µελέτες 

ερευνητών, καθώς και επεκτάσεις που µπορούν να γίνουν στη συγκεκριµένη 

µελέτη για να έχουµε ποικιλία πορισµάτων. Τέλος, παρουσιάζουµε τα 

συµπεράσµατα της έρευνάς µας, τους περιορισµούς της και τις προτάσεις µας 

για µελλοντικές έρευνες. Στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου αυτού 

παρουσιάζουµε τις ψυχοπαιδαγωγικές προτάσεις, όπως προκύπτουν από τα 

ευρήµατα της µελέτης µας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Νοηµοσύνη – Συναισθήµατα - Συναισθηµατική Νοηµοσύνη - 
Αυτορρύθµιση Συναισθηµάτων 

 
 
1.1. Νοηµοσύνη: ορισµοί 
 
 Οι ορισµοί που δόθηκαν κατά καιρούς για την έννοια της νοηµοσύνης 

είναι πολλοί και µέχρι σήµερα γίνονται πολλές έρευνες, µε κύριο σκοπό τη 

µελέτη της φύσεως της νοηµοσύνης και τη µέτρησή της. 

 Μια ψυχολογική κατεύθυνση – µε κύριους εκφραστές τους Stern (1871 

- 1938), Burt (1883 - 1971), Pieron (1881 - 1964) και Wallon (1879-1962) – 

ορίζει τη νοηµοσύνη ως την πνευµατική δύναµη του ατόµου να 

προσαρµόζεται στις διάφορες καταστάσεις και τις ποικίλες συνθήκες της 

ζωής. Με τη νοηµοσύνη ο άνθρωπος κατανοεί καταστάσεις, προσαρµόζεται 

σ` αυτές και πραγµατώνει συγκεκριµένους σκοπούς (Burt, 1883 - 1971, 

Pieron, 1881 - 1964, Stern, 1871 - 1938, Wallon, 1879 - 1962, σε: 

Κρασανάκη, 2003: 275). 

 Σύµφωνα µε τον Claparede (1939, 1951), η νοηµοσύνη είναι ένα 

δυναµικό µέσο πνευµατικής προσαρµογής σε νέες καταστάσεις, 

αναπληρώνοντας τα ανεπαρκή (ένστικτα) και επίκτητα (έξεις) µέσα 

προσαρµογής. Πρόκειται, δηλαδή, για µία λειτουργία που κάνει την εµφάνισή 

της όταν τα ένστικτα, έµφυτες δυνάµεις προσαρµογής και οι έξεις, επίκτητες 

δυνάµεις προσαρµογής, δεν µπορούν να βοηθήσουν το άτοµο να 

προσαρµοστεί σε µια νέα κατάσταση. Το άτοµο σε δύσκολες καταστάσεις, 

συνειδητοποιώντας την ανάγκη που προβάλλεται, κάνει υποθέσεις και 

προβαίνει σε λύσεις. Με τη λύση του προβλήµατος επέρχεται η προσαρµογή 

του ατόµου.   

 Τον ορισµό της νοηµοσύνης ως ικανότητας προσαρµογής σε νέες 

καταστάσεις θεώρησαν πολλοί ψυχολόγοι ως πολύ γενικό και όρισαν την 

νοηµοσύνη ως την ικανότητα λύσης νέων προβληµάτων µε επιδέξια 

αξιοποίηση της προηγούµενη πείρας. Ειδικότερα, η νοηµοσύνη είναι µία 

επινοητική ικανότητα του ανθρώπου, µία δύναµη που εφευρίσκει λύσεις των 
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προβληµάτων που θέτει η ζωή σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο (Claparede, 

1939, 1951, σε: Κρασανάκη, 1983).  

 Στη συνέχεια έκαναν την εµφάνισή τους οι παραγοντικές θεωρίες, που 

ερµηνεύουν τη νοηµοσύνη µε βάση ορισµένους παράγοντες, οι οποίοι 

εκφράζουν γενικές και ειδικές ικανότητες των ατόµων. Καθεµιά από τις 

θεωρίες αυτές προσδιόρισε και άλλους παράγοντες. Κύριοι εκφραστές των 

θεωριών αυτών είναι οι Galton, Spearman, Thurstone, κ.ά. Σύµφωνα µε τον 

Galton (1907), η νοηµοσύνη είναι µια γενική ικανότητα του πνεύµατος, η 

οποία διαπιστώνεται µε όποιο τεστ και αν εφαρµόσουµε σ` ένα άτοµο (Galton, 

1907, σε: Irvine, 1986). Ο Spearman (1904) υποστήριξε ότι υπάρχει ένας 

γενικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του ατόµου (παράγοντας G) 

και άλλοι ειδικοί παράγοντες (παράγοντες S), οι οποίοι εκφράζουν τις 

διάφορες ειδικές δεξιότητες που έχει το άτοµο σε επιµέρους τοµείς δράσεως 

(Spearman, 1904) και ο Thurstone (1973) παρουσίασε τη θεωρία των 7 

βασικών παραγόντων της νοηµοσύνης (Παπαδόπουλος, 1997, Ruzgis, 1994, 

Thurstone, 1973). Οι µελετητές που ασχολούνται µε τους επιµέρους 

παράγοντες της νοηµοσύνης µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Στην 

πρώτη ανήκουν εκείνοι που υποστηρίζουν την ύπαρξη πρώτα ενός γενικού 

παράγοντα της νοηµοσύνης και έπειτα άλλων ειδικών παραγόντων και στη 

δεύτερη ανήκουν εκείνοι που υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφόρων ειδικών 

παραγόντων της νοηµοσύνης µεγάλης σηµασίας. Στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκει ο Gardner, τη θεωρία του οποίου θα αναφέρουµε σε επόµενο κεφάλαιο 

και ο Sternberg (Κρασανάκης, 2003).      

 Ο Sternberg (1985, 1997) ορίζει τη νοηµοσύνη ως «τη διανοητική 

δραστηριότητα που κατευθύνεται προς τη σκόπιµη προσαρµογή, επιλογή και 

διαµόρφωση πραγµατικών περιβαλλόντων που σχετίζονται µε τη ζωή του 

ανθρώπου» (Sternberg, 1985, 1997: 43-53). Αυτό σηµαίνει ότι η νοηµοσύνη 

είναι η ικανότητα του ατόµου να προσαρµόζεται, αλλά και να προσαρµόζει το 

περιβάλλον του στις ανάγκες και τις ικανότητές του, καθώς και να επιλέγει το 

κατάλληλο γι` αυτό περιβάλλον, ώστε να µπορέσει να ολοκληρώσει τόσο 

προσωπικούς στόχους του, όσο και τους στόχους που καθορίζονται από το 

περιβάλλον. Η θεωρία του Sternberg (1985, 1997) γνωστή ως Τριαρχική 

θεωρία της νοηµοσύνης,  αποτελείται από τρεις επιµέρους θεωρίες και είναι οι 

εξής:  
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• H αναλυτική θεωρία ή θεωρία των συστατικών (componential analytical 

subtheory), η οποία συνδέει τη νοηµοσύνη µε τους εσωτερικούς, νοητικούς 

µηχανισµούς του ατόµου. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι τα συστατικά που 

µεταφέρουν πληροφορίες και ονοµάζονται µετασυστατικά, συστατικά 

επίδοσης και συστατικά απόκτησης γνώσεων. Τα πρώτα είναι διαδικασίες 

που χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 

επίδοσης σε ένα ζήτηµα. Συνεπώς, τα µετασυστατικά κατευθύνουν άλλα 

συστατικά τι να κάνουν και µε ποιο τρόπο. Τα συστατικά επίδοσης είναι 

διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση ενός έργου και τα 

συστατικά απόκτησης γνώσεων είναι οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για 

την εκµάθηση νέων ιδεών.  

• Η θεωρία της εµπειρίας (experiential subtheory), η οποία συνδέει τη 

νοηµοσύνη µε τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσµο του ατόµου. Η θεωρία 

αυτή αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιµετωπίζει νέες 

καταστάσεις, όπου διαίσθηση, ενόραση και δηµιουργικότητα καλούνται να 

ενεργήσουν και στον τρόπο µε τον οποίο κάθε άτοµο κατακτά νέες 

δεξιότητες. Η ταχύτητα απόκτησης των δεξιοτήτων αυτών εξαρτάται από τη 

νοηµοσύνη. Ο χρόνος κατακτήσεως νέων δεξιοτήτων ποικίλλει από άτοµο σε 

άτοµο, γεγονός που µαρτυρεί και τις διαφορές ως προς τη νοηµοσύνη. 

• Η θεωρία του πλαισίου (contextual subtheory), η οποία αναφέρεται στον 

τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µέσα στο περιβάλλον τους 

(οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό). Ο άνθρωπος, ζώντας µέσα σε ένα 

περιβάλλον, προσαρµόζεται σε αυτό ή το τροποποιεί σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του.    

 Σύµφωνα µε τους Binet και Simon (1911, 1916), η νοηµοσύνη είναι µια 

θεµελιώδης νοητική λειτουργία, η διαταραχή της οποίας είναι άµεσα αισθητή 

στην πρακτική ζωή. Βασικό γνώρισµα της νοηµοσύνης είναι η κρίση, η οποία 

βοηθεί το άτοµο να παίρνει πρωτοβουλίες, να αντιµετωπίζει πρακτικά 

προβλήµατα και να προσαρµόζεται στις διάφορες καταστάσεις της ζωής. Αυτή 

η κατεύθυνση βλέπει τη νοηµοσύνη σε συνάρτηση µε το περιβάλλον και ως 

δύναµη που επενεργεί σ` αυτό. Το 1905 επινοήθηκε από τους Binet και 

Simon, το πρώτο έγκυρο τεστ µέτρησης της νοηµοσύνης (Binet & Simon, 

1911, 1916, σε: Sattler, 1988, Κυπριωτάκης, 1982).  
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 Συνεχίζοντας επί της ίδιας βάσης, ο ψυχολόγος Wechsler (1992, 1958, 

σε: Sattler, 1988: 45), όρισε τη νοηµοσύνη ως «τη σύνθετη ή η γενική 

ικανότητα του ατόµου να ενεργεί σκόπιµα, να σκέφτεται λογικά και να 

αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις καταστάσεις του περιβάλλοντος». Ο 

Wechsler (1992) περιγράφει τη νοηµοσύνη ως µια γενική ικανότητα, γιατί η 

συµπεριφορά του ατόµου έχει ολικό χαρακτήρα. Απαρτίζεται, όµως, από 

ικανότητες, οι οποίες αν και δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, διαφέρουν 

ποιοτικά. Με τη µέτρηση αυτών των ικανοτήτων φτάνουµε στην αξιολόγηση 

της νοηµοσύνης. 

 O Piaget (1967, σε: Κρασανάκη, 1983: 14) υποστήριξε ότι η 

νοηµοσύνη είναι ένας πνευµατικός δυναµισµός που οικοδοµείται προοδευτικά 

και «συνιστά την κατάσταση ισορροπίας προς την οποία τείνουν όλες οι 

διαδοχικές αισθησιοκινητικές και γνωστικές προσαρµογές, καθώς και όλες οι 

αφοµοιωτικές και τροποιητικές ανταλλαγές µεταξύ οργανισµού και 

περιβάλλοντος». Ο Piaget (1967) συνέδεσε τη νοηµοσύνη µε τη βιολογική 

προσαρµογή του υποκειµένου και παρουσίασε ένα σύστηµα, στο οποίο 

φαίνεται καθαρά η συνέχεια της πνευµατικής ανάπτυξης από τη βρεφική µέχρι 

την ώριµη ηλικία. Σύµφωνα µε τον Piaget (1967) υπάρχουν τέσσερις µεγάλες 

περίοδοι ανάπτυξης της νοηµοσύνης:  

α) Η περίοδος της αισθησιοκινητικής νοηµοσύνης, η οποία τοποθετείται 

χρονικά στη βρεφική ηλικία (0-2 έτος). Το παιδί µε τη βοήθεια των αισθήσεων 

και των κινήσεων, κατακτά τον κόσµο που το περιβάλλει. 

β) Η περίοδος της συµβολικής νοηµοσύνης, η οποία καλύπτει το χρόνο της 

προσχολικής ηλικίας (2-7 έτος). Το παιδί αρχίζει να µιλά και να αναπαριστά 

πράγµατα και γεγονότα.   

γ) Η περίοδος των συγκεκριµένων νοητικών ενεργειών, η οποία εκτείνεται σε 

ολόκληρη τη σχολική ηλικία (7-11 έτος). Οι ενέργειες του παιδιού αρχίζουν να 

γίνονται λογικές, αλλά πηγάζουν από το συγκεκριµένο υλικό που χειρίζεται. 

 δ) Η περίοδος της θεωρητικής ή τυπικής νοηµοσύνης, η οποία καλύπτει την 

εφηβική ηλικία (11-15/16 έτος). Η σκέψη του παιδιού γίνεται θεωρητική, 

δηλαδή ενεργεί µε υποθέσεις, τις οποίες προσπαθεί να επαληθεύσει, όχι πια 

εµπειρικά, αλλά µε καθαρά λογική µέθοδο. 

 Με τους µηχανισµούς της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης 

επιτυγχάνεται η προσαρµογή του ατόµου στο περιβάλλον του σε 
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οποιαδήποτε στιγµή της εξέλιξης. Η αφοµοίωση είναι η διαδικασία 

ενσωµάτωσης νέων αντικειµένων ή καταστάσεων στα ήδη υπάρχοντα νοητικά 

σχήµατα του ατόµου και η συµµόρφωση αναφέρεται στην προσπάθεια του 

ατόµου να προσαρµόσει τα νοητικά του σχήµατα στο περιβάλλον (Piaget, 

1967, σε: Κρασανάκη, 1983). 

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι δόθηκαν πολλοί ορισµοί 

προκειµένου να προσεγγιστεί η έννοια και η φύση της νοηµοσύνης. Καθένας 

ψυχολόγος επηρεασµένος από το πνεύµα της σχολής στην οποία ανήκει, 

ερµηνεύει διαφορετικά το πρόβληµα αυτό. Παρόλα αυτά, όλοι συµφωνούν ότι 

πρόκειται για µια γνωστική λειτουργία, αναµφισβήτητα, πολύ σηµαντική.  

 

1.2. Συναισθήµατα: ορισµοί 
 

 Κατά καιρούς έχουν διαµορφωθεί διάφοροι ορισµοί για τον όρο 

συναίσθηµα. Εξαιτίας της µεγάλης ποικιλοµορφίας των συναισθηµατικών 

καταστάσεων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς τι είναι συναίσθηµα 

(Kagan, 1984, Maisonneuve, 1964).  

 Η ετυµολογία της αγγλικής λέξης emotion είναι από το λατινικό e = έξω 

και το motere = κινούµαι, κάτι το οποίο εξηγεί ότι η ανάγκη για πράξη, για 

δράση είναι µια από τις ισχυρότερες υποκειµενικές εµπειρίες του 

συναισθήµατος. Οι περισσότεροι συγγραφείς συµφωνούν ότι είναι µια 

σύνθετη κατάσταση, που αφορά στην αυξηµένη αντίληψη ενός αντικειµένου ή 

µιας κατάστασης, που συνοδεύεται από σωµατικές αλλαγές µεγάλης 

διάστασης, εκτίµηση της αισθανόµενης έλξης ή αποστροφής και 

συµπεριφορά, η οποία κατευθύνεται προς την προσέγγιση ή την αποφυγή 

(Martin, 1991).  

 Σύµφωνα µε τους Lewis και Michalson (1983: 26) συναίσθηµα είναι 

«ένα πολύπλοκο σύστηµα συµπεριφορών, οι οποίες εµφανίζονται µε αφορµή 

ένα αντίστοιχο σύνολο καταστάσεων ή ερεθισµάτων». Σύµφωνα µε τον 

Κακαβούλη (1997: 93) συναίσθηµα είναι «η ψυχική κατάσταση, θετική ή 

αρνητική, που βιώνει ο άνθρωπος σε µια δεδοµένη στιγµή ως αποτέλεσµα 

αλληλεπίδρασης µεταξύ εσωτερικών ή εξωτερικών ερεθισµάτων και 

αντίστοιχων αντιδράσεων του ψυχοφυσικού οργανισµού». Για άλλους 

ερευνητές ο όρος συναίσθηµα περιλαµβάνει απλές ψυχικές καταστάσεις, 
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όπως το ενδιαφέρον, τη χαρά, τη λύπη, τη ντροπή, το φόβο, ενώ άλλοι 

θεωρούν ως συναίσθηµα µεικτές ψυχικές καταστάσεις, όπως την αγάπη 

(συνδυασµός χαράς και αποδοχής), τη φιλία (συνδυασµός αµοιβαιότητας, 

χαράς και αποδοχής), τον τρόµο (συνδυασµός φόβου και έκπληξης) και την 

ενοχή (συνδυασµός φόβου και χαράς) (Κακαβούλης, 1997). Ο ορισµός, που 

κατά την άποψή µας, αποδίδει σε ικανοποιητικό βαθµό την πολύπλοκη έννοια 

του συναισθήµατος, είναι αυτός που αναφέρει ο Goleman (1998: 395), ο 

οποίος ορίζει το συναίσθηµα «ως µια σύνθετη κατάσταση που αφορά µια 

αυξηµένη αντίληψη ενός αντικειµένου ή µιας κατάστασης, σωµατικές αλλαγές 

µεγάλης διάρκειας, εκτίµηση που κατευθύνεται προς την προσέγγιση ή την 

αποφυγή». 

 Αναλύοντας ωστόσο τη φύση των συναισθηµάτων, µπορούµε να 

διακρίνουµε σε αυτά τα εξής χαρακτηριστικά: α) τα ερεθίσµατα που τα 

προκαλούν (βιολογικές λειτουργίες, εµπειρίες, διαπροσωπικές σχέσεις, κ.ά.), 

β) τις αντιδράσεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος στα ερεθίσµατα καθώς 

και τη συµµετοχή των γνωστικών λειτουργιών του ατόµου, γ) τις ειδικές 

µεταβολές που συµβαίνουν στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού 

(κυκλοφορία του αίµατος, παλµικές κινήσεις της καρδιάς κ.ά.), δ) τις 

εξωτερικές αλλαγές που παρατηρούνται στο πρόσωπο, τη φωνή και τη 

συµπεριφορά του ατόµου που εκδηλώνει συναισθήµατα και ε) τις εµπειρίες 

του ατόµου από τα συναισθήµατα που νιώθει και από την ερµηνεία που δίνει 

σε αυτά (Κούρτη,1998).  

Στα συναισθήµατα διακρίνουµε επίσης τρεις βασικές ιδιότητες: α) την 

ένταση, η οποία προσδιορίζει το βαθµό στον οποίο βιώνουµε µία 

συναισθηµατική κατάσταση, β) τη διάρκεια, η οποία εκφράζει τον χρόνο κατά 

τον οποίο µια συναισθηµατική κατάσταση βρίσκεται σε δράση και γ) την 

ποιότητα του συναισθήµατος, που αναφέρεται στο είδος της ψυχικής διάθεσης 

που προκαλεί στο άτοµο (θετική ή αρνητική). Με βάση την ποιότητα, τα 

συναισθήµατα διακρίνονται σε θετικά και αρνητικά. Τα θετικά είναι 

συναισθήµατα χαράς, απόλαυσης, ευτυχίας κ.ά., τα οποία δηµιουργούν στον 

άνθρωπο ευχάριστες ψυχολογικές καταστάσεις, ενώ τα αρνητικά είναι 

υπεύθυνα για την δυσάρεστη κατάσταση στην οποία πολύ συχνά βρίσκονται 

οι άνθρωποι, όπως είναι ο φόβος, η λύπη, ο θυµός κ.ά. (Κακαβούλης, 1997).   
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 Ένας διαχωρισµός των συναισθηµάτων είναι και αυτός που τα 

διακρίνει σε ατοµικά, αυτά δηλαδή που βιώνει το άτοµο για τον εαυτό του και 

τα κοινωνικά, τα οποία προκαλούνται από τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 

του ατόµου µε τα πρόσωπα του περιβάλλοντος (Κακαβούλης, 1997).  

Αρκετοί θεωρητικοί, επιχειρώντας µια ταξινόµηση των συναισθηµάτων, 

προτείνουν κάποιες βασικές οικογένειες συναισθηµάτων. Οι κύριες 

υποψήφιες οικογένειες συναισθηµάτων και µερικά από τα µέλη τους, όπως 

αναφέρονται από τον Goleman (1998), είναι οι εξής:  

Α) Η Θλίψη: Η θλίψη είναι «ο ψυχικός πόνος που εµφανίζεται όταν το άτοµο 

υφίσταται κάποια στέρηση ή σηµαντική απώλεια και δεν µπορεί να 

παρηγορηθεί.  Τα επιµέρους συναισθήµατά της είναι η λύπη, η ακεφιά, ο 

καηµός, η µελαγχολία, η απελπισία, και σε παθολογικό βαθµό, η σοβαρή 

κατάθλιψη» (Goleman, 1998: 396).   

Β) Ο Φόβος: Ο φόβος ανήκει στα δυσάρεστα ανθρώπινα συναισθήµατα, σ` 

αυτά που προκαλούν λύπη και διαταράσσουν τον ψυχικό κόσµο του 

ανθρώπου. Πρόκειται για «µια δυσάρεστη ψυχική εκδήλωση, µια αρνητική 

µορφή συµπεριφοράς του ανθρώπου, όταν βρεθεί αντιµέτωπος µε έναν 

πραγµατικό ή αναµενόµενο κίνδυνο. Πρόκειται για µία φυσιολογική αρνητική 

αντιµετώπιση προσώπων, ζώων, πραγµάτων και γεγονότων, που µπορούν 

να βλάψουν τον άνθρωπο που έρχεται σε επαφή µε αυτά. Έχει δηλαδή 

προστατευτικό ρόλο, είναι ένας µηχανισµός άµυνας. Ωστόσο, πρέπει να 

διευκρινίσουµε ότι οι φόβοι είναι επικίνδυνοι, όταν δεν δικαιολογείται η 

εµφάνισή τους και η δράση τους. Τότε κάνουµε λόγο για φοβίες, οι οποίες 

συνιστούν σοβαρές νευρωτικές καταστάσεις» (Κρασανάκης, 1999: 19). 

Συναφή συναισθήµατα µε το φόβο είναι το άγχος, η ανησυχία, η αναστάτωση, 

ο τρόµος, η φρίκη και ο πανικός σε παθολογικές µορφές (Goleman, 1998). 

Γ) Η Απόλαυση: Η απόλαυση είναι ένα ευχάριστο και βαθύ συναίσθηµα που 

δηµιουργεί µια ευάρεστη κατάσταση στον άνθρωπο. Είναι κατάσταση 

ικανοποίησης και ευφροσύνης για όσα βιώνει το άτοµο. Παρόµοια µε αυτήν 

συναισθήµατα είναι η χαρά, η ευτυχία, η ικανοποίηση, η ευεξία, η 

ευχαρίστηση, η αισθητηριακή απόλαυση, ο ενθουσιασµός, η ευφορία, το κέφι, 

η ανακούφιση και στην ακραία της µορφή, η µανία (Goleman, 1998, 

∆εληκανάκη, 2005). 
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∆) Η Αγάπη: Πρόκειται για ένα συναίσθηµα το οποίο ταυτίζεται µε την 

ευχάριστη συγκίνηση. Με την αγάπη οι άνθρωποι έρχονται κοντά και 

αναπτύσσουν σχέσεις µεταξύ τους, καθώς και µε πράγµατα που συµπαθούν. 

Αποχρώσεις αυτού του συναισθήµατος είναι η φιλικότητα, η τρυφερότητα, η 

ευγένεια, η αφοσίωση, η λατρεία, ο έρωτας και η αποδοχή (Goleman, 1998).  

Ε) Ο Θυµός: Ο θυµός είναι ένα δυσάρεστο συναίσθηµα που νιώθει κάποιος 

όταν αδικείται, όταν απειλείται η αυτοεκτίµησή του και η αξιοπρέπειά του. 

Αποχρώσεις αυτού του συναισθήµατος είναι η ενόχληση, η οργή, η πικρία, η 

εχθρότητα, η αγανάκτηση, ο εκνευρισµός, το µίσος και η βία σε ακραίες 

καταστάσεις (Goleman, 1998, ∆εληκανάκη, 2005). 

ΣΤ) Η Έκπληξη: Πρόκειται για ένα ουδέτερο συναίσθηµα, καθώς άλλοτε 

µπορεί να προκαλέσει ευχάριστα συναισθήµατα και άλλοτε δυσάρεστα. Όµοια 

του συναισθήµατος της έκπληξης είναι ο θαυµασµός, η απορία, η κατάπληξη 

και το σοκ (Goleman, 1998). 

Ζ) Η Αποστροφή: Η αποστροφή είναι ένα συναίσθηµα συγγενικό µε τη 

δυσφορία, τη βδελυγµία, την αηδία και την απέχθεια (Goleman, 1998).  

Η) Η Ντροπή: Πρόκειται για το συναίσθηµα που µπορεί να βιώσει κάθε 

άνθρωπος όταν βρεθεί σε νέες και άγνωστες γι` αυτόν συνθήκες ή σε 

περιπτώσεις που πρόκειται να αξιολογηθεί. Η ντροπή περιλαµβάνει το 

συναίσθηµα της αµηχανίας, της ενοχής, της συστολής, των τύψεων, την 

ταπείνωση, τον εξευτελισµό, τη µετάνοια και την απογοήτευση (Goleman, 

1998, Lewinsky, 1941).  

 Επιστηµονικά είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς στην αυστηρή 

ταξινόµηση των συναισθηµάτων, διότι ορισµένα συναισθήµατα προέρχονται 

από προσµίξεις, όπως π.χ. η ζήλεια, µια παραλλαγή του θυµού που 

εµπεριέχει, επίσης, λύπη και φόβο. Παρ` όλα αυτά, από έρευνες του Ekman 

(1999), που αφορούσαν στις βασικές εκφράσεις προσώπου συγκινησιακών 

καταστάσεων σε άτοµα διαφόρων πολιτισµών από όλο τον κόσµο, διαφάνηκε 

η παγκοσµιότητα τεσσάρων βασικών και αυθόρµητων συναισθηµάτων, που 

αναγνωρίζονται από όλα τα άτοµα: ο φόβος, ο θυµός, η θλίψη και η 

απόλαυση (χαρά) (Εkman, 1999, σε: Goleman, 1998, ∆εληκανάκη, 2005).  

 Τα συναισθήµατα παίζουν, λοιπόν, σηµαντικό ρόλο στην ανθρώπινη 

δραστηριότητα και στη ζωή του ατόµου. Αποτελούν το ερέθισµα ή το κίνητρο 

για µια ενέργεια, είναι η δύναµη που απωθεί ή έλκει τα άτοµα µεταξύ τους, 
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αποτελούν την αφορµή για αρνητικές και προβληµατικές καταστάσεις, αλλά 

αντίστοιχα και την αιτία πολλών ευχάριστων καταστάσεων. Επιπλέον, 

επηρεάζουν την άποψη του ατόµου για τον κόσµο και το ρόλο του στην 

κοινωνία. Το ότι το συναίσθηµα αποτελεί αναπόσπαστο και πολύ σπουδαίο 

κοµµάτι της ζωής µας φαίνεται και από τον ορισµό που δίνει ο Κρασανάκης 

(1997: 22), ο οποίος αναφέρει ότι «το συναίσθηµα περιλαµβάνει όλες τις 

ευχάριστες ή δυσάρεστες ψυχικές καταστάσεις, χωρίς τις οποίες η ζωή µας θα 

ήταν άτονη, άχρωµη, χωρίς άρωµα πνευµατικό. Θα έµοιαζε µε µηχανές, οι 

οποίες παράγουν έργο, χωρίς όµως οι ίδιες να απολαµβάνουν αυτό το έργο». 

  

1.3. Συναισθηµατική νοηµοσύνη: ορισµοί 
  

 Η πρώτη επίσηµη αναφορά στον όρο συναισθηµατική νοηµοσύνη έγινε 

από τους Salovey και Mayer (1990). Περιέγραψαν τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη ως «την ικανότητα του ατόµου να εξετάζει τα συναισθήµατά του, 

αλλά και τα συναισθήµατα των άλλων, να διακρίνει και να αντιλαµβάνεται τις 

διαφορές ανάµεσα στην ποικιλία των συναισθηµάτων που βιώνει και να 

χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγεί/ρυθµίζει και να ελέγχει 

τις σκέψεις του και τη συµπεριφορά του» (Salovey & Mayer, 1990: 189). 

Επειδή ο ορισµός αυτός ήταν ασαφής, οι ίδιοι ερευνητές 

επαναπραγµατεύτηκαν το θέµα και περιέγραψαν τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη ως ένα είδος νοηµοσύνης που ενέχει τις ικανότητες του ατόµου: 1) 

«να αντιλαµβάνεται µε ακρίβεια, να αξιολογεί και να εκφράζει τα 

συναισθήµατά του, 2) να έχει πρόσβαση στα συναισθήµατα που βιώνει, έτσι 

ώστε να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει, για να διευκολυνθεί η διαδικασία της 

σκέψης, 3) να κατανοεί τα συναισθήµατά του και 4) να ρυθµίζει τα 

συναισθήµατά του, για να προάγει τη συναισθηµατική και νοητική του 

ανάπτυξη» (Amelang & Steinmayr, 2006: 459, Brackett, Mayer & Warner, 

2004: 1388, Lyons & Schneider, 2005: 693, Mayer & Salovey, 1997: 10, 

Mayer, Salovey & Caruso, 2004: 197, Newsome, Day & Catano, 2000: 1005, 

Schutte et al., 2002: 769, Thilam & Kirby, 2002: 134-135, Trinidad & Johnson, 

2002: 96, Van Der Zee, Thijs & Schakel, 2002: 104, Woitaszewski & Aalsma, 

2004: 25, Wong & Law, 2002: 244, Zeidner, Roberts & Matthews, 2002: 216).  
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 Οι Mayer, Salovey και οι συνεργάτες τους (1999, 2004), µέσα από την 

ερευνητική τους δραστηριότητα,  κατέληξαν στις τέσσερις αυτές δεξιότητες ως 

τα βασικά στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Τόνισαν, επίσης, ότι για 

να ονοµάσουµε ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ως νοηµοσύνη, 

χρειάζεται α) να αποτελείται από µια σειρά επιµέρους νοητικών ικανοτήτων 

και οι επιµέρους αυτές ικανότητες να συσχετίζονται και µεταξύ τους και β) η 

εξέλιξη και βελτίωση αυτών των ικανοτήτων να σχετίζεται µε την ηλικία και την 

απόκτηση εµπειρίας (Mayer, Salovey & Caruso, 1999, 2004).   

 Τα τελευταία χρόνια η έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης έχει 

διευρυνθεί και συµπεριλαµβάνει πολλές πτυχές της συµπεριφοράς και του 

ψυχισµού. Σύµφωνα µε τις Τριλίβα και Ρούσση (2000), αυτή η διεύρυνση του 

όρου οφείλεται κυρίως στο δηµοσίευµα του Goleman, ο οποίος αν και 

βασίστηκε στην ερευνητική εργασία των Mayer και Salovey, έδωσε έµφαση 

και σε άλλες πτυχές της προσωπικότητας και του ψυχισµού, που δεν είχαν 

οριστεί ως συναισθηµατική νοηµοσύνη. Το µοντέλο του Goleman, 

συµπεριλαµβάνει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως την αισιοδοξία, 

την ψυχική ελαστικότητα και την επιµονή.  

 Ανεξάρτητα από τις επιστηµονικές διαφορές όσον αφορά στον ορισµό, 

η έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης έχει διαδοθεί ευρέως και έχουν 

γίνει πολλές αξιόλογες προσπάθειες ανάπτυξης προγραµµάτων ενίσχυσης 

των συναισθηµατικών δεξιοτήτων.   

 

1.4. Θεωρητικές προσεγγίσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
 
 Το ενδιαφέρον των µελετητών (ψυχολόγων) για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη έχει αναπτυχθεί θεαµατικά τις τελευταίες δεκαετίες, διότι όλο και 

περισσότερο τονίζεται ο ρόλος των συναισθηµάτων στη ζωή του ανθρώπου. 

 Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένοι 

ψυχολόγοι προσεγγίζουν την έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης.  

 

1.4.1.  Η θεωρία του Thorndike 

 

  H συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται µε την έννοια της κοινωνικής 

νοηµοσύνης δοσµένη από τον Thorndike το 1920, ο οποίος αρχικά διαχώρισε 
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την κοινωνική νοηµοσύνη από άλλες µορφές νοηµοσύνης, και την όρισε ως 

«την ικανότητα να κατανοεί κανείς άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια - 

να δρα σοφά στις ανθρώπινες σχέσεις» (Thorndike, 1920, σε: Newsome,  Day 

& Catano, 2000: 1005, Petrides, Frederickson & Furnham, 2004: 277, 

Salovey & Mayer, 1990: 187, Weis & Süß, 2007: 3, Wong & Law, 2002: 244). 

