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«Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με επικρίσεις
μαθαίνει να καταδικάζει.
Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με εχθρότητα
μαθαίνει να επιτίθεται.
Αν ένα παιδί γελοιοποιείται
μαθαίνει να είναι ντροπαλό.
Αν ένα παιδί ζει με την ντροπή
μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο.
Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με ανεκτικότητα
μαθαίνει να είναι υπομονετικό.
Αν ένα παιδί ενθαρρύνεται
μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση.
Αν ένα παιδί επαινείται
μαθαίνει να αξιολογεί θετικά τους άλλους.
Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με ευθύτητα
μαθαίνει να είναι δίκαιο.
Αν ένα παιδί νιώθει ασφάλεια
μαθαίνει να πιστεύει στους άλλους.
Αν ένα παιδί είναι αποδεκτό
μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του».

(Burns,1984)
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Πρόλογος
Στο χώρο της ψυχολογίας παρατηρείται ένα έντονο ερευνητικό
ενδιαφέρον ως προς την έννοια του εαυτού. Μια πλειάδα ερευνητών,
ορμώμενοι από διάφορες θεωρητικές βάσεις, επιχειρούν να μελετήσουν το
θέμα αυτό. Η έννοια του εαυτού αναφέρεται στο σύστημα των ιδεών που έχει
το άτομο στη διάθεσή του στη προσπάθειά του να ορίσει τον εαυτό του. Το
άτομο είναι σε θέση να διαμορφώσει άποψη για τον εαυτό του, από τη στιγμή
που του γεννώνται ερωτήματα όπως «ποιος είμαι» και «που ανήκω».
Η αυτοαντίληψη απoτελείται από δύο συνιστώσες, που είναι η
αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση. Αναλυτικότερα, η αυτοαντίληψη ασχολείται
με το πως το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, και συγκεκριμένα τη
γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού του, ενώ η αυτοεκτίμηση καλύπτει τη
συναισθηματική πλευρά και έγκειται στο πως το άτομο αξιολογεί τον εαυτό
του.
Επιπλέον, η σύγχρονη κοινωνία μας περιβάλλεται από αίσθημα
αποξένωσης και ωφελιμισμού, μιας και έχει περιοριστεί ο κοινωνικός μας
εαυτός υποσκελιζόμενος από το ατομικό συμφέρον. Οι κοινωνικές μας
σχέσεις έχουν επιφανειακό χαρακτήρα και επιλέγουμε να συναναστρεφόμαστε
με άτομα που ευνοούν την επίτευξη των στόχων μας, παραγκωνίζοντας το
κοινωνικό συμφέρον. Τα παιδιά που αναπτύσσονται στις σύγχρονες,
ανεπτυγμένες κοινωνίες περνούν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους μέσα
στο σπίτι όπου κυριαρχεί η πυρηνική οικογένεια, με περιορισμένες
διαπροσωπικές σχέσεις.
Ουσιαστικός τρόπος κοινωνικής επαφής και αποδοχής αποτελεί το
σχολείο, όπου από μικρή ηλικία το παιδί συνειδητοποιεί την έννοια της
αποδοχής και της απόρριψης. Στην πρώτη περίπτωση, το παιδί λαμβάνει τα
κατάλληλα εφόδια για την ομαλή ανάπτυξή του και ένταξή του στην κοινωνία.
Αντίθετα,

όταν

το

παιδί

γίνεται

δέκτης

απόρριψης

και

αρνητικών

συναισθημάτων , η ψυχική του υγεία διαταράσσεται με αποτέλεσμα το παιδί
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να κλείνεται ολοένα και περισσότερο στον εαυτό του και να διακατέχεται από
αίσθημα μοναξιάς.
Από τις αναζητήσεις στη βιβλιογραφία, διαπιστώνεται ότι τις τελευταίες
δεκαετίες έχει στραφεί το ενδιαφέρον των ερευνητών σε θέματα που
σχετίζονται με την αυτοαντίληψη και τη μοναχικότητα. Ωστόσο, ελάχιστες είναι
αυτές που ερευνούν την ύπαρξη συσχέτισης. Στην παρούσα εργασία
επιχειρείται η αναζήτηση της όποιας σχέσης μεταξύ αυτοαντίληψης και
αυτοεκτίμησης, εξειδικεύοντας τη συσχέτιση αυτή μεταξύ κανονικών παιδιών
και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Η εργασία αποτελείται από δύο ενότητες, όπου η πρώτη καλύπτει το
Θεωρητικό Μέρος, στο οποίο δίδεται έμφαση στην έννοια του εαυτού, στο
αίσθημα της μοναξιάς, τις μαθησιακές δυσκολίες και τα τμήματα ένταξης,
όπως αυτές γίνονται αντιληπτές στις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες. Εν
συνεχεία, στο δεύτερο τμήμα παρατίθεται το ερευνητικό μέρος και γίνεται
αναφορά στο τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, στις υποθέσεις καθώς και στα
συμπεράσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την έρευνα.
Βασικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να συμβάλλει στον
εμπλουτισμό των ερευνητικών δεδομένων που υπάρχουν στο χώρο της
Ψυχολογίας

και

της

Παιδαγωγικής

και

να

δώσει

το

έναυσμα

για

συστηματικότερη αναζήτηση.
Θεωρούμε ότι καταφέραμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος της
περιορισμένης εγχώριας και της διευρυμένης διεθνούς βιβλιογραφίας, αν και
δεν είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε ότι την εξαντλήσαμε. Επιπλέον, τα
συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας δε μπορούν να
γενικευτούν σε ολόκληρο τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό, λόγω του
περιορισμένου δείγματος όσο και της μη τυχαίας επιλογής του. Ωστόσο,
συμβάλλουν

κάλλιστα

στη

διαμόρφωση

μιας

πρώτης

ιδέας

για

τη

σημαντικότητα διερεύνησης του προβλήματος.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με
οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλλαν στη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας.
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Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής: τον κ. Κουρκούτα, που είχε την εποπτεία αυτής της εργασίας, για
τις πολύτιμες συμβουλές του σε θέματα που αφορούσαν τη θεωρητική
συγκρότηση του θέματος, για το χρόνο που μου παραχώρησε στις αρκετές
συναντήσεις που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και για τη στήριξή του. Εν
συνεχεία την κ.Μιχαηλίδη για τις αξιόλογες και καίριες παρατηρήσεις της,
καθώς και τον κ.Σπαντιδάκη για τις ουσιαστικές και καθοριστικές παρεμβάσεις
του, που συνέβαλαν στην τελική διαμόρφωση της παρούσας εργασίες.
Ολοκληρώνοντας δε θα μπορούσα να παραλείψω να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου στον κ. Ανδρεαδάκη για την εποπτεία του και τις ουσιαστικές
παρεμβάσεις του στο Ερευνητικό μέρος, βοηθώντας με να ξεπεράσω το
σκόπελο της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας. Τις
ευχαριστίες μου ήθελα να εκφράσω στην εκπαιδευτικό κ.Παπαδάκη για τη
βοήθεια που μου προσέφερε στη διεξαγωγή της έρευνας.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή
των εκπαιδευτικών που με δέχτηκαν στις αίθουσές διδασκαλίας, και μου
επέτρεψαν να διεισδύσω στο χώρο τους και να τον χρησιμοποιήσω κατά τη
διαδικασία της έρευνας, παραχωρώντας μέρος του πολύτιμου διδακτικού
χρόνου τους, και των μαθητών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, με την
προσδοκία η παρούσα έρευνα να συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων
μεταξύ των εκπαιδευτικών με τα παιδιά και τους γονείς.
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Εισαγωγή

Συχνά δίδεται έμφαση στο γνωστικό κομμάτι και ως προς τη διάγνωση
και ως προς την παρέμβαση, ταυτίζοντας τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
αποκλειστικά με τις επιδόσεις τους. Η διεθνής έρευνα έχει αποδείξει, ότι οι
ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα δεν είχαν
στο παρελθόν διερευνηθεί επαρκώς. Ακόμα περισσότερο δεν είχαν σχεδιαστεί
και εφαρμοστεί παρεμβάσεις που να απαντούν στις συγκεκριμένες ανάγκες
αυτών των ομάδων παιδιών.
Θεωρούμε, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα ακόμα λιγότερο έχει μελετηθεί το
ψυχολογικό προφίλ αυτών των παιδιών και βέβαια ακόμα λιγότερο ο
σχεδιασμός παρεμβάσεων όσο αφορά τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα
(χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη κοινωνικών σχέσεων, αναγνώρισης φιλιών,
κ.α.) όταν αναφερόμαστε στην ένταξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν την κατάσταση που επικρατεί στο
χώρο της εκπαίδευσης ως προς τις συνθήκες διαπαιδαγώγησης του παιδιού
στη σχολική και προσχολική ηλικία. Ειδικότερα, μαθητές που αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ως προς την
προσαρμογή τους στο σχολείο και την αποδοχή τους από το σχολικό και
κοινωνικό τους περιβάλλον.
Η έννοια της κοινωνικότητας νοείται ως το δίκτυο των περιορισμένων
κοινωνικών σχέσεων, ενώ κάθε έννοια συνεργατικότητας και συντροφικότητας
ανήκει στο παρελθόν, θα μπορούσε να πει κάποιος σκεπτικιστής.
Βέβαια, δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η ευαίσθητη παιδική
ηλικία

η

οποία

κατακλύζεται

από

το

αίσθημα

της

αποξένωσης.

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι τις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες τα
παιδιά ζουν και αναπτύσσονται – σε μεγάλο ποσοστό τους – μέσα στα στενά
όρια του σπιτιού τους. Οι κοινωνικές συναναστροφές τους περιορίζονται στον
κύκλο των ‘σημαντικών άλλων’, ο οποίος απαρτίζεται κυρίως από τα άτομα
του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Ακόμη κι το ίδιο το οικογενειακό
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περιβάλλον έχει περιοριστεί κατά πολύ, μιας και η διευρυμένη οικογένεια έχει
αντικατασταθεί από την πυρηνική οικογένεια.
Συχνά το σχολείο αποτελεί το χώρο όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή
με άλλα άτομα εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και με τα οποία
αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις. Βασικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής
του παιδιού αποτελεί η αποδοχή από την ομάδα των συνομηλίκων, μιας και
θεωρείται μοναδική πηγή κοινωνικής στήριξης – εκτός από αυτή των γονέων
και των δασκάλων.
Η αποδοχή από την ομάδα των συνομηλίκων έχει μια ξεχωριστή
βαρύτητα στη μετέπειτα κοινωνική ζωή του παιδιού και θεωρείται απαραίτητη
για την ομαλή περαιτέρω ανάπτυξη του και την κοινωνικοποίησή του.
Ωστόσο, η απόρριψη από τους συμμαθητές επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία του παιδιού, μιας και στη σχολική καθώς και στην εφηβική
του ηλικία οι συμμαθητές αποτελούν το ¨σημαντικό άλλο¨ στη ζωή του.
Στην έρευνα μας επιχειρούμε να μελετήσουμε και να διερευνήσει τη
σχέση μεταξύ της αυτοαντίληψης και του αισθήματος μοναξιάς/ κοινωνικής
ανικανοποίησης που βιώνουν τα παιδιά κανονικών και αποκλινόντων
μαθητών δημοτικού σχολείου, μιας και ένας μεγάλος αριθμός ερευνών
καταδεικνύει την αναγκαιότητα που υπάρχει στη διεύρυνση των γνώσεων
γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Αναλυτικότερα έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες σχετικές με το αίσθημα
αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμησης, του αισθήματος μοναξιάς που βιώνουν
κάποιες κοινωνικές ομάδες και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε κανονικές
τάξεις. Ακόμα, ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έρχεται να προσθέσει στοιχεία
για παιδιά με πρωτογενή και δευτερογενή προβλήματα, στα οποία
κυριαρχούν ψυχοκοινωνικά προβλήματα ως προς τις συναναστροφές τους.
Ωστόσο, από τις βιβλιογραφικές μας αναζητήσεις δεν εντοπίσαμε
έρευνες που να αναφέρονται την ύπαρξη σχέσης μεταξύ αυτοαντίληψης και
αισθήματος μοναξιάς ανάμεσα σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες. Θεωρούμε ότι η παρούσα έρευνα έρχεται να δώσει μια νέα οπτική
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στο σημείο αυτό κάνοντας μια συγκριτική μελέτη, ερευνώντας τη σχέση
μεταξύ της αυτοαντίληψης και του αισθήματος μοναξιάς/ κοινωνικής
ανικανοποίησης που βιώνουν τα παιδιά κανονικών και αποκλινόντων
μαθητών.
Ως προς τα συμπεράσματα που προέκυψαν, θα θέλαμε να
διευκρινίσουμε ότι δεν μπορούν να γενικευτούν σε ολόκληρο τον ελληνικό
μαθητικό πληθυσμό λόγω τόσο του περιορισμένου δείγματος που πήραμε,
όσο και της μη τυχαίας επιλογής του. Όμως, μπορούν κάλλιστα να
βοηθήσουν, ώστε ο αναγνώστης να λάβει μία πρώτη ιδέα για τη
σημαντικότητα διερεύνησης του προβλήματος, το οποίο έχει να κάνει με τη
γέννηση αισθημάτων μοναξιάς και κοινωνικής ανικανοποίησης σε παιδιά στην
αρχή της εφηβείας καθώς και με το αίσθημα αυτοαντίληψης που βιώνουν.
Επίσης, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να
κατανοήσουν το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η ομάδα των συνομηλίκων
στην υγιή, ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού και να βοηθήσουν
τα παιδιά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
Βέβαια, στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικές με τα
παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που δίδει τη
δυνατότητα σε ερευνητές να ασχοληθούν συστηματικά με το χώρο αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Της ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΑΥΤΟΥ

1.1. Η έννοια του εαυτού
Στο χώρο της ψυχολογίας παρατηρείται ένα έντονο ερευνητικό
ενδιαφέρον ως προς την έννοια του εαυτού. Μια πλειάδα ερευνητών,
ορμώμενοι από διάφορες θεωρητικές βάσεις, επιχειρούν να μελετήσουν το
θέμα αυτό. Η έννοια του εαυτού αναφέρεται στο σύστημα των ιδεών που έχει
το άτομο στη διάθεσή του στη προσπάθειά του να ορίσει τον εαυτό του. Το
άτομο είναι σε θέση να διαμορφώσει άποψη για τον εαυτό του, από τη στιγμή
που του γεννώνται ερωτήματα όπως «ποιος είμαι» και «που ανήκω».
Από την ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι
υπάρχει πλήθος ορισμών ως προς την έννοια του εαυτού, με αποτέλεσμα να
μη μπορούμε να διατυπώσουμε έναν και μόνο ορισμό. Η Harter (1999)
αναφέρει ότι στο χώρο των ερευνητών κυριαρχεί η τάση να χρησιμοποιούν
εναλλακτικά και με τυχαίο τρόπο τους διάφορους όρους με το πρόθεμα
«εαυτός» .
Η αναζήτηση της έννοιας του εαυτού δεν είναι μια ανησυχία που
κατακλύζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Αντιθέτως η αναζήτηση της έννοιας του
εαυτού κρατάει από την αρχαιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο
Σωκράτης ,ο Αριστοτέλης ,ο Πλάτωνας, αλλά και άλλοι μεγάλοι φιλόσοφοι της
εποχής , οι οποίοι προβληματιζόντουσαν γύρω από την έννοια αυτή. Ο
Σωκράτης με το «Γνώθι σ’ αυτόν» τόνισε την αναγκαιότητα του ανθρώπου να
επικοινωνεί και να συνδιαλέγεται με τους άλλους, ώστε να έρθει πιο κοντά
στην αποκάλυψη του εαυτού του. Ο Πλάτωνας αναφέρθηκε στο λογισμικό και
το μη λογικό, ενώ ο Αριστοτέλης στη φιλοσοφία του γύρω από τη ψυχή
εντάσσει την έννοια του εαυτού. Η Λεονταρή (1996) καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι για τους Αρχαίους Έλληνες η έννοια του εαυτού νοούνταν ως
ψυχή, νους, πνεύμα, ως κάτι διαρκές και διαχρονικό.
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Εξάλλου η ίδια συχνά κάνει αναφορές στην έννοια του εαυτού,
ισχυριζόμενη ότι ο εαυτός δεν είναι μια απλή έννοια. Αντιθέτως, αποτελείται
από ορισμένα επιμέρους στοιχεία, τα συναισθήματα, τα οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με τις πράξεις. Θεωρεί ότι ο εαυτός έχει διπλή φύση (το «Εγώ»
και το «Εμένα») και αποτελείται από τέσσερις πτυχές: α) τον υλικό εαυτό, β)
τον κοινωνικό εαυτό, γ) το πνευματικό εαυτό και δ) το καθαρό Εγώ (Λεονταρή,
1996).
Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη και περιεκτική παράθεση των
βασικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων του εαυτού.
Ειδικότερα, ο Alfred Adler αναφέρεται συχνά στην έννοια του
«δημιουργικού εαυτού» (creative self), η οποία ταυτίζεται με αυτό που
ορίζουμε ως «προσωπικότητα», μιας και είναι δύσκολο να περιγραφεί και
στην οποία προσδίδει το άτομο τα στοιχεία εκείνα, που είναι μοναδικά και
ανεπανάληπτα, όπως και της προσωπικότητας (Hall et al.,1998).
Η θεωρία του William James έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση στην
έννοια του εαυτού, μιας και τον διακρίνει σε υποκειμενικό και αντικειμενικό.
Αναλυτικότερα, ο εαυτός ως υποκείμενο (‘‘I’’) αναφέρεται στην ενημερότητα
του ατόμου για τον εαυτό του, και ευθύνεται για τη διαμόρφωση του
αντικειμενικού εαυτού καθώς επίσης για την ανάλυση και την ερμηνεία των
εμπειριών του ατόμου.
Ωστόσο , ως προς τον εαυτό ως αντικείμενο (‘‘Me’’), αναπαριστά ένα
εμπειρικό άθροισμα των πραγμάτων ,τα οποία μπορούν να διαπιστωθούν
αντικειμενικά.

Ο

κατηγορικός

εαυτός

αποτελείται

από

ένα

αριθμό

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, τα οποία σκιαγραφούν την προσωπικότητα
του ατόμου, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητά της και συγκεντρώνονται σε
κατηγορίες όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ικανότητα στα αθλήματα,
το ταμπεραμέντο, οι κοινωνικοί ρόλοι, κλπ (Harter, 1996).
Ο Cooley ως βασικός εκπρόσωπος της θεωρίας της «συμβολικής
αλληλεπίδρασης», θεωρείται από τους πρώτους που υποστήριξε πως η
αυτοαντίληψη εξαρτάται από τον κοινωνικό περίγυρο και τόνισε πως η
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εκτίμηση που αποκτά κάποιος για τον εαυτό του καθορίζεται από τις ενέργειες
και τις αντιδράσεις των άλλων και ότι τα συναισθήματα που διαμορφώνει
κάποιος εξαρτώνται από τον ονομαζόμενο κοινωνικό καθρέπτη, που είναι ο
τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος τον εαυτό του μέσα στον
καθρέπτη της ομαδικής ζωής. (Φλουρής,1989)
Η έννοια αυτή του εαυτού αποτελείται από τα εξής στοιχεία : α) το πώς
θεωρούμε ότι μας βλέπουν οι άλλοι, β) το πώς θεωρούμε ότι μας κρίνουν οι
άλλοι, και γ) ένα είδος αυτοσυναισθήματος που πηγάζει από τα παραπάνω
(Λεονταρή, 1996).
Ο Μead ως εκπρόσωπος και αυτός της θεωρίας της «συμβολικής
αλληλεπίδρασης», υποστήριξε ότι η αυτοαντίληψη του εαυτού θεωρείται
αποτέλεσμα

μιας

κοινωνικής

διαδικασίας

και

επηρεάζεται

από

την

αλληλεπίδραση του ατόμου με τα ‘‘ουσιώδη πρόσωπα’’. Με τον όρο ‘‘ουσιώδη
πρόσωπα’’ όριζε τους γονείς, τους δασκάλους , τους συνομήλικους, τους
φίλους και γενικότερα είναι όλα εκείνα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο
περιβάλλον του και με τα οποία διατηρεί μια συνεχή επαφή σε όλη τη διάρκεια
της ζωής του (Φλουρής, 1989).
Να προσθέσουμε, πως στη θεωρία του Μead γίνεται αναφορά σε δύο
στοιχεία του εαυτού : α) τον υποκειμενικό, όπου θεωρείται η αρχική ταυτότητα
του ατόμου και αντιπροσωπεύεται από το εγώ και β) τον αντικειμενικό εαυτό,
που σύμφωνα με την ονομασία του γίνεται διάκρισή του από το κοινωνικό
πλαίσιο των ‘‘γενικών άλλων’’ και το συναντάμε με τον όρο «εμένα»
(Φλουρής, Κουλοπούλου και Σπυριδάκης, 1981).
Ένας άλλος που μίλησε για τον εαυτό είναι ο Carl Jung, κατά τον οποίο
ο εαυτός τοποθετείται στο κέντρο, γύρω του περιστρέφονται όλα τα άλλα
συναισθήματα, και στην ουσία είναι αυτός που συγκροτεί το σύστημα,
παρέχοντάς του ενότητα, ισορροπία και σταθερότητα στην προσωπικότητα
του ατόμου (Ηall et al.,1998). Ο Jung διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για μια
απλή διαδικασία και ότι δεν ολοκληρώνεται πριν από τη μέση ηλικία. Ανέφερε
τέσσερις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες, την αίσθηση, τη συναίσθηση, τη
σκέψη και την ενόραση, θεωρώντας την αυτοπραγμάτωση ως την ιδανική
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σύνθεση των προαναφερθέντων λειτουργιών , μιας και δεν αναπτύσσονται
εξίσου, με αποτέλεσμα κάποιες να υπερέχουν έναντι των άλλων.
Ο George Kelly έρχεται να υπογραμμίσει τη σημασία της αντίληψης του
εαυτού σε ολόκληρη την προσωπικότητα. Ισχυρίστηκε ότι οι διατυπώσεις που
κάνει κάθε άτομο για τον εαυτό του, συχνά λειτουργούν ως μάσκες, πίσω
από τις οποίες κρύβεται. Επιπλέον, ο Kelly υποστήριξε τη ρευστότητα της
αντίληψης που έχει το άτομο για τον εαυτό του. Εάν η ερμηνεία του ατόμου
για το ποιος πραγματικά είναι οδηγήσει στη διαπίστωση ενός προβληματικού
ή