Κατ’ ουσία ο Thorndike (1920) όρισε την κοινωνική νοηµοσύνη «ως την 

ικανότητα να αντιλαµβάνεται κανείς τη δική του εσωτερική κατάσταση αλλά και 

των άλλων, τα κίνητρα και τις συµπεριφορές και να λειτουργεί ορθά µε βάση 

αυτές τις πληροφορίες» (Newsome,  Day & Catano, 2000: 1005, Petrides, 

Frederickson & Furnham, 2004: 277, Salovey & Mayer, 1990: 187, Weis & 

Süß, 2007: 3, Wong & Law, 2002: 244). Πρόκειται δηλαδή για την «ικανότητα 

ανάπτυξης ανθρωπίνων σχέσεων, προσαρµογής και ένταξης στον κοινωνικό 

περίγυρο» (Κυπριωτάκης, 1982: 70). Εποµένως, η κοινωνική νοηµοσύνη – 

σύµφωνα µε τον Thorndike (1920) - είναι ένα είδος νοηµοσύνης που δίνει 

έµφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στις αρχές, λοιπόν, του 1920 οι 

ερευνητές υποστήριξαν ότι η κοινωνική νοηµοσύνη ήταν ένα βασικό 

επιµέρους στοιχείο της γενικής νοηµοσύνης (Boyatzis, Goleman & Rhee, 

2000, Liff, 2003).  

 

1.4.2. Θεωρία των πολλαπλής νοηµοσύνης 

  

 Οι ρίζες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης βρίσκονται επίσης στη 

µελέτη του  Gardner (1993, σε: Goleman, 1995, Wong & Law, 2002) και πιο 

συγκεκριµένα, στις ιδέες του περί ενδοατοµικής και διαπροσωπικής 

νοηµοσύνης που αναφέρονται στην ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει τα 

συναισθήµατα, τους στόχους και τις συµπεριφορές του, αλλά και να κατανοεί 

την συµπεριφορά των άλλων. Ο Gardner (1993) µίλησε για πολλαπλές 

νοηµοσύνες  και σύµφωνα µε την θεωρία του, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα 

ίδια ενδιαφέροντα ή ικανότητες, ούτε µαθαίνουν µε τον ίδιο τρόπο, αλλά 

αντιλαµβάνονται τον κόσµο µε επτά τουλάχιστον διαφορετικούς και εξίσου 

σηµαντικούς τρόπους. Πρότεινε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει ένα µονολιθικό είδος 

νοηµοσύνης, σηµαντικό για την επιτυχία στη ζωή, αλλά ένα ευρύ φάσµα 

νοηµοσυνών µε επτά είδη, τα οποία είναι: η γλωσσική ή λεκτική, η 
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λογικοµαθηµατική, η χωροαντιληπτική, η µουσική, η σωµατικο-κιναισθητική, η 

διαπροσωπική και η ενδοπροσωπική ή ενδοατοµική νοηµοσύνη.  

 Λίγα χρόνια µετά, ο Gardner (1993) έδωσε δύο ορισµούς για τα είδη 

της προσωπικής νοηµοσύνης, την διαπροσωπική και ενδοπροσωπική ή 

ενδοατοµική νοηµοσύνη. 

 Η διαπροσωπική νοηµοσύνη, σύµφωνα µε τον Gardner (1993), είναι 

«η ικανότητα να καταλαβαίνουµε τους άλλους ανθρώπους: τι τους παρακινεί, 

πώς εργάζονται και πώς εµείς θα εργαστούµε σε αγαστή σύµπνοια µαζί τους» 

(Gardner, 1993, σε: Goleman, 1995: 71-73, Wong & Law, 2002: 244). Η 

διαπροσωπική νοηµοσύνη σχετίζεται µε τη γλωσσική και τη µη γλωσσική 

κατανόηση των άλλων (τις διαθέσεις τους, τις προθέσεις τους, τα 

συναισθήµατά τους, τα κίνητρά τους κ.λπ.) και την επικοινωνία, καθώς και τη 

συνεργασία µαζί τους. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να 

διακρίνει τα συναισθήµατα, τις προθέσεις και τις διαθέσεις των άλλων 

(Ντολιοπούλου, 1999, Van Der Zee, Thijs & Schakel, 2002). Είναι, λοιπόν, 

απαραίτητη στην αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα, στην κατανόηση κοινωνικών 

καταστάσεων και στην πρόβλεψη κοινωνικών συνεπειών (Μόττη-Στεφανίδη, 

1999). 

 Η ενδοπροσωπική ή ενδοατοµική νοηµοσύνη είναι «µία συσχετική 

ικανότητα που στρέφεται προς τα µέσα. Είναι η ικανότητα να συσχετίσουµε 

ένα ακριβές, γνήσιο πρότυπο του εαυτού µας και να µπορούµε να 

χρησιµοποιούµε αυτό το πρότυπο, για να λειτουργούµε αποτελεσµατικά στη 

ζωή µας» (Gardner, 1993, σε: Goleman, 1995: 71-73, Wong & Law, 2002: 

244). Η ενδοπροσωπική νοηµοσύνη αναφέρεται στην «κατανόηση και τη 

γνώση του εαυτού» (Μόττη-Στεφανίδη, 1999: 38). Σχετίζεται, δηλαδή, µε τη 

γνώση των εσωτερικών ικανοτήτων, δυνατοτήτων και συναισθηµάτων µας και 

την αποτελεσµατική λειτουργία στην ζωή. Επιτρέπει στον άνθρωπο να 

κατανοεί µε λίγα λόγια, τον εαυτό του (Ντολιοπούλου, 1999, Van Der Zee, 

Thijs & Schakel, 2002).  

 Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner αν και έχει δεχτεί 

πολλές κριτικές, είχε µεγάλη απήχηση στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου 

ολόκληρα εκπαιδευτικά προγράµµατα καταρτίστηκαν βάση αυτής της θεωρίας 

(Μόττη-Στεφανίδη, 1999).  
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1.4.3. Η θεωρία των Salovey και Mayer  

 

 Οι Salovey και Mayer, έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στον τοµέα της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Από το 1990 και µέχρι σήµερα, σηµαντικές 

έρευνες των παραπάνω ερευνητών και του συνεργάτη τους Caruso, 

παρουσιάζουν ένα αρκετά ολοκληρωµένο πλαίσιο για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη. Οι Salovey και Mayer αρχικά (1990, 1993) όρισαν τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη «ως το υποσύνολο της κοινωνικής νοηµοσύνης 

που περιλαµβάνει την ικανότητα του ατόµου να εξετάζει τα συναισθήµατα του, 

αλλά και τα συναισθήµατα των άλλων, να τα διακρίνει µεταξύ τους και να 

χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσει τις σκέψεις και τις 

πράξεις του» (Mayer & Salovey, 1990: 189, 1993: 433). Αργότερα, οι ίδιοι 

ερευνητές (Mayer & Salovey, 1997: 10) έδωσαν έναν πιο σαφή ορισµό της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης (βλ. σελ. 20). 

 Οι Μayer και Salovey ήταν οι πρώτοι που δηµοσίευσαν ένα µοντέλο 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, γνωστό ως 

Μοντέλο Τεσσάρων Βασικών Παραµέτρων (Four Branch Model), η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελείται από: α) «την αντίληψη του 

συναισθήµατος, β) τη χρησιµοποίηση του συναισθήµατος για την διευκόλυνση 

της σκέψης, γ) την κατανόηση των συναισθηµάτων και δ) τη ρύθµιση των 

συναισθηµάτων» (Mayer & Salovey, 1997: 3-31, Μayer, Salovey & Caruso, 

2004: 199-200). Οι περιοχές αυτές διαρθρώνονται σε αύξουσα σειρά από τις 

βασικές ψυχολογικές διεργασίες (αντίληψη) έως τις πιο υψηλές και 

ολοκληρωµένες αντίστοιχα (διαχείριση) και είναι οι εξής: 

• Η αντίληψη, αποτίµηση, έκφραση του συναισθήµατος: Αφορά στην 

ικανότητα για αναγνώριση των συναισθηµάτων στον εαυτό (αυτεπίγνωση) και 

στους άλλους (έκφραση προσώπου, τόνος φωνής, µη λεκτική γλώσσα 

σώµατος) στην καθηµερινή ζωή, στις τέχνες, στη µουσική, στη γλώσσα 

(προφορικό ή γραπτό λόγο) στη συµπεριφορά, στην ικανότητα για ευκρινή 

έκφραση συναισθηµάτων και στην ικανότητα για διάκριση ανάµεσα σε 

ειλικρινή και µη ειλικρινή συναισθήµατα (Μayer, Salovey & Caruso, 2004). 

 Οι διαδικασίες της βαθύτερης συναισθηµατικής νοηµοσύνης ξεκινούν 

όταν συναισθηµατικά φορτισµένες πληροφορίες εισέρχονται στο σύστηµα 

αντίληψης. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη επιτρέπει την ακριβή εκτίµηση και 
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έκφραση των συναισθηµάτων. Αυτές οι συναισθηµατικές εκτιµήσεις, 

διαδοχικά, καθορίζουν ποικίλες εκφράσεις συναισθηµάτων. Ένα µέσο µε το 

οποίο εκφράζονται τα συναισθήµατα είναι η γλώσσα. «Το να µαθαίνει κανείς 

για τα συναισθήµατα εξαρτάται κατά ένα µέρος από το να µιλάει ξεκάθαρα για 

αυτά» (Salovey & Mayer, 1990: 191). Υπάρχουν άτοµα, τα οποία δεν 

µπορούν να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους. Την ανικανότητα εκτίµησης 

και κατόπιν έκφρασης λεκτικά των συναισθηµάτων, την ονόµασαν οι 

ψυχαναλυτές αλεξιθυµία (α + λέξη + θυµός). Επίσης, τα άτοµα που 

βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση επικεντρώνονται σε αρνητικά 

συναισθήµατα και αγνοούν τα θετικά, τα µεικτά ή τα ουδέτερα συναισθήµατα. 

Έτσι, δεν είναι σαφές αν η αλεξιθυµία προσιδιάζει σε εγωκεντρικά απειλητικά 

συναισθήµατα ή σε συναισθήµατα όλων των ειδών (Salovey & Mayer, 1990).  

 Επιπλέον, η επίγνωση του συναισθήµατος εκφράζει την ικανότητα του 

ατόµου να αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα και να αναγνωρίζει τα 

συναισθήµατα των άλλων από τις εκφράσεις του προσώπου και του 

σώµατος. Περιλαµβάνει τη µη λεκτική έκφραση του συναισθήµατος στο 

πρόσωπο, τη φωνή και το σώµα (Buck, 1984, Ekman & Friesen, 1975, Μayer, 

Salovey & Caruso, 2004, Nowicki & Mitchell, 1998, Scherer, Banse & 

Wallbott, 2001). Η ικανότητα αυτή σχετίζεται µε την ενσυναίσθηση, δηλαδή 

«την ικανότητα του ατόµου να κατανοεί τα συναισθήµατα των άλλων»  (Barnet 

& Barnet, 1998: 164) και «σε µία δεδοµένη στιγµή να νιώθει την ίδια 

συναισθηµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άλλο πρόσωπο» 

(Κακαβούλης, 1995: 117).  

 Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η αντίληψη του συναισθήµατος 

σχετίζεται µε την ικανότητα του ατόµου να κατανοεί σε βάθος τα 

συναισθήµατά του και να είναι σε θέση να τα εκφράζει µε φυσικό τρόπο. 

Επίσης, σχετίζεται µε την ικανότητα των ανθρώπων να αντιλαµβάνονται και 

να κατανοούν τα συναισθήµατα των άλλων ανθρώπων που βρίσκονται γύρω 

τους.   

 Γενικά, άτοµα που διαθέτουν αυτή την ικανότητα σε µεγάλο βαθµό 

µπορούν εύκολα να αντιληφθούν και να ανταποκριθούν στα συναισθήµατά 

τους και των άλλων και να εκφράσουν καλύτερα αυτά τα συναισθήµατα 

(Salovey & Mayer, 1990, Wong & Law, 2002).  
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• Συναισθηµατική υποστήριξη (διευκόλυνση) της σκέψης: Η δεύτερη αυτή 

περιοχή εµφανίζεται να είναι εξίσου σηµαντική όπως η πρώτη. Περιλαµβάνει 

την ικανότητα των συναισθηµάτων να καθοδηγούν το γνωστικό σύστηµα και 

να προωθούν τη σκέψη. Οι γνωστικοί επιστήµονες επεσήµαναν ότι τα 

συναισθήµατα δίνουν προτεραιότητα στη σκέψη. Με άλλα λόγια, 

ανταποκρινόµαστε συναισθηµατικά, σε εκείνο που αποσπά την προσοχή 

µας. Γνώσεις για τη σχέση µεταξύ των συναισθηµάτων και της σκέψης 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να κατευθύνουν τον προγραµµατισµό 

κάποιου ατόµου (Ιzard, 2001, Μayer, Salovey & Caruso, 2004). Επίσης, 

διάφοροι ερευνητές έχουν προτείνει ότι τα συναισθήµατα είναι σηµαντικά για 

ορισµένα είδη δηµιουργικότητας. Για παράδειγµα,  η ταλαντευόµενη διάθεση 

και οι θετικές διαθέσεις, εµπλέκονται στη διαδικασία της δηµιουργικής σκέψης 

(Μayer, Salovey & Caruso, 2004). 

 Συµπερασµατικά, θα λέγαµε η περιοχή αυτή αφορά στην ικανότητα να 

αξιοποιεί το άτοµο το συναίσθηµα µε σκοπό τη συγκέντρωση της προσοχής 

σε σηµαντικές πληροφορίες ή και την διευκόλυνση σε λογικούς συλλογισµούς, 

εκτιµήσεις, επίλυση προβληµάτων, λήψη αποφάσεων. Σχετίζεται, µε λίγα 

λόγια, µε την ικανότητα των ατόµων να χρησιµοποιούν τα συναισθήµατά τους 

για εποικοδοµητικές δραστηριότητες και προσωπική επίδοση (Mayer & 

Salovey, 1997, Wong & Law, 2002, ∆εληκανάκη, 2005). 

• Η κατανόηση και ανάλυση των συναισθηµάτων: Τα συναισθήµατα 

µεταφέρουν µηνύµατα, πληροφορίες. Για παράδειγµα, η ευτυχία εκφράζει 

συνήθως την επιθυµία να χαίρεται κανείς µε άλλους ανθρώπους, ο θυµός 

εκδηλώνει την επιθυµία της επίθεσης προς τους άλλους, ο φόβος φανερώνει 

την επιθυµία της φυγής, κ.λπ. Κάθε συναίσθηµα µεταφέρει όχι µόνο 

µηνύµατα, αλλά και τις ενέργειες που συνδέονται µε αυτά τα µηνύµατα. Ένα 

µήνυµα του θυµού, παραδείγµατος χάριν, µπορεί να εκληφθεί ως το 

αποτέλεσµα της προσπάθειας του ατόµου να υπερπηδήσει ένα εµπόδιο. 

∆ίνει σήµα στον εαυτό να επιστρατεύσει ενέργεια, ώστε να προσπαθήσει και 

να υπερνικήσει τα εµπόδια. Η κατανόηση των συναισθηµατικών µηνυµάτων 

και των ενεργειών που συνδέονται µε αυτά, είναι µία σηµαντική πλευρά αυτού 

του τοµέα των ικανοτήτων (Μayer, Salovey & Caruso, 2004). Όπως, επίσης, 
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η ικανότητα να µιλάει κανείς για αυτά τα συναισθηµατικά µηνύµατα είναι πολύ 

σηµαντική. 

 Η πλήρης κατανόηση των συναισθηµάτων, µε άλλα λόγια, 

περιλαµβάνει την ικανότητα κατανόησης της έννοιας των συναισθηµάτων και 

την ικανότητα έκφρασης (µέσω του προφορικού λόγου) των συναισθηµάτων. 

Για παράδειγµα, ένα παιδί δύο ετών µπορεί να είναι συναισθηµατικά ανήσυχο 

εάν σπάσει το αγαπηµένο λαµπτήρα των γονέων του. Συγχρόνως, ένα 

εξάχρονο παιδί θα είναι περισσότερο ικανό να αναγνωρίσει και να διακρίνει 

µεταξύ τους τα συναισθήµατα που νιώθει και ακόµα περισσότερο θα µπορέσει 

να το κατορθώσει αυτό ένας άνθρωπος τριάντα ετών (Levis, 2000, Μayer, 

Salovey & Caruso, 2004). 

 Η επίγνωση και η ανάλυση των συναισθηµάτων αφορά στην ικανότητα  

κατανόησης της πρόκλησης των συναισθηµάτων, ικανότητα κατανόησης 

ποικίλων σχέσεων µεταξύ συναισθηµάτων (σύνθετα συναισθήµατα, 

ταυτόχρονη συνύπαρξη, µετάβαση από το ένα στο άλλο), ικανότητα σκέψης 

και συµπεριφοράς (Μayer & Salovey, 1997). 

• ∆ιαχείριση συναισθηµάτων: Η περιοχή αυτή αφορά «στην ικανότητα για 

ρύθµιση των συναισθηµάτων του εαυτού και των άλλων, µέσω της αποδοχής 

και τροποποίησης των αρνητικών και προαγωγής των θετικών 

συναισθηµάτων µε στόχο την ψυχική υγεία και ευεξία. Αφορά, ακόµα, στην 

ικανότητα για υποβοήθηση των άλλων να επιτύχουν το ίδιο» (Mayer & 

Salovey, 1997, ∆εληκανάκη, 2005: 16).    

 Κατά τη διάρκεια του συναισθήµατος σε διάφορες καταστάσεις, το 

άτοµο µπορεί να αντιληφθεί πολλά πράγµατα γι `αυτές τις καταστάσεις. Για 

παράδειγµα, κάποιος µπορεί να αισθάνεται ευχάριστα όταν χορεύει κι έτσι να 

κατανοήσει ότι η αιτία της χαράς του είναι ο χορός. Εποµένως θα επιδιώξει να 

ξαναχορέψει προκειµένου να νιώσει χαρά (Salovey & Mayer, 1990).  

 Επίσης, κάποιος µπορεί να ρυθµίσει τα συναισθήµατά του, επιλέγοντας 

µε ποιους ανθρώπους θα συναναστραφεί. Η συναναστροφή µε ανθρώπους, 

των οποίων οι επιτυχίες δεν αφορούν εµάς, δηµιουργεί είτε το συναίσθηµα της 

υπερηφάνειας, είτε το συναίσθηµα της ζήλειας. Οι άνθρωποι επιδιώκουν 

θετικά και αποφεύγουν αρνητικά συναισθήµατα, αναζητώντας πληροφορίες 

που τους βοηθούν να διατηρήσουν µια θετική εικόνα για τους εαυτούς τους. 



 28

Επιπλέον, οι άνθρωποι προκειµένου να βιώσουν θετικά συναισθήµατα 

βοηθούν άλλους ανθρώπους (Salovey & Mayer, 1990).  

 Γενικά, όµως, τα άτοµα επιδιώκουν να διατηρούν θετικές 

συναισθηµατικές καταστάσεις και να αποφεύγουν τις αρνητικές. Έχει, µάλιστα, 

παρατηρηθεί ότι η αντανάκλαση του συναισθήµατος στη µνήµη κωδικοποιείται 

και ανακαλείται περισσότερο σε θετικές, παρά σε αρνητικές καταστάσεις 

(Salovey & Mayer, 1990).  

 Οι αντιδράσεις, όµως, των ανθρώπων είναι πιο πολύπλοκες. «Τα 

άτοµα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναζητούν συναισθηµατικές εµπειρίες 

κάθε είδους. Πολλές φορές παρακολουθούµε ταινίες, διαβάζουµε 

µυθιστορήµατα, ακούµε µουσικές συµφωνίες που µας προκαλούν θλίψη. 

Αυτή, όµως, η θλίψη δεν είναι δυσάρεστη, διότι η τραγωδία αποτελεί είδος 

τέχνης. Αυτές οι εµπειρίες µας επιτρέπουν να εξοικειωθούµε µε τα αρνητικά 

συναισθήµατα και µας παρακινούν να αναζητήσουµε θετικές εµπειρίες. Η 

θετική συναισθηµατική κατάσταση που ακολουθεί, συνδέεται µε τη θλίψη: 

κάποιος πρέπει να αισθανθεί θλίψη, έστω προσωρινά, προκειµένου να 

αισθανθεί χαρά» (Salovey & Mayer, 1990: 197).  

 Ένα άτοµο, λοιπόν, που διαθέτει την εν λόγω δεξιότητα, µπορεί να 

ρυθµίζει και να χειρίζεται τα δικά του συναισθήµατα και των άλλων, όπως και 

να προωθεί τους δικούς του και των άλλων προσωπικούς και κοινωνικούς 

στόχους. ∆ηλαδή, τα συναισθήµατα ρυθµίζονται στα πλαίσια των στόχων του 

ατόµου, της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνειδητοποίησης (Averill & 

Nunley, 1992, Gross, 1998, Μayer, Salovey & Caruso, 2004, Parrott, 2002).  

 Ακόµη και τα µικρά παιδιά διδάσκονται συχνά να µετρούν µέχρι το δέκα 

προτού θυµώσουν. Από την απαρχή της ενηλικίωσης, η συναισθηµατική 

αυτορρύθµιση έχει αναπτυχθεί, περιλαµβάνοντας ικανότητες αποµάκρυνσης 

συναισθηµάτων ή  επίτευξης ηρεµίας (Erber, 1996, Larsen, 2000, Μayer, 

Salovey & Caruso, 2004, Tice & Bratslavsky, 2000, Wenzlaff, Rude, & West, 

2002).   

 Οι Mayer και Salovey δηµιούργησαν δύο τεστ για τη µελέτη της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Το πρώτο τεστ ήταν το MEIS (Multifactor 

Emotional Intelligence Test) (Mayer, Caruso & Salovey, 1998, σε: Lopes, 

Salovey, Straus, 2003), το οποίο αργότερα βελτίωσαν και ονοµάστηκε 

MSCEIT (Mayer, Salovey, και Caruso Emotional Intelligence Test) (Mayer, 
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Salovey & Caruso, 2001, σε: Lopes, Salovey, Straus, 2003) και το MEIS-A για 

εφήβους (Μayer, Salovey, Caruso, 1996, σε: Woitaszewski & Aalsma, 2004).  

 Οι Mayer και Salovey κατέληξαν στις τέσσερις αυτές περιοχές, α) την 

αντίληψη, αποτίµηση, έκφραση του συναισθήµατος, β) τη συναισθηµατική 

υποστήριξη (διευκόλυνση) της σκέψης, γ) την κατανόηση και ανάλυση των 

συναισθηµάτων, δ) τη διαχείριση συναισθηµάτων, ως τα βασικά επιµέρους 

στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και µε το µοντέλο αυτό δίνουν 

έµφαση στα συναισθήµατα και στη σχέση τους µε τη γνώση (Trinidad & 

Johnson, 2002). 

 

1.4.4. Άλλες προσεγγίσεις στη συναισθηµατική νοηµοσύνη 
 

 Μία άλλη προσέγγιση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης έγινε από τον 

Goleman, ο οποίος επηρεάστηκε από τη κοινωνική νοηµοσύνη του Thorndike, 

τη διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοηµοσύνη του Gardner και την 

προσωπική νοηµοσύνη των Mayer και Salovey. Ο Goleman θεωρεί ότι η 

ανάπτυξη του ανθρώπου καθορίζεται από δύο είδη νοηµοσύνης, τη 

διανοητική (τη γνωστική) και τη συναισθηµατική. Μάλιστα, η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη µαθαίνεται και αναπτύσσεται σε όλη τη ζωή. Ο Goleman, λοιπόν, 

στηριζόµενος στις παραπάνω θεωρίες, καθώς και σε προσωπικές του 

έρευνες, παρουσίασε µία σύνθεση όλων αυτών των απόψεων, που 

σχετίζονται µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη στο βιβλίο που δηµοσίευσε το 

1995, µε τίτλο Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη.  

 Στο βιβλίο αυτό, ο Goleman υποστηρίζει ότι ο ∆είκτης Νοηµοσύνης 

συµβάλλει κατά το 20 τοις εκατό στους παράγοντες που καθορίζουν την 

επιτυχία στη ζωή, γεγονός που αφήνει ένα 80 τοις εκατό σε άλλες δυνάµεις. 

Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες, σύµφωνα µε την άποψή του, 

σχετίζονται µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Επιπλέον, υποστήριξε, ότι η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να είναι εξίσου και µερικές φορές πιο 

ισχυρή από το ∆είκτη Νοηµοσύνης, διότι µπορεί να συµβάλλει σε σηµαντικά 

θέµατα της ζωής, όπως να βελτιώσει τη µάθηση, την αποφασιστικότητα, να 

µειώσει την επιθετικότητα και άλλα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε µια 

επιτυχηµένη ζωή. Στην ουσία ισχυρίστηκε ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

οδηγεί στην επιτυχία κάθε τοµέα της ζωής (Goleman, 1998, Newsome, Day & 
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Catano, 2000, Woitaszewski & Aalsma, 2004). Ο βασικός ορισµός της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης περιγράφει τις ικανότητες σε πέντε τοµείς 

σύµφωνα µε τον Goleman (1998, ∆εληκανάκη, 2005, Μόττη-Στεφανίδη, 

1999): 

• Γνώση των συναισθηµάτων: Η ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει, 

να περιγράφει και να κατονοµάζει τα συναισθήµατα που κάθε φορά βιώνει, 

θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Η 

ικανότητα αυτή είναι πολύ σηµαντική, γιατί χωρίς αυτή δεν µπορεί ο 

άνθρωπος να γνωρίσει καλύτερα και βαθύτερα τον εαυτό του και το 

σπουδαιότερο να ευαισθητοποιηθεί µε τα συναισθήµατα των προσώπων µε 

τα οποία συναναστρέφεται. Η αυτοεπίγνωση, δηλαδή, του συναισθήµατος τη 

στιγµή που εµφανίζεται και το βιώνουµε είναι σηµαντική για τη λειτουργία του 

ατόµου στη ζωή του, για τις αποφάσεις, τις επιλογές του κ.λπ. Επιπλέον, το 

άτοµο θα πρέπει να προσπαθήσει να κατανοήσει τις αιτίες εµφάνισης των 

συναισθηµάτων του και τη διαφορά µεταξύ αυτών και των πράξεων. 

 Άνθρωποι που νιώθουν πιο σίγουροι µε τα συναισθήµατά τους 

διευθύνουν καλύτερα τη ζωή τους και αποκτούν µια πιο προσγειωµένη 

αίσθηση και επίγνωση των αποφάσεων που παίρνουν για τον εαυτό τους. 

• Έλεγχος των συναισθηµάτων: Ο έλεγχος των συναισθηµάτων αναφέρεται 

στη χειραγώγηση των συναισθηµάτων, ώστε να αντιµετωπίζονται 

αποτελεσµατικά οι καταστάσεις της ζωής. Η ικανότητα αυτή οικοδοµείται 

πάνω στην αυτοεπίγνωση. ∆εν µπορεί να ασκηθεί έλεγχος στα 

συναισθήµατα, αν πρώτα δεν αναγνωριστούν και δεν κατονοµαστούν. Με τον 

έλεγχο των συναισθηµάτων ο άνθρωπος κατορθώνει να ξεπερνά τα 

δυσάρεστα συναισθήµατα, όπως το άγχος, το φόβο και το θυµό και να 

βρίσκεται σε µια πιο ευάρεστη γι` αυτόν κατάσταση. Αντίθετα, τα αρνητικά 

συναισθήµατα εµφανίζονται µε µεγαλύτερη ένταση και διάρκεια σε άτοµα που 

στερούνται αυτής της ικανότητας. Η έλλειψη σε αυτή την ικανότητα επιφέρει 

ενδοπροσωπική και διαπροσωπική δυστυχία για τα άτοµα π.χ. άγχος, 

κατάθλιψη, επιθετικότητα, κοινωνική αποµόνωση κ.ά. 

• Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό µας: Η ικανότητα για αυτοέλεγχο 

επιτρέπει την προσήλωση της προσοχής σε συγκεκριµένους στόχους, την 

αυτοκυριαρχία και δηµιουργικότητα. Το άτοµο που ελέγχει τα συναισθήµατά 
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του είναι σε θέση να τα χρησιµοποιήσει ως κίνητρα, προκειµένου να προβεί 

σε οποιαδήποτε ενέργεια. Τα άτοµα µε αυτή την ικανότητα εµφανίζονται πιο 

παραγωγικά και δραστήρια, ενώ αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα τα 

προβλήµατά τους. 

• Αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων: Η ικανότητα αυτή αφορά 

στην ενσυναίσθηση, που είναι θεµελιώδης ανθρώπινη δεξιότητα.  Πρόκειται 

για την ικανότητα του ανθρώπου να κατανοεί τα συναισθήµατα των άλλων και 

σε µία δεδοµένη στιγµή να νιώθει την ίδια συναισθηµατική κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται ένα άλλο πρόσωπο.  

• Χειρισµός των σχέσεων: Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στη δεξιότητα 

χειρισµού των συναισθηµάτων των άλλων. Με βάση αυτή εξηγείται η 

δηµοτικότητα ορισµένων ατόµων, η ηγετική ικανότητα άλλων και η επιτυχία 

στις διαπροσωπικές σχέσεις.   

 Ο Goleman  (1998) υποστήριξε ότι και άλλες ιδιότητες όπως π.χ. η 

καλή διάθεση, η ελπίδα, η αισιοδοξία, η επιµονή, εντάσσονται στα παραπάνω 

επιµέρους στοιχεία και είναι χαρακτηριστικά της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

(Goleman, 1998, σε: Woitaszewski & Aalsma, 2004). Το µοντέλο του 

θεωρείται µεικτό µοντέλο και ονοµάζεται έτσι γιατί περιέχει τις νοητικές 

ικανότητες σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες της προσωπικότητας (Brackett, 

Mayer & Warner, 2004, Trinidad & Johnson, 2002).  

 Όπως, όµως, είναι φυσικό όλοι οι άνθρωποι δεν κατακτούν τις 

ικανότητες αυτές στον ίδιο βαθµό. Γι` αυτό, λοιπόν, ανάλογα µε το πόσο καλά 

γνωρίζουν τα συναισθήµατά τους, τα ελέγχουν και γνωρίζουν τα 

συναισθήµατα των άλλων, οι άνθρωποι διακρίνονται σε «αυτογνώστες, 

καταπιεσµένους και δεκτικούς» (Goleman, 1998: 85).  

 Οµοίως µε τον Goleman, στο µοντέλο ενός άλλου ψυχολόγου (Bar-On, 

1997), για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη υπάρχει ένα ευρύ φάσµα 

κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών προσωπικότητας: οι 

διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες, η προσαρµοστικότητα, ο 

έλεγχος του άγχους και η διάθεση. Ο Bar-On συµφώνησε µε τον Goleman ότι 

η συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει την ικανότητα να προβλέπει και ειδικότερα 

να βελτιστοποιεί την ακαδηµαϊκή επιτυχία και την επιτυχία στη ζωή. Μάλιστα, 

θεωρεί ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελείται από «µη γνωστικές 
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ικανότητες και δεξιότητες που επηρεάζουν την ικανότητα κάποιου να 

πετυχαίνει όταν έρχεται αντιµέτωπος µε περιβαλλοντικές απαιτήσεις και 

πιέσεις» (Bar-On, 1997, σε: Newsome, Day & Catano, 2000: 1006). 

Εποµένως, ο Goleman και o Bar-On ερµηνεύουν τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη περισσότερο ως «διάθεση ή συγκίνηση και όχι ως νοητική 

ικανότητα» (Bar-On, 1997, σε: Newsome, Day & Catano, 2000: 1006, 

Zeidner, Roberts & Matthews, 2003: 70). 

 Ο Bar-On, εκτός από το µοντέλο που ανέπτυξε, δηµιούργησε και ένα 

όργανο µέτρησης των επιµέρους στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, 

το BarOn Eq-i (Bar-On, 1997, 2000), το οποίο περιλαµβάνει τέσσερις 

διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης: α) τις ενδοπροσωπικές 

ικανότητες (αναγνώριση και ονοµασία των συναισθηµάτων του ατόµου), β) τις 

διαπροσωπικές ικανότητες (αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων ή 

ενσυναίσθηση), γ) την προσαρµοστικότητα (ικανότητα αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων και της συµπεριφοράς για προσαρµογή σε καταστάσεις και 

συνθήκες) και 4) το χειρισµό του στρες (καθυστέρηση ή αντίσταση σε µία 

ορµή). Το όργανο αυτό αποτελείται από 60 ερωτήσεις, στις οποίες ο 

ερωτώµενος καλείται να απαντήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για το 

πώς νιώθει, σκέφτεται ή συµπεριφέρεται σε πολλές καταστάσεις. 

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τις προηγούµενες δεκαετίες, 

µε τη βαρύτητα που δόθηκε στη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης του 

ατόµου, κυριάρχησαν θεωρίες που τόνιζαν τη νοητική ανάπτυξη, ενώ πλήθος 

ερευνών αφορούσαν και αφορούν ακόµα στον τοµέα αυτό. Αντίθετα, οι τοµείς 

της συναισθηµατικής και κοινωνικής ανάπτυξης είχαν κάπως παραµεληθεί. 

Όµως, τα τελευταία χρόνια, οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί διεθνώς άρχισαν 

να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και να διεξάγουν έρευνες στους τοµείς αυτούς. 

Οι απόψεις κυρίως των Thorndike, Gardner, Mayer, Salovey, Goleman και 

άλλων ψυχολόγων, συνετέλεσαν στη δηµιουργία της θεωρίας της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, µιας θεωρίας εξίσου σηµαντικής µε τις θεωρίες 

της γνωστικής ανάπτυξης. 

 

1.5. Αυτορρύθµιση συναισθηµάτων: ορισµοί 
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  Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, όπως είδαµε παραπάνω (βλ. σελ. 10 & 

15), αποτελείται από διάφορες ικανότητες, δεξιότητες και µία από αυτές είναι η 

συναισθηµατική αυτορρύθµιση. Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων, η ικανότητα 

ρύθµισης των θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων µας µε στόχο την 

ψυχική υγεία και ευεξία, αποτελεί – σύµφωνα µε τις θεωρίες των Μayer, 

Salovey και Goleman – µέρος της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και είναι ένα 

από τα βασικά επιµέρους στοιχεία της (Goleman, 1998, Mayer & Salovey, 

1997).  

 Στην εργασία µας κρίναµε σκόπιµο να αποδώσουµε στα ελληνικά τον 

όρο emotion regulation µε τις λέξεις αυτορρύθµιση συναισθηµάτων ή 

συναισθηµατική αυτορρύθυµιση, διότι αποδίδει καλύτερα την έννοια που 

εξετάζουµε και γιατί έχει επικρατήσει στην ελληνική επιστηµονική 

βιβλιογραφία (βλέπε: Τριλίβα & Chimienti, 2002: 10). 

 Πρόκειται για µία έννοια που µας βοηθάει να κατανοήσουµε τα 

συναισθήµατα και τη συµπεριφορά. Τα θέµατα που αφορούν στη 

συναισθηµατική ρύθµιση έχουν παρουσιάσει  αυξανόµενο ενδιαφέρον στο 

χώρο της ανάπτυξης του παιδιού και περιλαµβάνουν έρευνες που αφορούν 

«στην ιδιοσυγκρασία, στη νευροφυσιολογία, στις σχέσεις, στα κίνητρα, και οι 

οποίες διασταυρώνονται µε περιοχές που αφορούν στο συναίσθηµα, στη 

γνώση, στη συµπεριφορά, ακόµα και στην κινητική ανάπτυξη» (Grolnick, 

McMemany & Kurowski, 1999: 3). 

 Έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί για την έννοια της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων. Ο όρος αναφέρεται «στις δεξιότητες που αναπτύσσει το 

άτοµο προκειµένου να ελέγχει και να κατευθύνει τη συναισθηµατική του 

έκφραση, να οργανώνει τη συµπεριφορά του σε έντονες συναισθηµατικές 

καταστάσεις και να καθοδηγείται από τις συναισθηµατικές του εµπειρίες» 

(Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, 2004: 12). 

 Σύµφωνα µε τους Salovey και Mayer (1997), η αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων είναι η ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει τα συναισθήµατά 

του ίδιου και των άλλων, µέσω της αποδοχής και τροποποίησης των 

αρνητικών και προαγωγής των θετικών συναισθηµάτων του (Mayer & 

Salovey, 1997, ∆εληκανάκη, 2005). Πρόκειται για µία βασική πλευρά της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε στόχο τη συναισθηµατική και νοητική 

ανάπτυξη και περιλαµβάνει τις εξής ικανότητες: α) «την ικανότητα να µένει 
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κανείς ανοικτός στα συναισθήµατά του (ευχάριστα και δυσάρεστα), β) την 

ικανότητα συνειδητής ενασχόλησης ή αποσύνδεσης από τα συναισθήµατα, γ) 

την ικανότητα γνωστικής επεξεργασίας των συναισθηµάτων, όπως 

προκύπτουν σε σχέση µε τον εαυτό ή µε τους άλλους, δ) την ικανότητα 

ρύθµισης των συναισθηµάτων του εαυτού και των άλλων, ε) την ικανότητα να 

µετρίασης των αρνητικών συναισθηµάτων και καλλιέργειας των θετικών, 

χωρίς να παραποιούµε τις πληροφορίες που µας προσφέρουν» (Salovey & 

Sluyter, 1997: 11, Τριλίβα & Ρούσση, 2000: 202). 

 Οµοίως ο Goleman (1995), θεωρεί την αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων ως την «ικανότητα χειραγώγησης και ελέγχου των 

συναισθηµάτων µας, ώστε να είναι κατάλληλα ανά πάσα στιγµή» (Goleman, 

1998: 79).  

 Οι Τριλίβα και Chimienti (2002: 10), περιγράφουν την έννοια της 

συναισθηµατικής αυτορρύθµισης, ως «την ικανότητα των παιδιών να 

χειρίζονται τις συγκινήσεις και τις παρορµητικές τάσεις που τους προκαλούν 

σύγχυση». Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές, τα άτοµα που ρυθµίζουν 

τα συναισθήµατά τους α) «έχουν επίγνωση των συναισθηµάτων τους και την 

κατάλληλη ψυχική ενέργεια να τα αντιµετωπίσουν, δηλαδή, δίνουν το 

προβάδισµα στη σκέψη τους µε το να στρέφουν την προσοχή τους σε 

σηµαντικές πληροφορίες, β) χειρίζονται καλά τις παρορµητικές τάσεις και 

έντονες συγκινήσεις, γ) χρησιµοποιούν τις συναισθηµατικές αντιδράσεις για να 

διατηρούν τη δύναµη και την αισιοδοξία ακόµα και τις πιο δύσκολες στιγµές 

και έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τα συναισθήµατά τους (µετρίαση 

αρνητικών και καλλιέργεια θετικών συναισθηµάτων), χωρίς να παραποιούνται 

οι πληροφορίες που αυτά προσφέρουν, δ) σκέφτονται µε διαύγεια και µένουν 

συγκεντρωµένοι όταν βρίσκονται κάτω από καταστάσεις πίεσης» (Τριλίβα & 

Chimienti, 2002: 10). 

 O Campos και οι συνεργάτες του (1994), περιέγραψαν τη 

συναισθηµατική αυτορρύθµιση ως «τη διαδικασία διατήρησης ή 

τροποποίησης µιας συναισθηµατικής στάσης» (Campos et al., 1994: 284). Ο 

Fox (1994) και ο Campos µε τους συνεργάτες του (2004) θεώρησαν, επίσης, 

τη συναισθηµατική αυτορρύθµιση ως «την ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει 

τα συναισθήµατά του στα πλαίσια των κοινωνικών και πολιτισµικών κανόνων» 
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(Campos et al., 2004: 384-385, Fox, 1994: 152-166, Grolnick, McMenamy & 

Kurowsky, 1999: 3).  

 Η συναισθηµατική αυτορρύθµιση, σύµφωνα µε τον Thompson, 

αναφέρεται  «στις εξωτερικές και εσωτερικές διαδικασίες που είναι υπεύθυνες 

για την κινητοποίηση, την εκτίµηση και την τροποποίηση των 

συναισθηµατικών αντιδράσεων, ιδιαίτερα των στοιχείων αυτών που έχουν 

ένταση και χρονική διάρκεια, για την  πραγµατοποίηση των στόχων» 

(Thompson, 1993: 379, Thompson, 1991: 271).  

 Ο Grolnick και οι συνεργάτες του (1999), όρισαν την συναισθηµατική 

αυτορρύθµιση «ως ένα σύνολο από διαδικασίες που συνδέονται µε την 

έναρξη, τη διατήρηση και τη διαµόρφωση της συναισθηµατικής ανταπόκρισης 

και των θετικών και των αρνητικών συναισθηµάτων» (Grolnick, McMenamy & 

Kurowsky, 1999: 3) 

 Ο κοινός  συλλογισµός σε όλους τους ορισµούς είναι η παραδοχή ότι οι 

εµπειρίες και ο τρόπος έκφρασης των συναισθηµάτων ίσως επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά στην επιδίωξη των διαφόρων σκοπών του ατόµου. Επίσης, όλοι 

οι ορισµοί περιλαµβάνουν και τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήµατα, τα 

οποία εξυπηρετούν λειτουργίες προσαρµογής για το παιδί. Σύµφωνα µε τους 

ερευνητές, τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να εµπλουτίζουν και να διατηρούν 

τη θετική και την αρνητική συναισθηµατική τους διέγερση (Grolnick, 

McMenamy & Kurowsky, 1999: 3, Thompson, 1994: 25-52). Στόχος, λοιπόν, 

των διαδικασιών της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων δεν είναι να ελαττώσει ή 

να καταστείλει τα συναισθήµατα, αλλά, µάλλον, να διευκολύνει την 

προσαρµοστική χρήση των συναισθηµάτων (Calkins, 1997, Garber & Dodge, 

1991, Graziano, 2007, Keenan & Shaw, 2003).   

 Η συναισθηµατική αυτορρύθµιση συσχετίζεται µε τις ατοµικές διαφορές 

(ιδιοσυγκρασία, προσωπικότητα, συµπεριφορά) και τους τρόπους ανατροφής 

(φύση της γονεϊκής φροντίδας). Επιπλέον, επιδρά στη συµπεριφορά και 

καθορίζει τις συναισθηµατικές δεξιότητες που αποκτά το παιδί από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του, επηρεάζει την κοινωνικοποίηση του παιδιού και γενικά 

ολόκληρη την προσωπικότητα του ατόµου (Thompson, 1991).  

 Επίσης, οι διαδικασίες της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων συνδέονται  

µε τη γνωστική λειτουργία και την ακαδηµαϊκή επιτυχία. Συγκεκριµένα, η 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων απαιτεί στρατηγικές συγκέντρωσης προσοχής 
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και επίλυσης προβληµάτων, απαραίτητες για την αποτελεσµατική γνωστική 

προετοιµασία, ειδικά σε ζητήµατα που περιέχουν άρνηση, αναστολή ή 

αντικατάσταση µακροπρόθεσµων σκοπών (Μischel & Mischel, 1977, 1983, 

Thompson, 1991), όπως, επίσης, και σε συνθήκες άγχους πριν από ένα τεστ, 

σε συνθήκες ακαδηµαϊκών επιτυχιών ή αποτυχιών (Graham, 1991, Graham & 

Weiner, 1986, Thompson, 1991). Οι ικανότητες, λοιπόν, της συναισθηµατικής 

αυτορρύθµισης αποτελούν τη βάση άλλων διαδικασιών, όπως εµπλοκή σε 

ένα έργο και η διατήρηση σχέσεων µε τους άλλους (Grolnick, McMenamy & 

Kurowsky, 1999, Shields, Cicchetti & Ryan, 1994).  

 Ένα ικανοποιητικό επίπεδο συναισθηµατικής αυτορρύθµισης θεωρείται 

«σηµαντικό επίτευγµα της ανάπτυξης για τη βρεφική και παιδική ηλικία» 

(Grolnick, McMenamy & Kurowsky, 1999: 18, Kopp, 1989: 345). Η 

συναισθηµατική αυτορρύθµιση βοηθά να εδραιωθεί η διατήρηση της 

οµοιόστασης που επιτρέπει στα άτοµα να συνδέονται µε το περιβάλλον και 

τους άλλους. «Παιδιά που δεν αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες, είναι 

πιθανόν να αναπτύξουν ενδοπροσωπικά και διαπροσωπικά προβλήµατα» 

(Calkins, 1997, Eisenberg & Fabes, 1992, σε: Grolnick, McMenamy & 

Kurowsky, 1999: 18). 

 Προβλήµατα συµπεριφοράς στην προσχολική ηλικία έχουν συνδεθεί µε 

δυσκολίες στην αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων (Cole, Zahn-Waxler & 

Smith, 1994). Ιδιαίτερα, όταν οι δυσκολίες αυτές είναι έντονες, τότε παίρνουν 

τη µορφή της συναισθηµατικής απορρύθµισης, µια έννοια που σύµφωνα µε 

τους Cole, Mitchel και Teti (1994, σε: Grolnick, McMenamy & Kurowsky, 

1999), αναφέρεται σε  συναισθηµατικές καταστάσεις που διαταράσσουν άλλες 

διαδικασίες, όπως είναι η προσοχή και οι κοινωνικές σχέσεις. Στη 

συναισθηµατική απορρύθµιση εµπεριέχονται µορφές ελέγχου που 

λειτουργούν µε δυσπροσαρµοστικό τρόπο και κατευθύνουν ακατάλληλα το 

συναίσθηµα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι «η συναισθηµατική απορρύθµιση 

ενυπάρχει στην παθολογική συµπεριφορά είτε µε τη µορφή του υπερβολικού 

ελέγχου, π.χ. κατάθλιψη, είτε µε τη µορφή της έλλειψης ελέγχου, π.χ. 

υπέρµετρη επιθετικότητα» (Cole, Mitchel & Teti, 1994, σε: Grolnick, 

McMenamy & Kurowsky, 1999: 19). 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάσαµε διάφορους ορισµούς που έχουν 

δοθεί κατά καιρούς για την έννοια της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων. 
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Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι όλοι οι ορισµοί επικεντρώνονται στα οφέλη 

της προσαρµογής, την ικανότητα δηλαδή κάποιου να µεταβάλλει ή να ρυθµίζει 

µε ευελιξία τη συναισθηµατική του κατάσταση. Επίσης, αναφέραµε ότι η 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων συνδέεται µε τη γνωστική λειτουργία, την 

ακαδηµαϊκή επιτυχία και δεν υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους στον ίδιο 

βαθµό. Η ικανότητα αυτή κάνει την εµφάνισή της από πολύ νωρίς στη ζωή του 

ανθρώπου, όπως θα δούµε στο επόµενο υποκεφάλαιο.   

 

1.6. Η ανάπτυξη της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων στα παιδιά 
 

 Η ανάπτυξη της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων είναι µία ενεργός 

διαδικασία, µέρος µιας έµφυτης τάσης του οργανισµού που ξεκινά µε την 

υποστήριξη  εξωτερικών αρχικά παραγόντων και εξελίσσεται µε βάση τα 

εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα (Deci & Ryan, 1985, σε: Grolnick, 

McMenamy & Kurowsky, 1999) 

 

1.6.1. Βρεφική και προσχολική ηλικία 

 

 Η ικανότητα της αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων αρχίζει να 

κατακτάται από τη βρεφική κιόλας ηλικία. Τα βρέφη από πολύ νωρίς είναι σε 

θέση να αντιµετωπίζουν έντονες συναισθηµατικές καταστάσεις. Το κλάµα είναι 

η πιο συχνή στρατηγική αντιµετώπισης, αλλά διαταράσσει την επικοινωνία µε 

το περιβάλλον. «Tα πολύ µικρά βρέφη κατορθώνουν να ηρεµήσουν τον εαυτό 

τους πιπιλίζοντας τα δάχτυλά τους, µία πιπίλα ή την άκρη της κουβέρτας τους 

ή κάνοντας ρυθµικές κινήσεις» (Cole & Cole, 2001: 251). Σταδιακά και 

ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό του πρώτου χρόνου, το άτοµο αναπτύσσει πιο 

περίπλοκες δεξιότητες αντιµετώπισης της συναισθηµατικής διέγερσης 

(Schore, 1994).  

 Στην ηλικία των 2-3 ετών, το άτοµο αναπτύσσει για πρώτη φορά την 

ικανότητα να αποκρύπτει τα συναισθήµατά του και να τα τροποποιεί ανάλογα 

µε τις καταστάσεις. Ωστόσο, οι βασικές ικανότητες ρύθµισης των 

συναισθηµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναπτύσσονται κατά κύριο 

λόγο στην προσχολική ηλικία (Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής 

Ψυχολογίας, 2004). Γενικά στις ηλικίες από 2 έως 6 ετών, τα παιδιά 
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συνεχίζουν να χρησιµοποιούν στρατηγικές και να αναπτύσσουν και άλλες, οι 

οποίες τα βοηθούν στον έλεγχο των συναισθηµάτων τους (Bridges & Grolnik, 

1995, Thompson, 1993, σε: Cole & Cole, 2001). Αποφεύγουν ή περιορίζουν 

τις συναισθηµατικά φορτισµένες πληροφορίες κλείνοντας τα µάτια τους, 

στρέφοντας το κεφάλι ή σκεπάζοντας τα αυτιά µε τα χέρια τους. 

Χρησιµοποιούν τη βρεφική τους γλώσσα και τις γνωστικές τους δεξιότητες για 

να µπορέσουν να επανερµηνεύσουν τα γεγονότα, ώστε να δηµιουργήσουν 

µια πιο αποδεκτή εκδοχή του τι συµβαίνει («∆εν ήθελα να παίξω µαζί της, έτσι 

κι αλλιώς είναι κακιά»), για να καθησυχάσουν τον εαυτό τους («Η µαµά είπε 

πως θα γυρίσει αµέσως») και να του δώσουν θάρρος («Είµαι µεγάλο κορίτσι. 

Τα µεγάλα κορίτσια µπορούν να το κάνουν αυτό») (Cole & Cole, 2001: 251).  

 Επίσης, αρκετές στρατηγικές επιστρατεύονται σε περιπτώσεις στις 

οποίες το παιδί καλείται να υποµείνει την απογοήτευση. Η ικανότητα των 

παιδιών να αντέχουν την απογοήτευση, να µην αναστατώνονται, δηλαδή, σε 

τέτοιο βαθµό που να χάνουν τον έλεγχο των συναισθηµάτων και της 

συµπεριφοράς τους, είναι µία βασική πτυχή της ρύθµισης των 

συναισθηµάτων (Bridges & Grolnich, 1995, Eisenberg, et al., 1994). Οι 

ερευνητές που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο θέµα δεν έχουν εξακριβώσει 

µέχρι σήµερα τους λόγους για τους οποίους η ικανότητα ανοχής της 

απογοήτευσης παρουσιάζει τόσο σηµαντική βελτίωση κατά την προσχολική 

ηλικία. Ίσως τα παιδιά µαθαίνουν σταδιακά να καταπιέζουν τα συναισθήµατά 

τους ως ένα βαθµό, µε αποτέλεσµα να φαίνονται λιγότερο αναστατωµένα και 

ταυτόχρονα υιοθετούν στρατηγικές που τα βοηθούν να περιορίζουν την 

ένταση που βιώνουν όταν απογοητεύονται (Maccoby, 1980). Μία άλλη µορφή 

της ίδιας ικανότητας είναι «η αδιαφορία που µπορεί να δείχνει ένα παιδί για 

την άµεση ανταµοιβή των προσπαθειών του, όπως π.χ. ένα κοµµάτι γλυκό 

που τόσο επιθυµεί, προκειµένου να τύχει καλύτερης επιβράβευσης αργότερα» 

(Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, 2004: 13). 

 Καταστάσεις στις οποίες µικρά παιδιά εκτίθενται σε πειρασµό 

προσφέρουν ένα άλλο είδος ενδείξεων για την ανάπτυξη της ικανότητας της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων. Οι Bridges και Grolnik (1995: 185-211) 

έβαλαν παιδιά 3 έως 4,5 ετών σ` ένα δωµάτιο, όπου τους έδειξαν ένα 

ελκυστικό παιχνίδι, αλλά τους είπαν να µην παίξουν µε αυτό. Μια από τις 

στρατηγικές που χρησιµοποίησαν τα παιδιά για να ελέγξουν τον εαυτό τους 
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ήταν να επαναπροσανατολίσουν την προσοχή τους µακριά από το 

αντικείµενο του  πειρασµού σε άλλα παιχνίδια. Αυτή η στρατηγική την οποία οι 

ερευνήτριες αποκάλεσαν «ενεργό απασχόληση», σπάνια χρησιµοποιήθηκε 

από παιδιά µικρότερα από 2 ετών. Μεταξύ των ηλικιών 2,5 και 5, όµως, τα 

παιδιά είναι περισσότερο σε θέση να αποτρέψουν τον εαυτό τους από τον 

πειρασµό παίζοντας µόνα τους, µε αντίστοιχη αύξηση της ενεργούς 

απασχόλησης.   

 Παράλληλα µε τον έλεγχο των συναισθηµάτων τους, τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας «χαρακτηρίζονται και από την ικανότητα εσωτερίκευσης 

των κανόνων συµπεριφοράς και τους λαµβάνουν υπόψη κάθε φορά που 

θέλουν να µιλήσουν ή να ενεργήσουν» (Kochanska & Aksan, 1995: 238). 

Συγκεκριµένα, η Kochanska  και οι συνεργάτες της (2001), πραγµατοποίησαν 

µία έρευνα για να δουν αν τα παιδιά µπορούν να ελέγξουν τα συναισθήµατά 

τους και µε ποιες στρατηγικές. Το δείγµα αποτέλεσαν 108 παιδιά ηλικίας 1,5 

έως 4 ετών, µαζί µε τις µητέρες τους. Τα υποκείµενα της έρευνας 

παρατηρήθηκαν σε δυο ειδικά διαµορφωµένα δωµάτια (ένα σαλόνι και ένα 

παιδικό δωµάτιο) και η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην 

πρώτη φάση της πειραµατικής διαδικασίας το κάθε ζευγάρι µητέρας - παιδιού 

παρακολουθούνταν από κρυφές κάµερες στο παιδικό δωµάτιο. Αρχικά, η 

µητέρα έπαιζε µε το παιδί της για 5 λεπτά στο δωµάτιο και στη συνέχεια 

ζητούσε από το παιδί της να τακτοποιήσει τα παιχνίδια του σε ένα µεγάλο 

καλάθι. Εκείνη τότε αποχωρούσε από το δωµάτιο. Στη δεύτερη φάση, το παιδί 

µε τη µητέρα του βρισκόταν στο σαλόνι, όπου εκεί σε ένα ράφι (στο ύψος του 

παιδιού) ήταν τοποθετηµένα ελκυστικά και µη παιχνίδια. Η µητέρα απαγόρευε 

στο παιδί της να παίξει µε τα παιχνίδια που βρίσκονταν στο ράφι και 

αποχωρούσε από το δωµάτιο. Οι αντιδράσεις του παιδιού καταγράφονταν 

από κρυφές κάµερες.  

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας, όσον αφορά στην πρώτη φάση, έδειξαν 

ότι ο βαθµός υπακοής στην εντολή της µητέρας αυξανόταν ανάλογα µε την 

ηλικία. Τα παιδιά ηλικίας 1,5 έως 3 ετών, όταν έµεναν µόνα τους δεν 

υπάκουαν στην εντολή τη µητέρας τους, ενώ τα παιδιά ηλικίας 4 ετών 

τακτοποιούσαν τα παιχνίδια τους. Βρέθηκε επίσης, ότι τα κορίτσια έδειχναν 

µεγαλύτερη υπακοή από τα αγόρια. Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα της 

δεύτερης φάσης της έρευνας. Τα παιδιά 1,5 έως 2,5 ετών δεν µπορούσαν να 
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υπακούσουν στην απαγόρευση της µητέρας τους, ενώ τα παιδιά ηλικίας 3 έως 

4 ετών ανέπτυσσαν διάφορους τρόπους για να υπακούσουν (Kochanska, Coy 

& Murray, 2001). 

 

1.6.2. Παιδική ηλικία 

 

 Οι παραπάνω δεξιότητες που αναπτύσσονται στη βρεφική και 

περισσότερο στην προσχολική ηλικία, εξελίσσονται στη µέση παιδική ηλικία 

και παίρνουν τη µορφή της απόκρυψης ή της επιλεκτικής εξωτερίκευσης των 

συναισθηµάτων, µε δυσκολία έκφρασης των αρνητικών συναισθηµάτων, 

όπως του φόβου, της απέχθειας, της λύπης κ.λπ. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας 

γνωρίζουν πολύ καλά κάτω από ποιες συνθήκες µπορούν να εκφράσουν τα 

συναισθήµατά τους (Underwood, Coie & Herbsman, 1992). Ερευνητικά 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών µαθαίνουν σταδιακά 

«πότε, πού και σε ποιον θα πρέπει να εκδηλώνουν τα συναισθήµατά τους» 

(Shennum, Caporael & Bugental, 1980: 526). Ταυτόχρονα, προσπαθούν να 

αποκτούν έλεγχο των µυών του προσώπου, εφόσον οι εκφράσεις του 

προσώπου είναι ενδεικτικές της συναισθηµατικής κατάστασης του ατόµου 

προκειµένου να αποκρύψουν τα βαθύτερα συναισθήµατά τους. Η έκφραση 

των πραγµατικών συναισθηµάτων των παιδιών δεν είναι η ίδια σε όλες τις 

ηλικίες. Τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (10-11 ετών) αναφέρουν περισσότερο 

ως παράγοντες που συµβάλλουν στην απόκρυψη των συναισθηµάτων τους 

το βαθµό της σχέσης που υπάρχει µε το άτοµο που αλληλεπιδρούν και την 

εξουσία που εκείνο έχει. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας τείνουν να κρύβουν τα 

συναισθήµατά θυµού απέναντι στους εκπαιδευτικούς παρά απέναντι στους 

συµµαθητές τους, διότι αναγνωρίζουν το βαθµό εξουσίας που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί όπως, επίσης, και τις πιθανές συνέπειες που θα είχε η άµεση 

εξωτερίκευση του θυµού τoυς (Underwood, Coie & Herbsman, 1992). Επίσης, 

τα παιδιά προτιµούν περισσότερο να εκδηλώνουν θυµό, λύπη ή πόνο 

µπροστά σε φίλους, απ` ότι σε γονείς (Zeman & Garber, 1996). Γενικά, τα 

παιδιά της σχολικής ηλικίας, ανεξάρτητα από το ποιο άτοµο τα παρατηρεί, 

εκφράζουν λύπη προκειµένου να δεχτούν κοινωνική υποστήριξη και θυµό, για 

να αποφύγουν αρνητικές συνέπειες (Underwood & Hurley, 1999). Τα 
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µεγαλύτερα παιδιά τείνουν να αποκρύπτουν περισσότερο την απογοήτευση 

και το θυµό, από ό,τι τα µικρότερα παιδιά (Gnepp, Hess, 1986, Saarni, 1979). 

 Άλλοι παράγοντες που συµβάλλουν στην εξωτερίκευση ή την 

απόκρυψη των συναισθηµάτων είναι η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων ή η 

προσδοκία αύξησης των θετικών αποτελεσµάτων, η προστασία της 

αυτοεκτίµησης, η διατήρηση ή η διεύρυνση των κοινωνικών σχέσεων και οι 

κοινωνικές νόρµες (Saarni, 1988). 

 Όσον αφορά στην αυτοεκτίµηση, αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι 

τα παιδιά σχολικής ηλικίας αποφεύγουν να εξωτερικεύουν συναισθήµατα, 

όπως ο πόνος και ο φόβος, επειδή πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα τα φέρει σε 

κατάσταση αµηχανίας ή θα τα κάνει ευάλωτα στην κοροϊδία (Gottman, 2000, 

Saarni, 1992). Σε σχέση µε τις διαφυλικές διαφορές, τα αγόρια αποφεύγουν 

να εκφράσουν φόβο, γιατί δε θέλουν να φανούν δειλά στους συνοµήλικούς 

τους, σύµφωνα µε τα πορίσµατα διαφόρων ερευνών (Terwogt & Olthof, 

1989). Επίσης, «τα αγόρια αποκρύπτουν το συναίσθηµα της λύπης από τον 

πατέρα τους, αλλά το εκφράζουν ανοιχτά στη µητέρα τους» (Fuchs & Thelen, 

1988: 1321).  Γενικά, τα αγόρια στην προσπάθειά τους να αποφύγουν να 

φανούν φοβισµένα ή πληγωµένα στους συνοµήλικούς τους, εκδηλώνουν  

συναισθήµατα µειωµένης έντασης. Τα παιδιά της ηλικίας αυτής προσπαθούν, 

επίσης, να αναπτύξουν θετικές κοινωνικές σχέσεις µε τους συνοµήλικούς 

τους. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι στην ηλικία των δέκα ετών τα 

παιδιά αξιολογούν το συναίσθηµα από µια ευρύτερη κοινωνική οπτική και 

προσδοκούν ότι η έκφραση των συναισθηµάτων τους θα έχει άµεση επίδραση 

στους άλλους (Terwogt & Olthof, 1989). Επίσης, σύµφωνα µε παρατηρήσεις 

της Von Salisch (1992), τα αγόρια και τα κορίτσια σχολικής ηλικίας υιοθετούν 

συµπεριφορές που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο και συµβάλλουν στην 

ενδυνάµωση των κοινωνικών σχέσεών τους (π.χ. στηρίζουν τους φίλους τους 

µε λεκτικό ή µη λεκτικό τρόπο). 

 Ο τελευταίος παράγοντας που επηρεάζει την έκφραση των 

συναισθηµάτων των παιδιών είναι οι κοινωνικές νόρµες, οι οποίες συνδέονται 

µε όλα τα πρέπει µε τα οποία µεγαλώνουν τα παιδιά και υποχρεώνονται να τα 

υιοθετήσουν, προκειµένου να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνία. Παρόλα αυτά 

τα παιδιά δεν ακολουθούν πάντοτε τις αρχές που επιβάλλει η κοινωνία. Ο 

πρώτος λόγος είναι ότι οι κοινωνικές αρχές µπορεί να θεωρούνται ανεπαρκές 
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κίνητρο για το άτοµο, ώστε να το ωθήσουν σε µία συµπεριφορά µε βάση τα 

πρότυπα που θέτει η κοινωνία και ο δεύτερος είναι ότι µπορεί τα αρνητικά 

συναισθήµατα (φόβος, απογοήτευση, θυµός κ.λπ.) να είναι τόσο έντονα που η 

απόκρυψή τους να καθίσταται ανέφικτη. Εξάλλου, ο παράγοντας ένταση των 

συναισθηµάτων αναφέρθηκε ως ο επικρατέστερος λόγος που οδηγεί στην 

έκφραση των πραγµατικών συναισθηµάτων των παιδιών σε όλες τις ηλικίες. 

Αυτό συµβαίνει, γιατί όταν τα συναισθήµατα είναι πολύ έντονα, τότε είναι 

δυσκολότερο να αποκρυφτούν (Saarni, 1990). 

 Εποµένως, τα παιδιά της σχολικής ηλικίας κατανοούν τις 

συναισθηµατικές εκδηλώσεις τους και των άλλων και µπορούν να τις 

εκφράζουν προφορικά. Επίσης, αντιλαµβάνονται ότι η συναισθηµατική 

εµπειρία δεν εκδηλώνεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο που βιώνεται, γνωρίζοντας 

τους κοινωνικούς κανόνες και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει στους 

άλλους (η εκδήλωση του συναισθήµατος) και επιλέγουν να αποκρύπτουν ή να 

εξωτερικεύουν τα συναισθήµατά τους.  

 

1.6.3. Εφηβική ηλικία 

 

 Οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν και τη συναισθηµατική 

συµπεριφορά των εφήβων, όπως το σύστηµα των αξιών της κοινωνίας στην 

οποία ζουν. Επειδή οι πιέσεις που δέχονται οι έφηβοι τη συγκεκριµένη 

περίοδο είναι αρκετές, η ρύθµιση των συναισθηµάτων αποτελεί σηµαντική 

διαδικασία για τη δηµιουργία εσωτερικής ισορροπίας, η οποία µε τη σειρά της 

θα οδηγήσει στη συναισθηµατική ωρίµανση του ατόµου, δηλαδή στον 

κατάλληλο χειρισµό και τη σωστή έκφραση των συναισθηµάτων του, 

εποµένως στην αυτονοµία. Προκειµένου οι έφηβοι να αντιµετωπίσουν το 

ιδιαίτερο άγχος που βιώνουν τη συγκεκριµένη περίοδο, χρησιµοποιούν 

διάφορες στρατηγικές (Lazarus, 1981, σε: Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών 

Σχολικής Ψυχολογίας, 2004), όπως την αποφυγή, την εκλογίκευση ή την 

άρνηση ότι κάτι τους συµβαίνει. Η άρνηση, για παράδειγµα, αποτελεί έναν 

από τους πιο σηµαντικούς προστατευτικούς ψυχολογικούς µηχανισµούς, ο 

οποίος βοηθεί τον έφηβο να αντιµετωπίσει πολλά αρνητικά συναισθήµατα 

που σχετίζονται µε την απώλεια ή το θάνατο (Beckmann, 1990). Σε κάποιες 

περιπτώσεις, όµως (π.χ. στην απογοήτευση), η άρνηση δε βοηθεί ιδιαίτερα 
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στην προσαρµογή του ατόµου και την αντιµετώπιση των αρνητικών 

συναισθηµάτων του. Για παράδειγµα, οι έφηβοι που αρνούνται το γεγονός ότι 

η επίδοσή τους στο σχολείο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ στην 

πραγµατικότητα κινδυνεύουν να επαναλάβουν την ίδια τάξη, δεν 

αντιµετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβληµα ούτε µειώνουν την ένταση των 

αρνητικών συναισθηµάτων που δηµιουργούνται από τυχόν πιέσεις που 

δέχονται από τους εκπαιδευτικούς ή το οικογενειακό περιβάλλον τους 

(Petersen & Ding, 1995).  

 Στην ενότητα αυτή τονίστηκε ότι η ικανότητα ρύθµισης των 

συναισθηµάτων εµφανίζεται από τη βρεφική κιόλας ηλικία και εξελίσσεται µε 

το πέρασµα των χρόνων. Τα βρέφη από πολύ νωρίς αναπτύσσουν διάφορες 

δεξιότητες για την αντιµετώπιση έντονων συναισθηµατικών καταστάσεων, οι 

οποίες εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της προσχολικής, παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας. 