αναποτελεσματικού

εαυτού,

τότε

η

ερμηνεία

αυτή

αλλάζει,

άρα

τροποποιείται και η αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του (Ηall et al.,1998).
Κατά τον Κurt Goldstein η αυτοπραγμάτωση (self-actualization)
αποτελεί βασικό κίνητρο δράσης, μιας και αυτό που αρχικά φαντάζει ως ορμή,
όπως η πείνα, η σεξουαλική πράξη , η δύναμη, η επιτυχία και η περιέργεια,
στην

ουσία

αποτελεί

το

υπέρτατο

σκοπό

της

ζωής,

δηλαδή

την

αυτοπραγμάτωση. Παρόλο που η αυτοπραγμάτωση είναι το ιδανικό για όλα
τα άτομα, στην ουσία προσεγγίζεται διαφορετικά από τον καθένα, εξαιτίας του
γεγονότος ότι κάθε άτομο έχει στην κατοχή του διαφορετικές εσωτερικές
δυνατότητες, γύρω από τις οποίες σχηματίζονται οι σκοποί του και
καθορίζεται η αναπτυξιακή του πορεία, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος που
διαδραματίζει το εκάστοτε κοινωνικό- πολιτισμικό περιβάλλον (Ηall et
al.,1998).
Σύμφωνα με τον Winnicott, ο εαυτός διαμορφώνεται μέσα από την
αλληλεπίδραση βρέφους και μητέρας. Υποστήριξε ότι το ‘‘Εγώ’’ για να
αναπτυχθεί διέρχεται από τρία διαφορετικά στάδια, τα οποία δεν είναι άλλα
από την ολοκλήρωση, την απόκτηση προσωπικότητας και τη διαμόρφωση
αντικειμενότροπων σχέσεων. Το ‘‘Εγώ’’ και ο εαυτός διαμορφώνονται μέσα
από τη βιολογική ωριμότητα και την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Θεωρεί
ότι ο εαυτός διακρίνεται σε ‘‘αληθινό’’, ο οποίος είναι αντικοινωνικός,
εγωκεντρικός,

με

μίσος

και

φθόνο

και

παράλληλα

αποτελεί

πηγή

δημιουργικότητας και αγάπης, και σε ‘‘ψεύτικο’’, ο οποίος κυριαρχείται από
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μεγάλο βαθμό προσαρμογής στις απαιτήσεις του γύρω κόσμου, ώστε να
ικανοποιήσει το περιβάλλον του και να τους κερδίσει (Λεονταρή, 1996).
Αν και ο Freud δεν ασχολήθηκε άμεσα με τον εαυτό, παρ’ όλα αυτά
μελέτησε το ‘‘Εγώ’’ ως ένα από τα τρία δομικά στοιχεία της προσωπικότητας
και ταυτίζεται με την έννοια του εαυτού (Λεονταρή, 1996).
Ο Rogers αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της
φαινομενολογικής ή ανθρωπιστικής προσέγγισης και αποδίδει στον εαυτό τις
ακόλουθες ιδιότητες:
α) αναπτύσσεται μέσω της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το
περιβάλλον του
β)είναι δυνατόν να ενεργήσει μέσω των αξιών άλλων ατόμων, η
σύλληψη των οποίων γίνεται κατά έναν παραμορφωμένο τρόπο
γ) έχουμε συνεχή αγώνα του εγώ για συνέπεια
δ)το άτομο συμπεριφέρεται κατά τέτοιους τρόπους, ώστε να είναι
συνεπής προς τον εαυτό του
ε) οι εμπειρίες που έρχονται σε αντίθεση με τη δομή του εαυτού του,
μπορεί να οδηγήσουν το άτομο στην εκδήλωση ψυχωτικών καταστάσεων
στ)ο εαυτός μπορεί να μεταβληθεί κάτω από την επίδραση τόσο της
ωρίμανσης όσο και της μάθησης (Χασάπης, 1980).
Ο Maslow θεωρείται ιδρυτής και κύριος εκπρόσωπος μιας από τις
θεωρίες των ανθρωπίνων κινήτρων, η οποία είναι βασισμένη στην
‘‘ιεράρχηση των αναγκών’’ (hierarchy of needs). Βασική επιδίωξη κάθε ατόμου
είναι η κάλυψη των κατώτερων αναγκών ως προς την ιεραρχία. Οι κατώτερες
ιεραρχικά ανάγκες συγκροτούν τα κίνητρα έλλειψης (deficiency motivation),
μιας και προκαλούνται από κάποια έλλειψη του ατόμου. Οι ανάγκες των
ανώτερων επιπέδων στην ιεραρχία συγκροτούν τα κίνητρα ανάπτυξης (growth
motivation), μιας και δηλώνουν τον αγώνα του ατόμου για την επίτευξη
στόχων και την προσωπική ανέλιξή του.
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Έτσι η ιεραρχία, όπως μας την παραθέτει ο Maslow είναι η ακόλουθη ,
με πορεία από την κατώτερη προς την ανώτερη: α) οι φυσιολογικές ανάγκες
(physiological needs), β)οι ανάγκες για ασφάλεια(safety needs), γ)οι ανάγκες
για συντροφικότητα και αγάπη(belongingness and love needs), δ)οι ανάγκες
για εκτίμηση (esteem needs), και ε)στην κορυφή συναντάμε την ανάγκη για
αυτοπραγμάτωση(self- actualization needs) (Ηall et al.,1998).
Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Bandura, 1978), «ο
εαυτός δεν αποτελεί απλώς έναν παράγοντα βάση του οποίου καθορίζεται
ολόκληρη η προσωπικότητα του ατόμου, αλλά αναφέρεται ως μια γνωστική
δομή, η οποία εφοδιάζει το άτομο με μηχανισμούς αναφοράς και με μια ομάδα
υπολειτουργιών για την αυτοαντίληψη, την εκτίμηση και τον έλεγχο της
συμπεριφοράς». Ο Bandura (1989) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο
αυτοαποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται ως «οι αντιλήψεις
του ατόμου όσον αφορά την ικανότητα του να ελέγχει τα γεγονότα που
ελέγχουν τη ζωή του».

1.2.

Εξελικτικές διαφορές της έννοιας του εαυτού
Στο χώρο των ερευνητών υπάρχει μια γενικά αποδεκτή άποψη ως

προς την εικόνα που διαθέτει το άτομο και πως αυτή διαμορφώνεται.
Εκτενέστερα, η εικόνα που διαθέτει το άτομο δεν παραμένει στάσιμη,
αντιθέτως εμπλουτίζεται διαρκώς. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι γίνεται
ολοένα και πιο σταθερή καθώς αναπτύσσεται το παιδί, με κομβικά σημεία για
την ανάπτυξη του να αποτελούν η μέση παιδική ηλικία, η αρχή και το τέλος
της εφηβείας (Cole et al.,2001). Βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας
των ατόμων διαδραματίζει το περιβάλλον καθώς και τα ερεθίσματα που
δέχεται αλληλεπιδρώντας με αυτό. Βασικοί υποστηρικτές της άποψης αυτής
θεωρούνται η Harter και ο Epstein (Λεονταρή,1996).
Βέβαια, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την άποψη ορισμένων
μελετητών, όπως ο Rosenberg και ο Anderson, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της
άποψης ότι η εικόνα των ατόμων διαμορφώνεται κατά την πρώτη παιδική
ηλικία και κατά την ανάπτυξή τους επικρατεί μια σταθερότητα. Η Μακρή21

Μπότσαρη (2001) υποστηρίζει ότι «η έννοια του εαυτού εξελίσσεται από μια
καθολικά αδιαφοροποίητη ολότητα σε μια λειτουργική διαφοροποιημένη
ενότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την ιεραρχική ολοκλήρωση των
στοιχείων που την αποτελούν».

1.2.1. Βρεφική ηλικία (από τη γέννηση ως τα δύο πρώτα χρόνια)
Στις μέρες μας, η Εξελικτική Ψυχολογία τάσσεται υπέρ της άποψης ότι
το νεογέννητο βρέφος με την έλευση του στον κόσμο διαθέτει μια μερική
αίσθηση του εαυτού του. Σύμφωνα με τον Κακαβούλη (1997) «μερικοί
ερευνητές πιστεύουν ότι τα βρέφη διαθέτουν μια έμφυτη συνείδηση της
ύπαρξής τους ή ότι αυτή η συνείδηση αναπτύσσεται στις πρώτες εβδομάδες
μετά τη γέννηση. Νεότερες μελέτες ωστόσο έχουν δείξει ότι το βρέφος δε
μπορεί να διακρίνει τη διαφορά του εαυτού του από το περιβάλλον πριν από
το 4ο μήνα. Παράλληλα με την επίγνωση που αποκτά το παιδί ότι αποτελεί
ξεχωριστή οντότητα στο χώρο έρχεται και η κατανόηση ότι ο εαυτός του
μπορεί να είναι η αιτία που προκαλεί διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν»
Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιόδου αυτής είναι το γεγονός ότι το
βρέφος δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσει εκείνο που προέρχεται από τις πράξεις
του από εκείνο που ανήκει στα πράγματα και στα πρόσωπα που το
περιβάλλουν. Ζει σε έναν κόσμο χωρίς σταθερά εξωτερικά αντικείμενα και
συνείδηση του εαυτού του (Κρασανάκης,1987).
Ο Ρίτσμαντ (1970) έρχεται να προσθέσει ότι κατά τη γέννηση του το
παιδί δεν έχει συνείδηση εαυτού ή μη εαυτού, ενός ατόμου ,δηλαδή,
τοποθετημένου σ’ ένα περιβάλλον. Τη στιγμή αυτή, ο κόσμος είναι
στερημένος

χώρου,

χρόνου,

αντικειμένων

και

αποτελεί

μόνο

μια

αδιαφοροποίητη εμπειρία παρόντος.
Βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής είναι τα ακόλουθα:
ÎΈλλειψη διαφοροποίησης του εγώ από τα αντικείμενα
ÎΕπικέντρωση στο ίδιο το σώμα
ÎΑπουσία συγχρονισμού των αισθησιοκινητικών πράξεων
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Συνεπώς, η μελέτη της αισθησιοκινητικής περιόδου στηρίζεται κυρίως
στη παρακολούθηση των κατακτήσεων του παιδιού στα τρία αυτά επίπεδα
(Χριστοφίδη-Ενρικες ,1997).
Η Λεονταρή (1996) έρχεται να προσθέσει ότι το χαρακτηριστικό της
μονιμότητας και της ταυτότητας των αντικειμένων αποτελούν τη βάση πάνω
στην οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη της αίσθησης της συνέχειας του εαυτού
μέσα στο χώρο και στο χρόνο.
Το παιδί σε αυτή τη χρονική περίοδο θεωρεί τον εαυτό του ως ένα
ενιαίο σύνολο με το σώμα της μητέρας του και μόλις στο 16ο-24ο μήνα είναι σε
θέση να αντιληφθεί ότι αποτελεί ξεχωριστή οντότητα που εξακολουθεί να
υπάρχει ακόμα και με την απουσία της μητέρας του από το χώρο στον οποίο
βρίσκεται (Παρασκευόπουλος, 1985). Κυρίαρχο στοιχείο της περιόδου αυτής
είναι η ικανότητα του παιδιού για οπτική αυτοαναγνώριση κατά την οποία το
παιδί είναι σε θέση να αναγνωρίζει τον εαυτό του όταν τον αντικρίζει, με τη
βοήθεια για παράδειγμα κάποιου καθρέπτη (Κακαβούλης, 1997)
Ο Σακκάς (1975) υπογραμμίζει ότι ενώ κατά τον πρώτο μήνα το νήπιο
δέχεται τα πάντα παθητικά ,κατά την περίοδο αυτή είναι περισσότερο
ενεργητικό και επιζητεί να γνωρίσει το περιβάλλον του. Οι αισθήσεις
αναπτύσσονται, οι ενέργειες των χεριών παρακολουθούνται από τα μάτια με
στόχο τον εμπλουτισμό των εικόνων που έχει σχηματίσει για το περιβάλλον
του, διαμορφώνοντας έτσι μια πρώτη συμπεριφορά.
Ολοκληρώνοντας την περίοδο αυτή αξίζει να παραθέσουμε την άποψη
του

Πιαζέ , σύμφωνα με την οποία « η πνευματική εξέλιξη κατά τους

δεκαοχτώ πρώτους μήνες της ζωής είναι ιδιαίτερα γρήγορη και εξαιρετικά
σπουδαία διότι το παιδί επεξεργάζεται , κατά το στάδιο αυτό , το σύνολο των
στοιχείων υποδομής των γνωστικών λειτουργιών , οι οποίες θα χρησιμεύσουν
σαν αφετηρία για τη συγκρότηση των μετέπειτα λειτουργιών της αντιλήψεως
και της νοημοσύνης» (Σακκάς,1975).
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1.2.2. Προσχολική ηλικία (από το 3ο ως το 5ο έτος)
Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της περιόδου είναι η εμφάνιση της ομιλίας.
Πλέον, το παιδί είναι ικανό να αναπαριστά πράγματα και γεγονότα.
(Κρασανάκης, 1983). Σε αυτή την ηλικία όπου τα παιδιά είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν τη γλώσσα, η μελέτη της αυτογνωσίας τους πραγματοποιείται
βάση των περιγραφών που κάνουν για τον εαυτό τους. Τα παιδιά στις όποιες
περιγραφές κάνουν για τον εαυτό τους αναφέρονται στα εξωτερικά
χαρακτηριστικά τους, στις προτιμήσεις τους και στα αντικείμενα που τους
ανήκουν.
Αν παρατηρήσει κανείς καλύτερα τη σκέψη του παιδιού της ηλικίας
αυτής , διαπιστώνει ότι κυριεύεται από τρεις ισχυρές δυνάμεις : τη μνήμη , τη
μίμηση και τη φαντασία (Κρασανάκης ,1987). Ο ίδιος έρχεται να συμπληρώσει
στηριζόμενος στη θεωρία του Πιαζέ, κατά τη προσυλλογιστική περίοδο το
παιδί διέρχεται από το στάδιο της προλειτουργικής αντίληψης (Κρασανάκης
,1996).
Η Μακρή-Μπότσαρη (2001α ) ισχυρίζεται ότι τα παιδιά ηλικίας 2-7 ετών
είναι σε θέση να περιγράφουν τον εαυτό τους στηριζόμενα στις διάφορες
ικανότητές τους , στα φυσικά χαρακτηριστικά τους, στις προτιμήσεις τους και
στα αγαθά που διαθέτει.
Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά σε αυτή
την ηλικία έχουν τη τάση να εκτιμούν πολύ θετικά τον εαυτό τους, χωρίς να
λαμβάνουν υπόψη τους τις επιδόσεις τους, ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται με
αποτυχημένες προσπάθειες (Stipek &Mac Iver, 1989).
Στις έρευνες της Phillips (1984,1987) παρατηρήθηκε ότι η γνώμη που
έχουν οι γονείς για τις ικανότητες των παιδιών τους σε αυτή την ηλικία,
αποκλίνουν σταθερά από τις πραγματικές εικόνες τους, μιας και έχουν τη
τάση να τα κρίνουν υπερβολικά θετικά. Αν λάβει κανείς υπόψη του τα όσα
προαναφέραμε , σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι γονείς αποτελούν το
βασικότερο ανατροφοδότη για τα παιδιά τους, έρχεται να ερμηνεύσει την
εσφαλμένη εικόνα των παιδιών για τον εαυτό τους στην ηλικία αυτή.
Όπως είναι γνωστό, σημαντικοί ρόλο για το παιδί, εκτός από τους
γονείς, διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός μιας και το παιδί βρίσκεται αρκετές ώρες
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κοντά του και αποτελεί μια άλλη πηγή ανατροφοδότησης του με πληροφορίες
σχετικές με τις ικανότητές του. Στην έρευνα των Benenson & Dweck (1986)
καταδεικνύεται ότι η αυτοαντίληψη που έχουν για τις ικανότητές τους τα παιδιά
του νηπιαγωγείου στηρίζεται στις κοινωνικές αμοιβές οι οποίες αποτελούν και
το κριτήριο για την αποτελεσματικότητα των πράξεών τους.

1.2.3. Σχολική ηλικία (από το 6ο ως το 12ο έτος)
Η συγκεκριμένη περίοδος καλύπτει τη σχολική ηλικία του παιδιού.
Πλέον δεν είναι ούτε νήπιο , ούτε έφηβος και οι αλλαγές που παρατηρούνται
είναι έκδηλες σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης του, αν και δεν είναι
ομοιόμορφα σε όλη τη σχολική ηλικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
ανάπτυξη της σκέψης που είναι διαφορετική στα οκτώ έως δέκα και εντελώς
διαφορετική

στα

δέκα

έως

δώδεκα

έτη

της

ζωής

του

παιδιού

(Κρασανάκης,1996). Εισερχόμενο το παιδί στο σχολείο μιλάει σαν κανονικός
ενήλικας και γενικότερα συμπεριφέρεται πιο ώριμα (Zazzo,1974)
Παρατηρείται μια στροφή του παιδιού στον εσωτερικό εαυτό του και
σταδιακά

παύει

στις

περιγραφές

του

να

στηρίζεται

στα

εξωτερικά

χαρακτηριστικά του και στα πράγματα που του ανήκουν και πλέον το παιδί
είναι σε θέση να περιγράφει όσα αισθάνεται (Λεονταρή, 1996` ΜακρήΜπότσαρη ,2001α).
Η Λεονταρή (1996) παραθέτει την έρευνα του Broughton, ο οποίος
διαπίστωσε ότι τα παιδιά ηλικίας 8 ετών φαίνεται να είναι σε θέση να
αντιληφθούν την πνευματική και βουλητική πτυχή του εαυτού καθώς επίσης
έδειχναν να έχουν συναίσθηση της διαφοράς μεταξύ σώματος και νου.
Επιπροσθέτως, ήταν σε θέση να αντιληφθούν τη διαφορετικότητά τους, χωρίς
να επικαλούνται τα διάφορα υλικά αγαθά που έχουν στην κατοχή τους ,αλλά
εξαιτίας της διαφορετικότητας των συναισθημάτων τους.
Επιπλέον ,η Harter (1999) στη μελέτη της σχετικά με το κατά πόσο τα
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις
αντιλήψεις τους για τον εαυτό τους , κατάληξε στο συμπέρασμα ότι στην
ηλικία των 4-7 ετών οι απόψεις του παιδιού για τον εαυτό του είναι
αδιαφοροποίητες και απλοϊκές ,σε αντίθεση με το ότι τα παιδιά προς το τέλος
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της περιόδου αυτής αυξάνουν τα ποσοστά διαφοροποίησης μεταξύ των
διαφόρων πλευρών του εαυτού. Η άποψη αυτή της Harter έρχεται να
ενισχυθεί από την έρευνα που πραγματοποίησε ο Marsh (1989).
1.2.4. Εφηβική ηλικία (12ο έτος και έπειτα)
Η μετάβαση από το στάδιο των συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών
στο στάδιο των τυπικών νοητικών ενεργειών αρχίζει στα έντεκα ή στα δώδεκα
χρόνια και ολοκληρώνεται στα δεκατέσσερα ή δεκαπέντε. Σε αυτή την περίοδο
της ζωής του ο έφηβος είναι σε θέση να στηρίζεται σε κάποια δεδομένα , να
τα επεξεργάζεται και να κινείται στον χώρο της φαντασίας. Οι λογικές σκέψεις
είναι πλέον γεγονός (Μαραγκουδάκης, 1978).
Το νευρικό σύστημα του ατόμου θεωρείται ,πλέον ,ώριμο, η σκέψη
απεγκλωβίζεται από το συγκεκριμένο και στηρίζεται στις πνευματικές εικόνες ,
στις έννοιες και στα σύμβολα. (Τρούλης, 1992).
Εξάλλου, δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός των ψυχολόγων ότι
πρόκειται η περίοδος αυτή για μια διαδικασία έντονων αλλαγών , αποδίδοντας
τον όρο «εφηβεία». Είναι ένα διάστημα όπου σημειώνονται έντονες
διαταραχές στην εσωτερική ισορροπία του ατόμου, προετοιμάζεται για την
ενηλικίωση του και για την τελική του ένταξη στην κοινωνία. Παρ’ όλο που
πρόκειται για ένα στάδιο από το οποίο διέρχονται όλοι οι άνθρωποι
συγκεντρώνοντας κάποια κοινά χαρακτηριστικά, ωστόσο παρατηρείται αρκετά
έντονο το προσωπικό στοιχείο και ο προσωπικός τρόπος διέλευσης από την
περίοδο αυτή και για αυτό δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός ότι έχουμε τόσες
μορφές εφηβείας, όσες είναι και τα άτομα (Κρασανάκης, 1996).
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην
ενίσχυση της αυτοαντίληψης του ατόμου για τον εαυτό του είναι ο γλωσσικό
τομέα, κατά τον οποίο κυριαρχεί η εύστοχη χρήση των αφηρημένων
ουσιαστικών, όπως δημοκρατία, ελευθερία κ.α. και στη χρήση της γλώσσας
σε συμβολικό επίπεδο. Επίσης, στον λόγο του παιδιού είναι ευδιάκριτο το
στοιχείο της συναισθηματικότητας την περίοδο αυτή και το προσωπικό
στοιχείο στην έκφραση (Παρασκευόπουλος, 1985).
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Ο έφηβος έχει την ικανότητα να προσαρμόζει το λεξιλόγιό του
σύμφωνα με την κοινωνική ομάδα στην οποία είναι ενταγμένος, μιας και το
στοιχείο της αποδοχής από την ομάδα απασχολεί ιδιαίτερα τον έφηβο. Στο
σημείο αυτό λαμβάνουμε υπόψη μας ότι στην ηλικία αυτή στους σημαντικούς
άλλους έρχεται να προστεθεί η παρέα των συνομηλίκων οι οποίοι αποτελούν
βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης του έφηβου. Η
Λεονταρή (1996) παραθέτει έρευνες κατά τις οποίες στην εφηβική ηλικία η
ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη και οι σχέσεις με την οικογένεια είναι χαμηλότερες
σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες.
Αρκετοί έφηβοι αναπτύσσουν μια εξιδανικευμένη ιδέα για τον εαυτό
τους, η οποία αντιφάσκει σε σχέση με τον πραγματικό εαυτό τους. Κυριαρχεί η
τάση τα άτομα στην αρχή της εφηβείας να έχουν υψηλό επίπεδο
αυτοεκτίμησης, που απορρέει από την έντονη τάση τους να ασκούν κριτική
στον εαυτό τους. Κατά τη διάρκεια της μέσης εφηβείας , η φαντασία, ο
επιτυχής πειραματισμός και η αναπτυσσόμενη ανεξαρτησία είναι οι λόγοι
εκείνοι, στους οποίους οφείλεται η αύξηση του επιπέδου αυτοεκτίμησης των
εφήβων.
Ο