 
1.7. Σχολική επίδοση: ορισµοί 
 
 Η έννοια επίδοση χρησιµοποιείται τόσο στην επιστηµονική όσο και 

στην καθηµερινή γλώσσα µε διάφορες σηµασίες. Πρόκειται δηλαδή για µια 

έννοια µε ευρύ περιεχόµενο και αποτελεί αντικείµενο διάφορων κλάδων, 

ιδιαίτερα της Παιδαγωγικής. Ο όρος επίδοση σύµφωνα µε την Παιδαγωγική, 

Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, σηµαίνει «το αποτέλεσµα της προσπάθειας 

προαγωγής και βελτίωσης του ατόµου σε κάποιο τοµέα. Ο όρος αυτός 

ετυµολογικά προέρχεται από το ρήµα επιδίδοµαι που στην ελληνική γλώσσα 

σηµαίνει αυξάνοµαι, προχωρώ σε κάποιον τοµέα, προάγοµαι, βελτιώνοµαι» 
(Κασσωτάκης, 1990: 2017-2018). Για να χαρακτηριστεί ως επίδοση το 

αποτέλεσµα, πρέπει η προσπάθεια να είναι σηµαντική, γιατί µόνο τότε 

εξασφαλίζει στο υποκείµενο το βίωµα της επιτυχίας, που συνοδεύει κάθε 

επίδοση. Οι δυνατότητες της επίδοσης των ανθρώπων είναι διαφορετικές. Το 

ίδιο συµβαίνει και στο σχολείο, οι δυνατότητες, δηλαδή, σχολικών επιδόσεων 

των µαθητών είναι διαφορετικές (Καψάλης, 1994).  

 Η επίδοση µπορεί να προσανατολίζεται όχι µόνο προς ένα 

αποτέλεσµα, αλλά και προς µια διαδικασία. Ο όρος σχολική επίδοση 

χρησιµοποιείται συνήθως για να δηλώσει την επιτυχηµένη συµµετοχή του 
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µαθητή στη διαδικασία της διδασκαλίας - µάθησης. «Περιλαµβάνει τόσο τις 

προσπάθειες και τις δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις σχολικές 

απαιτήσεις, όσο και το αποτέλεσµα αυτών των προσπαθειών και 

δραστηριοτήτων» (Κανάκης, 1987: 290).  

 Οι καλές επιδόσεις του µαθητή στο σχολείο, αποτελούν έγκυρη ένδειξη 

για την επιτυχία του αργότερα στη ζωή. Ένα άτοµο που κατέχει εις βάθος τα 

µορφωτικά αγαθά του σχολείου, έχει πολλές πιθανότητες στη συνέχεια να 

επιτύχει επαγγελµατικά, κοινωνικά και προσωπικά. ∆ικαιολογηµένη, λοιπόν, 

είναι κάθε ανησυχία και ενδιαφέρον στο θέµα αυτό από την πλευρά των 

παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών. Αυτό µας 

εισάγει στο επόµενο σηµείο που αναφέρεται στους παράγοντες που 

συµβάλλουν στις επιδόσεις, δηλαδή στην επιτυχή µάθηση.    

   

1.8. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση 
 
 Πολλοί ερευνητές, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί έχουν ασχοληθεί µε τους 

παράγοντες που διαµορφώνουν την επίδοση του µαθητή (Veenstra & Kuyper, 

2004). Κατά την άποψή µας, κάθε συµπεριφορά µέσα σε ένα συγκεκριµένο 

περιβάλλον, αλλά περισσότερο η απόδοση του µαθητή στο σχολείο δεν 

µπορεί να δικαιολογηθεί µε την επενέργεια µεµονωµένων παραγόντων. 

Αντίθετα, πρέπει να θεωρηθεί αποτέλεσµα συνθετικής αλληλεπίδρασης όλων 

των παραγόντων που µπορεί να επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ατόµου σε 

µόνιµη βάση ή να την επηρεάζουν περιστασιακά στις καταστάσεις 

αξιολόγησης. Μόνιµοι παράγοντες είναι εκείνοι, οι οποίοι δηλώνουν 

καταστάσεις που υπάρχουν, σε µόνιµη βάση και επηρεάζουν συνεχώς και 

κάτω απ` όλες τις συνθήκες το µαθητή, όπως π.χ. µια κληρονοµική αδυναµία, 

κάποιο µόνιµο χαρακτηριστικό της οικογένειάς του κ.λπ. Περιστασιακοί 

παράγοντες είναι εκείνοι που εµφανίζονται και δρουν απρόβλεπτα υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις και σε συγκεκριµένες καταστάσεις, όπως π.χ. µια 

φιλονικία, µια δυσαρέσκεια από το δάσκαλο κ.λπ.   

 Για την καλύτερη κατανόηση αυτού του θέµατος, θα ταξινοµήσουµε 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση σε οµάδες. Συνοπτικά, 

οι παράγοντες στο σύνολό τους εντάσσονται σε δύο γενικές κατηγορίες, στους 

ενδοατοµικούς και στους εξωατοµικούς (περιβαλλοντικούς). «Οι πρώτοι 
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βρίσκονται στο ίδιο το άτοµο, µπορεί να είναι είτε κληρονοµικοί είτε επίκτητοι, 

και ταυτίζονται µε τα χαρακτηριστικά του µαθητή. Οι εξωατοµικοί παράγοντες 

αντίθετα προέρχονται και δρουν έξω από το άτοµο, από την περιοχή της 

οικογένειας, του ευρύτερου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, του 

σχολείου κ.λπ., ή µπορεί να είναι αστάθµητα και τυχαία περιστατικά» 

(∆ηµητρόπουλος, 1984: 29-30). 

 Παρακάτω θα συζητηθούν εκτενέστερα οι ατοµικοί παράγοντες και οι 

εκείνοι που προέρχονται από το οικογενειακό, σχολικό και γενικότερο 

κοινωνικό περιβάλλον. 

  

1.8.1. Χαρακτηριστικά µαθητή 
 

 Οι ατοµικοί παράγοντες είναι όλοι εκείνοι που ενυπάρχουν στον ίδιο 

τον µαθητή, που αποτελούν προσωπικές του ιδιότητες ή ατοµικά του 

χαρακτηριστικά και συνθέτουν την προσωπικότητά του, την ψυχοπνευµατική 

του οντότητα. Εν γένει τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί να είναι έµφυτα, να 

αποκτήθηκαν, δηλαδή,  µέσω της διαδικασίας της κληρονοµικότητας ή µπορεί 

να είναι επίκτητα, να είναι δηλαδή προϊόντα περιβαλλοντικής επίδρασης, 

κυρίως αποτέλεσµα της διαδικασίας της µάθησης.                       

 «Κληρονοµικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά είναι όλες εκείνες οι έµφυτες 

ή φυσικές ικανότητες, οι κληρονοµικές καταβολές, η σωµατική διάπλαση και 

κατάσταση υγείας, όπως αυτά καθορίζονται ή επηρεάζονται γενετικά, η 

νοητική ικανότητα στην ίδια έκταση κ.λπ. Επίκτητοι προσωπικοί παράγοντες 

είναι εκείνοι που αποτελούν εξελίξιµα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ατόµου 

και που διαµορφώθηκαν από την επενέργεια του περιβάλλοντος ή την 

αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και των γενετικών συντελεστών» 

(∆ηµητρόπουλος, 1984: 30-31).  

 Η σχολική επίδοση, ως σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόµενο, 

απαιτεί διερεύνηση προκειµένου να εντοπιστούν οι παράγοντες που µας 

βοηθούν να την κατανοήσουµε. Έτσι, οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που 

σχετίζονται µε τη σχολική επίδοση και έχουν να κάνουν µε το άτοµο (individual 

factors) είναι κυρίως η νοηµοσύνη και η συναισθηµατική νοηµοσύνη (Tella, 

2007).  
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 Αρχικά, η νοηµοσύνη και η σχέση της µε τη σχολική επίδοση έχει 

διερευνηθεί διεθνώς και από κάθε πλευρά διαπιστώνεται υψηλή συσχέτιση 

µεταξύ τους (Colom & Florez-Mentoza, 2007, Fraser et al., 1987, Dandy & 

Nettlelbeck, 2002, Dearborn & Cattell, 2007, Diseth, 2002, Kuncel, Hezlett & 

Ones, 2004, Laidra, Pullmann & Allik, 2007, Lam & Kirby, 2002, Lassiter & 

Bardos, 1995, Lynam, Moffitt & Stouthamer-Loeber, 1993, Mosher, 2007). 

Αυτό σηµαίνει ότι παιδιά µε υψηλή νοηµοσύνη έχουν καλή σχολική επίδοση 

και αντίστροφα. Εκείνο που δηµιουργεί τη µεγαλύτερη διαµάχη, είναι η 

προέλευση της νοηµοσύνης, αν δηλαδή διαµορφώνεται υπό την επίδραση 

γενετικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων. Τη µεγαλύτερη υποστήριξη και 

ευρύτερη αποδοχή συγκεντρώνει η άποψη ότι «η νοηµοσύνη διαµορφώνεται 

και εξελίσσεται µε την αλληλεπίδραση κάποιων κληρονοµικών καταβολών µε 

τις περιβαλλοντικές παραµέτρους» (∆ηµητρόπουλος, 1984: 32-33). Σύµφωνα 

µε τον Gottfredson (1998: 24), «η νοηµοσύνη είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει την επίδοση του ατόµου στο σχολείο και στη 

δουλειά του».  

 Οµοίως, ιδιαίτερη επιρροή ασκεί η συναισθηµατική νοηµοσύνη στην 

επίδοση και επιτυχία του παιδιού στο σχολείο (Bastian, Burns & Nettelbeck, 

2005, Borkousky & Thorpe 1994, Eisenberg, 2005, Graziano et al., 2007, 

Gumora & Arsenio, 2002, Hill & Craft, 2003, Howse et al., 2003, Kurdek & 

Sinclair, 2000, Lam & Kirby, 2002,  Lyons & Schneider, 2005, Parker et al., 

2004, Parker et al., 2004, Petrides, Frederickson & Furnham, 2004, Phillips et 

al., 2002, Raver, 2002, Sanson, Hemphill & Smart, 2004, Wills et al., 2001). 

Αυτό συµβαίνει, διότι το άτοµο µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι 

ικανό να αναγνωρίζει, να κατανοεί, να εκφράζει και να ρυθµίζει τα θετικά και 

αρνητικά συναισθήµατα του και των άλλων µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή επίδοση και παραγωγικότητα για τον εαυτό 

του και τους άλλους (Seipp, 1991). Έρευνες έχουν δείξει ότι το παιδί µε 

αρνητικά συναισθήµατα, δεν έχει καλή ακαδηµαϊκή επίδοση (Newman, Noel, 

Chen & Matsopoulos, 1998). Για παράδειγµα, αρνητικά συναισθήµατα, όπως 

το άγχος, ο φόβος µπορούν να αποτελέσουν την αιτία για τη µη συµµετοχή 

του παιδιού στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, την εύκολη 

διάσπαση της προσοχής του, την αίσθηση ανεπάρκειας ως προς την εµπλοκή 

του στις σχολικές δραστηριότητες, τη στενοχώρια λόγω της επίδοσή του και 
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των σχέσεών του µε τους συνοµηλίκους (Ashcraft, 2002, DiLalla, Marcus & 

Wright-Philips, 2004, Eady, 1999, Καραµπάτσος, 2000, Μπίµπου-Νάκου, 

2004, Normandeau & Guay, 1998, Strauss, Frame & Forehand, 1987). 

Αντίθετα, o µαθητής µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να 

αντιµετωπίζει µε σταθερότητα και ψυχραιµία τόσο τις εξωτερικές όσο και τις 

εσωτερικές δυσκολίες και αντιξοότητες, οι οποίες του δηµιουργούν αγωνία και 

άγχος (McCann, 2004, Nichols, Jones & Hancock, 2003).  

 Συγκεκριµένα, έρευνες έχουν δείξει ότι η ικανότητα αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων - βασικό επιµέρους στοιχείο της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης - επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση του παιδιού (Bastian, 

Burns & Nettelbeck, 2005, Borkousky & Thorpe 1994, Eisenberg, 2005, 

Graziano et al., 2007, Gumora & Arsenio, 2002, Hill & Craft, 2003, Howse et 

al., 2003, Kurdek & Sinclair, 2000, Lam & Kirby, 2002,  Lyons & Schneider, 

2005, Parker et al., 2004, Parker et al., 2004, Petrides, Frederickson & 

Furnham, 2004, Phillips et al., 2002, Raver, 2002, Sanson, Hemphill & Smart, 

2004, Wills et al., 2001), διότι αποτελεί ένα σοβαρό εφόδιο, ώστε να ρυθµίζει 

ο µαθητής τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήµατά του και να 

επιδίδεται αποδοτικά σε µια προσπάθεια µάθησης. Τα παιδιά που δεν 

καταφέρνουν να διατηρήσουν τον συναισθηµατικό τους έλεγχο, 

δυσκολεύονται να παραµείνουν ήρεµα µέσα στο σχολικό περιβάλλον, δεν 

αλληλεπιδρούν µε το δάσκαλο και τους συµµαθητές τους και συνεπώς, δεν 

οδηγούνται στη µάθηση (Bar-Tal & Bar-Zohar, 1977). Αντίθετα, τα παιδιά που 

έχουν την ικανότητα ρύθµισης των συναισθηµάτων τους σε µεγάλο βαθµό 

είναι εξοπλισµένα µε κατάλληλες στρατηγικές οργάνωσης, πειθαρχίας, 

επιµονής, προσαρµοστικότητας που τα βοηθούν να έχουν µια επιτυχηµένη 

ακαδηµαϊκή επίδοση (Bernard, 2006, Wolters, 2003).  

 Στις συνθήκες που δηµιουργεί η ικανότητα αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων, µπορεί να αναπτυχθεί και η αυτοπεποίθηση (Schutte et al., 

2002). Πρόκειται για την µετρηµένη σιγουριά για τον εαυτό του που χρειάζεται 

ο κάθε άνθρωπος και πιο πολύ ο µαθητής, για να µην αποθαρρύνεται στις 

µεγάλες δυσκολίες, αλλά και στις αποτυχίες που δοκιµάζει στην κάθε 

προσπάθειά του (Aiken, 1976, Χάρης, 1995). Επίσης, ο µαθητής µε 

αυτοπεποίθηση είναι πρόθυµος να ρισκάρει, δοκιµάζει να επιτύχει κάτι που 
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συναντά για πρώτη φορά, ακόµα κι αν γνωρίζει ότι δεν µπορεί να το 

καταφέρει (Bernard, 2006).  

 Επιπλέον, µια όψη της προσωπικότητας του ατόµου, της οποίας η 

σχέση µε τη σχολική επίδοση έχει µελετηθεί σε µεγάλη έκταση είναι η 

αυτοαντίληψη του ατόµου, η εικόνα που το άτοµο το ίδιο σχηµατίζει για τον 

εαυτό του και ο τρόπος που αντιλαµβάνεται αυτήν την εικόνα. Πολλές έρευνες 

έχουν δείξει υψηλή συσχέτιση µεταξύ επιπέδου αυτοαντίληψης και επίδοσης 

του µαθητή. Όσο πιο θετική είναι η αυτοαντίληψη του µαθητή, τόσο 

υψηλότερη είναι η επίδοσή του και στα µαθήµατα, αλλά και αντίθετα 

(Φλουρής, 1989, March, 1997, Weiner, 1979). Αυτό συµβαίνει διότι το άτοµο 

µε θετική αυτοαντίληψη, όταν δεν τα καταφέρνει σε δύσκολες καταστάσεις, 

αποδίδει την αποτυχία του σε άλλα χαρακτηριστικά και όχι στον εαυτό του. 

Έτσι, αυξάνονται οι προσδοκίες του για µελλοντική επιτυχία, επιβεβαιώνοντας 

τη θετική αυτοαντίληψή του (Veenstra & Kuyper, 2004).  

 Η αυτοπεποίθηση και η αυτοαντίληψη είναι προϋποθέσεις για την 

οµαλή συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού. Επίσης, υπάρχει αµφίδροµη 

σχέση, διότι και λειτουργούν ως προϋποθέσεις, αλλά είναι και το αποτέλεσµα 

της υψηλής συναισθηµατικής νοηµοσύνης.  

 Τέλος, προτροπή για µάθηση και σχολική επίδοση δηµιουργεί µια 

δέσµη κινήτρων του µαθητή, τα οποία συµµετέχουν µε διαφορετική ένταση και 

ισχύ. Τέτοια κίνητρα είναι η ευχαρίστηση των γονέων ή των δασκάλων, η 

οποία αντλείται από την εκπλήρωση των  προσδοκιών τους όσον αφορά στην 

επίδοση του µαθητή. Στη συνέχεια ξεχωριστή επίδραση ασκεί στο παιδί η 

ικανοποίηση που νιώθει λόγω της καλής του επίδοσης, η οποία και 

αναπτύσσει στο παιδί την αίσθηση του γοήτρου λόγω της επιτυχίας. Άλλο 

κίνητρο αποτελεί η φιλοµάθεια, η οποία τροφοδοτείται από το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει η ύλη, αλλά και την ευχαρίστηση που αυτή επιφέρει στο παιδί ως 

αποτέλεσµα της ενασχόλησής του. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάµε τη 

σπουδαιότητα της επιβεβαίωσης της προσωπικής επίδοσης του παιδιού, είτε 

από το δάσκαλο, είτε από τους συµµαθητές, καθώς αυτή συνδέεται ιδιαίτερα 

µε την αίσθηση της αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης του µαθητή, οι οποίες 

οδηγούν, όπως προαναφέραµε στην υψηλή επίδοση (Βεκ, 1987, 

Καρακατσάνης, 1994).  
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1.8.2. Οικογένεια 
 

 Η οικογένεια είναι σηµαντική πηγή εξωατοµικών παραγόντων, 

δεδοµένου ότι µέσα σε αυτή, διαµορφώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόµου. Η οικογένεια για κάθε άνθρωπο είναι το πρώτο 

κοινωνικό κύτταρο µέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί βιολογικά (σωµατικά), 

πνευµατικά και ψυχικά (Λάζου & Λάµπρου, 1978). Σε γενικές γραµµές το 

οικογενειακό περιβάλλον επενεργεί στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του 

ατόµου και επηρεάζει την επαγγελµατική και γενική του ανάπτυξη κατά δύο 

τρόπους, α) συνειδητά και β) µη συνειδητά. Και οι δύο τρόποι µπορεί να είναι 

άµεσοι ή έµµεσοι. Τα µέλη της οικογένειας και κυρίως οι γονείς, οι οποίοι 

επηρεάζουν συνειδητά την ανάπτυξη του παιδιού µέσω των προσδοκιών 

τους, των επιθυµιών τους, των ευκαιριών για σπουδές που προσφέρουν, των 

κατευθύνσεων και αρχών που προσπαθούν να δώσουν κ.λπ. Μη συνειδητά 

το επηρεάζουν µε την οικονοµική τους κατάσταση, µε το πολιτιστικό τους 

επίπεδο, µε το επίπεδο µόρφωσής τους, µε το επάγγελµά τους, µε τον τρόπο 

ζωής τους, µε τις αξίες που προωθούν και ιδιαίτερα τις επαγγελµατικές, µε τα 

πρότυπα γενικά που προσφέρουν οι ίδιοι (Kim, 2004, Veenstra & Kuyper, 

2004). Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη σηµασία της συµπεριφοράς των 

γονέων και κυρίως των µητέρων, προς τα παιδιά τους, κατά τα πρώτα έτη της 

ανάπτυξης τους, στις εµπειρίες γενικά που έχουν τα παιδιά της πρώιµης 

παιδικής ηλικίας µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον (Supplee et al., 2004).   

 Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν αναπτύξει µια 

καλή συναισθηµατική και επικοινωνιακή σχέση µε αυτά στα πρώτα χρόνια της 

ζωής, δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να προσεγγίζει µε χαρά τη γνώση που 

του παρέχει το σχολείο, αφού αξιοποιεί την επιθυµία για µάθηση. Αντίθετα, 

παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που δεν παρέχουν στα παιδιά 

ευκαιρίες για µάθηση, θα δυσκολευτούν πολύ κατά την είσοδο τους στο 

σχολείο (Κορντιέ, 1995) . 

 Ένα παιδί, το οποίο προέρχεται από ένα οικογενειακό περιβάλλον µε 

αντιξοότητες, συνήθως παρουσιάζει δυσκολίες προσωπικότητας και 

προσαρµογής στη σχολική ζωή. Το ψυχολογικό κλίµα της οικογένειας ασκεί 

επίδραση στην ψυχική του ζωή, στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του 

και επηρεάζει την απόδοσή του (Heaven et al., 2002). Το ψυχολογικό κλίµα 
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οικοδοµείται απ` τις σχέσεις των γονέων ανάµεσά τους ή µε τα παιδιά τους και 

από τις παιδαγωγικές στάσεις που κρατούν οι γονείς απέναντι στα παιδιά 

τους. Οι υγιείς οικογενειακές σχέσεις δηµιουργούν κίνητρα για κάθε δυνατή 

σχολική επιτυχία, για υψηλή επίδοση, για κάθε επιτυχηµένη προσαρµογή 

στην κοινωνία (Λάζου & Λάµπρου, 1978).  

 Η προσωπικότητα των γονέων µε τη µόρφωσή τους, τον χαρακτήρα, 

την ηθική και τα ιδανικά τους δηµιουργούν µέσα στην οικογένεια µια ιδιαίτερη 

πνευµατική και ηθική φυσιογνωµία, µια µοναδική πνευµατική και µορφωτική 

ατµόσφαιρα. Μέσα σ` αυτήν την ατµόσφαιρα της οικογένειας το παιδί δέχεται 

ποικιλία ερεθισµάτων που επηρεάζουν την πνευµατική και ηθική εξέλιξή του 

(Kim, 2004).  

 Η κοινωνική θέση της οικογένειας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

αγωγής, µιας και τα ερεθίσµατα που παρέχει στο παιδί διαµορφώνουν σε 

αυτό µια αυτοσυνείδηση αξίας ή απαξίας. Έτσι, το παιδί προερχόµενο από 

µια οικογένεια µε πλούσιες κοινωνικές και οικονοµικές καταβολές, παράγοντες 

που οδηγούν σε περισσότερες πολιτιστικές επαφές, αλλά και δηµιουργούν 

µορφωτικές και πνευµατικές ανησυχίες, παρουσιάζει βελτιωµένη σχολική 

επίδοση µέσα από τη δραστηριοποίηση και τα κίνητρα που ευνοούνται από το 

οικογενειακό περιβάλλον. Αντιθέτως, ένα παιδί µέλος οικογένειας µε χαµηλή 

οικονοµική κατάσταση ή µε γονείς που έχουν ελλιπή πνευµατική καλλιέργεια, 

αδυνατεί να αναπτύξει ένα ευρύ φάσµα κινήτρων και, γενικά, δραστηριοτήτων, 

καθώς τα ερεθίσµατα που δέχεται από το περιβάλλον του δεν έχουν ποικιλία 

και πολυµορφία (Bernard, 2006, Λάζου & Λάµπρου, 1978, Phillips, 1998, 

Veenstra & Kuyper, 2004). 

 

1.8.3. Σχολείο 
 

 Μετά από την οικογένεια, το σχολείο είναι ο φορέας που έχει τη 

µακρότερη και σηµαντικότερη επιρροή στο παιδί. Το σχολείο θεωρείται από 

τους πιο σπουδαίους παράγοντες του περιβάλλοντος για την αγωγή, τη 

µόρφωση και την εκπαίδευση του ανθρώπου. Συνεπώς, η επίδρασή του στην 

εξέλιξη του ατόµου είναι ιδιαίτερα αποφασιστική, κυρίως µέσω της ύλης που 

το σχολείο διδάσκει, των αξιών που προωθεί, των προτύπων που προσφέρει, 

των κατευθύνσεων στις οποίες δίνει έµφαση και αίγλη, της µεθοδολογίας που 
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χρησιµοποιεί, των καταστάσεων µάθησης που επινοεί, των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων που οργανώνει, των παρωθητικών καταστάσεων που 

αναπτύσσει κ.λπ. (Καρακατσάνης, 1994). 

 Στο χώρο του σχολείου πολλοί παράγοντες σε ατοµική επίδραση ή σε 

συνδυασµό, έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη σχολική επίδοση του µαθητή. 

Συγκεκριµένα:  

• Τα υλικά, τα µέσα, το προσωπικό και γενικά η υλικοτεχνική υποδοµή που 

χρησιµοποιεί το σχολείο (π.χ. οι κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, 

γυµναστήρια, διδακτικά βιβλία, εποπτικά µέσα διδασκαλίας κ.λπ.), τα οποία 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του έργου του σχολείου και στη 

συνέχεια, στην απόδοση του µαθητή (Καρακατσάνης, 1994). 

• Η σχέση εκπαιδευτικών και µαθητών, µαθητών και σχολείου επηρεάζει 

σηµαντικά την επίδοση των παιδιών. Το σχολείο πρέπει να θεωρείται ως ένα 

«δυναµικό πεδίο» στο οποίο αλληλεπιδρούν ο µαθητής, ο δάσκαλος, η 

υποδοµή, το περιβάλλον. Στο επίπεδο αυτό οι ανθρώπινες σχέσεις και οι 

δυναµικές των οµάδων παίζουν σηµαντικό ρόλο. Ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται από µέρους του εκπαιδευτικού η συµπεριφορά του προς το µαθητή 

(Nichols, Jones & Hancock, 2003). Η σχέση δασκάλου - µαθητή έχει 

επιπτώσεις στα κίνητρα των παιδιών για µάθηση. Τα παιδιά που 

ενθαρρύνονται από τον δάσκαλό τους και είναι γεµάτα αυτοπεποίθηση, 

συµµετέχουν περισσότερο στη διαδικασία της µάθησης (Deci & Ryan, 1985, 

σε: Graziano et al., 2007). «Μια θετική σχέση µε τον δάσκαλο παρακινεί το 

παιδί να πετύχει, για να ευχαριστήσει το δάσκαλό του» (Urban & Maehr, 1995: 

242). Επιπλέον, οι δάσκαλοι δηµιουργούν µία θετική σχέση µε τους µαθητές 

τους για να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν τις αυτορρυθµιζόµενες 

συµπεριφορές που είναι σηµαντικές για τη µάθηση. Αντίθετα, τα παιδιά των 

οποίων η σχέση µε τους δασκάλους τους χαρακτηρίζεται από σύγκρουση, 

συµµετέχουν λιγότερο στην τάξη και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν καλές 

σχολικές επιδόσεις (Ladd, Birch & Buhs, 1999, Ladd & Burgess, 2001, 

Βαλσαµίδης, 1997). Ο µαθητής πολλές φορές µιµείται το δάσκαλο ή αντιδρά 

σε αυτόν. Αν ο τελευταίος δεν µπορεί να αποτελέσει πρότυπο για µίµηση, ο 

µαθητής θ` αναζητήσει µοντέλα συµπεριφοράς σε άλλες πηγές. Η 

προσωπικότητα, λοιπόν, του δασκάλου και η σχέση του µε το µαθητή, 
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επηρεάζουν σηµαντικά την προώθηση της ακαδηµαϊκής επίδοσης και 

επιτυχίας των παιδιών. 

• Το σχολικό κλίµα, επίσης, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει την απόδοση των µαθητών. Το σχολικό κλίµα δηµιουργείται τόσο 

µέσα από τις σχέσεις µεταξύ των δασκάλων µεταξύ τους, όσο και από τις 

σχέσεις µέσα στην οµάδα (σχολική τάξη). Για τη δηµιουργία, λοιπόν, καλού 

κλίµατος και στις δύο περιπτώσεις υπεύθυνοι είναι οι δάσκαλοι. Όταν υπάρχει 

δηµιουργικό κλίµα, οι δάσκαλοι και οι µαθητές δείχνουν αλληλοκατανόηση, 

συµµετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της διδασκαλίας και µάθησης µε 

στόχο την κατάκτηση της διδακτέας ύλης, οι µαθητές βοηθιούνται µεταξύ τους 

και αναγνωρίζουν επιδόσεις των συµµαθητών τους. Καλές επιδόσεις 

επιτυγχάνονται από το µαθητή τότε µόνο, όταν αυτός αισθάνεται 

αυτοπεποίθηση µέσα στην τάξη του. Αντίθετα, είναι δυνατό ένα δυσµενές 

µαθησιακό κλίµα να επενεργήσει αρνητικά στη σχολική επίδοση των µαθητών 

(Patrick, 2003, Καρακατσάνης, 1994).   

• Η πρακτική της αξιολόγησης, τέλος, συµβάλλει σε υψηλό βαθµό στον 

καθορισµό της επίδοσης και του ποσοστού επιτυχίας. Η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιείται για τη σχολική αξιολόγηση και η διαδικασία που ακολουθείται 

για την υλοποίησή της είναι πέρα από κάθε αµφιβολία σηµαντικότατη 

παράµετρος στη διαµόρφωση της ολικής επίδοσης του µαθητή 

(∆ηµητρόπουλος, 1984).  

 Βασικό µέληµα του σχολείου, λοιπόν, είναι να αναπτύσσει στους 

µαθητές του διαρκώς κίνητρα για µάθηση. 

  

1.8.4. Φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον   

 

  Την κοινωνία αποτελεί στην ουσία το ευρύτερο περιβάλλον, έµψυχο και 

µη, µέσα στο οποίο κινούνται όλοι οι υπόλοιποι φορείς όπου επηρεάζουν το 

άτοµο στην ανάπτυξή του. Οι φορείς αυτοί όχι µόνο δρουν µέσα στα 

συγκεκριµένα για µια κοινωνία πλαίσια, αλλά έµµεσα ή άµεσα, συνειδητά ή 

ασυνείδητα παίρνουν από αυτό το περιβάλλον κατευθύνσεις, κανόνες 

λειτουργίας. Με άλλα λόγια, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθορίζει τη 

φιλοσοφία και την πολιτική που υλοποιείται στην οικογένεια και στο σχολείο, 
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καθορίζει τις αξίες που προβάλλουν η οικογένεια και το σχολείο, καθορίζει το 

οικονοµικό σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί, όπως και το πολιτιστικό 

περιβάλλον που θα δηµιουργηθεί για τα µέλη της.  

 Το οικονοµικό σύστηµα, η οικονοµική διάσταση µιας κοινωνίας είναι 

ίσως ο ισχυρότερος κοινωνικός παράγοντας, δεδοµένου ότι αυτός στην ουσία 

είναι η καθοριστική δύναµη στη χάραξη πολλών µορφών πολιτικής και 

επηρεάζει συνεπώς άµεσα αποφάσεις και πρακτικές, τόσο της κοινωνίας της 

ίδιας όσο και των µελών της. Το οικονοµικό σύστηµα, κυρίως στη διάσταση 

της αγοράς εργασίας, δηµιουργεί δεσµευτικές καταστάσεις και απαιτήσεις τις 

οποίες τα µέλη της κοινωνίας δεν µπορούν να αγνοήσουν. Η οικονοµία µε την 

αγορά εργασίας είναι οι πανίσχυρες πρακτικές διαστάσεις της κοινωνίας, στην 

πίεση των οποίων ανισχυροποιείται κάθε άλλος παράγων (Χάρης, 1994, 

∆ηµητρόπουλος, 1984).   

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς η κοινωνία οριοθετεί 

συµπεριφορές και νοοτροπίες των µελών της αποτελεί η διαχρονική µελέτη 

της πορείας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στις δεκαετίες µετά το Β΄ 

Παγκόσµιο πόλεµο, σε µια εποχή όπου η χώρα προσπαθούσε να βγει από τη 

φτώχεια που την ταλάνιζε, η εκπαίδευση παρέµενε σε χαµηλά επίπεδα, µιας 

και προείχαν οι βασικές βιοτικές ανάγκες. Από τη δεκαετία του ΄80, όµως κι 

έπειτα, όταν η χώρα άρχισε να αναπτύσσεται οικονοµικά, το αίτηµα για 

παιδεία, έγινε επιτακτικό. Αυτή η µεταστροφή της νοοτροπίας της κοινωνίας 

είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή στο εκπαιδευτικό σκηνικό και καθόρισε σε 

µεγάλο βαθµό τις επιλογές των ατόµων. Το κοινωνικό, λοιπόν, περιβάλλον 

κατευθύνει την πορεία του ατόµου και επαναπροσδιορίζει στάσεις και 

νοοτροπίες.   

 Μια άλλη σπουδαία διάσταση του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι η 

πολιτιστική προσπάθεια που γίνεται στο περιβάλλον αυτό. Εκείνο που κάνει 

οικονοµικά ισοδύναµες κοινωνίες και οικονοµικά ισοδύναµα άτοµα, να 

διακρίνονται µεταξύ τους είναι το πολιτιστικό τους επίπεδο. Αυτό το επίπεδο 

επηρεάζει κάθε όψη της συµπεριφοράς των ατόµων και ιδιαίτερα την 

επαγγελµατική (Χάρης, 1994, ∆ηµητρόπουλος, 1984). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 
 

 Η διεθνής βιβλιογραφία έχει να παρουσιάσει µια σειρά από 

ενδιαφέρουσες έρευνες που προσεγγίζουν το θέµα που µελετάµε από 

διαφορετικές κάθε φορά σκοπιές. 

 Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια αφορούν στη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη (επιµέρους στοιχείο της οποίας είναι η 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων) και τη σχέση της µε διάφορες µεταβλητές, 

αλλά και πιο συγκεκριµένα, στη σχέση της  µε τη σχολική επίδοση.  

 
2.1. Συναισθηµατική νοηµοσύνη και η σχέση της µε διάφορες 
µεταβλητές 
 

Σύµφωνα µε τον Goleman (1998), όπως αναφέραµε και παραπάνω,  η 

νοηµοσύνη συµβάλλει περίπου κατά το 20 τοις εκατό στην επιτυχία στη ζωή, 

ενώ το υπόλοιπο 80 τοις εκατό εξαρτάται από άλλους παράγοντες (Goleman, 

1998). Οµοίως οι Mayer, Caruso και Salovey (1999), υποστηρίζουν ότι η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη – επιµέρους στοιχείο της γενικής νοηµοσύνης - 

µπορεί να προβλέψει την επιτυχία στη ζωή, περισσότερο απ` ό,τι η γνωστική 

νοηµοσύνη. Η αντίληψη ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να οδηγήσει 

στην προσωπική και επαγγελµατική επιτυχία, έχει απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές (Mayer, Caruso & Salovey, 1999).  