πειραματισμός

με

τους

διαφορετικούς

ρόλους

και

η

αποτελεσματικότητα των τρόπων συμπεριφοράς οδηγούν στην ενσωμάτωση
των διαφόρων στοιχείων σε έναν ενιαίο εαυτό, κάτι που επιτυγχάνεται προς το
τέλος της εφηβείας, όπου σταθεροποιείται και το επίπεδο της αυτοεκτίμησης
(Newton, 1990).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

2.1. Η έννοια της αυτοαντίληψης
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ένα πλήθος
θεωρητικών προσεγγίσεων γύρω από την έννοια της αυτοαντίληψης ,
υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό την πολυδιάστατη φύση της έννοιας
αυτής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια της αυτοαντίληψης μελετήθηκε στις
αρχές του 20ου αιώνα σε σχέση με την έννοια του εαυτού. Πρώτοι μελετητές
θεωρούνται οι Cooley και Mead ,οι οποίοι ασχολήθηκαν κυρίως με την έννοια
του

εαυτού. Ωστόσο, κύριοι μελετητές της αυτοαντίληψης ήταν οι

εκπρόσωποι

της

ανθρωπιστικής–υπαρξιστικής

καθώς

και

της

«φαινομενολογικής σχολής» της Ψυχολογίας Maslow, Rogers, Snygg και
Combs (Τανού,1989).
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της έννοιας της αυτοαντίληψης, αρκετές
φορές στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρούμε να συνδέεται με τον όρο
αυτοσυναίσθημα ή αυτοεκτίμηση, οι οποίες αποτελούν πράγματι

δύο

χαρακτηριστικές διαστάσεις της αντίληψης του εαυτού.
Παρόλα αυτά, η σύγχυση που εντοπίζεται στην ορολογία στο χώρο της
αυτοαντίληψης δεν περιορίζεται σε αυτές μόνο τις λέξεις. Εναλλακτικά προς
τον όρο της αυτοαντίληψης έχουν χρησιμοποιηθεί και οι παρακάτω όροι: selfestimation, self-identity, self- image, self-perception, self-consciousness, selfimaginary

και

self-awareness.

Ως

προς

τον

όρο

που

αφορά

το

αυτοσυναίσθημα (self-esteem) συχνά συναντάει κανείς τους όρους: selfregard, self-reverence, self- acceptance, self-respect, self-worth, self-feeling
και self-evaluation (Bracken,1996).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την άποψη της Μακρή- Μπότσαρη
(2001α), η έννοια του εαυτού απαρτίζεται από δύο συνιστώσες: την αυτό
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αντίληψη( self- concept) ή αυτοεικόνα (self-image) και την αυτοεκτίμηση (selfesteem) ή σφαιρική αυτοαξία (global self-worth). Η ίδια θεωρεί ότι «η
αυτοαντίληψη είναι η γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού

και

αντιπροσωπεύει μια δήλωση, μια περιγραφή ή μια πεποίθηση του ατόμου για
τον εαυτό του.
Ωστόσο,

όταν

η

Μακρή-Μπότσαρη(2001α)

αναφέρεται

στην

αυτοαντίληψη, στην ουσία αναφέρεται στις τρεις όψεις της που είναι : « ο
πραγματικός εαυτός (actual self), ο οποίος αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά
και τις ιδιότητες, που το άτομο αποδίδει στον εαυτό του. Ο ιδανικός εαυτός
(ideal- self), ο οποίος αντιπροσωπεύει το είδος του ατόμου που κάποιος
ελπίζει να γίνει ή που ιδανικά θα ήθελε να είναι. Ο δεοντικός εαυτός (oughtself), o οποίος αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που
κάποιος θα έπρεπε να έχει. Καθένας από τους τρεις εαυτούς μπορεί να γίνει
αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο από το ίδιο το άτομο και με διαφορετικό από
τους άλλους».
Σύμφωνα με την Λεονταρή (1996), οι περισσότεροι μελετητές ορίζουν
την αυτοαντίληψη ως την εικόνα που έχει διαμορφώσει το άτομο ως προς τον
εαυτό του και αντιπροσωπεύει το κομμάτι εκείνο του εαυτού, που έχει τη θέση
του αντικειμένου («εμένα» ή «me»). Ο Burns (1982) ορίζει την αυτοαντίληψη
ως « το σύνολο των πεποιθήσεων και στάσεων που διαμορφώνει το άτομο για
τον εαυτό του, βασιζόμενος είτε σε υποκειμενικές απόψεις

είτε σε

αντικειμενικά γεγονότα». Ο ίδιος έρχεται να τονίσει ο αριθμός των τρόπων
αντίληψης του εαυτού είναι στην ουσία απεριόριστος, τεκμηριώνοντάς το
ισχυριζόμενος ότι αν για παράδειγμα υπάρχουν μόνο 16 διαφορετικά
γνωρίσματα του εαυτού, αυτά όταν συνδυαστούν δίδουν 20.923.000.000.000
δυνατούς τρόπους.
Σύμφωνα με τον Lawrence (1988) η αυτοαντίληψη είναι το σύνολο των
νοητικών και σωματικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου και η υποκειμενική
του αξιολόγηση γι’ αυτά. Αποτελεί μια ευρύτερη έννοια και λειτουργεί σαν
ομπρέλα, η οποία περικλείει την αυτοεικόνα (self-imagine: τι είναι το άτομο),
τον ιδανικό εαυτό (ideal-self: τι θα ήθελε ένα άτομο να είναι) και το
29

αυτοσυναίσθημα (self-esteem: τι αισθάνεται το άτομο για την ασυμφωνία που
υπάρχει στο είναι και τι θα επιθυμούσε να είναι).
Η Χατζηθεολόγου (1994) ,στη Διδακτορική Διατριβή της ,αναφέρει ότι η
διαφορά μεταξύ αυτοαντίληψης (self-concept) και του αυτοσυναισθήματος
(self-esteem) εντοπίζεται στο ότι το αυτοσυναίσθημα αφορά κυρίως την
αυτοεκτίμηση του ατόμου, (τις κρίσεις του για την αξία του) ,ενώ η
αυτοαντίληψη αγγίζει και άλλες πτυχές του εαυτού, όπως τα σωματικά
χαρακτηριστικά, τα ψυχολογικά γνωρίσματα, το φύλλο, την καταγωγή του
ατόμου κ.α.)
Ο Παπάνης (2004) παραθέτει την άποψη του Baumeister, ότι η
αυτοαντίληψη είναι ένα οργανωμένο γνωστικό σχήμα , το οποίο αποτελείται
από εικόνες

και συμβολικές αναπαραστάσεις

και ευθύνεται για την

οργάνωση, την αφομοίωση και την προσαρμογή όλων των πληροφοριών που
αφορούν τον εαυτό.
Ο Δερβίσης (1984) ισχυρίζεται ότι «η αντίληψη της αυτοεικόνας
σχηματίζεται με την προβολή του Εγώ και την εσωτερικοποίηση των γνωμών
και κρίσεων των άλλων για το υποκείμενο. Η συνισταμένη της αντίληψης
αυτών των ρόλων

και οι αντικειμενικές γνώμες και κρίσεις των άλλων

διαμορφώνουν την αίσθηση και συνείδηση της αυτοεικόνας. Δομικά στοιχεία
της αυτοεικόνας είναι τ’ όνομα, τα σωματικά και πνευματικά χαρακτηριστικά, το
φύλλο , η ηλικία, το επάγγελμα, οι δυνάμεις και ικανότητες, η δύναμη της
αυτοπεποίθησης, το ηθικό και θρησκευτικό προσωπικό σύστημα , τα ιδανικά
και ο σκοπός της ζωής ».
Ο Χασάπης (1980) ισχυρίζεται ότι το παιδί έχει πολλούς εαυτούς και
σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον στο οποίο κινείται και
αλληλεπιδρά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι, μπορεί κανείς να
διακρίνει σε ένα παιδί τον οικογενειακό εαυτό, το σχολικό εαυτό, κ.α.
Στη συνέχεια παρατίθενται μερικές από τα βασικότερα μοντέλα που
έχουν προταθεί και αφορούν την αυτοαντίληψη καθώς επίσης και κάποιες
νεότερες μελέτες.
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2.2. Το αυτοσυναίσθημα κατά τον Coopersmith
O Coopersmith ισχυρίζεται ότι το αυτοσυναίσθημα ορίζεται ως η
προσωπική κρίση της αξίας του ατόμου, η οποία εκφράζεται μέσα από τις
στάσεις, τις οποίες έχει διαμορφώσει ένα άτομο για τον εαυτό του .
Να προσθέσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Coopersmith απέφευγε τη
χρήση του όρου αυτοαντίληψη μιας και θεωρούσε ότι δημιουργείται σύγχυση
με το συναφή όρο αυτοεικόνα, μια και αποτελεί το ένα από τα δύο συστατικά
της.

Προτιμάει,

λοιπόν,

τη

χρησιμοποίηση

της

έννοιας

του

αυτοσυναισθήματος για να δηλώσει και τη δεύτερη όψη της αυτοαντίληψης,
την αυτοαξιολόγηση (Burns, 1984).
Συνεπώς, η αυτοεκτίμηση ορίζεται ως αξιολόγηση σε σχέση με τον
εαυτό του, που κάνει το άτομο και συνήθως τη διατηρεί. Η αξιολόγηση αυτή
είναι ένα είδος αποδοχής ή αποδοκιμασίας ως προς τον εαυτό του και
δηλώνεται ο βαθμός στον οποίο το άτομο θεωρεί ότι είναι ευτυχισμένο
,σημαντικό ,ικανό και αξιόλογο (Μακρή- Μπότσαρη,2001α ).
Μια ιδιαίτερα αξιόλογη κλίμακα μέτρησης του αυτοσυναισθήματος
(«Self- esteem inventory») έχει κατασκευαστεί από τον ίδιο και αρκετοί
ερευνητές την έχουν επικαλεστεί για τη διεξαγωγή των ερευνών τους. Ο ίδιος
υποστηρίζει τη σταθερότητα της εικόνας του εαυτού και υπογραμμίζει ότι από
τη στιγμή που διαμορφώνεται η αντίληψη του εαυτού , οποιαδήποτε αλλαγή
καθίσταται δύσκολη. Ενώ δηλαδή το άτομο και η αντίληψη του εαυτού έχουν
τη δυνατότητα της αλλαγής, στην ουσία το άτομο εμφανίζει μια ανθεκτικότητα
απέναντι στις αλλαγές, ώστε να διατηρηθεί το αίσθημα της συνέχειας και της
σταθερότητα.

2.3. Η έννοια της αυτοαντίληψης στη φαινομενολογική σχολή κατά τον
Rogers.
O

Rogers,

ως

βασικότερος

εκφραστής

της

φαινομενολογική

προσέγγισης, ισχυρίζεται ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνική
αξιολόγηση, η οποία έπεται της πρώτης, γίνονται μέρος του φαινομενολογικού
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πεδίου. Στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης ενός ατόμου για τον εαυτό του,
συμβάλλουν οι πρώτες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας και οι σχέσεις που
διαμορφώνει το άτομο με το περιβάλλον του, γονείς, φίλους, συγγενείς κ.α.
Στην ουσία για τον Rogers, η αυτοαντίληψη είναι ένα οργανωμένο σύνολο
αντιλήψεων του εαυτού, που έχει την έδρα της στη συνείδηση και επηρεάζεται
από τις σχέσεις που αναπτύσσει το άτομο με το περιβάλλον του καθώς
συναναστρέφεται με αυτό.
Ο Νέστορος (1988) αναφέρει την παρακάτω άποψη του Rogers ,κατά
την οποία «η αντίδραση του ατόμου στη παραπάνω πίεση εκφράζεται με το
«μηχανισμό της θετικής αυτοεκτίμησης», σύμφωνα με τον οποίο μειώνεται η
σημασία της εκτίμησης των άλλων, υπέρ της θετικής γνώμης του ατόμου για
τον εαυτό του».
Επιπλέον, η Λεονταρή (1996) έρχεται να προσθέσει στις απόψεις του
Rogers, ότι η αυτοαντίληψη, ως οργανωμένο σύνολο αντιλήψεων, βρίσκονται
σε συνεχή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε αλλαγή σε
ένα κομμάτι να είναι ικανή να προκαλέσει αλλαγές σε όλο το σύνολο.

2.4. Η αυτοαντίληψη κατά τον Rosenberg
Σύμφωνα με τον Rosenberg η αυτοαντίληψη (self-image) ορίζεται ως η
διαμόρφωση κάποιας στάσης απέναντι σε κάποιο αντικείμενο , με τη βοήθεια
κάποιον γεγονότων, απόψεων και αξιών που σχετίζονται με τον εαυτό, καθώς
και την υιοθέτηση ενός θετικού ή ενός αρνητικού προσανατολισμού.
Ειδικότερα, ως αυτοαντίληψη ορίζει τη στάση του ατόμου απέναντι
στον εαυτό του ,τον οποίο θεωρεί αντικείμενο. Η στάση που διαμορφώνει
κάθε άτομο έναντι του ίδιου του εαυτού του καθώς και στα άλλα αντικείμενα
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες: το περιεχόμενο, την κατεύθυνση,
την ένταση, τη σπουδαιότητα, τη θέση που καταλαμβάνει στη συνείδηση του
ίδιου του ατόμου ,τη συνέπεια, τη σπουδαιότητα και την καθαρότητα
(Rosenberg, 1965 ).
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Να διευκρινίσουμε ότι ο Rosenberg επικαλείται δύο όρους όταν
αναφέρεται στην αυτοαντίληψη: self-concept και self-structure. Θεωρεί ότι
υπάρχει μια ενιαία αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του και δεν
διαφοροποιεί την αυτοαντίληψη από την αυτοεκτίμηση.
Ο Rosenberg, σύμφωνα με την Κουμή (1997), λαμβάνοντας υπόψη
του τα πορίσματα μιας σειράς ερευνών του, κατέληξε στη διατύπωση της
υπόθεσης ότι η αυτοαντίληψη είναι προϊόν της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
και κατά τον σχηματισμό της επιδρούν οι εξής τέσσερις παράγοντες : α) οι
κοινωνικές συγκρίσεις, β) οι αντανακλαστικές αξιολογήσεις, γ) οι η ψυχολογική
κεντρικότητα και δ) οι προσωπικές ερμηνείες επιτυχίας και αποτυχίας.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αρχή των κοινωνικών συγκρίσεων, το
άτομο συγκρίνει τον εαυτό του με τους συνομηλίκους κυρίως και με το
κοινωνικό

του

περιβάλλον.

Κατά

την

αρχή

των

αντανακλαστικών

αξιολογήσεων, το άτομο προβαίνει σε ασυνείδητες αξιολογήσεις μέσα από τις
αξιολογήσεις

των

ασήμαντων

άλλων.

Στην

αρχή

της

ψυχολογικής

κεντρικότητας , το άτομο ασπάζεται κάποιες αξίες και βάση αυτών αξιολογεί
τον εαυτό του. Φυσικά οι αξίες αυτές είναι συμβατές και αποδεκτές από την
ομάδα στην οποία ανήκει. Τέλος, σύμφωνα με την αρχή των ερμηνειών του
ατόμου για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες του, το άτομο ερμηνεύει τις επιτυχίες
ή τις αποτυχίες του με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στο σχηματισμό της
αυτοαντίληψης (Κουμή,1997).

2.5. Η συμβολική αλληλεπίδραση και αυτοαντίληψη κατά τον Cooley και
Mead
Σύμφωνα με τη θεωρία του Cooley και Mead η αυτοεκτίμηση είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τις απόψεις που διαμορφώνει το περιβάλλον γι’
αυτούς. Ο

Cooley υποστηρίζει ότι η αυτοεκτίμηση που έχουμε είναι

αποτέλεσμα του αθροίσματος των απόψεων που έχουν οι σημαντικοί άλλοι
για εμάς . Υποστήριξε την έννοια του καθρεπτιζόμενου – εαυτού, όπου το
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άτομο κοιτάζοντας μέσα στον κοινωνικό καθρέπτη, διαπιστώνει τις απόψεις
των άλλων για τον εαυτό του και τις εσωτερικεύει ως δικές του.
Τρία στοιχεία είναι αυτά που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εικόνας
του ατόμου για τον εαυτό του: α)το πώς φανταζόμαστε ότι μας κρίνουν οι
άλλοι, β)το πώς κρίνουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και γ)ορισμένα βασικά
συναισθήματα, τα οποία πηγάζουν από την αντίληψη του εαυτού, όπως είναι
η υπερηφάνεια ή η ντροπή (Harter, 1996).
Ο Mead, υποστηρικτής της άποψης της διττής υπόστασης του εαυτού,
θεώρησε τον εαυτό γνώστη ή υποκείμενο και αντικείμενο γνώσης. Για να
μπορέσει να σχηματίσει κανείς μια ολοκληρωμένη εικόνα για το άτομό του
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η χρήση των συμβόλων και των κωδικών και
ιδιαίτερα της γλώσσας ,αλλά και η ικανότητα του ατόμου να μπαίνει στη θέση
των άλλων και η ικανότητα της ενσυναίσθησης (Μακρή- Μπότσαρη, 2001α `
Λεονταρή, 1996).

2.6. Μοντέλα αυτοαντίληψης
Αν και υπάρχουν αρκετές διαφορετικές απόψεις ως προς τον τρόπο
δόμησης της αυτοαντίληψης, το βέβαιο είναι ότι όλες οι απόψεις συγκλίνουν
στη θέση ότι η αυτοαντίληψη αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια. Εξάλλου
εμπειρικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της πολυδιάστατης

φύσης της

αυτοαντίληψης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το άτομο να αντιλαμβάνεται και
να αξιολογεί τον εαυτό του ανάλογα με το συγκεκριμένο τομέα δράσης.

2.6.1. Το ιεραρχικό μοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton
Σύμφωνα με έρευνες του Shavelson και των συνεργατών του,
διατυπώθηκε η άποψη ότι η αυτοαντίληψη διαθέτει μια πολυδιάστατη φύση,
επισημαίνοντας την σύνδεσή της με το ότι οι άνθρωποι κατηγοριοποιούν το
πλήθος των πληροφοριών που κατέχουν για τον εαυτό τους και συσχετίζουν
τη μία κατηγορία με την άλλη. Το μοντέλο της αυτοαντίληψης που προτείνει ο
Shavelson και οι συνεργάτες του διαμορφώνεται με τον παρακάτω τρόπο.
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Αρχικά στην ιεραρχία βρίσκεται η γενική αυτοαντίληψη (general selfconcept), η οποία διαχωρίζεται στη σχολική και μη σχολική .Η πρώτη
υποδιαιρείται στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, που απασχολούν το άτομο,
όπως είναι τα γλωσσικά μαθήματα και τα μαθηματικά. Η μη σχολική
αυτοαντίληψη χωρίζεται στην κοινωνική, στη συναισθηματική και σωματική
αυτοαντίληψη,

οι

οποίες

με

τη

σειρά

τους

διακρίνονται

σε

άλλες

υποκατηγορίες (Harter, 1982).
Παρ’ όλο που η γενική αυτοαντίληψη είναι σταθερή ,καθώς προχωράμε
στην ιεραρχία, η αυτοαντίληψη εξειδικεύεται και χάνει τη σταθερότητά της, με
αποτέλεσμα να θεωρούνται απαραίτητες οι όποιες μεταβολές στη βάση της
ιεραρχίας, ώστε να γίνει κάποια μεταβολή στη γενική αυτοαντίληψη, ενώ οι
μεταβολές στη βάση της ιεραρχίας επισκιάζονται από ανώτερες ιεραρχικά
αυτοαντιλήψεις. Στη συνέχεια, παραθέτουμε

το πίνακα με το μοντέλο της

γενικής αυτοαντίληψης των Shavelson, Hubner και Stanton.
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ

Ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη

Γλώσσα

Ιστορία

Συνομήλικοι

Μη ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη

Μαθηματικά Φυσικές Επιστ.

Κοινωνική

Συναισθηματική

Σωματική

Αυτοαντίληψη

Αυτοαντίληψη

Αυτοαντίληψη

Σημαντικοί

Ιδιαίτερες

Σωματική

Σωματική

Άλλοι

συναισθηματικές

ικανότητα

Έμφαση

Καταστάσεις

Πηγή : Shavelson & Bolus, 1982
Σχήμα 1.
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2.6.2. Το μονοδιάστατο -αθροιστικό μοντέλο του Coopersmith
O Coopersmith, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, διαμόρφωσε το γνωστό
στους ερευνητικούς χώρους ερωτηματολόγιο με τίτλο “Self- esteem inventory”
το οποίο επικαλέστηκαν αρκετοί για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους. Στο
μοντέλο του καθώς και στο ερωτηματολόγιο του για την διαμόρφωση της
αυτοεκτίμησης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το σχολείο, οι συνομήλικοι, η
οικογένεια και ο εαυτός. Το άθροισμα των τιμών αυτών αποτελεί το δείκτη
αυτοεκτίμησης του ατόμου.
Η Μακρή- Μπότσαρη (2001α) αναφέρει ότι «η αθροιστική γενική έννοια
του εαυτού ορίζεται ως το άθροισμα των τιμών των απαντήσεων σε ένα
ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου αποτυπώνουν ένα σύνολο
επιμέρους όψεων». Το Μονοδιάστατο Αθροιστικό μοντέλο του Coopersmith
είναι το ακόλουθο :

Αυτοεκτίμηση

Εαυτός
Εαυτός

Σχολείο

Συνομήλικοι

Οικογένεια

Πηγή : Σίμψη,2004
Σχήμα 2.
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2.6.3. Το ομόκεντρο μοντέλο
Ένα από τα μοντέλα που παρουσιάζει η Λεονταρή είναι και το μοντέλο
των ομόκεντρων κύκλων, στο οποίο δίδεται έμφαση στις διάφορες πτυχές της
αυτοαντίληψης ,οι οποίες διαφέρουν για κάθε άτομο ως προς τη
σπουδαιότητά τους. Ακολουθεί η παράθεση του

Ομοκεντρικού μοντέλου

αυτοαντίληψης:

Αθλητικός εαυτός

Κοινωνικός εαυτός

Ακαδημαϊκός
εαυτός

Πηγή:Λεονταρή,1998
Σχήμα 3.
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Όπως γίνεται αντιληπτό και από το ίδιο το μοντέλο, όσο πλησιάζουν οι
κύκλοι στο κέντρο, τόσο αυξάνεται η σπουδαιότητα και η σταθερότητά τους.
Αντιστοίχως, οι κύκλοι που προσεγγίζουν την περιφέρεια χάνουν την ισχύ
τους , με αποτέλεσμα , όσες πληροφορίες δέχεται το άτομο, που να είναι
αντίθετες με τις δικές του, να μη τις λαμβάνει υπόψη του ή να μη τους δίδει
ιδιαίτερη σημασία. Βεβαίως, οι όποιες ανακατατάξεις συμβούν στους
ομόκεντρους κύκλους ,θεωρούνται αναμενόμενες ως αποτέλεσμα ωρίμανσης
του ατόμου.

2.6.4. Το μοντέλο του Venn
To επόμενο μοντέλο έρχεται να λειτουργήσει προσθετικά σε όλα τα
άλλα μοντέλα, μιας και δείχνει το πώς τα διάφορα πεδία της αυτοαντίληψης
διαπλέκονται μεταξύ τους, αφού το ομόκεντρο και το ιεραρχικό μοντέλο
αναφέρονται στην ύπαρξη πολλών πεδίων. Το μοντέλο του διαγράμματος
Venn ισχυρίζεται ότι τα παιδιά διαμορφώνουν τόσους επιμέρους τομείς
αυτοαντίληψης

όσα είναι και τα επιμέρους περιβάλλοντα στα οποία

συμμετέχουν είτε ενεργητικά είτε παθητικά.
Ο Bracken (1996) εστιάζει την προσοχή του σε έξι βασικούς τομείς :τον
κοινωνικό, το τομέα της γενικής ικανότητας ,το συναισθηματικό, τον
ακαδημαϊκό, τον οικογενειακό και το σωματικό τομέα, οι οποίοι και
παρατίθενται στο ακόλουθο σχήμα όπου παρουσιάζεται σχηματικά το
διάγραμμα Venn.
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Κοινωνική
Αυτοαντίληψη

Συναισθηματική
αυτοαντίληψη

Γενική
Αυτοαντίληψη

Οικογένεια

Σωματική
Αυτοαντίληψη

Γενική
Αυτοαντίληψη

Ακαδημαϊκή
Αυτοαντίληψη

Πηγή : Βracken ,1996.
Σχήμα 4.

Αναλυτικότερα, η σωματική αυτοαντίληψη αφορά την εξωτερική εικόνα
του ατόμου. Το ύψος τους, η ενδυματολογικές επιλογές τους καθώς και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους συμβάλλουν ουσιαστικά στην γενικότερη εικόνα
του ατόμου για τον εαυτό του.
Η γενική ικανότητα διαμορφώνεται από τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες
του ατόμου σε όλους τους επιμέρους τομείς της αυτοαντίληψης. Επιπλέον,
σημαντικό ρόλο παίζει και η αναλογία που προκύπτει από τους στόχους και
τις επιτυχίες που έχει το άτομο ως προς τους στόχους που θέτει.
Η σχολική αυτοαντίληψη επηρεάζεται από το σχολικό περιβάλλον με το
οποίο συναναστρέφεται. Συγκεκριμένα ,η απόδοση στα μαθήματα, η σχέση
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που αναπτύσσει με τον εκπαιδευτικό και η στάση των γονέων ως προς τις
σχολικές επιδόσεις του παιδιού τους συμβάλλουν με τον τρόπο τους στη
γενική αυτοαντίληψη.
Η οικογένεια, όπως όλοι γνωρίζουμε, παίζει σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση της αυτοαντίληψης, μιας και είναι το πρώτο περιβάλλον με το
οποίο έρχεται σε επαφή το παιδί και από το οποίο επηρεάζεται άμεσα. Μέσα
εκεί το άτομο κοινωνικοποιείται και λαμβάνει ερεθίσματα ως προς τον τρόπο
με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται.
Ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στη διαμόρφωση της
γενικής αυτοαντίληψης είναι η συναισθηματική αυτοαντίληψη και επηρεάζεται
άμεσα από τις αξιολογήσεις της συμπεριφοράς του παιδιού, από τις στάσεις,
τη συναισθηματική επένδυση των σημαντικών άλλων απέναντι στο παιδί. Η
θετική αξιολόγηση και επένδυση συμβάλλει στη θετική συναισθηματική
αντίδραση του ατόμου ,σε αντίθεση με την αρνητική αξιολόγηση και
επένδυση, όπου το άτομο επηρεάζεται αρνητικά.
Τελευταία στη καταγραφή, όμως εξίσου σημαντική θεωρείται η
κοινωνική αυτοαντίληψη, η οποία διαμορφώνεται από τις συναναστροφές του
ατόμου με τα άτομα του περιβάλλοντός

τους, όπως είναι οι γονείς , τα

αδέρφια ,ο εκπαιδευτικός, οι φίλοι κ.α.( Βracken, 1996).

2.6.5. Το μονοδιάστατο σφαιρικό μοντέλο κατά τον Rosenberg
Ο Rosenberg έδωσε έμφαση στη σφαιρική φύση της αυτοεκτίμησης και
ισχυρίστηκε ότι η αυτοεκτίμηση, όσο αφορά τη μελέτη μέσα από κλίμακες, δεν
είναι αποτέλεσμα αθροίσματος ερωτήσεων, αλλά κυριαρχεί η στάθμιση
διακεκριμένων στοιχείων του εαυτού, τα οποία ιεραρχούνται και συνδυάζονται
μέσα από μια πολύπλοκη εξίσωση την οποία αγνοεί το ίδιο το άτομο. Ο ίδιος
ο Rosenberg διαμόρφωσε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στηρίζεται στην
αυτοεκτίμηση και αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα (Φρουζάκης,
2001).
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Αυτοεκτίμηση

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Πηγή : Σίμψη,2004
Σχήμα 5.

2.6.6. Το πολυπαραγοντικό μοντέλο της Harter
Η Harter μαζί με άλλους ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι το άτομο έχει την
ικανότητα να αναπτύσσει αρκετές επιμέρους εικόνες για τον εαυτό του, οι
οποίες αντιστοιχούν σε επιμέρους γνωστικές περιοχές καθώς και σε άλλες
ανάλογα με τις ικανότητες, δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτει
(Λεονταρή,1996). Σύμφωνα με τη Μακρή-Μπότσαρη (2001α), στο μοντέλο
που διατύπωσε η Harter μπορεί κανείς να διακρίνει την επίδραση των
επιμέρους τομέων αυτοαντίληψης στην αυτοεκτίμηση του ατόμου ο βαθμός
της οποίας εξαρτάται από τη βαρύτητα που αποδίδει το ίδιο το άτομο στους
διάφορους τομείς της ζωής του.
Αναλυτικότερα,
συνθέτουν τη

το

άθροισμα

των

επιμέρους

αυτοαντιλήψεων

γενικότερη εικόνα του ατόμου για τον ίδιο του τον εαυτό.

Στηριζόμενη σε αυτό τον ορισμό, η Harter διατύπωσε το πολυπαραγοντικό
μοντέλο, το οποίο έχει ως βασικούς άξονές του και από τους οποίους
επηρεάζεται τους ακόλουθους, που δεν είναι άλλοι από τη σχολική ικανότητα,
τη κοινωνική αποδοχή, τη φυσική εμφάνιση και την αυτοεκτίμηση. Για να
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προκύψει η γενικότερη εικόνα που διαθέτει το άτομο για τον εαυτό του , η
Harter στηρίχθηκε στη συγκρότηση ενός γενικότερου σχήματος της
αυτοαντίληψης και διατύπωσε μια σειρά ερωτήσεων για τη διερεύνηση της ως
προς επιμέρους τομείς αντίληψης.
Ειδικότερα, επέλεξε να μελετήσει τη σχολική ικανότητα, την κοινωνική
αποδοχή τη φυσική εμφάνιση και την αυτοεκτίμηση, διευκρινίζοντας ότι
υπάρχει μια άμεση συσχέτιση και αλληλεπίδραση τω κατηγοριών αυτών
Να προσθέσουμε στο σημείο αυτό ότι η έρευνά μας στηρίχθηκε στο
ερωτηματολόγιο της Harter το οποίο έχει σταθμίσει η Μακρή-Μπότσαρη, μιας
και θεωρούμε ότι είναι πιο σφαιρικό, πολυπαραγοντικό

και το οποίο

παραθέτουμε στη συνέχεια της εργασίας μας.

Σχολική
Ικανότητα

Κοινωνική
αποδοχή

Ερωτήσεις
σχολικής
ικανότητας

Ερωτήσεις
κοινωνικής
αποδοχής

Φυσική
εμφάνιση

Ερωτήσεις
φυσικής
εμφάνισης

Αυτοεκτίμησ
η

Ερωτήσεις
αυτοεκτίμη
σης

Επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης

Πηγή : Σαμψή,2004
Σχήμα 6.
43

2.7. Ανάπτυξη και διαμόρφωση της αυτοαντίληψης στο άτομο
Στο χώρο της Ψυχολογίας, τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί η άποψη ότι
τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν αποκτούν σταδιακά την ικανότητα να
διαχωρίζουν τον εαυτό τους ψυχολογικά από τους άλλους και να γίνονται
προοδευτικά καλύτερα στο να σκέφτονται για τον εαυτό τους με πολλούς και
ποικίλους τρόπους, κάτι το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει η Harter (1988).
Σύμφωνα με τον Μead (1962) η αντίληψη του εαυτού δεν είναι
διαμορφωμένη από τη γέννηση, αλλά αποκτιέται σταδιακά και θεωρείται
αποτέλεσμα της κοινωνικής εμπειρίας, γεγονός που μας παραπέμπει στο ότι
οικοδομείται από τις σχέσεις που αναπτύσσει το άτομο αρχικά με το στενό
οικογενειακό περιβάλλον και στη συνέχεια με το ευρύτερο κοινωνικό του
περίγυρο.
Η Harter(1996) έρχεται να παραθέσει την άποψη των οπαδών της
Συμβολικής Αλληλεπίδρασης ,οι οποίοι δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο
με τον οποίο οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του ατόμου με τους άλλους
επηρεάζουν βαθιά τη διαμόρφωση του εαυτού. Οι βασικοί εκπρόσωποι της
θεωρίας αυτής ,όπως ο Cooley και ο Μead, υποστηρίζουν ότι ο εαυτός είναι
μια κοινωνική κατασκευή (social construction).
Για την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης , ο Κακαβούλης (1997) αναφέρει
ότι όλα τα παιδιά ακολουθούν συγκεκριμένα στάδια, τα οποία είναι
ανεξάρτητα από το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο του παιδιού, μιας
και η σταδιακή ωρίμανση που βιώνει το παιδί το οδηγεί σε υψηλότερα
επίπεδα αυτοαντίληψης.
Ο Marsh(1989) υποστηρίζει ότι ο βαθμός συνάφειας (Interco relation)
μεταξύ των διαφόρων τομέων της αυτοαντίληψης μειώνεται με την αύξηση της
ηλικίας γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσο αναπτύσσεται ένα
άτομο, τόσο διακρίνονται και διαφοροποιούνται οι διάφοροι τομείς της
αυτοαντίληψής του.
Οι Nickolls και Miller (1983) παραθέτουν τρία στάδια ανάπτυξης από τα
οποία διέρχεται η αυτοαντίληψη. Αναλυτικότερα, στο πρώτο στάδιο, τα παιδιά
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κάτω των 5 ετών αδυνατούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ δυσκολίας
εκτέλεσης ενός έργου και ατομικής ικανότητας. Στο δεύτερο στάδιο , τα παιδιά
ηλικίας 5 με 8 ετών αντιλαμβάνονται ότι οι εργασίες με υψηλότερο βαθμό
δυσκολίας απαιτούν μεγαλύτερη ικανότητα, ενώ στο τρίτο στάδιο, που
καλύπτει παιδιά ηλικίας 7-8 ετών και πάνω, τα παιδιά είναι σε θέση να
προβούν στο διαχωρισμό μεταξύ ικανότητας και δυσκολίας ,κατά τη
διαμόρφωση των εκτιμήσεων του εαυτού τους χρησιμοποιούν και κοινωνικές
συγκρίσεις.

2.8.

Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης
Η ανάπτυξη και διαμόρφωση της αυτοαντίληψης σε ένα άτομα

επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, στους οποίους γίνονται εκτενείς
αναφορές στη συνέχεια της εργασίας.

2.8.1. Η επίδραση της οικογένειας
Η έννοια της αυτοαντίληψης αρχίζει να διαμορφώνεται στο άτομο από
την πρώτη του επαφή με το περιβάλλον και να εμπλουτίζεται σταδιακά. Το
πρώτο άτομο το οποίο αλληλεπιδρά με το βρέφος, το οποίο συνήθως δεν
είναι άλλο από τη μητέρα του , είναι αυτό που αναγνωρίζει το παιδί και να
στηρίζει την οικοδόμηση της αυτοαντίληψης του.
Ο Purkey (Χατζηθεολόγου, 1994) υπερθεματίζει το ρόλο των γονέων,
οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα πρώτα αυτά βήματα του
παιδιού, αποδίδοντάς τους το χαρακτηρισμό «σπουδαία άτομα». Ο τρόπος
αντίδρασης των γονέων στα διάφορα ερεθίσματα του βρέφους παίζει
καθοριστικό ρόλο, μιας και μέσα από αυτούς αντιλαμβάνεται το παιδί τον
εαυτό του. Από το σύνολο των ερευνητικών προσπαθειών

προκύπτει η

ανάγκη για την εστίαση στην ποιότητα των σχέσεων παιδιών και γονέων
προκειμένου να σχεδιαστούν επιτυχείς παρεμβάσεις (Λεοντοπούλου, 2008).
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Η αισθητή παρουσία του πατέρα στην οικογένεια αποτελεί ένα βασικό
παράγοντα για την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης του μικρού παιδιού. Η Wylie
(Χατζηθεολόγου,

1994)

αναφέρει

ότι

οι

μη

διαλυμένες

οικογένειες

διαμορφώνουν και παρέχουν στα στάδιά τους ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη
ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, τα παιδιά
που μεγαλώνουν μέχρι τη Γ’ Τάξη και με τους δύο γονείς είχαν διαμορφώσει
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς τη σχολική του ικανότητα και η επίδοσή
τους στα μαθήματα ήταν υψηλότερη, σε σχέση με εκείνα που είχαν μεγαλώσει
χωρίς την παρουσία του πατέρα τους.
Ο Τανός (1989) έρχεται να επιβεβαιώσει τις μέχρι τώρα απόψεις και
παραθέτει πως η οικογενειακή ατμόσφαιρα, η ανατροφή του παιδιού και η
εκτίμηση που τρέφουν οι γονείς για τον εαυτό τους ασκούν βαθιά επίδραση
στο βαθμό εκτίμησης του ίδιου του εαυτού του παιδιού. Επιπλέον, η συνάφεια
στην άσκηση της πειθαρχίας, η αποφυγή της εύκολης επίκρισης και η
απόρριψη της αυταρχικής αγωγής καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα.
Βέβαια, όπως οι γονείς επηρεάζουν το παιδί τους με τη συμπεριφορά
τους και τη διαπαιδαγώγησή τους ή και με το τρόπο που αλληλεπιδρούν
μεταξύ

τους

(Campbell,2002.

Fonagy

et

al.,

2002`

Osofsky

&

Thompson,2000` Powers et al., 1996` Smith- Horn & Singer,1996` Turnbull &
Rutherford- Turnbull, 1996` Wehmeyer,1996) ακόμα και στη διαμόρφωση της
αυτοεικόνας τους, τις ίδιες τις ικανότητες αυτοεπιβεβαίωσης και επιβίωσης
των παιδιών αυτών (Drotar,2006` Seligman, 1999), αντιστοίχως και το παιδί
με τον τρόπο που λειτουργεί διεγείρει σε αυτούς αρνητικά συναισθήματα και
αντιδράσεις, οδηγώντας τους ορισμένες φορές σε αντιπαιδαγωγικές στάσεις
(Carr, 1999).
Συνεπώς,

υπάρχει

μια

συνεχώς

εξελισσόμενη

δυναμική

αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιού και οικογένειας στην οποία μπορεί να δοθεί
ένας

θετικός,

αρνητικός,

δυσλειτουργικός,

ακόμα

και

παθολογικός

χαρακτήρας (Campbell,2002` Stark & Brookman,1995).
Να προσθέσουμε στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα με έρευνες ,βασικός
και κρίσιμος παράγοντας σχολικής αποτυχίας ή επιτυχίας βρέθηκε ότι είναι η
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ποιοτικές σχέσεις που κυριαρχούν μεταξύ των μελών του οικογενειακού
περιβάλλοντος κάθε ατόμου (Σακκάς,2000).