Συγκεκριµένα, σε µία σειρά ερευνών φάνηκε ότι η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη σχετίζεται µε θετικές συµπεριφορές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο 

Rubin (1999), πραγµατοποίησε µελέτη σε δείγµα 52 µαθητών λυκείου και 

βρήκε ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη δεν σχετίζεται µε την επιθετικότητα 

(Rubin, 1999, σε: Woitaszewski & Aalsma, 2004). Επίσης, οι Trinidad και 

Johnson (2002) βρήκαν ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη δεν σχετιζόταν µε το 

κάπνισµα και τη χρήση αλκοόλ σε ένα δείγµα 205 µαθητών λυκείου (Trinidad 

& Johnson, 2002). Οµοίως, στις µελέτες του Brackett και των συνεργατών του 

(2003, 2004) σε φοιτητές, βρέθηκε ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

σχετιζόταν αρνητικά µε τη χρήση ναρκωτικών, το αλκοόλ, τις αποκλίνουσες 
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συµπεριφορές και την έλλειψη κοινωνικών επαφών, ιδιαίτερα των αγοριών 

(Brackett, Mayer & Warner, 2003, 2004). Επίσης, σύµφωνα µε τον Mayer 

(2001), η συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται µε την ικανότητα των παιδιών 

να οργανώνουν τα συναισθήµατά τους στις συναναστροφές µε τους 

συνοµήλικούς τους (Mayer 2001). Παρόµοια αποτελέσµατα έδειξαν και άλλες 

τρεις µελέτες (Lopes, Salovey & Straus, 2003, Lopes et al., 2004, Lopes et al., 

2005), βρίσκοντας θετικές σχέσεις ανάµεσα στη συναισθηµατική νοηµοσύνη 

και ειδικότερα, στην ικανότητα ρύθµισης των συναισθηµάτων και την ποιότητα 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Στα αποτελέσµατα και των τριών ερευνών 

φάνηκε ότι τα άτοµα που είχαν υψηλές επιδόσεις στην αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων τους είχαν και καλύτερες σχέσεις µε τους άλλους και λιγότερο 

αρνητικές σχέσεις µε τους στενούς φίλους τους (Lopes, Salovey & Straus, 

2003, Lopes et al., 2004, Lopes et al., 2005). Επιπλέον, η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη έχει βρεθεί να σχετίζεται µε την θετική κοινωνική συµπεριφορά, τη 

γονεϊκή θαλπωρή και τις θετικές σχέσεις µεταξύ οµηλίκων και της οικογένειας 

(Derksen, 1998, σε: Van Der Zee, Thijs & Schakel, 2002, Mayer, Salovey & 

Caruso, 1999, Rice, 1999, Salovey et al., 2001, σε: Brackett, Mayer & 

Warner, 2004, Schutte et al., 2001). Από τα πορίσµατα, λοιπόν, των 

παραπάνω ερευνών συµπεραίνεται ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

σχετίζεται µε την προσωπική επιτυχία και µε τις θετικές διαπροσωπικές 

σχέσεις και συµπεριφορές. 

 

2.2. Συναισθηµατική νοηµοσύνη και η σχέση της µε τη σχολική επίδοση 
 

Αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και 

της σχολικής επίδοσης, κάποιοι ερευνητές βρήκαν ότι η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη σχετίζεται σηµαντικά µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία, την 

ευχαρίστηση, την εγρήγορση, την ικανότητα επίλυσης και αντιµετώπισης 

προβληµάτων (Bastian, Burns & Nettelbeck, 2005), αλλά και µε 

συναισθήµατα ικανοποίησης και αισιοδοξίας (Law, Wong & Song, 2004, 

Schutte et al., 1998, Schutte et al., 2002, Wong & Law, 2002).  

 Η σηµαντικότητα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, όπως αυτή 

φαίνεται από τα πορίσµατα των ερευνών, άρχισε να επηρεάζει και το χώρο 

της εκπαίδευσης. Ο Elias (1997) στις µελέτες του αναφέρεται στην ανάγκη της 
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κοινωνικής και συναισθηµατικής µάθησης στη δηµόσια εκπαίδευση. 

Υποστηρίζει ότι το 50 τοις εκατό της σχολικής επίδοσης βασίζεται στη 

νοηµοσύνη, ενώ το υπόλοιπο 50 τοις εκατό στις συναισθηµατικές και 

κοινωνικές παραµέτρους.  «Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που δε λαµβάνει αυτό 

υπόψη του - κατά την άποψή του µελετητή - δεν µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικό. Η αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής διαδικασίας 

εξαρτάται τόσο από την ακαδηµαϊκή όσο και από τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη» (Elias et al., 1997, σε: Liff, 2003: 29). Πολλοί, λοιπόν, ερευνητές 

θέλησαν να διερευνήσουν, πώς η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να 

επηρεάσει την ακαδηµαϊκή επίδοση. 

Σε έρευνα τους, οι Lam και Kirby (2002) θέλησαν να µελετήσουν αν 

υπάρχει σχέση ανάµεσα στη συναισθηµατική νοηµοσύνη (επίγνωση, 

κατανόηση και ρύθµιση συναισθηµάτων), µε τη γενική νοηµοσύνη και τη 

γνωστική επίδοση. Το δείγµα αποτέλεσαν 304 φοιτητές που φοιτούσαν σε ένα 

πανεπιστήµιο της Αµερικής και βρέθηκε ότι η γενική νοηµοσύνη και η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη – όσον αφορά στην επίγνωση και ρύθµιση 

συναισθηµάτων - σχετίζονται σηµαντικά µε τη γνωστική επίδοση. Οι ίδιοι 

ερευνητές, υποστηρίζουν ότι τα άτοµα που έχουν αναπτύξει τη 

συναισθηµατική τους νοηµοσύνη σε µεγάλο βαθµό, που είναι ικανά να 

αναγνωρίζουν και να ελέγχουν τα συναισθήµατά τα δικά τους και των άλλων, 

είναι λιγότερο πιθανό να καταβάλλονται από φόβο, άγχος και δεν κυριεύονται 

γενικά από αρνητικά συναισθήµατα, που έχουν αρνητικές επιδράσεις στην 

επίδοση τους. Επίσης, η ικανότητα αυτορρρύθµισης των θετικών 

συναισθηµάτων τους, µπορεί να οδηγήσει τα άτοµα στην επιτυχία 

προσωπικών στόχων τους (Lam & Kirby, 2002). 

Επίσης, σε µια µελέτη των Lyons και Schneider (2005), εξετάστηκε η 

σχέση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε την ακαδηµαϊκή επίδοση κάτω 

από συνθήκες άγχους. Εξετάστηκε, λοιπόν, αν η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

µπορεί να επηρεάσει το άγχος που σχετίζεται µε την επίδοση. Οι ερευνητές 

υπέθεσαν ότι τα άτοµα µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη θα είχαν 

καλύτερη επίδοση, από τα άτοµα µε χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η 

µελέτη έγινε σε 126 φοιτητές, οι οποίοι εξετάστηκαν σε ένα τεστ µαθηµατικών 

και συµµετείχαν σε βιντεοσκοπηµένες συζητήσεις. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
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ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετιζόταν µε την υψηλότερη ακαδηµαϊκή 

επίδοση (Lyons & Schneider, 2005). 

Επιπλέον, σε διάφορες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί για τη 

σχέση συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ακαδηµαϊκής επίδοσης, έχει βρεθεί 

ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται µε τους βαθµούς των φοιτητών. 

Μία από αυτές τις µελέτες ήταν εκείνη του Parker και των συνεργατών του 

(2004), οι οποίοι χρησιµοποίησαν τη µετάβαση από το λύκειο στο 

πανεπιστήµιο ως πλαίσιο για την εξέταση της σχέσης µεταξύ της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ακαδηµαϊκής επίδοσης (Parker et al., 

2004). Για τη µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης χρησιµοποιήθηκε το 

BarOn Eq-i (Bar-On, 1997, 2000) (βλέπε σελ. 20). Στην αρχή του 

ακαδηµαϊκού έτους (Σεπτέµβρη), ένα µεγάλο δείγµα πρωτοετών φοιτητών (Ν 

= 372) συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο µέτρησης της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης. Στο τέλος του ακαδηµαϊκού χρόνου (Μάιο), τα αποτελέσµατα 

του ερωτηµατολογίου συγκρίθηκαν µε τους βαθµούς προόδου κάθε φοιτητή 

και φάνηκαν δύο οµάδες φοιτητών: φοιτητές µε υψηλή βαθµολογία και 

φοιτητές µε χαµηλή βαθµολογία. Οι φοιτητές µε υψηλή βαθµολογία είχαν 

υψηλότερες επιδόσεις σε µερικές διαστάσεις της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης - τις ενδοπροσωπικές ικανότητες, την προσαρµοστικότητα και τη 

διαχείριση του άγχους - από ό,τι τα παιδιά µε χαµηλή βαθµολογία στην 

ακαδηµαϊκή επίδοση. Βρέθηκε, επίσης, ότι οι µαθητές µε υψηλότερες 

επιδόσεις σε αυτά τα επίπεδα φαίνεται να είναι ικανοί να αντιµετωπίζουν 

καλύτερα τις κοινωνικές και συναισθηµατικές δυσκολίες που απαιτεί η 

µετάβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε σχέση µε τους µαθητές µε 

χαµηλές επιδόσεις σε αυτές τις ικανότητες  (Parker et al., 2004).  

Ο Parker και οι συνεργάτες του (2004) θέλησαν να επεκτείνουν την 

προηγούµενη έρευνα και σε νεότερα παιδιά, µελετώντας τη σχέση της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε τη σχολική επίδοση στο Λύκειο. Υπέθεσαν, 

µε βάση την προηγούµενη έρευνα, ότι µαθητές λυκείου µε υψηλή 

συναισθηµατική νοηµοσύνη θα έχουν καλές σχολικές επιδόσεις. Το δείγµα 

αποτέλεσαν 667 µαθητές Λυκείου, ηλικίας 14-18 χρόνων, οι οποίοι τον 

Απρίλιο του 2002 συµπλήρωσαν το ίδιο ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήθηκε και στην προηγούµενη έρευνα. Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου 



 58

οι απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηµατολόγιο σχετίστηκαν µε την τελική 

βαθµολογία τους στο σχολείο. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η σχολική επίδοση είχε σχέση µε τις 

περισσότερες διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Μαθητές µε 

πολλή καλή σχολική επίδοση πέτυχαν καλύτερα επίπεδα στις διαπροσωπικές 

ικανότητες, στην προσαρµοστικότητα και διαχείριση άγχους από τις άλλες δύο 

οµάδες µαθητών (µαθητές µε µέτρια και χαµηλή σχολική επίδοση). Επίσης, δε 

βρέθηκε διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα (Parker et al., 2004). 

Τα αποτελέσµατα και των δύο ερευνών συµφωνούν µεταξύ τους, όσον 

αφορά στην προσαρµοστικότητα και τη διαχείριση του άγχους. Η διαφορά 

τους έγκειται στις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες των 

παιδιών. Οι φοιτητές πέτυχαν καλύτερα επίπεδα στις ενδοπροσωπικές 

ικανότητες, ενώ οι µαθητές στις διαπροσωπικές ικανότητες. Η ασυµφωνία στα 

ευρήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις, όπως εξηγούν οι ερευνητές, οφείλεται 

στη µετάβαση του παιδιού από την εφηβεία στην νέα ενηλικίωση. Κατά τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας οι µαθητές περνούν 

περισσότερο χρόνο µε τους φίλους τους από κάθε άλλη στιγµή της ζωής τους. 

«Η ενηλικίωση σηµαδεύεται από  µία αύξηση στην οικειότητα του αντίθετου 

φύλου, την εστίαση σε κοινές δραστηριότητες, την αυτό - ανακάλυψη και τις 

προσδοκίες πίστης και εµπιστοσύνης» (Parker et al., 2004: 1327-1328). Η 

αλλαγή αυτή συνδέεται µε την µετάβαση στην ενηλικίωση. Επίσης, δεν 

βρέθηκαν τα ίδια αποτελέσµατα στις ενδοπροσωπικές ικανότητες ανάµεσα 

στις δύο µελέτες εξαιτίας «των αναπτυξιακών αλλαγών της συναισθηµατικής 

κατανόησης. Οι ενδοπροσωπικές ικανότητες γενικά αυξάνουν µε την ηλικία 

και η συναισθηµατική ωριµότητα προαναγγέλλεται κατά τη διάρκεια των 

προενήλικων χρόνων» (Parker et al., 2004: 1328). 

Σε µια άλλη έρευνα οι Petrides, Frederickson και Furnham (2004), 

εξέτασαν το ρόλο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στη σχολική επίδοση και 

την παρεκκλίνουσα συµπεριφορά στο σχολείο σε ένα δείγµα 650 Βρετανών 

µαθητών (µε µέσο όρο ηλικίας 16,5 ετών). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα 

παιδιά που είχαν υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη, είχαν και καλή σχολική 

επίδοση. Εποµένως, η συναισθηµατική νοηµοσύνη βρέθηκε να συνδέεται 

άµεσα µε τη σχολική επίδοση. Επίσης, βρέθηκε ότι η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη ήταν αρνητικά συσχετισµένη µε αποκλίνουσες σχολικές 
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συµπεριφορές που πιθανόν να επηρεάζουν τη σχολική απόδοση. Οι µαθητές 

µε τα υψηλά αποτελέσµατα στη συναισθηµατική νοηµοσύνη ήταν λιγότερο 

πιθανό να έχουν απουσίες και λιγότερο πιθανόν να έχουν αποβληθεί από το 

σχολείο (Petrides, Frederickson & Furnham, 2004). 

∆ε βρέθηκαν, όµως, παρόµοια αποτελέσµατα στη µελέτη των 

Woitaszewski & Aalsma (2004). Εκείνοι θέλησαν να µελετήσουν πώς η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να συµβάλλει στην επιτυχία χαρισµατικών 

εφήβων. Υπέθεσαν ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη θα συµβάλλει σηµαντικά 

στην ερµηνεία της κοινωνικής και ακαδηµαϊκής επιτυχίας των χαρισµατικών 

εφήβων. Το δείγµα αποτέλεσαν 39 χαρισµατικά παιδιά, ηλικίας 15-18 ετών. 

Για τη µέτρηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

Multifactor Emotional Intelligence Scale (ΜΕΙS-Α) των Mayer και Salovey 

(1996, σε: Woitaszewski & Aalsma, 2004). Επίσης, εφαρµόστηκαν άλλα δύο 

όργανα µέτρησης, το Behavior Assessement System for Children (BASC) και 

το Test of Cognitive Skills/Second Edition (TCS/2). Το πρώτο µετρά 

συναισθηµατικές δυσκολίες, προβλήµατα συµπεριφοράς και ικανότητες 

προσαρµοστικότητας, ενώ το δεύτερο τη γενική νοηµοσύνη. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη δε σχετιζόταν 

σηµαντικά µε την κοινωνική και ακαδηµαϊκή επιτυχία. Εποµένως, η άποψη ότι 

η συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία δεν 

υποστηρίζεται σε αυτήν τη µελέτη (Woitaszewski & Aalsma, 2004). Οι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι κατέληξαν σε αυτά τα αποτελέσµατα, πιθανότατα, 

λόγω του οργάνου µέτρησης που χρησιµοποίησαν για τη συναισθηµατική 

νοηµοσύνη. Η κλίµακα Multifactor Emotional Intelligence Scale (ΜΕΙS-Α) των 

Mayer και Salovey (1996) δεν µετρούσε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

όπως είναι η επιµονή, η αισιοδοξία, τα οποία θεωρούνται πολύ σηµαντικά και 

πιθανόν να επηρέαζαν τα αποτελέσµατα.  

 

2.3. Αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και η σχέση της µε διάφορες 
µεταβλητές 

 

 Η Eisenberg και οι συνεργάτες της (2000, 2004, 2005) βρήκαν ότι η 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σχετίζεται µε τις κοινωνικές δεξιότητες, την 

δηµοτικότητα και την ικανότητα προσαρµογής (Eisenberg et al., 2000, 
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Eisenberg, et al., 2004, Eisenberg, Sadovsky & Spinrad, 2005). Επίσης, ο 

Welsh και οι συνεργάτες του (2001), βρήκαν ότι η θετική κοινωνική 

συµπεριφορά των παιδιών και η ακαδηµαϊκή επίδοση (µαθηµατικές και 

γλωσσικές επιδόσεις) σχετίζονταν συστηµατικά (Welsh et al., 2001). 

Εποµένως, εξαιτίας αυτών των σχέσεων, αν η αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων επηρεάζει την κοινωνική ικανότητα των παιδιών, τότε µπορεί 

να επηρεάζει και τις ακαδηµαϊκές δεξιότητές τους. Είναι πολύ πιθανό, η σχέση 

ανάµεσα στην αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και την ακαδηµαϊκή επίδοση να 

επηρεάζεται από κοινωνικές δεξιότητες, διότι κοινωνικά ικανά παιδιά τείνουν 

να τα καταφέρνουν καλύτερα στο σχολείο. Οι δεξιότητες αυτές επηρεάζουν τα 

κίνητρά τους και την επίδοσή τους γενικά στο σχολείο (Furrer & Skinner, 

2003). 

 

2.4. Αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και η σχέση της µε τη σχολική 
επίδοση 

 

Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων έχει συνδεθεί µε την ακαδηµαϊκή 

επιτυχία (Eisenberg, 2005, Lam & Kirby, 2002, Phillips et al., 2002, Raver, 

2002, Sanson, Hemphill & Smart, 2004). 

Συγκεκριµένα, οι ερευνητές θεωρούν ότι η ικανότητα αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων και συµπεριφοράς, όπως και η ικανότητα συγκέντρωσης και 

προσοχής, συντελούν στη σχολική επίδοση των παιδιών. Τα παιδιά που 

δυσκολεύονται να ελέγξουν την προσοχή, τα συναισθήµατα και τη 

συµπεριφορά τους, είναι πιθανό να µην προσπαθούν να µάθουν και να 

συγκεντρωθούν στην τάξη. ∆ιάφορες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα παιδιά 

µε δυσκολίες στον έλεγχο της συµπεριφοράς – όπως η επιθετικότητα και η 

αντικοινωνική συµπεριφορά - είναι πολύ πιθανό να έχουν δυσκολίες στην 

ακαδηµαϊκή επίδοση (Farmer, Bierman & The Conduct Problems Research 

Group, 2002, Graziano et al., 2007, Masten et al., 2005, Risi, Gerhardstein & 

Kistner, 2003, Wentzel, 1993). Οι Borkousky και Thorpe (1994) έχουν 

υποστηρίξει ότι τα παιδιά που έχουν χαµηλή επίδοση δεν έχουν υψηλές 

ικανότητες αυτορρύθµισης. Συγκεκριµένα, «δεν χρησιµοποιούν στρατηγικές 

που να ρυθµίζουν τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά τους, γι` αυτό και 

δείχνουν χαµηλά επίπεδα επιτυχίας» (Borkousky & Thorpe, 1994: 73). 
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Οµοίως ο Blair (2002), υποστηρίζει ότι η ανεπαρκής αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων εµποδίζει τη χρήση από το παιδί των υψηλότερων γνωστικών 

λειτουργιών (π.χ. λειτουργική µνήµη, προσοχή, και προγραµµατισµός) στην 

τάξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανικανότητα παρακολούθησης και 

συγκράτησης νέων γνώσεων που παρουσιάζονται από το δάσκαλο και 

ανταπόκρισης σε αντίστοιχες απαιτήσεις του σχολείου (Βlair, 2002, 

Eisenberg, 2005, Graziano et al., 2007, Kuhl & Kraska, 1989). 

Σε αυτή την άποψη οδήγησαν και τα αποτελέσµατα άλλων µελετών σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σε έρευνα που έγινε σε παιδιά ηλικίας 3 χρονών 

και 6 µηνών, βρέθηκε ότι η προσοχή τους κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 

σχετιζόταν θετικά µε υψηλά αποτελέσµατα επιτυχίας στην ανάγνωση και τα 

µαθηµατικά, όπως και επίσης και µε γλωσσικές ικανότητες (Eisenberg, 

Sadovsky & Spinrad, 2005, National Institute of Child Health and Human 

Development Εarly Child Care Research Network, 2003). Επίσης, η 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων στα παιδιά έχει θετικά σχετιστεί µε τις 

επιδόσεις στα µαθηµατικά, την ανάγνωση και τις εκτιµήσεις των δασκάλων για 

τις ακαδηµαϊκές τους επιδόσεις (Eisenberg, Sadovsky & Spinrad, 2005, Hill & 

Craft, 2003, Kurdek & Sinclair, 2000, Wills et al., 2001). Οµοίως, σε µία άλλη 

µελέτη, οι ικανότητες ρύθµισης της προσοχής των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας φάνηκε να προβλέπουν τα αποτελέσµατα της αναγνωστικής επίδοσης 

(Howse et al., 2003). 

Σηµαντική θετική σχέση ανάµεσα στην ικανότητα αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων και σχολικής επίδοσης κατέδειξαν και άλλες δύο έρευνες σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Συγκεκριµένα ο Howse και οι συνεργάτες του (2003), σε µία έρευνα 

που έκαναν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, θέλησαν να µελετήσουν αν η 

συναισθηµατική αυτορρύθµιση και η αυτορρύθµιση της συµπεριφοράς µπορεί 

να προβλέψουν την επίδοση τους στο νηπιαγωγείο. Η µελέτη αυτή 

ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, πήραν µέρος 150 παιδιά ηλικίας 2 

ετών µαζί µε τις µητέρες τους όταν εκείνα πήγαιναν στον παιδικό σταθµό και 

µετά από δύο χρόνια, 125 από αυτά τα παιδιά, συµµετείχαν στην επόµενη 

φάση της έρευνας, όταν πια βρίσκονταν στο νηπιαγωγείο. Οι ερευνητές 

συνέλλεξαν τα δεδοµένα από τις µητέρες των παιδιών (συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο αυτορρύθµισης συναισθηµάτων - Emotional Regulation 



 62

Checklist, σε: Shields & Cicchetti, 1997) και τους δασκάλους και αξιολόγησαν 

τα αποτελέσµατα των παιδιών σε τεστ επίδοσης. 

Οι ερευνητές κατέληξαν σε συµπεράσµατα, αφού σύγκριναν τη σχέση 

ανάµεσα στις αναφορές των γονέων, των δασκάλων και των αποτελεσµάτων 

που είχαν τα παιδιά στα τεστ επίδοσης. Βρέθηκε ότι η ικανότητα 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων αλλά και της συµπεριφοράς, συσχετιζόταν µε 

την ακαδηµαϊκή επιτυχία ακόµα και για τα πολύ µικρά παιδιά. Τα 

αποτελέσµατα, επίσης, έδειξαν ότι η συναισθηµατική ρύθµιση επηρεάζει την 

ικανότητα των παιδιών για µάθηση. Τα παιδιά που δυσκολεύονται να 

ρυθµίσουν τα συναισθήµατά τους όταν φοιτούν στον παιδικό σταθµό, είναι 

πολύ πιθανό να δυσκολευτούν και στο νηπιαγωγείο, κάτι που µπορεί να 

προκαλέσει δυσκολίες στην ακαδηµαϊκή επιτυχία. Είναι πιθανό, τα παιδιά που 

δεν έχουν καλές στρατηγικές ρύθµισης των αρνητικών τους συναισθηµάτων, 

να δυσκολεύονται να αποκτήσουν συµπεριφορές που οδηγούν στη µάθηση. 

Για παράδειγµα, τα παιδιά που δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν την 

µαταίωση ή να διατηρήσουν µια καλή διάθεση, πολύ πιθανό να 

δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν την προσοχή τους, να σχεδιάσουν και να 

ολοκληρώσουν εργασίες, αλλά και να ρυθµίσουν και άλλες συµπεριφορές 

επιτυχίας. Γενικά, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι τα πολύ 

µικρά παιδιά που εκδηλώνουν τα πρώτα σηµάδια δυσκολίας στη 

συναισθηµατική αυτορρύθµιση κατά τη φοίτησή τους στον παιδικό σταθµό, 

κινδυνεύουν να µην έχουν καλή σχολική επίδοση, όταν φοιτούν στο 

νηπιαγωγείο. Επίσης, άλλο σηµαντικό εύρηµα αυτής της µελέτης, είναι ότι τα 

παιδιά που δυσκολεύονται να αυτορρυθµίσουν τη συµπεριφορά τους σε ένα 

περιβάλλον όπως π.χ. στο σπίτι, είναι πιθανό να δυσκολεύονται να 

αυτορρυθµίζουν τη συµπεριφορά τους και σε ένα άλλο περιβάλλον όπως π.χ. 

στο σχολείο. Οι ερευνητές της µελέτης αυτής (Howse et al., 2003) θεωρούν 

ότι ο ρόλος της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης στην σχολική επίδοση 

πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο. Προτείνουν, λοιπόν, ότι  θα ήταν πολύ 

ενδιαφέρον να εξεταστεί πώς η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων θα µπορούσε 

να σχετιστεί µε άλλες περιοχές της σχολικής επίδοσης, όπως είναι οι βαθµοί 

στα διάφορα σχολικά µαθήµατα (Howse et al., 2003). 

Πρόσφατα, ο Graziano και οι συνεργάτες του (2007) πραγµατοποίησαν 

µια έρευνα σε 325 παιδιά προσχολικής ηλικίας (143 αγόρια και 172 κορίτσια) 
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µε σκοπό να µελετήσουν το ρόλο της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης στην 

πρόωρη ακαδηµαϊκή επιτυχία των παιδιών. Για να αξιολογήσουν την 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων των παιδιών χρησιµοποιήθηκε το Emotion 

Regulation Checklist, (Shields & Cicchetti, 1997), το οποίο συµπλήρωσαν οι 

γονείς των παιδιών. Η ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών µέσα στην τάξη 

αξιολογήθηκε από τους νηπιαγωγούς µέσω µιας κλίµακας ακαδηµαϊκής 

επίδοσης (Academic Performance Rating Scale - APRS). Επίσης, σε 92 

παιδιά του δείγµατος χορηγήθηκαν 5 κατηγορίες ενός γενικού τεστ, το 

Wechsler Individual Achievement Test (WIAT),  για να αξιολογηθεί η επίδοσή 

τους. Τα τεστ αυτά εξέταζαν την ανάγνωση, τη µαθηµατική σκέψη, τον 

συλλαβισµό, τις µαθηµατικές πράξεις και την ακουστική αντίληψη. 

Η µελέτη προσέφερε σηµαντικές πληροφορίες για τη σχέση µεταξύ των 

ικανοτήτων αυτορρύθµισης συναισθηµάτων των παιδιών και της πρόωρης 

ακαδηµαϊκής επιτυχίας τους στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα, η αυτορρύθµιση 

συναισθηµάτων, όπως αξιολογήθηκε από τους γονείς, προέβλεψε θετικά την 

ακαδηµαϊκή επιτυχία και την παραγωγικότητα στην τάξη, όπως φάνηκε επίσης 

και από τα δύο τεστ επίδοσης. Τα πορίσµατα έδειξαν ότι παιδιά που έχουν 

δυσκολία να αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους, δυσκολεύονται, επίσης, 

στη µάθηση στην τάξη και είναι λιγότερο παραγωγικά και ακριβή όταν 

ολοκληρώνουν εργασίες. 

Με λίγα λόγια, τα παιδιά που είχαν καλύτερες ικανότητες στην 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων, είχαν υψηλές επιδόσεις στην ακαδηµαϊκή 

επίδοση και παραγωγικότητα στην τάξη και σύµφωνα µε τα τεστ είχαν 

υψηλότερη επίδοση στις µαθηµατικές ικανότητες  και την ανάγνωση (Graziano 

et al., 2007). 

Άλλες έρευνες έδειξαν, επίσης, ότι η συναισθηµατική αυτορρύθµιση 

σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση σε παιδιά που φοιτούν στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο. Οι Gumora και Arsenio (2002), µελέτησαν τις σχέσεις  ανάµεσα στη 

συναισθηµατική κατάσταση των παιδιών, την αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων τους, µε τη σχολική επίδοση. Το δείγµα αποτέλεσαν 103 

µαθητές ηλικίας 11-14 ετών (51 κορίτσια και 52 αγόρια) που φοιτούσαν στο 

∆ηµοτικό. Τα παιδιά καλούνταν να εκτιµήσουν τον εαυτό τους σε θέµατα που 

αφορούσαν α) στη σχολική ικανότητα τους, β) στις συναισθηµατικές τάσεις 

τους (διάθεση και αυτορρύθµιση συναισθηµάτων) και γ) στα αρνητικά 
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συναισθήµατα που βίωναν κατά τη διάρκεια των σχολικών εργασιών. Οι 

καθηγητές εκτίµησαν τις θετικές και αρνητικές διαθέσεις των µαθητών τους και 

το σχολείο εξασφάλισε τους βαθµούς των παιδιών από τα διαγωνίσµατα και 

γενικά τη συνολική σχολική επίδοσή τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ συναισθηµατικής αυτορρύθµισης και 

σχολικής επίδοσης (Gumora & Arsenio, 2002).  

 Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι η ικανότητα αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων διαφοροποιείται ανάµεσα στα δύο φύλα σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι σε σχέση µε τα αγόρια, τα κορίτσια 

καταφέρνουν να ελέγχουν καλύτερα τα αρνητικά συναισθήµατά τους, ίσως 

επειδή περιµένουν ότι σε περίπτωση αδυναµίας ελέγχου των συναισθηµάτων 

τους, θα αντιµετωπίσουν αρνητικές αντιδράσεις, σε αντίθεση µε τα αγόρια 

που δεν προσδοκούν κάτι ανάλογο (Davis, 1995, Underwood & Hurley, 1999). 

Επίσης, η προστασία της αυτοεκτίµησης, η διατήρηση ή η διεύρυνση των 

κοινωνικών σχέσεων και οι κοινωνικές νόρµες αποτελούν παράγοντες που 

ωθούν τα κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια να αυτορρυθµίζουν τα 

συναισθήµατά τους (Saarni, 1988).  

  

2.5. Σκεπτικό παρούσης έρευνας για τη σχέση αυτορρύθµισης 
συναισθηµάτων και σχολικής επίδοσης  
 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις απόψεις των 

ερευνητών, διαπιστώσαµε ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη επηρεάζει θετικά 

τη ζωή του ανθρώπου και µπορεί να τον οδηγήσει στην επιτυχία (Bastian, 

Burns & Nettelbeck, 2005, Brackett, Mayer & Warner, 2004, Derksen, 1998, 

Goleman, 1995, Law, Wong & Song, 2004, Liff, 2003, Lopes, Salovey & 

Straus, 2003, Lopes et al., 2004, Lopes et al., 2005, Mayer, Caruso & 

Salovey, 1999, Mayer, 2001, Rice, 1999, Salovey et al., 2001, Schutte et al., 

2001, Schutte et al., 2002, Van Der Zee, Thijs & Schakel, 2002, Woitaszewski 

& Aalsma, 2004, Wong & Law, 2002). Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε 

ότι εφόσον η αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων είναι βασικό επιµέρους 

στοιχείο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, τότε συνδέεται µε θετικές 

συµπεριφορές, την επίδοση αλλά και την επιτυχία του ατόµου σε όλους τους 

τοµείς. Η ιδέα, λοιπόν, ότι η ικανότητα αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων 
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επηρεάζει θετικά τη ζωή µας καθιστά την ενασχόλησή µας µε αυτό το θέµα 

πολύ σηµαντική.  

Ακόµα και στο χώρο της εκπαίδευσης, η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

άρχισε να αναγνωρίζεται από τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια ως 

σηµαντικό επιµέρους στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας και συνεπώς της 

σχολικής επιτυχίας. Αυτό φάνηκε από τα πορίσµατα των ερευνών, τα οποία 

έδειξαν ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται σηµαντικά µε τη 

ακαδηµαϊκή επίδοση και την επιτυχία των παιδιών (Bastian, Burns & 

Nettelbeck, 2005, Lam & Kirby, 2002, Lyons & Schneider, 2005, Parker et al., 

2004, Parker et al., 2004, Petrides, Frederickson & Furnham, 2004). Αυτό 

σηµαίνει ότι τα παιδιά µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη, έχουν καλύτερες 

ακαδηµαϊκές επιδόσεις από τα παιδιά µε χαµηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη. 