2.8.2. Η επίδραση του σχολείου/ σχολικοί παράγοντες
Το σχολείο αποτελεί για ένα παιδί σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης
και ένα χώρο όπου μπορούν να κατευθυνθούν προγραμματισμένες
προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας των παιδιών με ιδιαιτερότητες
συμβάλλοντας στην ομαλή προσαρμογή τους (Λεοντοπούλου,2008).
Με την εισαγωγή του παιδιού στο χώρο του σχολείου, διευρύνει το
κοινωνικό του περιβάλλον με το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή. Ο δάσκαλος
και οι συμμαθητές του ,αποτελούν για το παιδί τα δευτερεύοντα «σπουδαία
άτομα». Η στάση του δασκάλου ,ο βαθμός εκτίμησης του προς το παιδί, η
φιλική και ενθαρρυντική διάθεση ,το στυλ διδασκαλίας και οι προσδοκίες του
δασκάλου, ασκούν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής
αυτοαντίληψης στο παιδί. (Burns,1981) κάτι το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει
και η Λεονταρή (1996).
Ο Στράουφ (2000) αναφέρει ότι οι κρίσεις ως προς τη μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση και αυτάρκεια που μπορεί να βιώσει το παιδί είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με από τη φύση και τη συχνότητα επαφής μεταξύ παιδιούδασκάλου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Εξάλλου θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφέρουμε το μηχανισμό
της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας», κατά την οποία, όταν οι άνθρωποι
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους έχουν συνήθως κάποιες προσδοκίες για τη
συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Οι προσδοκίες αυτές μπορεί να
πηγάζουν από προσωπικές πεποιθήσεις ή από προσωπικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του ατόμου με το οποίο αλληλεπιδρούν, όπως η ηλικία, το
φύλο, η εθνότητα, στοιχεία της προσωπικότητας κ.α. Πολλές από αυτές τις
προσδοκίες έχουν τις ρίζες τους στις προσωπικές πεποιθήσεις και
προσδοκίες που είναι ευρέως διαδεδομένες και σε γενικές γραμμές άνευ
ισχύος (Πυργιωτάκης, 1983).
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Έτσι, στο σχολείο ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να προβλέψει
συνειδητά την εξέλιξη ή την επίδοση ενός παιδιού και ασυνείδητα, πλέον, να
κάνει τις προβλέψεις του αυτές πραγματικότητα. Οι βασικοί παράγοντες που
ασκούν επιρροή είναι η σωματική διάπλαση, το φύλο, η εθνικότητα και το
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Χατζηχρήστου, 2004).
Ο Purkey υποστηρίζει ότι η αυτοαντίληψη επηρεάζει τη σχολική
επίδοση, αλλά και το αντίστροφο. Οι μαθητές, που έχουν εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους και στις ικανότητές τους τείνουν να έχουν καλύτερη επίδοση στα
μαθηματικά, σε σύγκριση με αυτούς που στερούνται αυτής της εμπιστοσύνης.
Αντιστοίχως, οι μαθητές ,που βιώνουν την επιτυχία μέσα στο σχολείο τείνουν
να έχουν αυξημένο το αίσθημα της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές τους για
επιτυχία, σε αντίθεση με αυτούς που στερούνται τέτοιου είδους εμπειρίες. Να
προστεθεί στο σημείο αυτό ότι η αυτοαντίληψη λειτουργεί ανατροφοδοτικά
όταν είναι θετική και ενισχύει την εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του,
διαμορφώνοντας μια πιο ισχυρή εικόνα για τον εαυτό του (Χατζηθεολόγου,
1994).
Ανεξαρτήτως φύλου, οι μαθητές με χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση
εμφανίζουν φτωχότερη αυτοαντίληψη και απολαμβάνουν λιγότερο συχνά την
προτίμηση των συμμαθητών τους για σχολικές δραστηριότητες (Κουρκούτας,
2008)
Ο Coleman έρχεται να προσθέσει με την έρευνα του και των
συνεργατών του ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της στάσης των
μαθητών προς τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και της σχολικής τους επίδοσης
(Φλουρής, 1989). Ειδικότερα, η δυσκολία ενός παιδιού, λόγω διανοητικών,
μαθησιακών ή συναισθηματικών προβλημάτων, να ενσωματωθεί στη σχολική
τάξη και να διακριθεί σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο μπορεί να
συμβάλλει στην αύξηση των μαθησιακών και διαπροσωπικών δυσκολιών,
προκαλώντας την απόρριψη από τους συμμαθητές και το δάσκαλό του
(Hinshaw,2006` Kourkoutas,Mitsiou & Foulouli,2006` Κουρκούτας,2008)
Στην έρευνα του Φλουρή (1978), η οποία διεξήχθη σε 60 μαθητές της
πέμπτης τάξης και εξέταζε πως αισθάνονται για τον εαυτό τους , κατέληξαν
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στο συμπέρασμα ότι ο μέσος όρος της αυτοαντίληψης των μαθητών του
δείγματος ήταν υψηλός, καθώς επίσης εντοπίστηκε μια ελαφρά συσχέτιση
μεταξύ της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά.
Σε άλλη έρευνα του Φλουρή (1983) που αφορούσε μαθητές Β΄ Τάξης
Λυκείου διαπιστώθηκε θετική συνάφεια μεταξύ αυτοαντίληψης και της
επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά.

2.8.3. Η επίδραση του φύλου
Από

τη

σύντομη

ανασκόπησή

μας

στη

σχετική

βιβλιογραφία

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην
αυτοαντίληψη και στο φύλο. Βέβαια ,οι απόψεις διίστανται και γι’ αυτό
προτιμήσαμε να παραθέσουμε και τις δύο απόψεις.
Ο Πεσσάκος (1983) αναφέρει ότι από την έρευνα που έκανε δεν
εντόπισε σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, ακόμα και όταν
εξετάστηκαν σε συνάρτηση με το κοινωνικό –οικονομικό επίπεδο της
οικογένειας ή της σχολικής τάξης, μιας και οι σημερινοί γονείς δε
διαφοροποιούν τη στάση τους προς τα παιδιά τους, επιδεικνύοντας κάποια
εύνοια προς τα αγόρια, όπως συνέβαινε στο παρελθόν
Ωστόσο ,η έρευνα του Τανού (1985), η οποία διεξήχθη σε 418 μαθητές
της Α’ και Γ’ Τάξης του Γυμνασίου καθώς και της Γ’ Λυκείου, έρχεται να
υποστηρίξει ότι τα κορίτσια διακατέχονται από αρνητικά συναισθήματα προς
τον εαυτό τους περισσότερο από τα αγόρια.
Σύμφωνα με έρευνα του Φλουρή (1989) σε 781 μαθητές Πέμπτης και
έκτης τάξης Δημοτικού σχολείου, τα κορίτσια που ζουν σε αστικές περιοχές
έχουν υψηλότερο βαθμό αυτοαντίληψης σε σχέση με τα αγόρια. Επίσης
εντοπίστηκε ότι τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερο αίσθημα αυτοαντίληψης
ως προς τις ικανότητές τους στα μαθηματικά και στη γλώσσα.
Ο Βaum έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση, παραθέτοντας τα
αποτελέσματα της έρευνάς του, κατά την οποία τα αγόρια βιώνουν
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εντονότερα το αίσθημα της αρνητικής αυτοαντίληψης, όταν αποτυγχάνουν στα
μαθηματικά του σχολείου (Χατζηθεολόγου,1994).
Μια επιπλέον διάσταση έρχεται να παραθέσει η Λεονταρή (1996), κατά
την οποία οι άνδρες θεωρούν τους εαυτούς τους ως αυτόνομα, ελεύθερα και
ανεξάρτητα όντα, σε αντιδιαστολή με τις γυναίκες που θεωρούν ότι βρίσκονται
σε άμεση σχέση με τους άλλους από τους οποίους, ως εξαρτημένα όντα
διαμορφώνουν την αυτοαντίληψη τους.

2.8.4. Η συναισθηματική φόρτιση
Ένας

επιπλέον

σημαντικός

παράγοντας

που

επηρεάζει

την

αυτοαντίληψη είναι η συναισθηματική φόρτιση, μιας και αρκετά είναι αυτά τα
συμβάντα, όπως οι μεγάλες φυσικές καταστροφές, ο θάνατος αγαπημένου
ατόμου κ.α., με αποτέλεσμα τα τραυματικά αυτά γεγονότα να συμβάλλουν στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και τις απόψεις του για τον ίδιο
τον εαυτό του (Λεονταρή, 1996).
Συχνά οι δάσκαλοι «ετικετοποιούν» τους λιγότερο «καλούς» μαθητές,
με αποτέλεσμα να επιδρά αρνητικά στην αυτοαντίληψη των μαθητών, η οποία
επηρεάζεται έμμεσα δια μέσου της θεωρίας της αυτοεκπληρούμενης
προφητείας. Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες του παιδιού
στο χώρο του σχολείου, το κάνουν να αισθάνεται αβοήθητο κατά τη
μαθησιακή διαδικασία και μειώνουν το αυτοσυναίσθημά τους. Αρκετές φορές
οι συνεχείς απογοητεύσεις επιδρούν με τέτοιο τρόπο στη ψυχοσύνθεση του
παιδιού, με αποτέλεσμα να διστάζουν να αρχίσουν μια νέα προσπάθεια
(Χατζηθεολόγου, 1994).
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2.9. Ορισμός και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αυτοεκτίμησης
2.9.1. Η έννοια της αυτοεκτίμησης
Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η έννοια του εαυτού έχει ως βασικές
της παραμέτρους την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση, η οποία έχει
αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο ερευνητικής δραστηριότητας
(Μακρή-Μπότσαρη, 2001α).
Ο εαυτός αποτελείται από δύο διαστάσεις, τη γνωστική και τη
συναισθηματική. Στη γνωστική διάσταση εντάσσονται οι έννοιες της
αυτοεικόνας και τις αυτοαντίληψης, έννοιες σχεδόν ταυτίσιμες, ενώ στη
συναισθηματική

διάσταση

τις

έννοιες

της

αυτοεκτίμησης

και

του

αυτοσυναισθήματος. Η αυτοαντίληψη είναι η γνωστική όψη της έννοιας του
εαυτού και αφορά πεποιθήσεις του ατόμου για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση,
ωστόσο, αφορά τη συναισθηματική όψη και αναφέρεται στη συνολική άποψη
που έχει κάποιος για την αξία του (Μακρή-Μπότσαρη, 2001α ` Κουμή 1997`
Cosden et al,1999). Στη παρούσα ερευνητική εργασία υιοθετούμε τον ορισμό
της Μακρύ-Μπότσαρη.
Ο Παπάνης (2004), ισχυρίζεται ότι ενώ η αυτοεκτίμηση έχει μελετηθεί
περισσότερο από κάθε άλλη έννοια, παρ’ όλα αυτά παραμένει πολύ δύσκολα
προσδιορίσιμη και πολύσημη. Ο Coopersmith ορίζει την αυτοεκτίμηση ως την
αξιολόγηση που κάνει το άτομο στον εαυτό του, είτε θετική είτε αρνητική, το
οποίο μας δηλώνει το βαθμό στον οποίο το κάθε άτομο θεωρεί τον εαυτό του
ως άξιο, ικανό σημαντικό και πετυχημένο (Μακρή-Μπότσαρη, 2001α). Αφορά
μια καθαρά υποκειμενική εμπειρία που το άτομο μεταβιβάζει στους άλλους,
είτε λεκτικά είτε μη λεκτικά. Είναι το κεντρικό αξιολογικό συστατικό του εαυτού
και απεικονίζει το βαθμό της πεποίθησης ενός ατόμου για την αξία του (Park,
et al., 2002).
Στο βιβλίο του Buss (1995) παρουσιάζεται η άποψη του Coopersmith,
κατά τον οποίο οι συνιστώσες της αυτοεκτίμησης αποτελούν τις πηγές, βάση
των οποίων διαμορφώνονται τα κριτήρια επιτυχίας του ατόμου, των οποίων
βασικές πηγές αυτοεκτίμησης θεωρούνται : α) η δύναμη (power), η οποία
αναφέρεται στην ικανότητα επιρροής και ελέγχου πάνω στους άλλους, β)
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σημαντικότητα (significance), η οποία αναφέρεται στην αποδοχή του ατόμου
από το κοινωνικό του περιβάλλον, γ) αρετή (virtue), η οποία στηρίζεται στα
ηθικά κριτήρια και δ) ικανότητα (competence), η οποία σχετίζεται με την
επιτυχημένη επίδοση, σύμφωνα με την οποία ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
για επίτευξη.
Σύμφωνα με τους Νέστορος και Βαλλιανάτου (1988), ο Rogers
λαμβάνει τους όρους «εαυτός» και «αυτοεικόνα» ως ταυτόσημους και
διακρίνει την «ιδανική εικόνα» (ideal self- concept) από την πραγματική εικόνα
(actual self- concept), που έχει το άτομο για τον εαυτό του. Ο ίδιος θεωρεί ότι
η ιδανική εικόνα αφορά το πώς θα ήθελε το άτομο να είναι, ενώ η πραγματική
εικόνα αντιστοιχεί στο πώς πραγματικά το άτομο είναι, καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι όσο δεν απέχουν η μία εικόνα από την άλλη, τόσο το άτομο
έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, επιδρώντας θετικά στην όλη ψυχική του κατάσταση.
Αντιθέτως, όταν η μία εικόνα αποκλίνει αισθητά από την άλλη, το
γεγονός αυτό συμβάλλει ,ώστε το άτομο να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και να
κυριεύεται από αισθήματα άγχους, ανεπάρκειας και αποξένωσης (Buss, 1995`
Νέστορος κ Βαλλιανάτου, 1988)
Ο Ziller προσεγγίζει την εικόνα της αυτοεκτίμησης μέσα στο πλαίσιο της
κοινωνικής δομής του εαυτού και δίδει έμφαση στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο διαμορφώνεται η αυτοαξιολόγηση ( Μακρή-Μπότσαρη, 2001α).
Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Τανός (1989), ο Lawrence ορίζει την
αυτοεκτίμηση ως την «αποτελεσματική συνολική αποτίμηση των ψυχοπνευματικών και φυσικών χαρακτηριστικών, την οποία πραγματοποιεί κάθε
άτομο».
Ο Cooley συχνά κάνει λόγο για τα τρία βασικά συστατικά της
αυτοεκτίμησης: την εντύπωση που θεωρούμε ότι σχηματίζει κάποιος από την
εμφάνισή μας, τη εντύπωση της κρίσης εκείνου του προσώπου εκείνης της
εμφάνισης και, τέλος, κάποιο είδος αυτοαισθήματος, όπως η υπερηφάνεια και
η ντροπή (Harter, 1999). Η Harter καθόρισε την αυτοεκτίμηση ως "πόσο ένα
πρόσωπο συμπαθεί, δέχεται και σέβεται τον εαυτό του, συνολικά ως
πρόσωπο» (Chubb et al., 1997).
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2.9.2. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
Η αυτοεκτίμηση εμφανίζεται αμέσως μετά τη γέννηση ,ως αντίδραση σε
ερεθίσματα του περιβάλλοντος και μόλις σταθεροποιηθεί επηρεάζει τις αυτόαξιολογήσεις και την αίσθηση της αξίας, όπως αναφέρει ο Brown στο βιβλίο
του Παπάνη (2004).
Την άποψη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ο Sullivan όπως ισχυρίζεται η
Κουμή

(1997),

ο

οποίος

ανέπτυξε

τη

διαπροσωπική

θεωρία

της

προσωπικότητας, κατά την οποία το παιδί από την αρχή της ζωής του,
βρίσκεται σε μιαν αέναη αλληλεπίδραση με τα άτομα του περιβάλλοντός του.
Οι αλληλεπιδράσεις αυτές συμβάλλουν με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να
βιώνει πλήθος αντανακλαστικών αξιολογήσεων (reflected appraisals) με
αποτέλεσμα να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτό αντιλαμβάνεται και
αξιολογεί τον εαυτό του.
Η Μακρή- Μπότσαρη (2001α) παραθέτει την άποψη του James, ο
οποίος ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι ένας ενήλικας διαμορφώνει μια
καθολική άποψη για την αξία του ως άτομο και αυτό ορίζεται ως
αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται από τις επιδιώξεις κάθε ατόμου
αλλά και από το αν κατάφερε να πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις του αυτές και
με το σκεπτικό αυτό, πρότεινε την ακόλουθη μαθηματική σχέση, κατά την
οποία η αυτοεκτίμηση ισοδυναμεί με τις επιτυχίες προς τις επιδιώξεις του
ατόμου.

Αυτοεκτίμηση = επιτυχίες
επιδιώξεις

Πηγή :Μακρή–Μπότσαρη,2001α
Σχήμα 7.
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H Harter (1999) κάνει λόγο για αλλαγή της φύσης της αυτοεκτίμησης
των παιδιών σταδιακά από τα πρώτα μόλις χρόνια της ζωής τους. Σε αυτή την
περίοδο της ζωής τους, τα παιδιά προβαίνουν σε απόλυτες σκέψεις, μη
ρεαλιστικές κάποιες φορές, αδυνατώντας να προβούν σε συγκρίσεις με άτομα
του περιβάλλοντός τους. Όμως με την είσοδό τους στην παιδική ηλικία, ο
ρεαλισμός κάνει την είσοδό του στη σκέψη τους και η αίσθηση της σύγκρισης
με τους συνομηλίκους τους μιας και η σκέψη τους είναι σε θέση να
προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες (Jerome et al.,2002` Klein, 2000`
Shaffer, 1996).
Επιπλέον, έρευνες έρχονται να προσθέσουν την άποψη της αύξησης
της αυτοεκτίμησης με την είσοδο των παιδιών στην εφηβεία, αλλά και έπειτα
από αυτήν, άποψη που δε μπορούμε να ενστερνιστούμε με βεβαιότητα μιας
και οι απόψεις των ερευνητών διίστανται μιας και δεν είναι λίγες οι έρευνες
που έχουν διεξαχθεί παρουσιάζοντας μια άλλη εικόνα, αυτή της σταθερότητας
της αυτοεκτίμησης έπειτα από το στάδιο της εφηβείας (Chubb et al., 1997).
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι τα άτομα με χαμηλή
αυτοεκτίμηση έχουν ισχυρό Υπερεγώ, ζουν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον,
από το οποίο επηρεάζονται σε υπερβολικό βαθμό με συνέπεια, κάθε αρνητικό
βίωμα να ταράσσει τη συναισθηματική του ισορροπία και τη γνώμη που έχουν
σχηματίσει για τον εαυτό τους. Όμως τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση
χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς αυτοάμυνάς τους σε οποιοδήποτε αρνητικό
ερέθισμα, ώστε η συναισθηματική διέγερση να είναι ήσσονος σημασίας
(Παπάνης, 2004).
Σύμφωνα με δεδομένα ερευνών, παρατηρείται να υπάρχει σχέση
μεταξύ αυτοεκτίμησης και μαθησιακές δυσκολίες, μιας και τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αναγνωρίζοντας την
κατωτερότητα τους μέσα στην τάξη (Lawrence, 1971, 1987), και τείνουν να
παρουσιάζουν

περισσότερα

εξωτερικευμένα

συμπτώματα

όπως

αντικοινωνική συμπεριφορά και παραβατικότητα (Ferusson & Horwood, 2002`
Rosenberg et al., 1989` Sprott & Doob, 2000 in Donnellan et al., 2005).

54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

3.1. Εισαγωγή και ορισμός της μοναξιάς
Η μοναξιά είναι ένα έντονο συναίσθημα που συχνά ταλανίζει τα άτομα,
δημιουργώντας τους ισχυρά προβλήματα είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα
στην ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή του στο περιβάλλον
όπου κινείται. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι το συναίσθημα της
μοναξιάς δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των ενήλικων ατόμων, αλλά
συχνά συντροφεύει και τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, γεγονός που κάνει
ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνησης του
συγκεκριμένου ζητήματος, καθώς επίσης δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (Margalit & Al-Yagon,2002)
Άμεση αντίδραση στο πρόβλημα αυτό αποτελούν οι προσπάθειες των
ερευνητών για μια σε βάθος διερεύνηση. Αξίζει να τονίσουμε ότι οι έρευνες
αυτές έχουν γίνει εντονότερες τα τελευταία μόλις χρόνια και εστιάζονται ακόμα
και παιδιά προσχολικής ηλικίας όπου αρκετές φορές το πρόβλημα είναι
ολοένα και εντονότερο λόγο της ευαίσθητης ηλικίας τους. (Cassidy & Αsher,
1992)
Σύμφωνα με έρευνα των Ladd et al. (1996) οι οποίοι μελέτησαν το
αίσθημα μοναξιάς που βιώνουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας,
παρατήρησαν ότι δεν υφίσταται κάποια διαφοροποίηση ως προς την έννοια
του αισθήματος μοναξιάς, ακόμα και στην εφηβική ηλικία, άποψη την οποία
έρχονται να επιβεβαιώσουν και πλήθος άλλων ερευνών. Συνεπώς το αίσθημα
της μοναξιάς δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.
Συχνά

στην

ξενόγλωσση

βιβλιογραφία

γίνεται

λόγος

για

δύο

διαφορετικές εκδοχές του αισθήματος μοναξιάς, της συναισθηματικής
μοναξιάς (emotional loneliness) και της κοινωνικής μοναξιάς (social
loneliness). Ειδικότερα, συναισθηματική μοναξιά σχετίζεται με τη βίωση
αρνητικών συναισθημάτων που σχετίζονται με τον εσωτερικό ψυχισμό του
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ίδιου του ατόμου. Ωστόσο, η κοινωνική μοναξιά σχετίζεται με την απόρριψη
που βιώνει το

άτομο από το κοινωνικό ¨ιστό¨ που συναναστρέφεται

(Bowlby,1969` Buchholz & Catton,1999` Weiss,1973` Wood, Klebba &
Miller,2000).

3.2. Παράγοντες ανάπτυξης συναισθήματος μοναξιάς στα παιδιά
Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην προσπάθεια
αναζήτησης των παραγόντων ανάπτυξης αισθήματος μοναξιάς. Συχνά
γίνονται αναφορές σε παράγοντες που σχετίζονται με την ύπαρξη ενός
διαζυγίου μεταξύ των γονέων, της αλλαγής του τόπου κατοικίας, καθώς και
σχολείου.
Οι αλλαγές αυτές που πιθανόν σε ένα ενήλικά να μην ενοχλήσουν
πολύ, ωστόσο, για ένα μικρό παιδί μπορεί να έχουν ιδιαίτερα έντονες
επιδράσεις, μιας και οι νέες συνθήκες μπορεί να μην ταιριάζουν στην
ψυχοσύνθεση του παιδιού, ακόμα να αδυνατεί να τις αποδεχτεί και να
προσαρμοστεί.
Η αρνητική ψυχολογία του παιδιού που αποκόπτεται βίαια ή με
ξαφνικό τρόπο πολλές φορές από πρόσωπα ή αντικείμενα με τα οποία είχε
αναπτύξει ισχυρότατο συναισθηματικό δέσιμο, συμβάλλει στη ψυχολογική
ανάπτυξη του. Η στάση που διατηρεί το περιβάλλον του παιδιού πριν, κατά τη
διάρκεια καθώς και έπειτα από αυτό το περιστατικό έχει ιδιαίτερη σημασία και
μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την μετέπειτα ψυχική
ανάπτυξη του παιδιού.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά την ανάπτυξη του παιδιού και κατά το
πέρασμα του από το στάδιο της εφηβίας,οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή του
παιδιού διευρύνονται. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά επηρεάζονται ολοένα και
περισσότερα από την ομάδα των συνομηλίκων τους με τους οποίους
μοιράζονται αρκετό χρόνο μαζί τους, ενώ η απουσία της αποδοχής από την
ομάδα των συνομηλίκων έχει ως αποτέλεσμα την απουσία των απαιτούμενων
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κοινωνικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και τη διατήρηση κοινωνικών
σχέσεων.

3.3.Αιτίες εμφάνισης του αισθήματος μοναξιάς
Τα αίτια εμφάνισης του αισθήματος μοναξιάς έχουν απασχολήσει
αρκετά τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια μιας και έχουν διεξαχθεί πλήθος
ερευνών στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ποιοι τη γενεσιουργό αιτία. Οι
επιστήμονες κάνουν λόγο για δύο διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι
οποίες εξετάζουν τη μοναχικότητα από ξεχωριστές οπτικές , από τη μία είναι
η Θεωρία της Προσκόλλησης και από την άλλη η Συστημική Θεωρία.

3.3.1.Θεωρία Προσκόλλησης
Αναλυτικότερα,

σύμφωνα

με

τη

Θεωρίας

της

Προσκόλλησης

(Attachment Τheory) η αιτία εμφάνισης αισθήματος μοναξιάς ορίζεται το ίδιο
το άτομο.

Το άτομο αυτό αναπτύσσει συγκεκριμένα μοντέλα, τα οποία

συμβάλλουν καθοριστικά στην εμφάνιση των αιτιών μοναξιάς, όπως
περιορισμένες τεχνικές αποτελεσματικής επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων,
αρνητικές προσδοκίες για το μέλλον, ανασφαλείς σχέσεις με τα σημαντικά
άτομα του κοντινού περιβάλλοντος και ανάπτυξη σχέσεων, οι οποίες
στερούνται του στοιχείου της οικειότητας και της συντροφικότητας (Cassidy &
Berlin, 1999).
Σύμφωνα με σχετικές έρευνες των Nurmi, Toivonen, Salmela-Aro &
Eronen (1997), τα άτομα που βιώνουν το αίσθημα μοναξιάς έχουν την τάση
να εκδηλώνουν μια απαισιόδοξη γνωστική στρατηγική

δράση για την

αποφυγή νέων καταστάσεων. Μια από τις πιο γνωστές θεραπείες για άτομα
που βιώνουν τέτοιου είδους συναισθήματα είναι η γνωστική θεωρία, κατά την
οποία, τα άτομα προσπαθούν να εντοπίζουν τις αυτόματες αρνητικές σκέψεις
για μια πιθανή μελλοντική απόρριψη τους, καθώς και ως προς τις ικανότητές
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τους. Ωστόσο, η γνωστική θεωρία δεν περιορίζεται σε αυτό το ρόλο, αλλά
προσπαθεί να συμβάλλει ώστε το άτομο να είναι σε θέση να κατανοήσει την
απουσία λογικής υπόστασης και να απεγκλωβιστεί από αυτές (Evans &
Dingus, 1989` Murphy & Kupshik, 1992` Rook, 1984` Rook & Peplau, 1982`
Young, 1982).
Είναι αρκετά σημαντική η συμβολή της θεωρίας αυτής καθώς και ο
τρόπος παρέμβασης που ακολουθείται στης περιπτώσεις ατόμων με
αισθήματα μοναξιάς, μιας και βασικό μέλημα της είναι το ίδιο το άτομο να
συνειδητοποιήσει τα αρνητικά επιχειρήματα και συναισθήματα που τον
διακατέχουν κατά καιρούς με βασικό άξονά της τα άτομα αυτά να δώσουν τις
κατάλληλες απαντήσεις στον ίδιο τον εαυτό του ώστε να απεγκλωβιστούν από
αυτό το κυκεώνα σκέψεων και καταστάσεων.
Ακόμα, σύμφωνα με τη θεωρία του Ponzetti (1990), το άτομο για να
είναι σε θέση να δεχτεί ότι η μοναξιά που βιώνει είναι ελεγχόμενη και
εξαρτάται από τον ίδιο αν θέλει να βρει διέξοδο, άποψη που έρχονται να
επιβεβαιώσουν και πλήθος άλλων ερευνών, οι οποίες κάνουν λόγο για
ύπαρξη στενής σχέσης μεταξύ μοναξιάς και αισθήματος απελπισίας (Jones,
1982` Ruchkin, Eisemann & Hägglöf, 1999) και επίκτητης αδυναμίας (learnt
helplessness) (Ponzetti, 1990), που καθιστούν το άτομο έρμαιο των ίδιων του
συναισθημάτων. Σύμφωνα με την άποψη του Ponzetti (1990), βασικός
παράγοντας απεμπλοκής αποτελεί η αυτοκυριαρχία και η προσπάθεια για
ένταξη του ατόμου σε ομάδες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί
κοινωνικά.

3.3.2. Συστημική Θεωρία
Σύμφωνα με τη Συστημική Θεωρία το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στο
περιβάλλον και όχι στο ίδιο το άτομο, μιας και σε αυτό οφείλεται η ανάπτυξη
αισθήματος μοναξιάς. Παιδιά και έφηβοι με έντονα προβλήματα αισθάνονται
μόνοι τους, διότι θεωρούν ότι δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο, κανένα κοινό
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σύστημα αναφοράς με τα μέλη της οικογένειάς τους. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται
η γενεσιουργός αιτία, μιας και η αποξένωση είναι αυτή που τους δημιουργεί
αισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής ανικανοποίησης.
Ειδικότερα, η στέρηση που βιώνει το άτομο και το οδηγεί στην
ανάπτυξη αισθημάτων μοναξιάς, σχετίζεται με την απόσταση που χωρίζει την
πραγματική κοινωνική ζωή που βιώνει το άτομο και την κοινωνική ζωή που θα
ήθελε να βιώνει (Evans & Dingus, 1989). Η είσοδος των παιδιών στην εφηβεία
σηματοδοτεί μια ραγδαία αλλαγή στη ζωή του ατόμου μιας και οι κοινωνικές
σχέσεις καταλαμβάνουν ένα κυρίαρχο κομμάτι στη ζωή του. Με τους
συνομηλίκους του ο έφηβος έχει τη δυνατότητα να μιλήσει για τα προσωπικά
του, να αναλύσει ζητήματα κοινωνικής και φιλοσοφικής φύσεως και να βιώσει
την οικειότητα (Parkhurst & Hopmeyer, 1999), ενώ αντιλαμβάνεται τις
διαπροσωπικές του σχέσεις με πιο πολύπλοκο τρόπο, ενώ αναδύονται και οι
πρώτες ρομαντικές σχέσεις (Collins & Laursen, 1999).
Σε αυτή τη κρίσιμη ηλικία, οι γονείς διαδραματίζουν για άλλη μια φορά
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας στη ζωή του εφήβου και να
καταφέρουν να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο τους διευρυμένο πλέον
περιβάλλον. Οι γονείς πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να
αντιληφθούν αν προκύψουν ψυχολογικές μεταπτώσεις στο παιδί τους μιας και
τα σημάδια μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτά από ευαισθητοποιημένους
γονείς. Βασικό μέλημά τους πρέπει να είναι η παροχή ευκαιριών ανάπτυξης
κοινωνικών δεξιοτήτων, συμβουλών καθώς και καθοδήγησης όπου αυτή είναι
απαραίτητη (O’Neil & Parke, 2000` Rotenberg , 1999b).
Σαφώς και δε πρέπει να λησμονούμε ότι ανάλογα με το είδος και την
ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων των ίδιων των γονέων, τα παιδιά τους
πρόκειται να επηρεαστούν και να τις λάβουν ως πρότυπα για τη θέσπιση των
δικών τους αξόνων κοινωνικοποίησης (Andersson et al., 1989` Hojat, 1982`
Mounts, 2000).
Αρκετοί

ερευνητές

στηριζόμενοι

στη

Συστημική

Θεωρία

έχουν

διατυπώσει ανά καιρούς διάφορες απόψεις ως προς τους τύπους οικογένειας.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Oslon (1993) υπάρχουν δύο τύποι οικογένειας οι
οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη αισθημάτων μοναξιάς στους εφήβους, η
χαοτικά αποσυνδεμένη οικογένεια και η άκαμπτα συνδεδεμένη οικογένεια. Οι
διάφοροι τύποι οικογενειών υπάρχουν μέσα σε ένα πλαίσιο, στα δύο αντίθετα
άκρα του οποίου υπάρχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ευελιξίας και
της συνοχής.
Μία οικογένεια, για να μπορεί να είναι λειτουργική, θα πρέπει να έχει
τόσο το γνώρισμα της ευελιξίας όσο κι εκείνο της συνοχής. Ωστόσο, και ο
πρώτος

τύπος

οικογένειας

όπως

και

ο

δεύτερος

χαρακτηρίζονται

αποκλειστικά από ευελιξία και συνοχή, με αποτέλεσμα η ευελιξία να καταλήγει
σε χάος και η συνοχή σε ακαμψία, αντίστοιχα. Πρόταση του ιδίου είναι η μέση
οδός μιας και ο τύπος της χαοτικά αποσυνδεδεμένης οικογένειας και ο τύπος
της άκαμπτα συνδεδεμένης είναι ακραίοι (Olson, 1993).
Σύμφωνα με τις απόψεις του Perlman (1988), είναι αρκετά σημαντικό
και συμβάλει θετικά η αύξηση του βαθμού θετικής και εποικοδομητικής
αλληλεπίδρασης των γονέων με τα παιδιά τους. Η στοργική στάση των
γονέων, το αίσθημα αξιοπιστίας που αποπνέουν στο παιδί τους και η
δυνατότητα του να είναι δίπλα του όποια στιγμή κι αν το θελήσει εκείνο, είναι
μόλις μερικά από τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να στηρίξουν στην
διαμόρφωση μιας υγιούς σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών ειδικά όταν αυτά
αντιμετωπίζουν αισθήματα μοναξιάς για κάποια συγκεκριμένη φάση της ζωής
τους.
Ο Perlman (1988) έρχεται να προσθέσει σε όλα αυτά τον παράγοντα
σεβασμό απέναντι στα παιδιά τους και στις δικές τους επιλογές, όσο αντίθετες
κι αν είναι από αυτές που πιθανόν να προσδοκούσαν για αυτά. Ακόμα και στα
άτομα που εκείνα επέλεξαν να αποτελούν μέλη της παρέας τους. Οι γονείς
οφείλουν να δείξουν τη φιλική τους διάθεση και την προσπάθεια κατανόησής
τους απέναντι στις επιλογές τους μιας και οι έφηβοι τους έχουν ανάγκη για την
οικοδόμηση των διαπροσωπικών τους σχέσεων, οι οποίες όπως ήδη έχουμε
τονίσει, τα βοηθούν να απομακρύνουν αισθήματα μοναξιάς (Perlman &
Peplau, 1981).
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Ανακεφαλαιωτικά, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ο συνδυασμός των
δύο αυτών θεωριών ( Συστημική Θεωρία και θεωρία της Προσέγγισης) έχει ως
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πολλών διαφορετικών τύπων , οι οποίοι έχουν
στιγματιστεί από τα ερεθίσματα που έχουν βιώσει και εξακολουθούν να
βιώνουν καθώς και από τον τρόπο που τα επεξεργάστηκαν. Σαφώς, οι έφηβοι
με εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη
θέση από αυτούς που βιώνουν και τους δύο παράγοντες (Ainsworth et al.,
1978` Bartholomew, 1990` Cassidy & Berlin, 1999` Doherty et al., 1993).

61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
4.1. Η έννοια των μαθησιακών δυσκολιών
Σύγχρονες έρευνες δίδουν έμφαση στη σημασία της ανακάλυψης της
φύσης και της αιτίας εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά
προσχολική ηλικίας και πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Campbell,
et al., 2000` Harrist, et al,1997` Lyons- Ruth, et al., 1997` Moss, et al., 1996).
Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες εννοούμε τα παιδιά που «παρουσιάζουν
προβλήματα στις βασικές ψυχογνωστικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται
στην κατανόηση ή στη χρησιμοποίηση του προφορικού ή του γραπτού λόγου.
Οι δυσκολίες αυτές εκδηλώνονται συνήθως ως διαταραχές της
αυτοαντίληψης της ακοής, της μνήμης, της σκέψης, της ομιλίας, της
ανάγνωσης,

της

γραφής

της

ορθογραφίας

περιλαμβάνονται προβλήματα που οφείλονται

ή

της

αριθμητικής.

Δεν

σε οπτικές ακουστικές ή

κινητικές δυσκολίες, σε νοητική υστέρηση, σε πολιτισμική αποστέρηση ή σε
σοβαρή συναισθηματική διαταραχή» (Πολυχρονοπούλου,2003) .
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός διαγνωστικός όρος, που
αναφέρεται στις δυσκολίες που φέρει ένα παιδί, το οποίο παρουσιάζει στο
σχολείο σημαντικά κατώτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες για την ηλικία,
το νοητικό επίπεδο και το επίπεδο της τάξης που φοιτά.
Με τον όρο ¨μαθησιακές δυσκολίες¨ ή ¨ειδικές μαθησιακές δυσκολίες¨
εννοούμε μια ετερογενή ομάδα ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών δυσκολιών
που οφείλονται σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές στο διαφορετικό τρόπο
λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος του ατόμου (Κανδαράκης,
2004)
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή, για τις Μαθησιακές Δυσκολίες
(National Joint Committee on Learning Disabilities) όρισε το 1988 τις
μαθησιακές δυσκολίες ως «μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες
εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και επιτυχή χρήση
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ικανοτήτων

ακρόασης,

ομιλίας,

ανάγνωσης,

γραφής,

συλλογισμού

ή

μαθηματικών ικανοτήτων» (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003` NJCLD, 1988, in
Lyon, Fletcher & Barnes, 2003` U.S Department of Education, 1997).
Επιπλέον στις διαταραχές μάθησης συμπεριλαμβάνονται η αναγνωστική
διαταραχή, η διαταραχή στα μαθηματικά, στη γραπτή έκφραση και στη μη
αλλιώς προσδιορισμένη μαθησιακή διαταραχή(DSM, 2004).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δυσλεξία (European Dyslexia AssociationEDA) υπολογίζει ότι το 8% του μαθητικού πληθυσμού στις χώρες- μέλη της
Ένωσης

παρουσιάζει

προσπαθήσουμε

να

ειδική
το

διαγνωστική

αντιστοιχίσουμε

διαταραχή
σε

αριθμό,

ή

δυσλεξία.

Αν

συνεπάγεται

ότι

περισσότερα από 25 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρές
δυσκολίες που σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή. Ως προς τις ΗΠΑ,
υπολογίζεται ότι τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές είναι τα μισά από όλα τα
παιδιά που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση (U.S. Department of Education,
1999).

4.2. Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
Το ψυχολογικό προφίλ των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
παρουσιάζει πληθώρα συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών,
επιθετικές

και

υπερκινητικότητα,

διασπαστικές
διαταραχή

διαταραχές,
διαγωγής,

προβλήματα, φτωχή λειτουργικότητα και

αντικοινωνική
περισσότερα

συμπεριφορά,
ψυχοκοινωνικά

μειωμένα κίνητρα για μάθηση,

σχολική και κλινική δυσπροσαρμοστικότητα, χρόνια (ήπια) κατάθλιψη,
ανηδονία, αγχώδεις διαταραχές, ενώ είναι περισσότερο ντροπαλά, μοναχικά,
ανώριμα κοινωνικά και σε επίπεδο συνεργασίας, λιγότερο δημοφιλή.
Έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση όσον αφορά τη νοητική τους
ικανότητα και τη θέση τους στο σχολείο, βιώνουν την κοινωνική απομόνωση,
την απόρριψη των συνομηλίκων και τη θυματοποίηση μέσω φαινομένων
όπως το bullying, ενώ τέλος, συνηθίζουν να συγκρίνουν εαυτόν με τους
μαθητές τυπικής επίτευξης, γεγονός που έχει σημειωθεί ως αιτιολογικός
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παράγοντας

των

ψυχολογικών

τους

προβλημάτων.

(Al-Yagon,

2003`

Gadeyne et al., 2004` Greenham, 1999` Kumpulainen et al., 1999` Lindsay &
Dockrell, 2000` Martinez & Clikeman, 2004` Mishna, 2003` Wiener &
Schneider, 2002` Willcutt & Pennington, 2000).
Οι ερευνητές στο παρελθόν εστίαζαν το ενδιαφέρον τους μόνο στο
γνωστικό τομέα, από όπου και μελετούσαν τις μαθησιακές δυσκολίες των
παιδιών. Στις μέρες μας, η αλληλεπίδραση των γνωστικών ικανοτήτων και
δεξιοτήτων και του συνόλου των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των
μαθητών. Υπό το πρίσμα αυτό, προβάλλεται έντονα η αναγκαιότητα μελέτης
και κατανόησης όλων των χαρακτηριστικών (γνωστικών, συναισθηματικών,
κοινωνικών κ.α.)των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Παντελιάδου
& Μπότσας,2004)

4.3. Σχέση αυτοαντίληψης και μαθησιακές δυσκολίες
Οι περισσότεροι μαθητές με ιδιαιτερότητες έχουν χαμηλή αυτόαντίληψη
σχετικά με τις ακαδημαϊκές δεξιότητές τους, ενώ η μη ακαδημαϊκή τους
αυτοαντίληψη είναι σχεδόν ίδια με αυτή των συνομηλίκων τους, σύμφωνα με
δεδομένα ερευνών (Tabassam,2002). Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες,
απογοητεύουν τα παιδιά με ιδιαιτερότητες αναγκάζοντας τα να οδηγούνται σε
παραίτηση (Gans,2003).
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν χαμηλή ακαδημαϊκή
επίδοση,

συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, εσωτερικευμένα

συμπτώματα κατάθλιψης, φτωχή γνωστική και ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη,
ελλείμματα στα μαθησιακά κίνητρα, υψηλότερα επίπεδα αποφυγής και άγχους
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και δυσκολία στη σύναψη δεσμών
ασφαλούς τύπου, εκφράζουν περισσότερη μοναχικότητα και θυματοποίηση
και

λιγότερη

κοινωνική

ικανοποίηση

από

ότι

οι

συμμαθητές

τους

(Greenham,1999` Morisson & Cosden,1997` Wiener,2002).
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται κυρίως ο γενικός όρος
μαθησιακές δυσκολίες έναντι του όρου ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για
64

λόγους οικονομίας, μιας και στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει σύγχυση και
δεν έχει διευκρινιστεί η διαφοροποίηση που γίνεται σχετικά με τους δύο αυτούς
όρους. Συνεπώς για την αποφυγή παρερμηνειών που πιθανόν μπορούσαν να
προκύψουν επιλέγουμε τον όρο μαθησιακές δυσκολίες.
Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2000), η τεράστια πλειονότητα των
μαθητών

με

μαθησιακές

δυσκολίες

παρουσιάζουν

προβλήματα

που

σχετίζονται με το γραπτό λόγο. Ως προς την παραγωγή του γραπτού λόγου,
το 70% του μαθητικού πληθυσμού εμφανίζει κάποιο πρόβλημα με την
παραγωγή του γραπτού λόγου, ενώ το 10% με 34% παρουσιάζει κάποιο
σοβαρό πρόβλημα και χρειάζεται εξατομικευμένη υποστήριξη. Ακόμα, οι
μαθητές

ειδικές

μαθησιακές

δυσκολίες

συχνά

εκτελούν

λανθασμένα

αριθμητικές πράξεις λόγω λαθών κατά την ανάγνωση και τη γραφή των
αριθμών και των συμβόλων (Περικλειδάκης, 2003, 2008)
Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ μαθησιακών
δυσκολιών, αυτοαντίληψης και κοινωνικής στήριξης. Ειδικότερα, τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες που λαμβάνουν κοινωνική στήριξη από το περιβάλλον
τους, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοαντίληψης, σε αντιδιαστολή με
τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που βιώνουν κοινωνική απομόνωση
(Μorrison & Cosden, 1997), καθώς και να βελτιώσουν τις κοινωνικές
συναναστροφές

εντασσόμενη

σε

πρόγραμμα

κοινωνικής

στήριξης

(Wiener,2002), στοιχείο που επιβεβαιώνεται από την έρευνα του των Margalit
& Al-Yagon (2002).
Απορρίπτονται, παραμελούνται και δε γίνονται κοινωνικά αποδεκτά από
το περιβάλλον τους, ενώ τείνουν να συνάπτουν σχέσεις με παιδιά με
παρόμοιο μαθησιακό προφίλ διαταραχών, και τέλος, έχουν λιγότερους
συνομήλικους και περισσότερους