Στη µελέτη που υποστηρίχτηκε η άποψη ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη δεν 

σχετίζεται µε τη σχολική επιτυχία (Woitaszewski & Aalsma, 2004), πιθανότατα 

αυτό οφείλεται, σύµφωνα µε τους ερευνητές της µελέτης αυτής, στη µέτρηση 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ως γενικής έννοιας, γι΄ αυτό και προτείνουν 

σε µελλοντικές έρευνες την διερεύνηση επιµέρους στοιχείων της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της σχέσης τους µε τη σχολική επίδοση. Οι 

περισσότερες, λοιπόν, έρευνες έχουν εξετάσει τη σχολική επίδοση σε σχέση 

µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και λιγότερο σε σχέση µε κάποιο από τα 

επιµέρους στοιχεία της. Επιπλέον, µέσα από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε ότι η σχολική επίδοση έχει διερευνηθεί σε σχέση 

µε το άγχος, την επιθετικότητα, τις λεκτικές δυσκολίες, τη νοηµοσύνη 

(Ashcraft, 2002, Eady, 1999, Farmer, Bierman & The Conduct Problems 

Research Group, 2002, Lassiter & Bardos, 1995, Lynam, Moffitt & 

Stouthamer-Loeber, 1993, Normandeau & Guay, 1998, Strauss, Frame & 

Forehand, 1987, Wentzel, 1993) και λιγότερο έχει διερευνηθεί ο ρόλος της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων στη σχολική επίδοση. Στόχος, λοιπόν, της 

παρούσας έρευνας είναι να µελετηθεί η αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων 

και η σχέση της µε τη σχολική επίδοση σε ελληνικό δείγµα. Επιπλέον, όπως 

είδαµε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα παιδιά που ρύθµιζαν τα 

συναισθήµατά τους σε µεγάλο βαθµό είχαν υψηλές επιδόσεις στις 

µαθηµατικές ικανότητες και την ανάγνωση (Eisenberg, 2005, Graziano et al., 

2007, Hill & Craft, 2003, Howse et al., 2003, Kurdek & Sinclair, 2000, Wills et 
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al., 2001). Η παρούσα µελέτη εξετάζει, επίσης, τη σχέση της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα 

Μαθηµατικά. 

Ακόµα, µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε 

ότι οι περισσότερες έρευνες που έχουν ασχοληθεί µε τη σχέση της 

συναισθηµατικής αυτορρύθµισης και σχολικής επίδοσης εξέτασαν παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Οι µελέτες αυτές προσέφεραν σηµαντικές πληροφορίες 

για τη σχέση µεταξύ των ικανοτήτων αυτορρύθµισης συναισθηµάτων των 

παιδιών και της πρόωρης ακαδηµαϊκής επιτυχίας τους στο νηπιαγωγείο, 

παρέχοντας έτσι αρκετές πληροφορίες σχετικά µε την ανάπτυξη της 

συναισθηµατικής αυτορρύθµισης κατά τη διάρκεια της βρεφικής και 

προσχολικής ηλικίας (Eisenberg, 2005, Fox, 1994, Garber, 1991, Graziano et 

al., 2007, Howse et al., 2003, Lewis & Haviland, 1993, σε: Underwood & 

Hurley, 1999, National Institute of Child Health and Human Development 

Early Child Care Research Network, 2003). ∆εν έχει, όµως, ερευνηθεί αρκετά 

η αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων σε µεγαλύτερα παιδιά και συγκεκριµένα 

σε παιδιά του δηµοτικού σχολείου. Ίσως οι ερευνητές έχουν εστιάσει το 

ενδιαφέρον τους στη µελέτη των µικρότερων παιδιών επειδή τα αναπτυξιακά 

επιτεύγµατα είναι πολύ σηµαντικά κατά τη νηπιακή ηλικία. Πολλές έρευνες 

έχουν µελετήσει τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του παιδιού και ειδικότερα τις 

συναισθηµατικές εκδηλώσεις, τις εµπειρίες και τις εκφράσεις του (Lewis 1993, 

σε: Underwood & Hurley, 1999). Παρόλα αυτά, οι ίδιοι ερευνητές (Howse et 

al., 2003), θεωρούν ότι ο ρόλος της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης στην 

σχολική επίδοση πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο, διότι η αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων είναι µία ικανότητα που εµφανίζεται από µικρή ηλικία, αλλά 

αναπτύσσεται µε την ηλικία. Προτείνουν, λοιπόν, οι ίδιοι οι µελετητές που 

ερευνούν την ανάπτυξη της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης στην 

προσχολική ηλικία ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να διερευνηθεί πώς η 

αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων σχετίζεται µε άλλες περιοχές της σχολικής 

επίδοσης όπως είναι οι βαθµοί στα διάφορα σχολικά µαθήµατα (Howse et al., 

2003).  

Επίσης, η εξέταση της σχέσης της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης µε τη 

σχολική επίδοση σε παιδιά ∆ηµοτικού Σχολείου δεν έχει γίνει σε όλη τη διάρκεια 

της παιδικής ηλικίας, παρά µόνο σε παιδιά ηλικίας 11 - 14 ετών. Χρειάζεται, 
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λοιπόν, να πραγµατοποιηθούν περισσότερες έρευνες για τη σχέση της 

συναισθηµατικής αυτορρύθµισης µε τη σχολική επίδοση σε παιδιά που φοιτούν 

στο ∆ηµοτικό σχολείο. «Θεωρίες µάλιστα για την ανάπτυξη του παιδιού έχουν 

προτείνει ότι τα παιδιά πρέπει να κατάλληλα προετοιµασµένα να 

αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, 

µιας περιόδου που τα παιδιά εργάζονται για να κερδίσουν δεξιότητες σε 

διάφορους τοµείς» (Underwood & Hurley, 1999: 237). Η διεξαγωγή της έρευνάς 

µας, πέρα από το ότι αποτελεί προέκταση των παραπάνω ερευνών, θεωρούµε 

πως θα προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για το αν η ικανότητα 

αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση και 

επιτυχία παιδιών δηµοτικού σχολείου, ηλικίας 9 - 10 ετών. 

 Επιπλέον, προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα αγόρια και τα 

κορίτσια δε αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους στον ίδιο βαθµό. Τα 

κορίτσια έχουν καλύτερη ικανότητα συναισθηµατικής αυτορρύθµισης σε 

σχέση µε τα αγόρια (Davis, 1995, Saarni, 1988, Underwood & Hurley, 1999). 

Καµία, όµως, µελέτη δεν έχει ερευνήσει τον παράγοντα φύλο στη σχέση 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και σχολικής επίδοσης. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας θα αφήσουν περιθώρια να αναδυθούν πληροφορίες για το αν η 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και η σχέση της µε τη σχολική επίδοση είναι 

κοινή ή διαφοροποιείται ανάλογα µε το φύλο.  

Τέλος, η αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων και η σχέση της µε τη 

σχολική επίδοση, όπως διαπιστώσαµε από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, δεν έχει µελετηθεί σε µεγάλο βαθµό και µάλιστα καµία 

διερεύνηση δεν έχει υλοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο. Καθίσταται, λοιπόν, 

αναγκαία η ευρύτερη έρευνα της αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων και της 

σχέσης της µε τη σχολική επίδοση σε ελληνόπουλα, εξαιτίας της έλλειψης 

τέτοιων µελετών στη χώρα µας.  

 
2.6. Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας  
 

 Ο σκοπός της µελέτης αυτής είναι να εξετάσει την αυτορρύθµιση 

συναισθηµάτων και τη σχέση της µε τη σχολική επίδοση σε παιδιά ∆ηµοτικού 

σχολείου, ηλικίας  9-10 ετών. Οι υποθέσεις της έρευνάς µας είναι οι εξής: 
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1)  Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση σε 

παιδιά ∆ηµοτικού σχολείου. 

2) Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση, στη 

Νεοελληνική γλώσσα και στα Μαθηµατικά.  

3) Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σχετίζεται ή διαφοροποιείται µε το φύλο 

του µαθητή. 

5) Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σε συνδυασµό µε τη σχολική επίδοση 

σχετίζονται µε το φύλο του µαθητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 Μεθοδολογία της έρευνας 
 
 

 Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε στον τρόπο συγκέντρωσης του 

υλικού της έρευνας. Θα περιγράψουµε τα στάδια και τη διαδικασία διεξαγωγής 

της έρευνας, το δείγµα που επιλέξαµε και τα µέσα συλλογής που 

χρησιµοποιήσαµε στην ερευνητική µας προσπάθεια.  

   

3.1.  Στάδια και  διαδικασία  διεξαγωγής της έρευνας 
 
 Η έρευνα διεξήχθη σε χρονικό διάστηµα ενός µήνα (Ιούνιος 2006) και 

διήλθε από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο της έρευνας έγινε επιλογή του 

σχολείου από το οποίο συγκροτήθηκε το δείγµα της έρευνας.  

 Αρχικά, δόθηκε η άδεια από τον ∆ιευθυντή ενός ιδιωτικού σχολείου στο 

Ηράκλειο για τη διεξαγωγή της έρευνας (Μάιος 2006). Στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον δάσκαλο κάθε τµήµατος της ∆΄ τάξης, 

ώστε α) να ενηµερωθεί για την έρευνα, β) και να διασφαλιστεί η συγκατάθεση 

του και γ) να κανονιστούν οι συναντήσεις (Μάιος 2006). Κριτήρια επιλογής για 

τη συµµετοχή του εκπαιδευτικού στη διεξαγωγή της έρευνας ήταν: α) η 

συγκατάθεσή του να συµµετάσχει στη διεξαγωγή της έρευνας, β) ο δάσκαλος 

της τάξης να διδάσκει στη συγκεκριµένη τάξη τουλάχιστον από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς και χωρίς να έχει απουσιάσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

και γ) να έχει εκπαιδευτική πείρα τουλάχιστον 2 ετών.   

 Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας χορηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς  το 

ερωτηµατολόγιο σχολικής επίδοσης και το ερωτηµατολόγιο αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων (Emotion Regulation Checklist, σε: Shields & Cicchetti, 1997) 

για να περιγράψουν όλους τους µαθητές της τάξης τους, ώστε να εξεταστούν 

οι τυχόν σχέσεις που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ σχολικής επίδοσης και 

ικανότητας αυτορρύθµισης συναισθηµάτων. ∆όθηκαν οδηγίες σε κάθε 

εκπαιδευτικό χωριστά, για τον τρόπο συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων 

και τη διαδικασία. Οι οδηγίες ήταν ίδιες και για τους τρεις εκπαιδευτικούς. Ο 

χρόνος που δινόταν για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου σχολικής 
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επίδοσης ήταν 15΄ - 30΄ λεπτά και του ερωτηµατολογίου αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων ήταν 45΄ - 60΄ λεπτά. Οι συναντήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν για την συµπλήρωση και των δύο ερωτηµατολογίων 

έγιναν τον Ιούνιο του 2006. Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη χρονική περίοδος για 

την πραγµατοποίηση της έρευνάς µας, διότι οι δάσκαλοι στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς έχουν σχηµατίσει µία ολοκληρωµένη εικόνα τόσο για τον 

χαρακτήρα των µαθητών, όσο και για τη σχολική τους επίδοση. 

 Αφού συγκεντρώσαµε όλα τα ερωτηµατολόγια, στη συνέχεια 

προχωρήσαµε στην κωδικοποίηση και καταχώρηση των δεδοµένων στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε 

την χρησιµοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS for Windows (SPSS v.14).  

 

3.2. Το δείγµα της έρευνας 
 
  Το δείγµα της έρευνας προέρχεται από ένα πληθυσµό µαθητών ηλικίας 

9 ετών και 5 µηνών έως 10 ετών και 4 µηνών που φοιτούν στην  ∆΄ τάξη 

∆ηµοτικού Σχολείου της πόλης του Ηρακλείου, κατά το  σχολικό έτος  2005 - 

2006.  

 Το δείγµα αποτέλεσαν 52 παιδιά από ∆ηµοτικό σχολείο που δέχτηκε 

να συµµετάσχει στην έρευνα.  

 Τα κριτήρια για την επιλογή των µαθητών στην ερευνητική διαδικασία 

ήταν τα παρακάτω: α) ο µαθητής αυτός να φοιτά στη συγκεκριµένη τάξη 

τουλάχιστον από την αρχή της σχολικής χρονιάς, β) αν είναι αλλοδαπός να 

έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο από την Α΄ τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου και να 

µπορεί να διαβάζει και να γράφει, γ) να µην παρουσιάζει νοητική υστέρηση 

και δ) να µπορεί να διαβάζει και να γράφει, ώστε να αποκλειστούν µαθητές µε 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, π.χ. δυσλεξία.    

 Με βάση, λοιπόν, τους προηγούµενους περιορισµούς το τελικό δείγµα 

µας συγκρότησαν 52 παιδιά ηλικίας 9 ετών και 5 µηνών έως 10 ετών και 4 

µηνών, τα οποία ήταν όλοι οι µαθητές της ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου, 

µιλούσαν καλά την ελληνική γλώσσα και δεν παρουσίαζαν καµία νοητική 

διαταραχή.  
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 Από αυτά τα παιδιά τα 25 ήταν κορίτσια  και τα 27 αγόρια. Το Α΄ τµήµα 

είχε 11 αγόρια και 7 κορίτσια, το Β΄ τµήµα είχε 5 αγόρια και 7 κορίτσια και το 

Γ΄ τµήµα είχε 11 αγόρια και 10 κορίτσια.  

 

Πίνακας 1 
Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο και την τάξη φοίτησης 

 

Α΄τµήµα 
 

Β΄τµήµα 

 

Γ΄τµήµα 

 

Σύνολο 

 

 
Φύλο 

 Ν % Ν % Ν % Ν % 

Αγόρια 11 61,1 5 38,5 11 52,4 27 51,9 

Κορίτσια 7 38,9 8 61,5 10 47,6 25 48,1 

Σύνολο 18 100,0 13 100,0 21 100,0 52 100,0

 
 
3.3. Μέσα συλλογής δεδοµένων 
 
 Τα όργανα συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα έρευνα, ήταν: α) το ερωτηµατολόγιο αυτορρύθµισης συναισθηµάτων 

(Emotion Regulation Checklist), το οποίο χορηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς 

για τη διερεύνηση της ικανότητας αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων κάθε 

παιδιού και β) το ερωτηµατολόγιο σχολικής επίδοσης για τη µέτρηση της 

σχολικής επίδοσης κάθε µαθητή. 

 
Α) Ερωτηµατολόγιο αυτορρύθµισης συναισθηµάτων (Emotion Regulation 

Checklist) 

 
 Για τη διερεύνηση της ικανότητας αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων 

κάθε παιδιού, χρησιµοποιήθηκε ως µέσο συλλογής το ερωτηµατολόγιο 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων (Emotion Regulation Checklist, σε: Shields & 

Cicchetti, 1997) και συµπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Το 

ερωτηµατολόγιο αυτό µεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά. 

 Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 24 ερωτήσεις που αναφέρονται σε 

συµπεριφορές ή χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά στο ∆ηµοτικό 



 72

Σχολείο (π.χ. «ανταποκρίνεται θετικά όταν ένα άλλο παιδί το πλησιάζει µε 

φιλικό ή µη εχθρικό τρόπο», «απογοητεύεται / αποθαρρύνεται εύκολα» κ.λπ.). 

Στην κάθε ερώτηση αντιστοιχεί µία κλίµακα τεσσάρων διαβαθµίσεων από το 1 

έως το 4 και έχουν κωδικοποιηθεί ως εξής: ο αριθµός 1 δηλώνει την 

απάντηση «Σπάνια/ποτέ», ο αριθµός 2 δηλώνει την απάντηση «Μερικές 

φορές», ο αριθµός 3 δηλώνει την απάντηση «Συχνά» και ο αριθµός 4 δηλώνει 

την απάντηση «Σχεδόν πάντα». Ο δάσκαλος καλείται να βάλει σε κύκλο έναν 

αριθµό στην κλίµακα που αντιστοιχεί στην κάθε ερώτηση και χαρακτηρίζει 

καλύτερα το συγκεκριµένο παιδί. 

  Εκτός από τις 24 ερωτήσεις, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει και 

δηµογραφικά στοιχεία του ερωτηθέντος (ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία 

γέννησης, τµήµα που φοιτά το παιδί, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου) τα οποία καλείται να συµπληρώσει ο δάσκαλος (Βλέπε 

παράρτηµα Α΄). 

 Το ερωτηµατολόγιο αυτορρύθµισης συναισθηµάτων (Emotion 

Regulation Checklist) είναι ένα γνωστό εργαλείο στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Chang et al., 2003, Fujiki, Brinton & Clarke, 2002, Fujiki et al., 2004, Howse 

et al., 2003, Graziano, et al., 2007, Suveg & Zeman, 2004), µε εγκυρότητα και 

σταθερότητα στις µετρήσεις του και για το λόγο αυτόν επιλέχτηκε, έστω κι αν 

δεν έχει σταθµιστεί σε ελληνικό πληθυσµό. Επίσης, άλλος ένας λόγος που 

µας οδήγησε στην επιλογή του ήταν ο πολύ υψηλός δείκτης αξιοπιστίας του 

συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, ο οποίος βρέθηκε κατόπιν στατιστικής 

ανάλυσης (Cronbach`s alpha = ,911). Ακόµα, πλεονεκτήµατα του 

ερωτηµατολογίου είναι η σηµασία της ιδιαίτερης συµπεριφοράς που 

περιγράφεται, η οποία διακρίνεται γενικά από τη συχνότητα της και δε γίνονται 

συγκρίσεις µεταξύ των ατόµων σε σχέση µε τα ποικίλα χαρακτηριστικά, αλλά 

µεταξύ  ποιοτικών χαρακτηριστικών στο ίδιο το άτοµο.  

  

Β)  Ερωτηµατολόγιο σχολικής επίδοσης 

 
  Το ερωτηµατολόγιο σχολικής επίδοσης έχει ως σκοπό να µετρήσει τη 

σχολική επίδοση των παιδιών. Αποτελείται από ένα κατάλογο 6 µαθηµάτων 

που παρακολουθούν τα παιδιά στην ∆΄ τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου. Τα 
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µαθήµατα αυτά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, η Μελέτη 

Περιβάλλοντος, τα Θρησκευτικά, η Ιστορία και η Γεωγραφία. Στο κάθε µάθηµα 

αντιστοιχεί µία κλίµακα τεσσάρων διαβαθµίσεων που αφορά στο επίπεδο της 

επίδοσης του παιδιού στο συγκεκριµένο µάθηµα. Η κωδικοποίηση έγινε ως 

εξής: ο αριθµός 1 δηλώνει την απάντηση «χαµηλή επίδοση», ο αριθµός 2 

δηλώνει την απάντηση «µέτρια επίδοση», ο αριθµός 3 δηλώνει την απάντηση 

«πολύ καλή επίδοση», ο αριθµός 4 δηλώνει την απάντηση «άριστη επίδοση». 

Ο δάσκαλος καλείται να βάλει σε κύκλο έναν αριθµό στην κλίµακα που 

αντιστοιχεί σε κάθε µάθηµα και χαρακτηρίζει την επίδοση του παιδιού. Ως 

σχολική επίδοση θα ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος των βαθµών συνολικά σε 

όλα τα µαθήµατα.  

  Επιπλέον, στο ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνονται δύο ακόµη ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου. Ο δάσκαλος καλείται να απαντήσει σύντοµα τι, κατά τη 

γνώµη του, δυσκολεύει το µαθητή που περιγράφει να έχει υψηλότερες 

επιδόσεις και πώς θα µπορούσε να τον βοηθήσει, ώστε να αποδώσει 

καλύτερα. 

  Τέλος, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τα δηµογραφικά στοιχεία του 

παιδιού (ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, τµήµα που φοιτά το παιδί, 

ηµεροµηνία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου), τα οποία καλείται να 

συµπληρώσει ο δάσκαλος (Βλέπε παράρτηµα Β΄).  

  Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης έχει εφαρµοστεί 

και σε άλλες έρευνες (Gumora & Arsenio, 2002, Parker et al., 2004). 

 

3.4.  Μέθοδος ανάλυσης δεδοµένων 
 
Α) Μέθοδος συσχέτισης - Συντελεστής συσχέτισης Spearman rho (ρ) 

 

  Η αναγκαιότητα διερεύνησης σχέσεων µεταξύ σχολικής επίδοσης και 

ικανότητας αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων, µας οδήγησε στην επιλογή 

της µεθόδου συσχέτισης. Στη βιβλιογραφία συναντάται ως µέθοδος 

συσχέτισης, έρευνα συσχέτισης και ως µελέτη συσχέτισης. 

Οι έρευνες συσχέτισης (correlational research), πολύ συνηθισµένες 

στις επιστήµες της συµπεριφοράς, έχουν σκοπό να διερευνήσουν σχέσεις 
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µεταξύ δύο ή περισσότερων µεταβλητών (Παπαναστασίου, 1996), δηλαδή αν 

οι τιµές τις µίας µεταβλητής επηρεάζονται από τις τιµές της άλλης µεταβλητής 

και να προσδιορίσουν τον τρόπο και το βαθµό αλληλεξάρτησής τους 

(Γεωργούσης, 1995).  Η έρευνα συσχέτισης µπορεί να υποδεικνύει αιτιώδη 

συσχέτιση, όµως, οι δύο µεταβλητές δεν είναι απαραίτητα η µία η αιτία της 

συµµεταβολής και η άλλη το αποτέλεσµα. Η συσχέτιση τους µπορεί να είναι 

και µία αντανάκλαση της επενέργειας και ενός τρίτου παράγοντα, η οποία 

γίνεται η αιτία της σχέσης των δύο πρώτων (Cohen & Manion, 1994). ∆ύο 

µεταβλητές µε αυξηµένη συσχέτιση είναι δυνατόν να µη διατηρούν σχέση 

αιτίου-αιτιατού, όµως και δύο µεταβλητές µε σχέση αιτίου-αιτιατού µπορούν 

να έχουν µικρή σχέση (Χλουβεράκης, 2002). Το µόνο που µπορούµε να 

πούµε, είναι ότι η σχέση µπορεί να γίνει αφετηρία για µελλοντικές 

πειραµατικές µελέτες (Παπαναστασίου, 1996).   

 Το µέγεθος της σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών εκφράζεται µε 

αριθµητικούς δείκτες που λέγονται συντελεστές  ή δείκτες συνάφειας. 

Οι συσχετιστικές µελέτες µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες 

στις επεξηγηµατικές µελέτες (explanatory studies) και στις µελέτες 

πρόβλεψης. Οι επεξηγηµατικές µελέτες (explanatory studies) έχουν σκοπό να 

βοηθήσουν στην κατανόηση σηµαντικών φαινόµενων µε βάση τη σχέση που 

υπάρχει µεταξύ των µεταβλητών. ∆ηλαδή, µελετώνται ένας αριθµός 

µεταβλητών που µπορούν να σχετίζονται µε άλλες µεταβλητές πιο 

πολυσύνθετης µορφής και στη συνέχεια ανάλογα µε τον δείκτη συσχέτισης 

τους επαληθεύονται ή απορρίπτονται (Παπαναστασίου, 1996). Οι έρευνες 

πρόβλεψης στηρίζονται στη συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών και µπορούν 

να προβλέψουν τις τιµές της µίας µεταβλητής από την άλλη, χωρίς να 

προβούν σε µέτρηση. Είναι φυσικό, βέβαια, να υπάρξει κάποιο σφάλµα, όµως 

αυτό γίνεται µικρότερο, όταν η σχέση µεταξύ των µεταβλητών είναι 

µεγαλύτερη (Παρασκευόπουλος, 1979). Η παρούσα έρευνα επιδιώκει την 

κατανόηση της σχέσης της σχολικής επίδοσης µε την ικανότητα 

αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων.  

  Η επίδοση των µαθητών δεν εξαρτάται µόνο από την ικανότητα 

αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων, αλλά και από άλλους παράγοντες που 

δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν στην παρούσα έρευνα. Η συµβολή αυτής της 
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µεταβλητής είναι µεγάλη και µπορεί «να ρίξει φως» στους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη σχολική επίδοση. 

 Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης πρέπει να εξεταστεί η 

κατεύθυνση της συσχέτισης. Η κατεύθυνση της συσχέτισης µπορεί να είναι 

θετική ή αρνητική. Θετική έχουµε όταν οι µεταβολές (αλλαγές) της µίας 

µεταβλητής συνοδεύονται από ανάλογες µεταβολές της άλλης. Όταν δηλαδή, 

η αύξηση (ή µείωση) των τιµών της µίας µεταβλητής έχει ως συνέπεια 

ανάλογη αύξηση (ή µείωση) στις αντίστοιχες τιµές της άλλης και αρνητική 

έχουµε, όταν οι µεταβολές της µίας µεταβλητής συνοδεύονται από 

αντίστροφες τιµές µεταβολές της άλλης µεταβλητής. Όταν δηλαδή, η αύξηση 

των τιµών της µίας προκαλεί µείωση στις αντίστοιχες τιµές της άλλης ή η 

µείωση των τιµών της πρώτης έχει ως συνέπεια την αύξηση στις τιµές της 

δεύτερης (Μαρκαντώνης, 1978).  

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

Spearman rho (ρ). Ο συγκεκριµένος συντελεστής συσχέτισης, έγινε γνωστός 

από τον Spearman και χρησιµοποιείται όταν η συσχέτιση είναι γραµµική, το 

δείγµα είναι µικρό και οι τιµές και των δύο µεταβλητών έχουν εκφραστεί σε 

τακτικές τιµές. ∆ηλαδή ζητάει να βρει αν υπάρχει σχέση µεταξύ δύο σειρών, 

στις οποίες έχουν καταταγεί τα υποκείµενα σε δύο διαφορετικές µεταβλητές 

(Χλουβεράκης, 2002). Γίνεται φανερό, ότι η µέθοδος αυτή, λαµβάνει υπόψη 

της τις ποιοτικές και όχι τις ποσοτικές διαφορές των υποκειµένων σε δύο 

διαφορετικές µεταβλητές, δηλαδή, λαµβάνει υπόψη τη σειρά κατάταξης των 

υποκειµένων στις µεταβλητές αυτές και όχι τις αριθµητικές διαφορές 

(Γεωργούσης, 1995).   

 

Β) Μερική συσχέτιση (Partial Correlation) 

  

 Άλλη µία µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη ήταν η 

ανάλυση µερικής συσχέτισης (Partial Correlation). Η ανάλυση µερικής 

συσχέτισης εκτελείται, όταν η σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών µπορεί να 

επηρεάζεται από τη σχέση που κάθε µία από αυτές έχει µε µία τρίτη 

µεταβλητή. Γενικά, όταν εξετάζουµε τη σχέση δύο µεταβλητών είναι εύλογο να 

εξετάζουµε την επίδραση που είναι πιθανό να ασκούν, πάνω στις µεταβλητές 

που µας ενδιαφέρουν, άλλες µεταβλητές. Συγκεκριµένα, στη µελέτη µας 
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εξετάσαµε τη σχέση αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της σχέσης των δύο αυτών µεταβλητών 

θεωρήσαµε εύλογο να διερευνήσουµε και την πιθανή επίδραση µιας τρίτης 

µεταβλητής, του φύλου, πάνω στη σχέση αυτορρύθµισης συναισθηµάτων - 

σχολικής επίδοσης.  

 Οι µεταβλητές ελέγχου που παρεµβάλλονται στη σχέση δύο 

µεταβλητών ενδιαφέροντος, ασκώντας ή µη επίδραση, ονοµάζονται στην 

ανάλυση µερικής συσχέτισης µεταβλητές ελέγχου (controlling variables). Στην 

παρούσα µελέτη έχουµε µόνο µία µεταβλητή ελέγχου (το φύλο), η οποία 

ονοµάζεται first-order partial correlation (∆αφέρµος, 2005). 

 

Γ) Κριτήριο t-test 

 

Tο στατιστικό κριτήριο t-test χρησιµοποιείται όταν θέλουµε 

συγκρίνουµε δύο οµάδες και να διαπιστώσουµε αν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µέσους όρους των οµάδων αυτών 

(∆αφέρµος, 2005, Ρούσσος & Τσαούσης, 2002).  

 Στην παρούσα µελέτη, το t-test χρησιµοποιήθηκε για να 

διερευνήσουµε: α) την αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και τη σχέση της µε τη 

σχολική επίδοση στη Νεοελληνική γλώσσα (µε δύο κατηγορίες, µαθητές µε 

χαµηλή έως µέτρια σχολική επίδοση και µαθητές µε πολύ καλή έως άριστη 

σχολική επίδοση), β) την αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και τη σχέση της µε 

τη σχολική επίδοση στα Μαθηµατικά, (µε δύο κατηγορίες, µαθητές µε χαµηλή 

έως µέτρια σχολική επίδοση και µαθητές µε πολύ καλή έως άριστη σχολική 

επίδοση), γ) την αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και τη σχέση της µε το φύλο 

του µαθητή (µε δύο κατηγορίες, αγόρια και κορίτσια). 

 

∆) Συντελεστής Cronbach`s alpha 

 

 Ο συντελεστής Cronbach`s a (alpha) είναι ένα σηµαντικό στατιστικό 

κριτήριο, το οποίο εκτιµά την αξιοπιστία ενός ψυχοµετρικού οργάνου 

µέτρησης. Γενικά, η τιµή του Cronbach`s alpha αυξάνεται όταν αυξάνονται και 

οι συσχετίσεις ανάµεσα στις ερωτήσεις του οργάνου µέτρησης που 
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εξετάζουµε. Για το λόγο αυτό, το Cronbach`s alpha ονοµάζεται συντελεστής 

εσωτερικής συνοχής και αξιοπιστίας ενός τεστ (Allen & Yen, 2002). 

 Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήθηκε για τη διερεύνηση της 

αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου αυτορρύθµισης συναισθηµάτων.   

 

Ε) Πίνακες συχνοτήτων 

 

 Για την παρουσίαση ποιοτικών (κατηγορικών) δεδοµένων, όπως είναι 

οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το τι δυσκολεύει τους µαθητές να 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις και πώς εκείνοι τους βοηθούν να αποδώσουν 

καλύτερα, δηµιουργήθηκαν πίνακες συχνοτήτων. «Το κυριότερο 

χαρακτηριστικό των πινάκων που παρουσιάζουν κατηγορικά δεδοµένα είναι 

ότι πρέπει να δείχνουν τη συχνότητα (frequency) κάθε κατηγορίας» (Ρούσσος 

& Τσαούσης, 2002: 46).  

 Στην παρούσα µελέτη οµαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις των δασκάλων 

σε κατηγορίες και παρουσιάστηκαν σε πίνακες όπου φαίνεται η συχνότητα 

κάθε κατηγορίας, µε τη µορφή σχετικής συχνότητας. Η σχετική συχνότητα 

είναι η ποσοστιαία (%) αναλογία της κατηγορίας στο σύνολο των συχνοτήτων.  

 
ΣΤ) Γραφικές παραστάσεις 

 

 Πέρα από τις στατιστικές αναλύσεις, στην παρούσα έρευνα θεωρήσαµε 

χρήσιµο να παρουσιαστούν τα δεδοµένα της έρευνας µε γραφικές 

παραστάσεις. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε α) γραφήµατα γραµµής (Line 

Charts) για την απεικόνιση της σχέσεως της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων 

µε τη σχολική επίδοση και της σχέσεως των δύο αυτών µεταβλητών µε το 

φύλο και β) ραβδογράµµατα σφάλµατος (Error Bar Charts) για την απεικόνιση 

των διαστηµάτων εµπιστοσύνης της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων των 

παιδιών ως προς τη σχολική τους επίδοση στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα 

Μαθηµατικά και των διαστηµάτων εµπιστοσύνης της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων των παιδιών ως προς το φύλο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Αποτελέσµατα της έρευνας 
 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της παρούσης 

έρευνας µε πίνακες, οι οποίοι αφορούν στη συσχέτιση της αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση, στη συσχέτιση της αυτορρύθµισης 

των συναισθηµάτων µε τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηµατικά και στη 

συσχέτιση των δύο φύλων ως προς την ικανότητα αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων και στη συσχέτιση της αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων 

και σχολικής επίδοσης µε ελεγχόµενη µεταβλητή το φύλο. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται οι απόψεις των δασκάλων ως προς το τι δυσκολεύει τους 

µαθητές να έχουν υψηλότερες επιδόσεις και πώς εκείνοι τους βοηθούν να 

αποδώσουν καλύτερα.  

 Πριν από την περιγραφή των παραπάνω αποτελεσµάτων, θεωρήσαµε 

αναγκαίο να παρουσιάσουµε τη στατιστική ανάλυση Cronbach’s alpha του 

ερωτηµατολογίου αυτορρύθµισης συναισθηµάτων (Emotion Regulation 

Checklist), για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του συγκεκριµένου οργάνου.  

 
4.1. Έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου αυτορρύθµισης 
συναισθηµάτων (Emotion Regulation Checklist)  
  
 Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων (Emotion Regulation Checklist) χρησιµοποιήθηκε ο 

συντελεστής Cronbach`s alpha. 

 Όπως διαφαίνεται από τον πίνακα 2, το ερωτηµατολόγιο 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων που εφαρµόστηκε σε ελληνικό δείγµα έχει 

δείκτη Cronbach`s alpha ,911. Αυτό το επίπεδο σταθερότητας είναι πολύ 

υψηλό και ιδιαίτερα ικανοποιητικό για ερευνητικούς σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Στατιστική ανάλυση Cronbach’s Alpha του ερωτηµατολογίου αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων (Emotion Regulation Checklist) 

 

 
 

Ερωτηµατολόγιο αυτορρύθµισης 
συναισθηµάτων 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1  Καλή διάθεση ,909 
2  Συχνές αλλαγές στη διάθεση ,903 
3  Θετική ανταπόκριση στην προσέγγιση φιλικών ή 

εχθρικών ενηλίκων ,906 

4 Αλλαγή δραστηριοτήτων χωρίς θυµό, 
ανυποµονησία, ενόχληση ή υπερδιέγερση ,905 

5  Προσπέλαση κακής διάθεσης ή  συναισθηµάτων 
λύπης, άγχους, στενοχώριας ,908 

6 Εύκολη απογοήτευση/αποθάρρυνση ,907 
7 Θετική ανταπόκριση σε φιλικό ή εχθρικό παιδί  ,907 
8 Νευρικά ξεσπάσµατα ή εύκολα κλάµµατα ,908 
9 Ικανότητα υποµονής ,902 
10 Ικανοποίηση στη δυστυχία των άλλων ,910 
11 Έλεγχος παρορµητικότητας ,905 
12 Έντονη εκδήλωση λύπης και προσκόλληση στους 

ενήλικες ,909 

13 Έντονη υπερδιέγερση που οδηγεί σε διάσπαση 
προσοχής ,905 

14 Εκδήλωση θυµού σε όρια ενηλίκων ,901 
15 Ικανότητα έκφρασης συναισθηµάτων λύπης, θυµού, 

φόβου ,915 

16 Λύπη ή έλλειψη ενέργειας (παθητικότητα) ,912 
17 Εκδήλωση υπερδιέγερσης στο παιχνίδι µε άλλα 

παιδιά ,902 

18 Έλλειψη εκφραστικότητας ,915 
19 Αρνητική αντίδραση στη προσέγγιση άλλου παιδιού ,916 
20 Παρορµητικότητα ,903 
21 Εκδήλωση των συναισθηµάτων του και εκδήλωση 

ενδιαφέροντος στα συναισθήµατα των άλλων ,908 

22 Εκδήλωση υπερδιέγερσης που ενοχλεί τους άλλους ,908 
23 Εκδήλωση θυµού, φόβου, απογοήτευσης, 

στεναχώριας στην επιθετική συµπεριφορά άλλου 
παιδιού 

,912 

24 Εκδήλωση αρνητικών συναισθηµάτων στην 
προσπάθεια προσέγγισης άλλων παιδιών για 
παιχνίδι 

,904 

 
Cronbach` s alpha 

 
,911 
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4.2. Συσχέτιση αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση 
  
 Σε αυτό το σηµείο της εργασίας παρουσιάζονται αρχικά τα ευρήµατα 

που περιγράφουν αναλυτικά την αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων και τη 

σχέση της µε τη σχολική επίδοση των µαθητών της ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού 

Σχολείου. Η ανάλυση του περιεχοµένου των ερωτηµατολογίων και η 

στατιστική επεξεργασία µας δίνουν µια πλήρη εικόνα της σχέσεως της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση.  

 Ο πίνακας 3 που ακολουθεί αφορά στη συσχέτιση της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων µε τη  σχολική επίδοση όλων των υποκειµένων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
Συσχέτιση Spearman (rho)  της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη σχολική 

επίδοση σε παιδιά ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου  
 
 

  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

 
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 
 

,351* 

 *p<,05 
 

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 3 φαίνεται ότι η αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων και η σχολική επίδοση των υποκειµένων αλληλοσχετίζονται 

µεταξύ τους θετικά (,351). Επιπλέον, από την στατιστική ανάλυση προκύπτει 

ότι η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (p = ,011 < ,05).  

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνονται καλύτερα στο σχήµα 1 που 

ακολουθεί. 
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ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
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Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα συσχέτισης  της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη  

σχολική επίδοση  

 
4.3. Συσχέτιση αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη Νεοελληνική 
Γλώσσα και τα Μαθηµατικά 
 
 Στο δεύτερο µέρος της παρουσίασης των αποτελεσµάτων σκοπός  

είναι να εξετάσουµε τη συσχέτιση της αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων µε 

τη σχολική επίδοση των υποκειµένων και πιο συγκεκριµένα στη Νεοελληνική 

Γλώσσα και τα Μαθηµατικά. 

 Ο πίνακας 4 που ακολουθεί δείχνει τα αποτελέσµατα της 

αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων σε σχέση µε τη Νεοελληνική Γλώσσα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων ως προς τη σχολική επίδοση στη Νεοελληνική γλώσσα 

 

 
 

 

 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 ΧΑΜΗΛΗ-ΜΕΤΡΙΑ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ-ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

 
 

t-test  

 
 

p 

Ν Μ sd Ν Μ sd  
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ  
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

17 77,00 12,555 35 84,14 9,552 

 

2,278 

 
p<,05

 
 

Όπως µπορούµε να δούµε από τον πίνακα 4 υπάρχει µια 

διαφοροποίηση στις επιδόσεις των παιδιών ως προς το µάθηµα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας σε σχέση µε την ικανότητα αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων τους. Τα περισσότερα παιδιά είχαν πολύ καλή έως άριστη 

σχολική επίδοση στο µάθηµα της Νεοελληνικής γλώσσας µε µέσο όρο 84,14 

και τυπική απόκλιση (sd) 9,552. Τα υπόλοιπα παιδιά παρουσίασαν χαµηλή 

έως µέτρια σχολική επίδοση µε µέσο όρο 77 και µε µεγαλύτερη τυπική 

απόκλιση (sd) 12,555.  

Από τον πίνακα 4 είναι εµφανές ότι τα παιδιά µε χαµηλή έως µέτρια 

επίδοση στη Νεοελληνική Γλώσσα είχαν και µικρότερη ικανότητα 

αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων τους. Αντιθέτως, τα παιδιά που είχαν 

πολύ καλή έως άριστη επίδοση παρουσίασαν και καλύτερη ικανότητα στην 

αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων τους. Η διαφορά αυτή κρίθηκε στατιστικά 

σηµαντική µέσω της στατιστικής ανάλυσης (t = 2,278, (52), p = ,027 < ,05).  
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ-ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΧΑΜΗΛΗ-ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
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Σχήµα 2. ∆ιάγραµµα των διαστηµάτων εµπιστοσύνης  της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων των παιδιών ως προς τη σχολική τους επίδοση στη Νεοελληνική 

Γλώσσα 

 

 Στο σχήµα 2 βλέπουµε αναλυτικά τα αποτελέσµατα της επίδοσης των 

παιδιών στη Νεοελληνική Γλώσσα σε σχέση µε την ικανότητα αυτορρύθµισης 

των συναισθηµάτων τους. Όπως φαίνεται από το σχήµα, οι τιµές στην πρώτη 

οµάδα (παιδιά µε χαµηλή έως µέτρια επίδοση) κυµαίνονται από το 70 έως το 

84, ενώ η δεύτερη οµάδα (παιδιά µε πολύ καλή έως άριστη επίδοση) έχει 

φάσµα από το 80 έως το 87. Τα παιδιά, λοιπόν, που έχουν πολύ καλή και 

άριστη επίδοση στη Νεοελληνική Γλώσσα παρουσιάζουν και µεγαλύτερη 

ικανότητα αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων τους. Αντίθετα, τα παιδιά µε 

µέτρια και χαµηλή επίδοση στο ίδιο µάθηµα, παρουσιάζουν χαµηλότερη 

ικανότητα αυτορρύθµισης συναισθηµάτων. Ο µέσος όρος της οµάδας των 

παιδιών που έχουν πολύ καλή και άριστη επίδοση συµπίπτει µε το ανώτατο 
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όριο του διαστήµατος εµπιστοσύνης των παιδιών της οµάδας που έχουν 

χαµηλή και µέτρια επίδοση. Αξιοσηµείωτο είναι το µεγάλο εύρος των τιµών 

της οµάδας που έχει χαµηλή και µέτρια επίδοση. Αντίθετα, οι τιµές των 

υποκειµένων της οµάδας µε πολύ καλή και µέτρια επίδοση είναι 

συγκεντρωµένες κοντά στο µέσο όρο.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων ως προς τη σχολική επίδοση στα Μαθηµατικά   

 

 
 
 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 ΧΑΜΗΛΗ-ΜΕΤΡΙΑ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ-ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

 
 

t-test 

 
 

 
p 

Ν Μ sd Ν Μ sd  
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ  
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

18 80,61 13,298 34 82,44 9,789 

 

,515 

 
p>,05

 
 

 Από το σύνολο του δείγµατος που εξετάστηκε, τα 18 παιδιά ανήκουν 

στην κατηγορία της χαµηλής – µέτριας επίδοσης στο µάθηµα των 

Μαθηµατικών, ενώ τα υπόλοιπα 34 στην κατηγορία της πολύ καλής – άριστης 

επίδοσης.  

Ο µέσος όρος της επίδοσης των παιδιών (Μ = 80,61) που έχουν 

χαµηλή έως µέτρια επίδοση στα Μαθηµατικά βρίσκεται κοντά στο µέσο όρο 

της οµάδας των παιδιών που έχουν πολύ καλή έως άριστη επίδοση (Μ= 

82,44). Η µόνη διαφορά που παρουσιάζεται είναι η µεγαλύτερη τυπική 

απόκλιση της πρώτης οµάδας στα Μαθηµατικά (sd = 13,298), έναντι της 

δεύτερης οµάδας. Παρόλα αυτά, από τη στατιστική ανάλυση δεν προέκυψε  

συσχέτιση του µαθήµατος των Μαθηµατικών µε την αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων (t = ,515, (52), p = ,574 > ,05).  
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ-ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΧΑΜΗΛΗ-ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
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Σχήµα 3. ∆ιάγραµµα των διαστηµάτων εµπιστοσύνης της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων των παιδιών ως προς τη σχολική τους επίδοση στα Μαθηµατικά 

 

 Από το παραπάνω σχήµα βλέπουµε αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 

επίδοσης των παιδιών στα Μαθηµατικά σε σχέση µε την ικανότητα 

αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων τους. Οι τιµές στην πρώτη οµάδα (παιδιά 

µε χαµηλή έως µέτρια επίδοση) έχουν µεγάλο εύρος και κυµαίνονται από το 

74 έως το 87, ενώ στη δεύτερη οµάδα (παιδιά µε πολύ καλή έως άριστη 

επίδοση) από το 79 έως το 86. Επίσης, ο µέσος όρος των παιδιών µε χαµηλή 

έως µέτρια επίδοση βρίσκεται κοντά στο µέσο όρο των παιδιών µε πολύ καλή 

έως άριστη επίδοση. Εποµένως, τα παιδιά µε πολύ καλή έως άριστη επίδοση 

στα Μαθηµατικά, δεν αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους σε µεγαλύτερο 

βαθµό από τα παιδιά µε χαµηλή έως µέτρια επίδοση.  
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4.4. Συσχέτιση των δύο φύλων ως προς την ικανότητα αυτορρύθµισης 
συναισθηµάτων 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων ως προς το φύλο    

 
 

 

 
ΦΥΛΟ 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 
t-test  

 
p 

Ν Μ sd Ν Μ sd  
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ  
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

27 78,56 12,226 25 85,32 8,484 

 

2,300 
 

p<,05

 
 
 
 Από το σύνολο του δείγµατος που εξετάστηκε, τα 27 παιδιά ήταν 

αγόρια ενώ τα υπόλοιπα 25 ήταν κορίτσια. Τα αγόρια είχαν µέσο όρο 

επίδοσης στην ικανότητα αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων 78,56 και 

τυπική απόκλιση (sd) 12,26. Αντιθέτως, τα κορίτσια που εξετάστηκαν 

παρουσίασαν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ = 85,32) σε σχέση µε τα αγόρια και 

µικρότερη τυπική απόκλιση (sd = 8,484). Εποµένως, η διαφορά που 

παρουσιάστηκε στους µέσους όρους ανάµεσα στα δύο φύλα κρίνεται 

στατιστικά σηµαντική. Προέκυψε, λοιπόν, από τα αποτελέσµατα της έρευνας 

ότι τα κορίτσια έχουν καλύτερη ικανότητα στο να αυτορρυθµίζουν τα 

συναισθήµατά τους σε σχέση µε τα αγόρια (t = 2,300, (52), p = ,026 < ,05).  
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ΚΟΡΙΤΣΙΑΑΓΟΡΙΑ
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Σχήµα 4. ∆ιάγραµµα των διαστηµάτων εµπιστοσύνης της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων των παιδιών ως προς το φύλο 

 

  

 Η καλύτερη ικανότητα αυτορρύθµισης των κοριτσιών είναι εµφανής και 

από το παραπάνω σχήµα. Οι τιµές στα αγόρια κυµαίνονται από το 73 έως το 

84, ενώ στα κορίτσια από το 82 έως το 89. Η διασπορά, λοιπόν, των τιµών 

δεν είναι η ίδια και παρατηρείται ένα µεγάλο εύρος των τιµών στα αγόρια. 

Επίσης, οι µέσοι όροι αποκλίνουν πολύ µεταξύ τους.  
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4.5. Συσχέτιση αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και σχολικής επίδοσης 
µε ελεγχόµενη µεταβλητή το φύλο 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Μερική συσχέτιση (Partial Correlation) της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και 

της σχολικής επίδοσης µε ελεγχόµενη µεταβλητή το φύλο 

 
  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

 
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 
 

,469** 

**p<,01 
 
 
 Σύµφωνα µε τον πίνακα 7 παρατηρείται ότι όταν ελέγχουµε ως προς το 

φύλο των παιδιών ο συντελεστής συσχέτισης της ικανότητας αυτορρύθµισης 

των συναισθηµάτων και της σχολικής επίδοσης αυξάνεται. Αντίθετα, στον 

πίνακα 3 παρατηρήσαµε µία θετική συσχέτιση (,351) µεταξύ της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και της σχολικής επίδοσης όλων των 

υποκειµένων, ενώ όταν ελέγχουµε ως προς το φύλο των παιδιών η συσχέτιση 

αυτή φαίνεται να αυξάνεται (,469) και υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση (p = ,001 < ,01).    

 Στο διάγραµµα που ακολουθεί (σχήµα 5) φαίνεται καθαρά η θετική 

συσχέτιση της σχολικής επίδοσης µε την ικανότητα αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων ως προς το φύλο. Τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια που 

είχαν καλύτερη σχολική επίδοση είχαν και µεγαλύτερη ικανότητα να 

αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους.  
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ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
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σχολικής επίδοσης µε ελεγχόµενη µεταβλητή το φύλο 
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4.6. Απόψεις δασκάλων ως προς το τι δυσκολεύει τους µαθητές να 
έχουν υψηλότερες επιδόσεις και πώς εκείνοι τους βοηθούν να 
αποδώσουν καλύτερα 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Κατηγορίες δυσκολιών για υψηλότερες επιδόσεις σύµφωνα µε τους 

εκπαιδευτικούς  

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

% 

1. ∆ιάσπαση προσοχής 44,2 

2. Έλλειψη οργάνωσης και επιµέλειας 43,9 

3. Χαµηλή αυτοπεποίθηση 39,8 

4. Αρνητικά συναισθήµατα (όπως άγχος, φόβος) 39,8 

5. Υπερδιέγερση 34,6 

6. ∆ιαζευγµένοι  γονείς 3,8 

7. Έλλειψη ενδιαφέροντος 3,8 

8. Επιθετικότητα  3,8 

9. Ξενόγλωσση µητέρα και δίγλωσσο παιδί 1,9 

10. Πολύτεκνη οικογένεια 1,9 

 

 Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν 

από τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε τους παράγοντες που δυσκολεύουν τους 

µαθητές να έχουν υψηλότερες επιδόσεις. Οι απαντήσεις διαµορφώθηκαν σε 

κατηγορίες, το άθροισµα των οποίων δεν είναι το 100, διότι κάθε 

εκπαιδευτικός µπορούσε να δώσει περισσότερες από µία απαντήσεις. Η 

πρώτη κατηγορία, από πλευράς συχνότητας, που καταγράφηκε από τους 

εκπαιδευτικούς είναι η διάσπαση προσοχής (44,2%). Ακολουθεί η δεύτερη 

κατηγορία µε συχνότητα 43,9% και είναι η έλλειψη οργάνωσης και επιµέλειας. 

Η τρίτη κατηγορία που καταγράφηκε από τους εκπαιδευτικούς είναι η χαµηλή 

αυτοπεποίθηση του µαθητή και η τέταρτη τα αρνητικά συναισθήµατα (όπως 

άγχος και φόβος) µε  συχνότητα 39,8%. Στη συνέχεια, µε συχνότητα 34,6% 

ακολουθεί η πέµπτη κατηγορία που είναι η υπερδιέγερση. Οι διαζευγµένοι 

γονείς, η έλλειψη ενδιαφέροντος, η επιθετικότητα αποτελούν την έκτη, έβδοµη 
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και όγδοη κατηγορία αντίστοιχα µε συχνότητα 3,8% η καθεµιά. Οι τελευταίες 

κατηγορίες από πλευράς συχνότητας που καταγράφηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς είναι η ξενόγλωσση µητέρα και το δίγλωσσο παιδί (ένατη 

κατηγορία) και η πολύτεκνη οικογένεια (δέκατη κατηγορία) µε συχνότητα 

1,9%.   

 Οι κατηγορίες, µε µεγαλύτερη συχνότητα είναι η πρώτη (η διάσπαση 

προσοχής) και η δεύτερη (η έλλειψη οργάνωσης και επιµέλειας). Με µεγάλη 

συχνότητα, επίσης, ακολουθούν η τρίτη (η χαµηλή αυτοπεποίθηση), η τέταρτη 

(τα αρνητικά συναισθήµατα) και η πέµπτη κατηγορία (υπερδιέγερση). Οι 

κατηγορίες µε µικρότερη συχνότητα είναι η έκτη (οι διαζευγµένοι γονείς), η 

έβδοµη (η έλλειψη ενδιαφέροντος) και η όγδοη (η επιθετικότητα), ενώ µε 

ακόµα µικρότερη συχνότητα εµφανίζονται η ένατη (η ξενόγλωσση µητέρα και 

το δίγλωσσο παιδί) και δέκατη κατηγορία (η πολύτεκνη οικογένεια).  

 Από τα παραπάνω διαφαίνεται, επίσης, ότι η τρίτη (χαµηλή 

αυτοπεποίθηση), η τέταρτη (τα αρνητικά συναισθήµατα, όπως άγχος και 

φόβος) και η πέµπτη κατηγορία (υπερδιέγερση) που αφορούν στην ικανότητα 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων, έχουν καταγραφεί από τους εκπαιδευτικούς 

µε µεγάλη συχνότητα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Προτάσεις εκπαιδευτικών για υψηλότερες επιδόσεις των µαθητών 

 
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

% 

1. Καλλιέργεια ενδογενών κινήτρων 44,2 

2. Ενθάρρυνση και υποµονή από εκπαιδευτικό και γονείς 42,3 

3. Επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού 40,3 

4. Ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των 

παιδιών 

40,3 

5. Ενδυνάµωση αυτοπεποίθησης  38,4 

6. Συστηµατικό διάβασµα και κατάλληλη προετοιµασία από 

το σπίτι 

34,6 

7. Ενασχόληση µε εξωσχολικές δραστηριότητες για 

διεύρυνση γνώσεων 

9,6 

8. Μελέτη βιβλίων εκτός σχολικού πλαισίου 9,6 

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι 

εκπαιδευτικοί ως προς το πώς µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις. Όπως και στον προηγούµενο πίνακα (πίνακας 

8), οι προτάσεις των εκπαιδευτικών έχουν διαµορφωθεί σε κατηγορίες, το 

άθροισµα των οποίων δεν είναι το 100. Αρχικά προτείνουν, από πλευράς 

συχνότητας, την καλλιέργεια ενδογενών κινήτρων (44,2%). Η δεύτερη 

πρόταση είναι η ενθάρρυνση και υποµονή από τον εκπαιδευτικό και τους 

γονείς µε συχνότητα 42,3%. Ακολουθούν η τρίτη πρόταση, που είναι η 

επικοινωνία µεταξύ του εκπαιδευτικού και του παιδιού, και η τέταρτη που είναι 

η ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των παιδιών, µε συχνότητα 40,3%. Η 

πέµπτη (ενίσχυση αυτοπεποίθησης) και η έκτη πρόταση (συστηµατικό 

διάβασµα και κατάλληλη προετοιµασία από το σπίτι) που καταγράφηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς εµφανίζονται µε συχνότητα 38,4 % και 34,6% αντίστοιχα. 

Οι προτάσεις που εµφανίζονται σε µικρότερο βαθµό είναι η έβδοµη 

(ενασχόληση µε εξωσχολικές δραστηριότητες για διεύρυνση γνώσεων) και η 

όγδοη (µελέτη βιβλίων εκτός σχολικού πλαισίου) µε συχνότητα 9,6%. 
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 Οι προτάσεις, λοιπόν, µε µεγαλύτερη συχνότητα είναι η πρώτη 

(καλλιέργεια ενδογενών κινήτρων), η δεύτερη (ενθάρρυνση και υποµονή από 

τον εκπαιδευτικό και τους γονείς), η τρίτη (επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικού 

και παιδιού) και η τέταρτη (ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των 

παιδιών). Ακολουθούν µε µεγάλη συχνότητα, επίσης, η πέµπτη (ενδυνάµωση 

αυτοπεποίθησης) και η έκτη πρόταση (συστηµατικό διάβασµα και κατάλληλη 

προετοιµασία από το σπίτι). Οι προτάσεις που εµφανίζονται µε µικρότερη 

συχνότητα, είναι η έβδοµη (ενασχόληση µε εξωσχολικές δραστηριότητες για 

διεύρυνση γνώσεων) και η όγδοη (µελέτη βιβλίων εκτός σχολικού πλαισίου).  

 Από τα παραπάνω διαφαίνεται, επίσης, ότι η πρώτη (καλλιέργεια 

ενδογενών κινήτρων), η τέταρτη (ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ 

των παιδιών) και η πέµπτη κατηγορία (ενδυνάµωση αυτοπεποίθησης) που 

αφορούν στην ικανότητα αυτορρύθµισης συναισθηµάτων, έχουν καταγραφεί 

από τους εκπαιδευτικούς µε µεγάλη συχνότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Συζήτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας 
 
 
 Στην προηγούµενη ενότητα παρουσιάσαµε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας, τα οποία σχολιάζουµε σε αυτό το κεφάλαιο και τα 

συγκρίνουµε µε τα ευρήµατα άλλων ερευνητών. Στη συνέχεια αναφέρουµε τα 

συµπεράσµατα και τους περιορισµούς της παρούσας έρευνας και 

διατυπώνουµε τις ψυχοπαιδαγωγικές προτάσεις, στηριζόµενοι στα 

αποτελέσµατα της µελέτης µας. Στα πλαίσια των ψυχοπαιδαγωγικών 

προτάσεων, αναφέρουµε το ρόλο της οικογένειας, προσχολικής εκπαίδευσης 

και γενικότερα του σχολείου, ως φορέων υπεύθυνων για τη συναισθηµατική 

αγωγή.   

 Πριν περάσουµε στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνας, 

θεωρούµε σηµαντικό να αναφέρουµε ότι µία πρώτη µορφή ανάλυσης 

(Cronbach`s alpha) που έγινε στο ερωτηµατολόγιο αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων που χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα  µελέτη, έδειξε ότι το 

ερωτηµατολόγιο αυτό είναι αξιόπιστο. Χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 

ελληνικό δείγµα, και λόγω της αξιοπιστίας του, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

αργότερα και από άλλους µελετητές για ερευνητικούς σκοπούς. Πρόκειται, 

δηλαδή, για µία νέα κλίµακα µέτρησης της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης 

για τα ελληνικά δεδοµένα. 

 

5.1. Συσχέτιση αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση 
   
 Όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

επεξεργασία των δεδοµένων, η ικανότητα αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση. Η σχέση αυτή δηλώνει ότι 

οι µαθητές µε καλή σχολική επίδοση στα µαθήµατα, µπορούν και 

αυτορρυθµίζουν καλύτερα τα συναισθήµατά τους σε σχέση µε τα παιδιά που 

έχουν χαµηλή σχολική επίδοση. Το εύρηµα αυτό φαίνεται να συµβαδίζει µε τις 

µέχρι τώρα έρευνες που υποστηρίζουν ότι η ικανότητα αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση (Bastian, Burns & 
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Nettelbeck, 2005, Borkousky & Thorpe 1994, Eisenberg, 2005, Graziano et 

al., 2007, Gumora & Arsenio, 2002, Hill & Craft, 2003, Howse, et al., 2003, 

Kurdek & Sinclair, 2000, Lam & Kirby, 2002,  Lyons & Schneider, 2005, 

Parker et al., 2004, Parker et al., 2004, Petrides, Frederickson & Furnham, 

2004, Phillips et al., 2002, Raver, 2002, Sanson, Hemphill & Smart, 2004, 

Wills et al., 2001). 

 

5.2. Συσχέτιση αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη Νεοελληνική 
Γλώσσα και τα Μαθηµατικά 
 
 Πέρα από τη διερεύνηση της σχέσεως της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση σε όλα τα µαθήµατα της ∆΄ τάξης 

∆ηµοτικού, θελήσαµε να εξετάσουµε περαιτέρω τη σχέση αυτή ειδικότερα στο 

µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Από την έρευνα 

προέκυψε ότι η ικανότητα αυτορρύθµισης συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη 

σχολική επίδοση στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αυτό σηµαίνει ότι 

τα παιδιά που αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους σε µεγάλο βαθµό, 

έχουν πολύ καλή έως άριστη σχολική επίδοση στη Νεοελληνική Γλώσσα. 

Αντίθετα, τα παιδιά µε χαµηλή έως µέτρια σχολική επίδοση αυτορρυθµίζουν 

λιγότερο τα συναισθήµατά τους. Τα πορίσµατα, λοιπόν, της παρούσης 

έρευνας έρχονται να συµφωνήσουν µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών, στις 

οποίες βρέθηκε σχέση ανάµεσα στη συναισθηµατική αυτορρύθµιση και τη 

σχολική επίδοση στη γλώσσα (Graziano et al., 2007, Gumora & Arsenio, 

2002, Eisenberg et al., 2005, Hill & Craft, 2003, Howse et al., 2003, Kurdek & 

Sinclair, 2000, Wills et al., 2001).  

  Όσον αφορά στο µάθηµα των Μαθηµατικών, δε βρέθηκε να υπάρχει 

σχέση µε την ικανότητα αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων, γεγονός που 

δηλώνει ότι τα παιδιά µε πολύ καλή έως άριστη επίδοση στα Μαθηµατικά δεν 

αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους σε µεγάλο βαθµό. Είδαµε από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ότι αρκετές έρευνες συνέδεσαν θετικά την 

ικανότητα αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων µε τα Μαθηµατικά (Graziano et 

al., 2007, Gumora & Arsenio, 2002, Eisenberg, Sadovsky & Spinrad, 2005, 

Hill & Craft, 2003, Howse et al., 2003, Kurdek & Sinclair, 2000, Wills et al., 

2001). Συγκεκριµένα, ο Graziano και οι συνεργάτες του (2007) βρήκαν θετική 
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συσχέτιση ανάµεσα στην ικανότητα αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και 

σχολικής επίδοσης στα Μαθηµατικά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ανάλογα 

είναι και τα ευρήµατα του Howse και των συνεργατών του (2003) σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσµατα της µελέτης των Gumora και Arsenio 

(2002) σε µεγαλύτερα παιδιά (ηλικίας 11-14 ετών) έδειξαν, επίσης, ότι η 

συναισθηµατική αυτορρύθµιση σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση στα 

Μαθηµατικά.  Εποµένως, το εύρηµα της παρούσας µελέτης δε συµφωνεί µε 

τα πορίσµατα άλλων ερευνών. 

 

5.3. Συσχέτιση της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και της σχολικής 
επίδοσης ως προς το φύλο 
  
  Όσον αφορά στη συσχέτιση της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων στα 

δύο φύλα, τα αποτελέσµατα της µελέτης µας έδειξαν ότι τα κορίτσια 

αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τα 

αγόρια. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα άλλων ερευνών, τα κορίτσια καταφέρνουν 

να αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατα τους καλύτερα σε σύγκριση µε τα 

αγόρια, λόγω της αποφυγής αρνητικών επιπτώσεων ή της προσδοκίας 

αύξησης των θετικών αποτελεσµάτων, της προστασίας της αυτοεκτίµησης, 

της διατήρησης ή διεύρυνσης των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών 

νόρµων (Davis, 1995, Saarni, 1988, Underwood & Hurley, 1999). Εποµένως, 

το εύρηµα της παρούσας έρευνας φαίνεται να συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα 

άλλων µελετών.  

 Πέρα από τη συσχέτιση του φύλου µε τη συναισθηµατική 

αυτορρύθµιση, θελήσαµε να εξετάσουµε τη σχέση της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων και της σχολικής επίδοσης µε ελεγχόµενη µεταβλητή το φύλο. 

Η συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι υπάρχει σηµαντική 

συσχέτιση της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης µε τη σχολική επίδοση ως 

προς το φύλο. Αυτό σηµαίνει ότι τα κορίτσια και τα αγόρια µε υψηλές σχολικές 

επιδόσεις, αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους σε µεγάλο βαθµό. Το 

εύρηµα αυτό «φέρνει στο φως» νέα στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν τη 

σχέση της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης µε τη σχολική επίδοση, µίας 

σχέσης που δε διαφοροποιείται ανάµεσα στα δύο φύλα. Το εύρηµα αυτό 

φαίνεται να συµφωνεί µε τη µελέτη του Parker και των συνεργατών του 
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(2004), οι οποίοι δε βρήκαν διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα, όταν εξέτασαν 

τη σχέση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (επιµέρους στοιχείο της οποίας 

είναι η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων) και της σχολικής επίδοσης (Parker et 

al., 2004). 

 

5.4. Απόψεις δασκάλων ως προς τι δυσκολεύει τους µαθητές να έχουν  
υψηλότερες επιδόσεις και πώς εκείνοι τους βοηθούν να αποδώσουν 
καλύτερα 
  
 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να έχουν 

υψηλές σχολικές επιδόσεις, κυρίως, γιατί διασπάται η προσοχή τους είτε από 

το παιχνίδι, είτε από τους συµµαθητές τους ή από άλλα πράγµατα που δεν 

αφορούν στο µάθηµα, έχουν έλλειψη οργάνωσης και επιµέλειας όσον αφορά 

στο διάβασµά τους, έχουν χαµηλή αυτοπεποίθηση, κυριεύονται από αρνητικά 

συναισθήµατα, όπως από το άγχος της αποτυχίας και το φόβο 

αποδοκιµασίας των συµµαθητών τους και των γονέων τους, βρίσκονται γενικά 

σε µία υπερδιέγερση, δηλαδή, είναι διαρκώς αναστατωµένα και ανήσυχα. 

Τέλος, σε πολύ µικρότερο βαθµό, οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τη χαµηλή 

σχολική επίδοση α) σε οικογενειακούς παράγοντες, δηλαδή στο διαζύγιο των 

γονέων, την ξενόγλωσση µητέρα και διγλωσσία του παιδιού, την πολύτεκνη 

οικογένεια και β) σε ατοµικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την 

επιθετικότητα του παιδιού, την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα µαθήµατά του 

και γενικότερα για το σχολείο.  

 ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι τρεις κατηγορίες δυσκολιών (χαµηλή 

αυτοπεποίθηση, αρνητικά συναισθήµατα όπως άγχος και φόβος, 

υπερδιέγερση) που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί πολύ σηµαντικές (λόγω της 

µεγάλης συχνότητας στις καταγραφές τους) συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη στην ευρύτερη της έννοια και πιο συγκεκριµένα, 

µε την ικανότητα αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων. Εποµένως, 

διαπιστώνεται και ποιοτικά η σχέση της σχολικής επίδοσης µε τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη και ειδικότερα µε την ικανότητα αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων. 

 Όσον αφορά στους τρόπους µε τους οποίους µπορούν οι ίδιοι να 

βοηθήσουν τους µαθητές τους να έχουν καλύτερες επιδόσεις, οι εκπαιδευτικοί 
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προτείνουν την καλλιέργεια ενδογενών κινήτρων στα παιδιά, τη διαρκή δική 

τους αλλά και των γονέων ενθάρρυνση και υποµονή, την επικοινωνία µεταξύ 

του εκπαιδευτικού και των παιδιών, την ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ 

των συµµαθητών αλλά και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, το συστηµατικό 

διάβασµα και την κατάλληλη προετοιµασία από το σπίτι. Επιπλέον, πιστεύουν 

ότι θα βοηθήσει σε µικρότερο βαθµό η ενασχόληση των παιδιών µε 

εξωσχολικές δραστηριότητες και η µελέτη βιβλίων εκτός σχολικού πλαισίου.  

 ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί προτείνουν για τη 

βελτίωση της σχολικής επίδοσης των µαθητών τους, µια σειρά στρατηγικών 

που συµφωνούν µε τη συναισθηµατική αγωγή. Συγκεκριµένα, κυρίως οι 

προτάσεις: καλλιέργεια ενδογενών κινήτρων, ενίσχυση διαπροσωπικών 

σχέσεων µεταξύ των παιδιών και ενδυνάµωση αυτοπεποίθησης, που 

απαντώνται σε µεγάλο βαθµό από τους εκπαιδευτικούς, συνδέονται µε τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη και ειδικότερα µε τη συναισθηµατική 

αυτορρύθµιση. 

 Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η µειωµένη αυτορρύθµιση 

των συναισθηµάτων διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην σχολική 

επίδοση, γι` αυτό και πρέπει, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, να 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη αυτές οι παράµετροι. Γι` αυτό, λοιπόν, 

προτείνεται η καλλιέργεια ενδογενών κινήτρων, η ενίσχυση των 

διαπροσωπικών σχέσεων και η ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης για τη 

βελτίωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού.  

 

5.5. Συµπεράσµατα 
  
 Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσεως της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση σε παιδιά ∆ηµοτικού, 

ηλικίας 9-10 ετών. Όπως έδειξε η βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

πραγµατοποιήσαµε, συναισθηµατική αυτορρύθµιση σχετίζεται µε τη σχολική 

επίδοση. 