εξωσχολικούς

φίλους (προερχόμενοι

συνήθως από αθλητικές δραστηριότητες όπου δε γίνεται εμφανέστατη η
μειονεξία τους) (Gadeyne et al., 2004` Margalit & Al-Yagon,2002` Tur-Kaspa,
et al.,1999` Vaughn & Elbaum,1999` Wiener & Schneider, 2002` Willcutt &
Pennington, 2000). Ωστόσο, άλλες έρευνες βρήκαν ότι δεν υπάρχει διαφορά
ως προς τον αριθμό των φίλων που έχουν τα παιδιά με και χωρίς μαθησιακές
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δυσκολίες (Juvonen & Bear, 1992` Vaughn, et al., 1993` Vaughn &
Haager,1994).
H έρευνα γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες κάνει όλο και πιο
επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης και διατήρησης ενός υποστηρικτικού
οικογενειακού και σχολικού πλαισίου που να συμβάλλει στην ενίσχυση των
μαθησιακών δεξιοτήτων αλλά και των διαπροσωπικών συναισθηματικών
ικανοτήτων (αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση, κοινωνικότητα κ.λπ.), γεγονός που
συμβάλλει στην ακαδημαϊκή εξέλιξη και κοινωνική ένταξη των συγκεκριμένων
ομάδων παιδιών (Nisbet,1996` Powers, et al., 1996).
Η ολιστική προσέγγιση της ένταξης άρχισε να διαμορφώνεται και στο
χώρο της ειδικής αγωγής, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα θεώρησης των
φαινομένων κοινωνικοποίησης με μια ευρύτερη οικοσυστημική οπτική, στην
οποία οι ατομικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με τους παράγοντες του
πλαισίου (Κουρκούτας,2007` Κουρκούτας 2008).
Η αυτοαντίληψη έχει άμεση σχέση με την σχολική επίδοση, γεγονός
που επιβεβαιώνουν και άλλες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές με
θετική αυτοαντίληψη έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και θεωρούν τον
εαυτό τους άξιο για την επίλυση οποιουδήποτε μαθησιακού προβλήματος.
Υπογραμμίζει ότι συμβαίνει το αντίθετο με τους μαθητές που έχουν χαμηλή
αυτοαντίληψη, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν με
επιτυχία σε οποιαδήποτε σχολική δοκιμασία. Ακόμα, το 24-52% των παιδιών
με μαθησιακά προβλήματα παρατηρείται να αντιμετωπίζει προβλήματα
κοινωνικής ενσωμάτωσης και συναισθηματικές δυσκολίες (Bursuck, 1989` La
Greca & Stone, 1990` Rock, Fessler & Church, 1997).
Σύμφωνα με μελέτες, των Schneider και Leitenberg (Κουρκούτας,2005)
τα άτομα με διαταραχές συμπεριφοράς ή με μαθησιακά προβλήματα
σημειώνουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά αυτοεκτίμησης σε σχέση με παιδιά
χωρίς Ειδικές ανάγκες και προβλήματα συμπεριφοράς, στοιχεία που έρχονται
να επιβεβαιώσουν και άλλες έρευνες (Ayres &Cooley, 1990` Clever, et al.,
1992` Hiebert, et al., 1982` Kistner & Osborne, 1987` La Greca & Stone,
1990` Rogers & Sakolfske 1985).
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Άλλες έρευνες έρχονται να αντιταχθούν , μιας και κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν την απόρριψη
συνομηλίκων, παρουσιάζοντας μια θετικά διογκωμένη μη «ρεαλιστική»
αντίληψη του εαυτού (Coleman & Minnett, 1992). Επιπλέον, συχνά κυριεύονται από αισθήματα θυμού, υπερδιέγερσης κατάθλιψης , άγχους, κ.α.
(Κουρκούτας,2005). Βέβαια, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και τις
έρευνες εκείνες που ισχυρίζονται ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαφορά μεταξύ
των παιδιών με και χωρίς μαθησιακά προβλήματα ( Bear, Clever & Proctor,
1991` Bear, Juvonen & McInerney, 1993` Clever et al.,1992` Coleman, 1983`
Grolnock & Ryan, 1990` Kistner, et al., 1987` Priel & Leshem, 1990`
Sabornie, 1994).
Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στα παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες, σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες έρευνες είναι προβλήματα
συμπεριφοράς,

συναισθηματικά

αυτοεκτίμησης,

δυσκολίες

προβλήματα,

σύναψης

χαμηλό

διαπροσωπικών

αίσθημα
σχέσεων

(Hinshaw,1992` Maughan et al., 2003).

4.4. Σχέση μοναξιάς και μαθησιακές δυσκολίες
Η εμφάνιση των διαταρακτικών μορφών συμπεριφοράς στα παιδιά
αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο σε πολλές κουλτούρες. Ορισμένες μελέτες
αναφέρουν ότι το 14% με 73% των νηπίων έχουν προβλήματα συμπεριφοράς
από ήπιας έως σοβαρής μορφής. Ακόμα, το 35% με 50% των παιδιών αυτών
βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση (Kourkoutas, 2004` Χρηστάκης,
2001).
Ακόμα, το 16% έως το 20% των προεφήβων και εφήβων παρουσιάζει
εσωτερικευμένες και εξωτερικευμένες διαταραχές, που σε συνδυασμό με την
παρουσία μαθησιακών δυσκολιών, καθιστά δύσκολη την προσαρμογή των
παιδιών αυτών στο σχολείο. Επιπρόσθετα, με βάση ερευνητικά δεδομένα,
παιδιά

με

διαταραχές

συμπεριφοράς

που

δεν

έχουν

δεχθεί

καμία

ψυχοπαιδαγωγική και θεραπευτική βοήθεια, διατρέχουν τον κίνδυνο να
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αναπτύξουν

στην

προσωπικότητας,

ενήλικη
ακόμα

ζωή
και

αντικοινωνικές

ψυχικές

ή

τάσεις

ή

διαταραχές

ψυχοκοινωνικές

δυσκολίες

(Κουρκούτας, 2006β).
Υπολογίζεται ότι σε γενικές γραμμές, μεταξύ 25% με 54% των παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες

στα κανονικά σχολεία, εκδηλώνουν επιπλέον

σοβαρές κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες (Dyson, 2003. Rock, et
al., 1997). Τα ποσοστά αυτά σχετίζονται άμεσα με τα υψηλά ποσοστά
απόρριψης

από

συμμαθητές,

μοναχικότητα,

χαμηλή

αυτοεικόνα

και

αυτοεκτίμηση, χαμηλή αίσθηση συνοχής του εαυτού, καταθλιπτικές τάσεις και
άγχος (Al-Yahon, 2007` Culbertson, 1998` Luftig 1988` Wenz-Gross &
Siperestein, 1998` Williams & Asher,1992).
Σε

κάθε

φανερώνουν

την

όμως

περίπτωση

έλλειψη

οι

ικανότητας

διαταραγμένες
να

συμπεριφορές

ξεπεράσουν

τα

άσχημα

συναισθήματά τους, για επεξεργασία των συναισθημάτων απόρριψης και για
δημιουργία συνδιαλλαγών με τους συνανθρώπους τους γενικά (Κουρκούτας,
2006α).
Τόσο οι πολλαπλές όσο και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν
σοβαρούς

παράγοντες

κινδύνου

για

την

εμφάνιση

ψυχοκοινωνικών

προβλημάτων στο σχολείο αλλά και στη μετέπειτα ζωή του μαθητή (Gadeyne
et al., 2004` Martinez & Clikeman, 2004).
Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να έχουν φτωχές
κοινωνικές

δεξιότητες,

ελλείμματα

στην

κοινωνική

συμπεριφορά,

αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους συμμαθητές (Gadeyne et al., 2004). Σε
ορισμένες

περιπτώσεις

αναπτύσσουν

συμπεριφορικά

προβλήματα

(Kumpulainen et al., 1999. Rousseau et al., 1996), αλλοιώνοντας την
κοινωνική εικόνα των παιδιών αυτών στο χώρο του σχολείου, καθιστώντας
τον ευάλωτο σε φαινόμενα κακoποίησης (Nabuzoka & Smith, 1993` Taylor et
al., 1987).
Σε πολλά κράτη τις Ευρώπης έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στη
νομοθεσία, επιτρέποντας τη διεύρυνση των κατηγοριών των παιδιών με
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ειδικές ανάγκες (π.χ. ένταξη παιδιών με συναισθηματικές, κοινωνικές,
συμπεριφορικές δυσκολίες), δίδοντας συνεπώς έμφαση γενικά στα παιδιά
που

έχουν

ανάγκη

από

εξειδικευμένη

και

εξατομικευμένη

προσέγγιση/παρέμβαση, ανεξαρτήτως από αιτιολογικούς παράγοντες και από
οποιαδήποτε διαφοροποίηση (Vislie,2003)
Οι μαθητές που βιώνουν μαθησιακά προβλήματα παρουσιάζουν τάσεις
απομόνωσης
ικανότητες

από

τους

επικοινωνίας,

συνομηλίκους,
δεν

είναι

δεν

διαθέτουν

συνεργάσιμοι,

δεν

ανεπτυγμένες
αναλαμβάνουν

κοινωνικούς ρόλους, και γενικότερα σπάνια εμπλέκονται σε κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις (Cummings et al., 2000)
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν επιθετικές
και διασπαστικές διαταραχές, αντικοινωνική συμπεριφορά, υπερκινητικότητα,
διαταραχή διαγωγής, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μειωμένα κίνητρα για
μάθηση, σχολική και κλινική δυσπροσαρμοστικότητα, κατάθλιψη, ανηδονία,
αγχώδεις διαταραχές, ντροπαλά, μοναχικά και ανώριμα κοινωνικά. Αυτές οι
διαταραχές παρατηρούνται κυρίως σε όλες τις περιπτώσεις παιδιών που δεν
έχουν αντιμετωπισθεί εγκαίρψς και σε μαθησιακό και σε ψυχοκοινωνικό
επίπεδο.(Kaufmann,2001)
Ένα αρχικό μαθησιακό πρόβλημα ή μια μαθησιακή δυσκολία μπορεί να
αποτελέσουν τα αίτια για τη σχολική αποτυχία και λαμβάνονται ως βάση για
ανάπτυξη δευτερογενών προβλημάτων, όπως μη επαρκή χρήση γνωστικών
δεξιοτήτων,

περιορισμένη

βάση

γνώσεων

και

χαμηλή

αυτοεκτίμηση,

παρεμποδίζοντας τη δυνατότητα του παιδιού να αποδώσει επιτυχώς στο
σχολείο ή στο περιβάλλον όπου κινείται (Sands & Buchhols, 1997).
Ακόμα, σε επίπεδο συνεργασίας θεωρούνται λιγότερο δημοφιλή και
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση όσο αφορά τη νοητική τους ικανότητα και τη θέση
τους στο σχολείο, βιώνουν την κοινωνική απομόνωση, την απόρριψη των
συνομηλίκων

και διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θυματοποίησης και

περιθωριοποίησης, ενώ τέλος, συνηθίζουν να συγκρίνονται με τους μαθητές
τυπικής επίτευξης, γεγονός που έχει σημειωθεί ως αιτιολογικός παράγοντας
των αισθημάτων μειονεξίας και των γενικότερων ψυχολογικών προβλημάτων
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(Gadeyne et al., 2004` Greenham,1999` Kumpulainen et al., 1999` Lindsay &
Dockrell, 2000` Martinez & Clikeman, 2004` Mishna, 2003` Pavri & MondaAmaya, 2000` Wiener &Schneider, 2002` Willcutt & Pennington, 2000).
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ύπαρξη σχέσης μεταξύ αισθήματος
μοναξιάς και ακαδημαϊκής επιτυχίας, μιας και συχνά τα παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες

συγκεντρώνουν

χαμηλές

επιδόσεις

στα

μαθήματά

τους

(Margalit,1998` Pavri,1995) καθώς και περιορισμένες σταθερές φιλίες, έναντι
των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, αυξάνοντας περισσότερο την
παρουσίαση ακόμα πιο χαμηλών επιπέδων από αυτές που είναι ικανές (Pavri
& Monda- Amaya,2000).
Με βάση πρόσφατα δεδομένα, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, δυσκολία
στη σύναψη δεσμών ασφαλούς τύπου, εκφράζουν περισσότερη μοναχικότητα
και θυματοποίηση και λιγότερη κοινωνική ικανοποίηση από ότι οι συμμαθητές
τους. Απορρίπτονται, παραμελούνται και δε γίνονται κοινωνικά αποδεκτά από
αυτούς, ενώ τείνουν να συνάπτουν σχέσεις με παιδιά με παρόμοιο μαθησιακό
προφίλ διαταραχών , και τέλος έχουν λιγότερους συνομηλίκους και
περισσότερους εξωσχολικούς φίλους (Gadeyne et al., 2004` Ηinshaw,1992`
Maughan et al., 2003` Wiener & Schneider, 2002` Willcutt & Pennington,
2000).
Έρευνες αναφέρουν ότι έχει παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος
εμφάνισης της σε παιδιά ηλικίας 7 με 10 ετών που παρουσιάζουν διαταραχές
στην ανάγνωση και μάλιστα τα παιδιά αυτά εμφάνιζαν σε σχέση με τους
συνομηλίκους τους αυξημένη κατά 3 φορές την πιθανότητα να δηλώσουν
καταθλιπτική διάθεση στις αυτοαναφορές τους (Μaughan et al., 2003).
Aξίζει να σημειωθεί ότι η έλλειψη λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
που διακατέχει τα άτομα με κατάθλιψη μπορεί να εκληφθούν αρνητικά από
τους συμμαθητές , να συμβάλλει αρνητικά στις συναναστροφές τους και στη
σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων, ενισχύοντας την κοινωνική απομόνωση
που μπορεί να βιώσουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, με αποτέλεσμα
να μην αναπτύσσουν μηχανισμούς που σχετίζονται με κοινωνικές δεξιότητες
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απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων με
αποτέλεσμα ο κοινωνικός τους περίγυρος να είναι αρκετά περιορισμένος
Με γνώμονα όλα όσα έχουμε προαναφέρει, διαπιστώνεται ότι τα
χαρακτηριστικά αυτά των παιδιών συχνά αποτελούν βασικό παράγοντα
κινδύνου και αισθήματος απόρριψης που μπορεί να βιώσει ένα παιδί με
μαθησιακές δυσκολίες
Συμπερασματικά, δεν είναι πράγματι σαφές αν τη κοινωνικής και
συναισθηματικής συμπεριφοράς προβλήματα οφείλονται αποκλειστικά στις
μαθησιακές δυσκολίες ή στον πιθανό ακαδημαϊκό/σχολικό αποκλεισμό αυτών
των παιδιών. Οι μαθησιακές δυσκολίες συσχετίζονται σε υψηλό βαθμό με την
κοινωνική απομόνωση

καθώς και την απόρριψη/ περιθωριοποίηση και

δευτερογενώς με πολλά συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα.
Αξίζει να αναφέρουμε ένα σχετικό μοντέλο με την αυτοαντίληψη και τη
μοναξιά, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες να παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δευτερογενώς
αυξάνονται οι πιθανότητες να μην λειτουργούν επαρκώς με αποτέλεσμα να
απορρίπτονται και να αποκλείονται, επιδεινώνοντας τις μαθησιακές τους
επιδόσεις οι οποίες με τη σειρά τους να επιφέρουν ψυχολογικά προβλήματα,
μιας και τα ψυχολογικά προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακές
δυσκολίες.
4.5. Σχέση αυτοαντίληψης, κοινωνικοποίησης και αισθήματος
μοναξιάς κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
Στο σημείο αυτό της έρευνας μας προσπαθούμε να μελετήσουμε τη
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αυτοαντίληψη, το αίσθημα μοναξιάς και την
κοινωνικοποίηση. Αρκετοί ερευνητές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο κατά
πόσο υπάρχει τροποποίηση της συμπεριφοράς μας κατά την παρουσία των
σημαντικών άλλων στο χώρο όπου κινούμαστε.
Εκτενέστερα,

έχει

παρατηρηθεί

ότι

το

άτομο

τροποποιεί

και

προσαρμόζει τη συμπεριφορά του, τη στάση του και τις απόψεις του, με
στόχο να είναι αρεστός στα άτομα του περιβάλλοντός του (Santor & Walker,
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1999). Συγκεκριμένα η παρατήρηση αυτή προέκυψε από την έρευνα των
Santor & Walker σε μαθητές κολεγίου, σύμφωνα με την οποία ο βαθμός
αυτοεκτίμησης έχει άμεση σχέση με την άποψη του περιβάλλοντος για το ίδιο
το άτομο. Συνεπώς, ένα άτομο με θετική αυτοεκτίμηση, διαμορφώνει μια
θετική στάση απέναντι στον εαυτό του (Μακρή-Μπότσατη, 2001α` Marsh &
Byrne ,1993).
Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών κάνουν ολοένα και πιο εύκολα
αντιληπτό το βαθμό επιρροής των σημαντικών άλλων στη ζωή ενός ατόμου
και ειδικότερα όταν πρόκειται για έφηβο. Ωστόσο, ας ρίξουμε και μια ματιά
στην περίπτωση που κάποιο παιδί έχει διαμορφώσει ένα αρνητικό αίσθημα
αυτοεκτίμησης. Σε αυτό το ενδεχόμενο, τα άτομα έχουν λάβει αρνητική
ανατροφοδότηση από το περιβάλλον τους με αποτέλεσμα να έχουν
διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους (Μακρή-Μπότσαρη,
2001), με άμεση συνέπεια να βιώνουν άγχος, θυμός, ακόμα και κοινωνική
απομόνωση δημιουργώντας γύρω από τον εαυτό τους ένα αίσθημα
αυτοεκπληρούμενης προφητείας.
Ειδικότερα, τα άτομα του περιβάλλοντός του παύουν να έχουν διάθεση
να συναναστραφούν μαζί του μιας και διακατέχεται από αίσθημα αρνητισμού,
οδηγούμενο από μόνο του το ίδιο το άτομα στην κοινωνική απομόνωση.
Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί ότι αυτά τα άτομα συνήθως στις επόμενες
ευκαιρίες που τους δίδονται για κοινωνικές συναναστροφές εξακολουθούν να
συμπεριφέρονται με το γνώριμο πια γι΄ αυτούς αρνητισμό με αποτέλεσμα η
κατάσταση αυτή να διογκώνεται. Να προσθέσουμε ότι έχει παρατηρηθεί να
αυξάνεται το αίσθημα μη θετικής αυτοεκτίμησης όσο αυξάνεται ο αριθμός των
σημαντικών άλλων που συνηγορούν στην αρνητική ανατροφοδότηση που
ασκείται μέσω της αλληλεπίδρασης, αυξάνοντας την πιθανότητα εμφάνισης
κατάθλιψης, αισθήματος αδυναμίας, μοναξιάς και απαισιοδοξίας (Cole et al.,
1997` Kazdin et al., 1983` Worchel, 1990).
Επιπλέον,

αρκετοί

επιστήμονες

μέσα

από

τις

έρευνές

τους

διαπίστωσαν ότι οι σημαντικοί άλλοι και ειδικότερα οι γονείς είναι αυτοί που
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα αυτοαντίληψης του ατόμου, ενώ η
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επίδρασή τους αυξάνεται καθώς αναπτύσσεται το άτομο (Cole 1991a` Cole
1991b` Cole, Martin, & Powers, 1997` Μακρή-Μπότσαρη, 2001).
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε διαπροσωπικό επίπεδο, στη δημιουργία και
διατήρηση των φιλικών σχέσεων με τους άλλους, σε αντιδιαστολή με τα
παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. ειδικότερα, αναγνωρίζονται ως λιγότερο
αποδεκτά από τους συμμαθητές τους, κινδυνεύουν να απομονωθούν από
δασκάλους και συμμαθητές, επιλέγονται λιγότερο συχνά στο παιχνίδι,
σημειώνουν χαμηλό κοινωνικό κύρος από τους συμμαθητές τους, είναι
περισσότερο πρόθυμα να λάβουν μέρος σε αντικοινωνικές δραστηριότητες και
είναι λιγότερο πρόθυμα να αλληλεπιδράσουν με δασκάλους και συμμαθητές
τους (Vaughn & Haager, 1994).
Εξετάζοντας τη συσχέτιση ανάμεσα στις φιλικές σχέσεις των παιδιών
και την απόρριψή τους από την ομάδα των συνομηλίκων τους κατά την
προεφηβική ηλικία και τη προσαρμοστική τους ικανότητα ως ενήλικες, οι
Bagwell, Newcomb & Bukowski (1998) διεξήχθη μία διαχρονική έρευνα.
Στην έρευνα αυτή βρέθηκε ότι τα παιδιά με ποιοτικές φιλικές σχέσεις
εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης ως ενήλικες, ενώ τόσο η απόρριψη
από την ομάδα των συνομηλίκων όσο και η απουσία φιλικών σχέσεων στην
προεφηβεία βρέθηκε να συσχετίζεται με την ύπαρξη συμπτωμάτων
κατάθλιψης και αισθημάτων μοναξιάς κατά την ενηλικίωση (Bagwell et al.,
1998).