 Στο εµπειρικό µέρος της εργασίας µας, ερευνήσαµε τη σχέση της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση σε παιδιά ηλικίας 9 

ετών 5 µηνών έως 10 ετών και 4 µηνών. Στηριζόµενοι στις απόψεις που 

κυριαρχούν στον ερευνητικό χώρο πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, κάναµε τις 
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εξής υποθέσεις: 1) Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική 

επίδοση, 2) η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική 

επίδοση, στη Νεοελληνική γλώσσα και τα Μαθηµατικά, 3) η αυτορρύθµιση 

συναισθηµάτων σχετίζεται ή διαφοροποείται µε το φύλο του µαθητή, 4) η 

αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και η σχολική επίδοση σχετίζονται µε το φύλο 

του µαθητή. 

 Τα συµπεράσµατα της έρευνάς µας µπορούν να συνοψισθούν στα 

εξής: 

1. Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση, 

γεγονός που σηµαίνει ότι οι µαθητές µε καλή σχολική επίδοση σε όλα 

τα µαθήµατα, αυτορρυθµίζουν καλύτερα τα συναισθήµατά τους από 

τους µαθητές µε χαµηλή σχολική επίδοση. 

2. Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση στη 

Νεοελληνική Γλώσσα, αλλά όχι στα Μαθηµατικά. Οι µαθητές, δηλαδή, 

µε πολύ καλή έως άριστη σχολική επίδοση στο µάθηµα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας, αυτορρυθµίζουν καλύτερα τα συναισθήµατά 

τους από τους µαθητές µε χαµηλή έως µέτρια επίδοση. Αντίθετα, στο 

µάθηµα των Μαθηµατικών δεν υπάρχει συσχέτιση. 

3. Στη σχέση αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε το φύλο, τα κορίτσια 

έχουν καλύτερη ικανότητα αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων τους 

από τα αγόρια. 

4. Η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων και η σχολική επίδοση σχετίζονται µε 

το φύλο του µαθητή. Ο έλεγχος της συσχέτισης της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων µε τη σχολική επίδοση ως προς το φύλο προέκυψε 

στατιστικά σηµαντικός. Αυτό δηλώνει ότι τόσο τα αγόρια, όσο και τα 

κορίτσια που αυτορρυθµίζουν σε µεγάλο βαθµό τα συναισθήµατά τους, 

έχουν και πολύ καλές σχολικές επιδόσεις.  
5. Το ερωτηµατολόγιο αυτορρύθµισης συναισθηµάτων που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη, κατόπιν στατιστικής 

ανάλυσης, φάνηκε να είναι αξιόπιστο, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι 

µία νέα κλίµακα µέτρησης της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης, η 

οποία µπορεί να εφαρµοστεί στην Ελλάδα από άλλες µελέτες για 

ερευνητικούς σκοπούς. 
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5.6. Περιορισµοί της έρευνας 
 
 Τα συµπεράσµατα της έρευνας υπόκεινται σε περιορισµούς, που 

οφείλονται στο είδος της έρευνας, στον τρόπο επιλογής του δείγµατος και στα 

όργανα συλλογής των δεδοµένων. Ειδικότερα: 

1. Η έρευνα που πραγµατοποιήσαµε κατατάσσεται στις εξερευνητικές 

µελέτες (exploratory studies), διότι από όσο γνωρίζουµε, δεν έχει γίνει 

καµία σχετική έρευνα στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτόν, από τον 

πληθυσµό των παιδιών που φοιτούν στη ∆΄ τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου, 

περιοριστήκαµε στα πλαίσια της έρευνάς µας, στην επιλογή µόνο ενός 

σχολείου. Με την παρούσα έρευνα προσπαθήσαµε να φέρουµε τα 

πρώτα στοιχεία, που θα αποτελέσουν το έναυσµα για περαιτέρω 

µελέτη.  

2. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε, όσον αφορά στη µέθοδο της 

παρούσας έρευνας, ότι η αξιολόγηση που πραγµατοποιήσαµε 

(συµπλήρωση ερωτηµατολογίων), βασίστηκε στις εκτιµήσεις των 

εκπαιδευτικών, χωρίς να λάβουµε υπόψη τις αντιλήψεις των παιδιών ή 

των γονέων τους. Επίσης, µην ξεχνάµε ότι από την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών, παρά τις θετικές πλευρές της, υπεισέρχεται και το 

στοιχείο της υποκειµενικότητας.  

3. Επίσης, τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν για να συλλεχθούν 

τα δεδοµένα, δεν ήταν σταθµισµένα σε ελληνικό δείγµα. Εποµένως, η 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνει µε επιφύλαξη. 

 

5.7. Μελλοντικές προτάσεις 
 
 Οι µελλοντικές προτάσεις βάση της παρούσης έρευνας είναι οι εξής:  

 
1. Η µελέτη της αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων µε τη σχολική 

επίδοση πρέπει να µελετηθεί εις βάθος. Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα, 

από όσο γνωρίζουµε, δεν έχει γίνει καµία σχετική έρευνα. Από την 

πλευρά µας προσπαθήσαµε να φέρουµε τα πρώτα στοιχεία, που θα 

αποτελέσουν το έναυσµα για περαιτέρω µελέτη. Φυσικά, απαραίτητο 

είναι στις επόµενες έρευνες το δείγµα να είναι µεγαλύτερο, για να 
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διασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. Χρειάζεται, λοιπόν, να 

γίνουν περισσότερες έρευνες στην ίδια θεµατική σε παιδιά 

Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού Σχολείου, Γυµνασίου, Λυκείου και σε 

σπουδαστές Πανεπιστηµίου. 

2. Η αξιολόγηση της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης και σχολικής 

επίδοσης προήλθε µόνο από τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών. Καλό 

θα ήταν µελλοντικοί ερευνητές να λάβουν υπόψη τους τη 

συναισθηµατική εµπειρία του παιδιού, προερχόµενη από το ίδιο το 

παιδί, από τους ίδιους τους γονείς του ή κάποια άλλα άτοµα του στενού 

οικογενειακού περιβάλλοντός του. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να 

συσχετιστούν οι περιγραφές που έκαναν οι δάσκαλοι για τους µαθητές 

τους, µε τις περιγραφές των γονέων για τα παιδιά τους.  

3. Επίσης, τα µέσα συλλογής που χρησιµοποιήσαµε µπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση σε µελλοντικές έρευνες για τη διερεύνηση της 

αυτορρύθµισης συναισθηµάτων και τη σχέση της µε τη σχολική 

επίδοση. Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνουν προσπάθειες από µελλοντικές 

έρευνες να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν µε σταθµισµένα τεστ τη 

σχολική επίδοση µε τη συναισθηµατική αυτορρύθµιση και γενικότερα τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η σύνταξη και στάθµιση και στη χώρα µας 

έγκυρων και αξιόπιστων τεστ από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των 

Πανεπιστηµίων σε συνεργασία και µε άλλους φορείς, θα βοηθήσουν 

πολλαπλώς στη διερεύνηση της αυτορρύθµισης συναισθηµάτων µε τη 

σχολική επίδοση. 

4. Στην παρούσα µελέτη δε διερευνήθηκε η σχέση της συναισθηµατικής 

αυτορρύθµισης και της σχολικής επίδοσης σε σχέση µε την ηλικία και 

το  κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. Συστήνεται, λοιπόν, 

η υλοποίηση διαχρονικών µελετών και µη, για τη διερεύνηση των 

σχέσεων αυτών, καθώς και πειραµατικών ερευνών που θα µπορούσαν 

να δώσουν έµφαση σε µεθόδους αποτελεσµατικών στρατηγικών που 

θα βοηθήσουν το παιδί να κατακτήσει τη συναισθηµατική 

αυτορρύθµιση και γενικότερα τη συναισθηµατική νοηµοσύνη.  
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5.8. Ψυχοπαιδαγωγικές προτάσεις  
 
 Η παρούσα ερευνητική εργασία, η οποία µελετάει την αυτορρύθµιση 

συναισθηµάτων µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου και τη σχέση της µε τη σχολική 

επίδοση, κατέληξε σε χρήσιµα ευρήµατα και προβληµατισµούς. ∆ε θα πρέπει 

να παραβλέψουµε το γεγονός ότι η µελέτη της αυτορρύθµισης 

συναισθηµάτων είναι ένα νέο πεδίο στον ελλαδικό χώρο. 

Τα ευρήµατα που προέκυψαν έπειτα από τη διεξαγωγή της µελέτης, 

µπορεί να φανούν χρήσιµα όχι µόνο σε παιδιά, αλλά και σε γονείς και 

παιδαγωγούς. Γνωρίζοντας ότι η ικανότητα αυτορρύθµισης των 

συναισθηµάτων σχετίζεται µε τη σχολική επιτυχία, η οικογένεια και το σχολείο 

από νωρίς θα πρέπει να ασκήσουν στα παιδιά κατάλληλη αγωγή, ώστε εκείνα 

να µάθουν πώς να χρησιµοποιήσουν τις συγκινήσεις τους ως εργαλεία προς 

την επιτυχία.  

 H συναισθηµατική αγωγή αφορά όλα τα παιδιά και γενικά όλους τους 

ενήλικες που φροντίζουν και ασχολούνται µε τα παιδιά. Ο συναισθηµατικός, 

όµως, τρόπος διαπαιδαγώγησης απαιτεί εκµάθηση νέων δεξιοτήτων από τους 

ενήλικες, ώστε να είναι σε θέση να «εκπαιδεύσουν» τα παιδιά σε κοινωνικές 

και συναισθηµατικές δεξιότητες. Για το λόγο αυτόν, τα πορίσµατα της 

παρούσης έρευνας, µπορούν να συµβάλλουν στην οργάνωση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων, ηµερίδων, σεµιναρίων για γονείς και εκπαιδευτικούς που θα 

τους δίνουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τη σηµαντικότητα της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της καλλιέργειάς της στα παιδιά από µικρή 

κιόλας ηλικία. 

    

5.8.1. Εφαρµογές στην οικογένεια  

 

 Η οικογένεια, αποτελεί το πρώτο σχολείο της συναισθηµατικής αγωγής 

του παιδιού. Η διαµόρφωση της συναισθηµατικής συµπεριφοράς γίνεται στα 

πρώτα χρόνια της ζωής του ατόµου, παρότι αυτές οι ικανότητες συνεχίζουν να 

διαµορφώνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας (Goleman, 1998). 

Η συναισθηµατική αγωγή αρχίζει, λοιπόν, από τις πρώτες κιόλας µέρες της 

ζωής και συνεχίζεται σε όλη την παιδική ηλικία. Όλες οι µικρές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ παιδιού και γονέα έχουν ένα συναισθηµατικό 
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υπόβαθρο και µε την επανάληψη αυτών των µηνυµάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της παιδικής ηλικίας, τα παιδιά διαµορφώνουν τον πυρήνα της 

συναισθηµατικής υπόστασής τους. Πιο συγκεκριµένα, οι γονείς οφείλουν: 

• Να συζητούν µε το παιδί για τα συναισθήµατά του, να το βοηθούν να τα 

κατανοήσει, να τα αναγνωρίζει τη στιγµή που τα βιώνει και να µπορούν να 

τα ονοµάζουν µε ακρίβεια. Η αναγνώριση, ιδίως, των αρνητικών 

συναισθηµάτων αποτελεί µια σηµαντική διαδικασία, αφού µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα δοµηθούν και άλλες ικανότητες, 

όπως η αντιµετώπιση των συναισθηµάτων που προκαλούν θυµό, φόβο ή 

άγχος ή η εκµάθηση διαδικασιών επίλυσης προβληµάτων.   

• Να βοηθήσουν το παιδί να µάθει να εµπιστεύεται, να χειρίζεται, να 

χαλιναγωγεί τα συναισθήµατά του και να βρίσκει λύσεις στα προβλήµατά 

του όταν εκείνο έρχεται αντιµέτωπο µε ποικίλες νέες καταστάσεις 

προβληµατισµού. Η σταδιακή εξοικείωση µε το καινούριο θα βοηθήσει το 

παιδί να αντιµετωπίσει  ποικίλες συναισθηµατικές καταστάσεις και να 

αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Στο σηµείο αυτό, οφείλουν να παρέχουν 

έµµεση κοινωνική και συναισθηµατική υποστήριξη. Η συµπάθεια, η 

επιµονή και η υποµονή που δείχνουν οι γονείς είναι πολύ σηµαντικά. Η 

επιµονή και η υποµονή αποτελούν χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς, τα 

οποία κρίνεται απαραίτητο να αποκτήσει το παιδί. Οι γονείς οφείλουν να 

δείξουν στο παιδί ότι, όταν υποµένει σε µία νέα κατάσταση, τα αρχικά 

αρνητικά συναισθήµατα θα είναι µικρής χρονικής διάρκειας και στη 

συνέχεια θα συνηθίσει τη νέα κατάσταση και ίσως να αντλεί ευχαρίστηση 

και χαρά από αυτή.  

•  Να έχουν το ρόλο του «ακροατή», προσπαθώντας µέσω λεκτικών και µη 

λεκτικών διόδων (π.χ. στάση του σώµατος, εκφράσεις προσώπου, 

χειρονοµίες) να κατανοήσουν την οπτική των παιδιών και να προσφέρουν 

τον εαυτό τους ως στήριγµα στην περίπτωση που τα αισθήµατα που 

εκφράζονται είναι δυσάρεστα και οδηγούν σε συγκρούσεις. 

• Να βοηθήσουν το παιδί, µέσα στα πλαίσια της γνωριµίας του µε το 

καινούριο, να δηµιουργήσει φιλικές σχέσεις. Η πρόσκληση άλλων παιδιών 

στο σπίτι, έτσι ώστε να βιώνει το παιδί την εµπειρία της επαφής µε τα άλλα 

παιδιά (π.χ. µέσω του παιχνιδιού) σε ένα γνώριµο και φιλικό περιβάλλον, 
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όπως είναι το σπίτι κρίνεται απαραίτητη. Τα παιδιά θα αναπτύξουν 

διαπροσωπικές σχέσεις και θα µάθουν να αυτορρυθµίζουν τα 

συναισθήµατά τους µε θετικό τρόπο προκειµένου να τις διατηρήσουν.  

• Να συζητούν µε το παιδί τους για τα συναισθήµατα που οι ίδιοι βιώνουν και 

να µοιράζονται µαζί του τυχόν δικές τους εµπειρίες βίωσης θετικών και 

αρνητικών συναισθηµάτων. Επειδή τα παιδιά θεωρούν τους γονείς τους 

ως πρότυπα, θα αισθανθούν καλύτερα τα ίδια αν ξέρουν ότι και οι γονείς 

τους βιώνουν παρόµοια συναισθήµατα µε τα δικά τους. Αν οι γονείς 

παράλληλα τους αναφέρουν και τον τρόπο που οι ίδιοι αντιµετωπίζουν τα 

συναισθήµατά τους, τα παιδιά θα έχουν ένα ισχυρό µοντέλο να 

ακολουθήσουν. Το παιδί πρέπει να µάθει να αναγνωρίζει και να εκφράζει 

λεκτικά τα συναισθήµατά του κι αυτό µπορεί να γίνει, µόνο όταν και οι ίδιοι 

οι γονείς µιλούν για τα δικά τους συναισθήµατα µπροστά στο παιδί.  

•  Να διαβάζουν στα παιδιά ιστορίες που περιλαµβάνουν περιπτώσεις άλλων 

παιδιών (ήρωες της ιστορίας) που ξεπέρασαν αρνητικά συναισθήµατά 

τους, κάτι που βοηθάει πολύ να συµπεριφερθούν κι εκείνα µε τον ίδιο 

τρόπο. Ιστορίες, επίσης, που ασχολούνται µε τη σηµασία των ανθρώπινων 

σχέσεων και της φιλίας γενικότερα, βοηθούν σηµαντικά στο χειρισµό 

αρνητικών συναισθηµάτων και στην υιοθέτηση της κοινωνικής 

συµπεριφοράς.  

 

5.8.2. Εφαρµογές στην προσχολική εκπαίδευση και στο σχολείο 

 

 Η εκπαίδευση των παιδιών σε θέµατα που αφορούν στη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη πρέπει να πραγµατοποιείται όχι µόνο από τους 

γονείς αλλά και από το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί µέσα από τα επιµορφωτικά 

σεµινάρια και την κατάλληλη ευαισθητοποίηση, µπορούν να αποτελέσουν 

τους φορείς της συναισθηµατικής αγωγής, βοηθώντας τα παιδιά να 

αποκτήσουν κοινωνικές και συναισθηµατικές ικανότητες. Όλες οι στρατηγικές 

που περιγράψαµε παραπάνω αφορούν όχι µόνο τους γονείς αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι οφείλουν να ξεκινήσουν τη συναισθηµατική αγωγή 

ήδη από το Νηπιαγωγείο.  
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Τα πορίσµατα, λοιπόν, της παρούσας έρευνας αφορούν όχι µόνο στα 

παιδιά που φοιτούν στο ∆ηµοτικό Σχολείο αλλά και στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, διότι στην ηλικία αυτή θεµελιώνονται οι βάσεις για τη συναισθηµατική 

αγωγή. Έτσι, η προσχολική εκπαίδευση µπορεί να στηρίξει την παιδαγωγική 

της προσπάθεια σε δραστηριότητες που ενισχύουν στα παιδιά την 

αυτορρύθµιση των συναισθηµάτων τους και γενικότερα της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, ενισχύοντας σ` αυτά τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να 

προετοιµαστούν για τη µελλοντική ανάγκη ρύθµισης της σχολικής τους 

επίδοσης. Οργανωµένα, λοιπόν, προγράµµατα µε κατάλληλες δραστηριότητες 

χρειάζεται να εφαρµοστούν στο Νηπιαγωγείο, µε τα οποία να επιδιώκεται η 

πρόληψη αρνητικών κοινωνικών συµπεριφορών και η άσκηση των 

συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και γενικά της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης. 

Μερικά παραδείγµατα οργάνωσης δραστηριοτήτων, αποτελούν: 

• Το θεατρικό παιχνίδι: µε συνοδεία ποικίλων ηχητικών και οπτικών 

ερεθισµάτων, µουσικής, θεατρικής ένδυσης κ.λπ. 

• Η λογοτεχνία: µε κατάλληλες ιστορίες, παραµύθια, µύθους, µε τη 

βοήθεια και υποστηρικτικών εικόνων. 

• Η µουσικοκινητική: µε συνδυασµό κίνησης/µίµησης, µουσικής, 

λόγου. 

• Τα οµαδικά παιχνίδια: µε γνωριµία των µελών της οµάδας, σεβασµό 

της σειράς, επικοινωνία, ανταλλαγές. 

• Οι εικαστικές τέχνες: εργαστήρια ζωγραφικής σε µεγάλες επιφάνειες, 

µε συνοδεία µουσικής, µε χρήση όχι µόνο εργαλείων, αλλά και 

συµµετοχής του σώµατος.  

 Επίσης, από την πλευρά του εκπαιδευτικού θα πρέπει να αξιοποιεί µε 

δική του πρωτοβουλία τις παρουσιαζόµενες ευκαιρίες έκφρασης των 

συναισθηµάτων για να θέτει όρια και να συζητά για αποδεκτές εκφράσεις 

των συναισθηµάτων, για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες 

επίλυσης προβληµάτων. Η ίδια διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί και 

µε πρωτοβουλία των ίδιων των παιδιών µέσα από την προσέγγιση µε τη 

µέθοδο project (σχέδια εργασίας), αφού κατά την εξέλιξη αυτών 

παρουσιάζονται αρκετές περιστάσεις, όπου τα µέλη της οµάδας 
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συνεργάζονται για την επίλυση των διαφωνιών που προκύπτουν. Εν 

κατακλείδι, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 

οικογένεια και µε όλους τους εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Στο πρόγραµµά του θα πρέπει να οργανώνει δραστηριότητες τέτοιες, 

ώστε να ενισχύει τα θετικά συναισθήµατα και να αποφορτίζει τα αρνητικά, 

αξιοποιώντας τα παράλληλα στη µάθηση. Η τάξη θα πρέπει να διαθέτει µια 

γωνιά για χαλάρωση, κατάλληλα διαµορφωµένη, ενώ η χωροταξική 

διαµόρφωση θα πρέπει να αποπνέει αίσθηµα ασφάλειας.  

 Σ` αυτό το πνεύµα χρειάζεται να οργανωθούν δραστηριότητες 

γνωριµίας και βιωµατικής προσέγγισης µε τα συναισθήµατα, οι οποίες 

φιλοδοξούν να ασκήσουν σε αντίστοιχες δεξιότητες, στην κατεύθυνση όχι 

µόνο της κατανόησης και ρύθµισης συναισθηµάτων, αλλά και της 

υποστηρικτικής παρέµβασης και πρόληψης. 

 Γενικότερα, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζεται να δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και το κατάλληλο 

κλίµα, ώστε τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήµατά 

τους, να εφαρµόζουν διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων και συγκρούσεων, 

να συζητούν για την επιλογή των λύσεων, να αντιλαµβάνονται τη θέση και 

την οπτική των άλλων και να ασκούνται στον έλεγχο και το χειρισµό των 

δυσάρεστων, ιδίως, συναισθηµάτων. Πρέπει, δηλαδή, να επικεντρωθούν σε 

δραστηριότητες που θα αναβαθµίζουν την αυτορρύθµιση των 

συναισθηµάτων, την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία, τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, την οµαδοσυνεργατική µάθηση, την εµπειρικο-βιωµατική γνώση 

των παιδιών και να εισάγουν προγράµµατα ανάπτυξης της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης. 

  Η συναισθηµατική αγωγή πρέπει να αποτελεί µέρος της σχολικής 

πραγµατικότητας, εφόσον τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα καθηµερινά µε 

ποικίλες καταστάσεις. Συχνά έρχονται σε σύγκρουση µε τους συµµαθητές 

τους, περνούν το στάδιο της µετάβασης από το Νηπιαγωγείο, στο ∆ηµοτικό 

σχολείο, το Γυµνάσιο, το Λύκειο και το Πανεπιστήµιο, που συνοδεύεται από 

ανάµεικτα συναισθήµατα και ευρύτερες αλλαγές και καλούνται γενικότερα να 

προσαρµοστούν και να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά. 

 Η συναισθηµατική αγωγή και η καλλιέργεια της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης (στην οποία εντάσσεται η συναισθηµατική αυτορρύθµιση) 



 107

προετοιµάζει ουσιαστικά τα παιδιά να γίνουν δεκτικά σε έννοιες, όπως είναι 

η διαφορετικότητα, ο αµοιβαίος σεβασµός, η κατανόηση απέναντι στον 

συνάνθρωπο. Επιπλέον, τα ίδια τα παιδιά διερευνώντας και κατανοώντας 

καλύτερα τον εσωτερικό τους κόσµο, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν 

καλύτερα τις δυνατότητές τους και να αισθάνονται πιο χαρούµενα και 

δηµιουργικά. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί θέτουν τα θεµέλια για 

τη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος στην τάξη, που προάγει τη µάθηση και 

την ψυχική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, ενώ οι ίδιοι έχουν την ευκαιρία 

να βελτιώσουν την επικοινωνία τους τόσο µέσα στο σχολικό πλαίσιο, όσο 

και έξω από αυτό. 

 Όλα τα παραπάνω µπορούν να µας βοηθήσουν, ώστε τα παιδιά να 

αναβαθµίσουν τόσο τις ενδοπροσωπικές ικανότητες όσο και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, αυξάνοντας έτσι την αντοχή στις απογοητεύσεις και 

επιτυγχάνοντας µια πιο ευχάριστη ζωή. Με την ελπίδα ότι το αύριο του 

ελληνικού σχολείου θα είναι καλύτερο απ’ το χθες, θα στοχεύει στη 

δηµιουργία ενός σχολείου που η ολόπλευρη και η ισόρροπη ανάπτυξη θα 

είναι, όχι µόνο το ζητούµενο, αλλά η πραγµατικότητα. Η υλοποίηση των 

παραπάνω προτάσεων – θέσεων θεωρούµε ότι θα συµβάλλει προς αυτή 

την κατεύθυνση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 
 
ΦΥΛΟ ΠΑΙ∆ΙΟΥ: ΑΓΟΡΙ…..………................……..…ΚΟΡΙΤΣΙ…........................................ 

ΤΑΞΗ…………………………………………….……..………………..……………..………. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………………………………………… 

 
Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος συµπεριφορών ή χαρακτηριστικών 

που παρουσιάζουν παιδιά στο δηµοτικό σχολείο. 
Παρακαλώ, επιλέξτε για κάθε µία από τις 24 ερωτήσεις, µία από τις τέσσερις 

απαντήσεις που χαρακτηρίζει καλύτερα το συγκεκριµένο παιδί και κυκλώστε τον 
αντίστοιχο αριθµό (1=«Σπάνια/ποτέ», 2=«Μερικές φορές», 3=«Συχνά», 4=«Σχεδόν 
πάντα»). 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
 

Σπάνια/ 

ποτέ 

1 

 

Μερικές 

φορές 

2 

 

Συχνά 

 

3 

 

Σχεδόν 

πάντα 

4 

1  Είναι ευδιάθετο παιδί. 
 

1 2 3 4 

2 Έχει συχνές αλλαγές στη διάθεση (δηλαδή η διάθεσή του 
αλλάζει απρόβλεπτα από καλή σε κακή και το αντίστροφο). 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3 Ανταποκρίνεται θετικά όταν οι ενήλικες το πλησιάζουν µε 
φιλικό ή µη εχθρικό τρόπο. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4 Αλλάζει εύκολα δραστηριότητες χωρίς να νευριάζει, να 
ανυποµονεί, να ενοχλείται ή να δείχνει υπερδιέγερση σε 
µεγάλο βαθµό. 

1 2 3 4 

5 Γρήγορα ξεπερνά την κακή διάθεση ή τα συναισθήµατα 
λύπης, άγχους και στενοχώριας που προέρχονται από 
γεγονότα που το αναστατώνουν. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

6 Απογοητεύεται / αποθαρρύνεται εύκολα. 
 

1 2 3 4 

7 Ανταποκρίνεται θετικά όταν ένα άλλο παιδί το πλησιάζει µε 
φιλικό ή µη εχθρικό τρόπο. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8 Έχει νευρικά ξεσπάσµατα ή καταλήγει εύκολα σε κλάµατα. 1 2 3 4 

9 Είναι ικανό να περιµένει µε υποµονή αυτό που θέλει 1 2 3 4 

10 Ικανοποιείται βλέποντας τους άλλους να είναι δυστυχισµένοι 
(π.χ. γελάει όταν κάποιος χτυπάει ή τιµωρείται, ευχαριστιέται 
να πειράζει τα άλλα παιδιά). 
 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4  
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Σπάνια/ 

ποτέ 

1 

Μερικές 

φορές 

2 

 Συχνά 

 

3 

Σχεδόν 

πάντα 

4 

11 Μπορεί να ελέγξει την παρορµητικότητά του (π.χ. δεν 
παρασύρεται σε έντονο παιχνίδι ή δεν υπερδιεγείρεται όταν 
αυτό δεν το επιτρέπει η περίσταση). 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

12 Παραπονιέται πάρα πολύ και προσκολλάται στους ενήλικες.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13 Συνηθίζει να έχει ξεσπάσµατα και να βρίσκεται σε 
υπερδιέγερση µε αποτέλεσµα να διασπάται η προσοχή του. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14 Αντιδρά µε θυµό, όταν κάποιος ενήλικας του θέτει όρια.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

15 Μπορεί να εκφράσει πότε αισθάνεται λυπηµένο, θυµωµένο ή 
φοβισµένο. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

16 Φαίνεται να είναι λυπηµένο ή να µην έχει ενέργεια 
(παθητικό).  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

17 Όταν προσπαθεί να παίξει µε τα άλλα παιδιά εκδηλώνει 
υπερδιέγερση (υπερβολικό ενθουσιασµό). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

18 ∆είχνει ανέκφραστο (π.χ. έχει απλανές βλέµµα και είναι 
συναισθηµατικά απόν).  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

19 Όταν ένα άλλο παιδί το πλησιάζει µε φιλικό ή µη εχθρικό 
τρόπο για να παίξει ή να κάνει παρέα µαζί του, εκείνο αντιδρά 
αρνητικά (π.χ. ο τόνος της φωνής του είναι έντονος ή αντιδρά 
φοβισµένα). 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

20 Είναι παρορµητικό, κάνει πράγµατα χωρίς να τα σκέφτεται.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

21 Μοιράζεται τα συναισθήµατά του µε τους άλλους, δείχνει 
ενδιαφέρον όταν οι άλλοι είναι αναστατωµένοι ή 
δυστυχισµένοι. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

22 ∆είχνει υπερδιέγερση που αναστατώνει ή ενοχλεί τους άλλους.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

23 Όταν ένα παιδί του συµπεριφέρεται µε επιθετικότητα, εκείνο 
αντιδρά δείχνοντας θυµό, φόβο, απογοήτευση, στεναχώρια, 
αλλά όχι επιθετικότητα.  
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

24 Όταν το παιδί προσπαθεί να κάνει τους άλλους να παίξουν 
µαζί του εκδηλώνει αρνητικά συναισθήµατα, όπως θυµό, 
φόβο, µαταίωση, αναστάτωση. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
 

 
ΦΥΛΟ ΠΑΙ∆ΙΟΥ: ΑΓΟΡΙ…..………………………ΚΟΡΙΤΣΙ………......................... 

ΤΑΞΗ…………………………………………………………………………..………. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………………………………………………………  

 

Παρακαλώ, κυκλώστε έναν από τους τέσσερις αριθµούς που αντιστοιχεί  στην κάθε 

επίδοση (1=«χαµηλή επίδοση», 2=«µέτρια επίδοση», 3=«πολύ καλή επίδοση», 4= 

«άριστη επίδοση») για κάθε παιδί, σε κάθε µάθηµα χωριστά. 

 
 

 
  Χαµηλή 

επίδοση 
1 

Μέτρια 
επίδοση 

2 

Πολύ καλή 
επίδοση 

3 

Άριστη 
επίδοση 

4 
1 Νεοελληνική 

γλώσσα 
 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2 

 
Μαθηµατικά 

 
1 

 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
Θρησκευτικά 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Ιστορία 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
6 

 
Γεωγραφία 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 
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1. Τι δυσκολεύει τον/την συγκεκριµένο/η µαθητή/τρια να έχει υψηλότερες 

επιδόσεις; (σύντοµες απαντήσεις) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Πως θα βοηθούσατε τον/την συγκεκριµένο/η µαθητή/τρια, ώστε να 

αποδώσει καλύτερα; (σύντοµες απαντήσεις)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

Συστατική επιστολή 
 

Αγαπητέ Συνάδελφε,  

 

 Είµαι µεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης και ανέλαβα στα πλαίσια των υποχρεώσεών µου 

τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. 

 Σκοπός της έρευνας είναι να δούµε αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην 

ικανότητα αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων και τη σχολική επίδοση σε 

παιδιά ηλικίας 9-10 ετών. 

 Το δείγµα µας συγκρότησαν όλα τα παιδιά που φοιτούν στην ∆΄ τάξη 

του ∆ηµοτικού Σχολείου και πιο συκεκριµένα στην τάξη την οποία εσείς 

διδάσκετε. 

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο απευθύνοµαι σήµερα σε σας 

και σας ζητώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις που περιλαµβάνουν δύο 

ερωτηµατολόγια. 

Πρόκειται για δύο ερωτηµατολόγια απλά, ανώνυµα και απόλυτα 

εµπιστευτικά. Το όνοµά σας και των παιδιών δε θα αναφερθούν πουθενά. Η 

συνεργασία σας θα συµβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία της έρευνας. Γι` αυτό 

θα εκτιµήσω ιδιαίτερα την προθυµία σας να συµµετάσχετε σ` αυτήν.  

 Σας διαβεβαιώνουµε πως οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα 

µελετηθούν µόνο από εµάς. 

 Η συνεργασία σας θα συµβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία της έρευνάς 

µας. Γι’ αυτόν το λόγο θα εκτιµήσω ιδιαίτερα την προθυµία σας να 

συµµετάσχετε σε αυτήν. 

 

 

Με εκτίµηση 

 

 
 

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
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Ευχαριστήρια επιστολή 
 

Αγαπητέ συνάδερφε,  
 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύτιµη συνεργασία σας για την 

διεξαγωγή της ερευνητικής µου εργασίας στα πλαίσια των υποχρεώσεων µου 

προς το Πανεπιστήµιο Κρήτης όπου κάνω τις µεταπτυχιακές σπουδές µου. 

Χωρίς την δική σας συµµετοχή, δε θα µπορούσαµε να πραγµατοποιήσουµε τη 

µελέτη µας µε θέµα «αυτορρύθµιση συναισθηµάτων µαθητών ∆ηµοτικού 

Σχολείου και σχολική επίδοση».  

Χάρη σε αυτήν συγκέντρωσα τις επιθυµητές πληροφορίες γύρω από το 

θέµα που µελετούσα και κατέληξα σε συµπεράσµατα ιδιαιτέρως χρήσιµα.  

Τα αποτελέσµατά της έδειξαν ότι η αυτορρύθµιση συναισθηµάτων 

σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση και το φύλο των παιδιών ηλικίας 9 - 10 ετών. 

Αυτό σηµαίνει ότι τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια µε πολύ καλή σχολική 

επίδοση, αυτορρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους σε µεγάλο βαθµό.  

Ελπίζουµε τα πορίσµατα της έρευνας µας, να φανούν χρήσιµα σε σας, 

σε όλους τους φορείς αγωγής και όσους ασχολούνται µε θέµατα της 

Ψυχοπαιδαγωγικής επιστήµης. 

 
 

 
Σας ευχαριστώ θερµά για την πολύτιµη βοήθεια που µου προσφέρατε.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
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