4.6. Σχέση του ρόλου των συνομηλίκων ως φορέας κοινωνικής
ενίσχυσης, αυτοαντίληψης και αισθήματος μοναξιάς
Η κοινωνική στήριξη θεωρείται μια αρκετά περίπλοκη διαπροσωπικό
πλέγμα σχέσεων, το οποίο δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να αναπτύξει
ικανότητες και δεξιότητες μέσα από ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις και
αλληλεπιδράσεις με τα άλλα άτομα (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).
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Η κοινωνική στήριξη παρέχει στο άτομο την αίσθηση της αποδοχής
του από την ομάδα, λειτουργώντας ανατροφοδοτικά (feedback) από το
περιβάλλον και μπορεί να είναι υλικής ή συναισθηματικής φύσεως ή να
παρέχεται με τη μορφή πληροφοριακών δεδομένων (Μακρή-Μπότσαρη,
2001α` Winemiller, et al., 1993). Όταν ένα άτομα στερείται κοινωνικής
στήριξης, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσαρμογή του, να
αποτελεί πηγή κοινωνικού άγχους, ανασφάλειας και μοναξιάς (Papsdorf &
Alden, 1998).
Όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές στην παρούσα εργασία, η
παρουσία των ¨άλλων¨ στη ζωή κάθε ατόμου κρίνεται αρκετά σημαντική,
πόσο μάλλον στη ζωή ενός εφήβου. Τι συμβαίνει, όμως, όταν στη θέση των
σημαντικών άλλων είναι η συνομήλικοι; Ανάλογα από τη σχέση που
διαμορφώνει ένας έφηβος με τους συνομηλίκους του, επηρεάζεται η
κοινωνική του συμπεριφορά και ανάλογα αναπτύσσει τις κοινωνικές του
δεξιότητες.
Στο σημείο αυτό διαπιστώνουμε το σημαντικό ρόλο που είναι σε θέση
να διαδραματίσει η παρέα των συνομηλίκων στη ζωή του εφήβου, μιας και
αποτελεί τη γέφυρα μετάβασης του από τη γονεϊκή εξάρτηση σε μια αίσθηση
αυτονομίας και σύνδεσης με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο» (Gavin &
Furman, 1989).
Εκτενέστερα, η αποδοχή του από την ομάδα των συνομηλίκων
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και συμβάλλει στη σωστή και επιτυχημένη
ανάπτυξη του ατόμου (Pearl, 2002` Settle & Milich,1999). Ωστόσο, τα παιδιά
που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης και δεν γίνονται εύκολα αποδεκτά
από τις ομάδες, εμφανίζουν ποικίλες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς,
όπως είναι η επιθετικότητα ή η κοινωνική απομόνωση-μοναχικότητα.
Ακόμα, οι καλές σχέσεις των παιδιών με τους συνομηλίκους τους
συμβάλλει

καθοριστικά

στην

διάθεση

των

πρώτων

να

παίρνουν

πρωτοβουλίες, στην αυτοεκτίμησή τους και γενικότερα στην ανάπτυξη
αισθήματος αυτό-αποτελεσματικότητας (Cooper, et al., 1998). Έρευνες
έρχονται να προσθέσουν τη βελτίωση που παρατηρείται σε άτομα που
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γίνονται αποδεκτά από την ομάδα των συνομηλίκων τους να παρατηρείται
βελτίωση στην ψυχική τους υγεία και στη γενικότερη συμπεριφορά τους και
αποτέλεσαν ενισχυτικό παράγοντα στην εύστοχη αντιμετώπιση μελλοντικών
αντιξοοτήτων (Cicchetti, et al, 1988).
Συχνά παρατηρούμε τα παιδιά που βιώνουν την απόρριψη να
επιλέγουν να ενταχθούν σε αποκλίνουσες ομάδες συμμαθητών μιας και σε
αυτές γίνονται πιο εύκολα αποδεχτά, ενισχύοντας την πιθανότητα εμφάνισης
προβλημάτων διαγωγής (νεανική παραβατικότητα). Μέσα από αυτό το
πρίσμα μπορεί κανείς εύκολά να αντιληφθεί τη σύνδεση που υπάρχει
ανάμεσα στην εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς και ψυχοπαθολογίας
(Miller-Johnson, Coie, Maumary-Gremaud,

Bierman, and the Conduct

Problems Prevention Research Group, 2002).
Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προσεγγίσεων μελετάει τις
αυτοαντιλήψεις των παιδιών και των αντιλήψεών τους για τις κοινωνικές τους
σχέσεις σχετικά με την αποδοχή τους από τους συνομηλίκους τους. Τα μη
δημοφιλή παιδιά βρέθηκε να διακατέχονται από χαμηλότερη αυτοεκτίμηση
συγκριτικά με τα άλλα παιδιά (Boivin & Begin, 1989` Green et al., 1980.
Kurdek & Krile, 1982).
Οι Boivin, Vitaro, & Gagnon (1992), εφαρμόζοντας το Ερωτηματολόγιο
της Harter (Harter’s SPPC) σε παιδιά 2ης, 3ης και 4ης τάξης του Δημοτικού
σχολείου, βρήκαν χαμηλό βαθμό θετικής συνάφειας (0.27, 0.32, 0.38
αντίστοιχα) ανάμεσα στη δημοτικότητα του παιδιού μέσα στην τάξη και την
κοινωνική αυτοεκτίμησή του. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, διαφαίνεται ότι
όσο τα παιδιά ανέρχονται σε μεγαλύτερο ηλικιακό επίπεδο, τόσο περισσότερο
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των συμμαθητών τους στη
διαμόρφωση της αυτοεκτίμησής τους.
Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγουν και οι Hymel, Rubin, Rowden,
& LeMare (1990), οι οποίοι, μελετώντας παιδιά 2ης και 5ης τάξης του
Δημοτικού σχολείου με Harter’s SPPC, βρήκαν επίσης χαμηλό, αλλά
στατιστικά σημαντικό, βαθμό θετικής συνάφειας (0.27 και 0.31 αντίστοιχα)
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ανάμεσα στο κοινωνικό κύρος του παιδιού μέσα στην τάξη και το πώς
αξιολογεί την κοινωνική του επίδοση.
Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας των
Kurdek & Krile (1982), οι οποίοι, χρησιμοποιώντας την κοινωνιομετρική
μέθοδο για τη μέτρηση της δημοτικότητας των παιδιών και το Harter’s SPPC,
μελέτησαν τέσσερις ηλικιακές ομάδες παιδιών: α) 3ης-5ης τάξης Δημοτικού, β)
4ης-5ης Δημοτικού, γ) 6ης Δημοτικού-1ης Γυμνασίου και δ) 6ης Δημοτικού-2ης
Γυμνασίου.
Και στις τέσσερις ηλικιακές ομάδες βρέθηκε θετικός βαθμός θετικής
συνάφειας, δηλαδή το επίπεδο της κοινωνικής αυτοεκτίμησης των παιδιών
εξαρτάται από την δημοτικότητά τους μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων
τους,

όμως

υπάρχουν

ουσιαστικές

διαφορές

μεταξύ

των

ομάδων.

Συγκεκριμένα, ο βαθμός συνάφειας ήταν 0.09, 0.54, 0.26 και 0.18 αντίστοιχα.
Βλέπουμε ότι ο υψηλότερος βαθμός θετικής συνάφειας ήταν στη δεύτερη
ηλικιακή ομάδα, δηλαδή η κοινωνική αυτοεκτίμηση των παιδιών της 4ης και της
5ης τάξης του Δημοτικού σχολείου εξαρτάται κατά πολύ από το κοινωνικό
status μέσα στην σχολική τάξη (Kurdek & Krile, 1982).
Όμως, υπάρχει και ο αντίποδας αυτής της άποψης, σύμφωνα με τον
οποίο οι αντιλήψεις και οι εκτιμήσεις των παιδιών για τις εκφάνσεις του εαυτού
τους δεν στηρίζονται σε αντικειμενικές και ρεαλιστικές παρατηρήσεις της
συμπεριφοράς τόσο της δικής τους όσο και των άλλων γι’ αυτά, με
αποτέλεσμα να μην είναι λίγες οι περιπτώσεις των απορριπτόμενων παιδιών,
τα οποία υπερεκτιμούν τον εαυτό τους (Dodge, 1980` Dodge & Frame, 1982`
Ladd & Price, 1986` Phillips, 1984). Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των
Patterson,

Kupersmidt, & Griesler (1990), τα αποτελέσματα της οποίας

δείχνουν τα απορριπτόμενα παιδιά να υπερεκτιμούν τις κοινωνικές τους
δεξιότητες όσον αφορά στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους και τους
δασκάλους τους.
Επομένως, όπως αναφέρει η Deater-Deckard (2001), τα παιδιά με
προβλήματα συμπεριφοράς έχουν δυσκολία στο να κερδίσουν την αποδοχή
των συνομηλίκων τους και, από την άλλη μεριά, αυτά τα προβλήματα
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συμπεριφοράς μπορεί να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα της απόρριψης, δηλαδή
λαμβάνει χώρα ένας φαύλος κύκλος.
Ταυτόχρονα, η κοινωνική απομόνωση λειτουργεί ενισχυτικά όσον
αφορά

την

εμφάνιση

προβλημάτων

συμπεριφοράς,

εξαιτίας

του ότι

περιορίζεται τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των κοινωνικών σχέσεων
των απορριπτόμενων παιδιών με τους συνομηλίκους τους (Deater-Deckard,
2001).

4.7. Σχέση μαθησιακών δυσκολιών, αυτοαντίληψης και αισθήματος
μοναξιάς μεταξύ συμμαθητών /ομάδας συνομηλίκων
Έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι λιγότερο
αποδεκτά από την ομάδα των συνομηλίκων τους σε σχέση με τους μαθητές
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Kavale & Forness, 1995` Swanson & Malone,
1992` Wiener, 1987). Επιπροσθέτως, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
θεωρούνται από τους συμμαθητές τους λιγότερο συνεργατικοί και ηγέτεςαρχηγοί(Wiener et al., 1990).
Οι μορφές συμπεριφοράς που συνοδεύουν τα παραμελημένα παιδιά
που παρουσιάζουν και μαθησιακές δυσκολίες, έτσι όπως αυτές σημειώνονται
από

τους

Peretti

&

McNair

(1987),

περιλαμβάνουν

συναισθήματα

ανικανότητας, αυτοαποδοκιμασίας, ντροπής, μοναξιάς και κατάθλιψης. Η
έρευνα των Cirino & Beck (1991) έδειξε ότι υπάρχουν περιπτώσεις, στις
οποίες η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνοδεύεται από την τάση τους να κερδίζουν
την προσοχή των συμμαθητών τους με αρνητικό τρόπο. Αρνητικές μορφές
συμπεριφοράς αυτής της μορφής υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουν στην
αύξηση της επιθετικότητας και του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να μην
έχουν παρέα για παιχνίδι, να παίζουν μόνα τους και να αισθάνονται έντονα
συναισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής ανικανοποίησης (Coie, Dodge &
Coppotelli, 1982).
Συχνά παρατηρείται διάσταση απόψεως μεταξύ γονέων, δασκάλων και
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ως προς το αίσθημα αποδοχής απόρριψης.
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Σε έρευνα που έγινε στην Ελλάδα σε 96 παιδιά με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αυτά (ηλικίας 8-14 ετών) είχαν ένα
διαφορετικό υποκειμενικό βίωμα της απόρριψης από τους γονείς, δασκάλους
και συμμαθητές.
Ενώ οι γονείς και δάσκαλοι δεν θεωρούσαν ότι υπάρχει απόρριψη,
γεγονός που φαινόταν να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία
(αυτοσυναίσθημα, εικόνα του εαυτού κ.λπ.) και τα κίνητρα για ακαδημαϊκή
εξέλιξη και κοινωνική ενσωμάτωση (Kourkoutas,Mitsiou &Foulouli,2006).
Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών καταδεικνύει την ύπαρξη σχέσης
ανάμεσα στα προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, μη συμμόρφωση και
υπερκινητικότητα) στις μαθησιακές δυσκολίες και στην απόρριψη από την
ομάδα των συνομηλίκων σε αγόρια προσχολικής ηλικίας, όμως δεν συμβαίνει
το ίδιο και με τα κορίτσια (Eisenberg et al., 1993` Fabes, et al., 1997` Wood,
Cowan & Baker, 2002).
Επιπλέον, η έρευνα του McDermott, όπως αναφέρουν οι Wood et al.
(2002), έδειξε ότι, αν και τα αγόρια προσχολικής ηλικίας έχουν μία υπεροχή
έναντι των κοριτσιών όσον αφορά στην εμφάνιση υπερκινητικότητας, η
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων δεν είναι τόσο δραματική όσο είναι κατά την
σχολική ηλικία και αργότερα. Ο McDermott (1996, σε Wood et al., 2002),
μελετώντας παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών, βρήκε ότι από τα παιδιά με
υπερκινητικότητα, το 62% ήταν αγόρια και το 38% ήταν κορίτσια, δηλαδή η
αναλογία αγοριών προς κοριτσιών ήταν μικρότερη του 2:1.
Επομένως, σε κορίτσια προσχολικής ηλικίας η υπερκινητικότητα και η
μη συμμόρφωση εκδηλώνονται συχνότερα από την άμεση επιθετικότητα.
Έτσι, αυτές οι δύο μορφές προβληματικής συμπεριφοράς υπάρχει περίπτωση
να επηρεάζουν σημαντικά την αποδοχή και την απόρριψη των κοριτσιών από
την ομάδα των συνομηλίκων τους. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όσο
μεγαλώνουν

ηλικιακά

έχουν

αυξημένες

πιθανότητες

να

αναπτύξουν

παρόμοιες συμπεριφορές, πέρα από την παθητικότητα, γεγονός που αυξάνει
τα διαπροσωπικά προβλήματα και την κοινωνική απόρριψη..
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4.8. Συνέπειες του αισθήματος μοναξιάς και η ανάγκη μελέτης του
θέματος
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, το αίσθημα της μοναξιάς δεν διακρίνει
ηλικίες, αντιθέτως μπορεί να κάνει αισθητή την παρουσία του ακόμα και σε
πολύ μικρές ηλικίες. Το συναίσθημα αυτό είναι αρκετά δυνατό και μπορεί να
επιφέρει ολέθριες συνέπειες στον ψυχισμό των μικρών παιδιών και να
εξακολουθήσει να τα συντροφεύει ακόμα και κατά την ενηλικίωσή τους.
Εκτενέστερα, τα παιδιά που κυριεύονται από αισθήματα μοναξιάς συχνά
αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένα από το κοινωνικό τους περιβάλλον,
βιώνουν συναισθήματα θλίψης και δυσφορίας. Συχνά τα συμπτώματα αυτά
εξακολουθούν να τα συντροφεύουν κατά την ενηλικίωσή τους μιας και έχουν
μάθει να ζουν με αυτά από πολύ μικρή ηλικία.
Τα μοναχικά παιδιά αφήνουν πολλές ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με
άτομα του περιβάλλοντός τους με αποτέλεσμα να μην διαμορφώνουν τις
κατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις, αδυνατώντας να μοιραστούν
εμπειρίες με τους γύρω τους και να βιώσουν ικανοποίηση από τις
διαπροσωπικές σχέσεις που διαμορφώνουν. Διαρκώς υπάρχει μέσα τους ένα
έντονο συναισθηματικό φορτίο που τα τροφοδοτεί με αρνητισμό και
αποστροφή.
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που έχει στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας ενός παιδιού το αίσθημα της μοναξιάς, θεωρούμε
απαραίτητη τη μελέτη του θέματος, ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά αυτά στην
τροποποίηση των συναισθημάτων που βιώνουν και ειδικότερα των παιδιών
που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπου σύμφωνα με έρευνες το
αίσθημα μοναξιάς είναι εντονότερο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
5.1.Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες επικρατεί ένας έντονος προβληματισμός σε
διεθνές επίπεδο, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα σχετικά με την
ένταξη των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο σχολείο και στην κοινωνία.
Για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα
παρέχονται τρία διαφορετικά μοντέλα υπηρεσιών ειδικής αγωγής : το Ειδικό
Σχολείο, το Τμήμα Ένταξης και η υποστήριξη στη κανονική τάξη, η οποία
εφαρμόζεται

σε

ελάχιστες

περιπτώσεις.

Λαμβάνοντας

υπόψη

ότι

ο

μεγαλύτερος όγκος των μαθητών με ιδιαιτερότητες φοιτάει σε τμήματα ένταξης
και επειδή για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας επισκεφτήκαμε τμήματα ένταξης
από όπου και έγινε συλλογή μέρους του δείγματος μας, θεωρούμε σημαντικό
να αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας των χώρων αυτών.
5.2. Νομοθετικό πλαίσιο και οργάνωση
Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ειδικής αγωγής
(Ν1143/1981, Ν1566/1985, Ν2817/2000), τα τμήματα ένταξης λειτουργούν
παράλληλα με το κανονικό σχολείο (επικουρικά), συμβάλλοντας στο θεσμό
της ένταξης για σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς ωστόσο
να μένουν εκτός κανονικής τάξης μιας και βρίσκονται στην κανονική τάξη, την
οποία αποχωρίζονται εντασσόμενη σε μια άλλη όπου το μαθητικό δυναμικό
της είναι περιορισμένο (3-5 μαθητές) και η διδασκαλία εξατομικευμένη, ώστε
νε βοηθηθεί από τον ειδικά κατηρτισμένο εκπαιδευτικό για να επιστρέψει στην
συνέχεια στην κανονική του τάξη, έχοντας περιορίσει τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει. Οι ώρες που αφιερώνει ένας μαθητής σε ένα τμήμα ένταξης δε
μπορούν να ξεπερνούν τις τρεις σε ημερήσια βάση.
Δυστυχώς, αν και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο θεσμός των
τμημάτων ένταξης λειτουργεί ευρέως, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν
υφίσταται κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα με την αλλαγή
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βαθμίδας, η επίλυση των οποίων επαφίεται πολλές φορές στην παιδαγωγική
ευαισθησία των καθηγητών τους.
Σκοπός της ειδικής αγωγής είναι «η ανάπτυξη της προσωπικότητας των
μαθητών, η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή
η ένταξη και επανένταξη τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωσή
τους με το κοινωνικό σύνολο, την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη
συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, την αλληλοαποδοχή τους με το
κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη» (Ν2817, αρ.1,πρ.6)
5.3. Ένταξη ή ενσωμάτωση
Ο όρος ένταξη (inclusion) χρησιμοποιείται στην ελληνική βιβλιογραφία
(Larocca, 2007` Sehrbrock, 2004) έναντι του όρου συνεκπαίδευση, μιας και
περικλείει την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή /παρουσία του παιδιού με
κάποιες εγγενείς ή επίκτητες δυσκολίες (εμπόδια) στην κοινή σχολική και
κοινωνική ζωή (Ζώνιου-Σιδέρη,2004). Ο όρος συνεκπαίδευση θεωρείται ότι
λειτουργεί περιοριστικά, μιας και δεν εκφράζει τη δυναμική του αγγλικού όρου
inclusion, εστιαζόμενος μόνο στη σχολική ζωή. Συνεπώς θεωρούμε ότι ο όρος
ένταξη είναι αντιπροσωπευτικός

για τα παιδιά που επιδιώκουμε να

ενσωματωθούν στην κοινή τάξη και να αποτελούν μέρος αυτής (Κουρκούτας,
2008` Ainscow et al., 2004).
Οι περισσότεροι ερευνητές επιλέγουν να χρησιμοποιούν τον όρο στα
αγγλικά για να δηλώσουν την πλήρη συμμετοχή στην κοινή εκπαίδευση και σε
όλες τις σχολικές δραστηριότητες, χωρίς την παράλληλη προσφυγή σε
υπηρεσίες ειδικής αγωγής/στήριξης (Vislie,2003).
Ο όρος ειδικές ανάγκες ή ειδικά παιδιά, δε θεωρείται δόκιμος, αλλά
αποτελεί κατάλοιπο του παρελθόντος

στιγματίζοντας τα παιδιά αυτά,

ορίζοντάς τα ως δυσλειτουργικά. Στις μέρες μας, οι ερευνητές προτιμούν τον
όρο ιδιαίτερες δυσκολίες θέλοντας να τονίσουν την ιδιαίτερη προσέγγιση που
οφείλουμε

να

παρέχουμε

στα

παιδιά

αυτά.

Ωστόσο,

ο

όρος

δε

συμπεριλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής,
αλλά στα παιδιά εκείνα που για ποικίλους λόγους συναντούν δυσκολίες στην
ενσωμάτωσή τους στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά πλαίσια (Pfeiffer &
Reddy,1999). Η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από την κοινωνία
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αποτελεί

αισιόδοξο

στοιχείο

ευαισθητοποιημένων

και

εξελιγμένων

επιστημονικά και εκπαιδευτικά κοινωνικών συστημάτων, έναντι των λιγότερο
εξελιγμένων συστημάτων πρόνοιας και εκπαίδευσης (Hallahan, et al., 1996).
Στόχος κάθε παρέμβασης που οφείλει να παρέχει η κοινωνία στα
άτομα αυτά είναι η ολιστική θετική προσέγγιση και η προσπάθεια
ψυχοδυναμικής

κατανόησης

των

διαταραχών

(Κουρκούτας,2007),

σε

αναφορά πάντα με το πλαίσιο ζωής του ατόμου (Aplleton, 2008). Δυστυχώς,
όπως άλλωστε έχουν επισημάνει οι ερευνητές, στο χώρο της εκπαίδευσης
κυριαρχούν τα πρότυπα (standards) επιδόσεων και στη λογική της απόδοσης
και εμπορευματοποίησης της γνώσης, σε ένα σχολικό σύστημα όπου είναι
επικεντρωμένο στις ανάγκες που επιβάλλει η αγορά εργασίας, με έμφαση στο
γνωσιοκεντρισμό, όπου δύσκολα

μπορεί να λάβει χώρο οποιαδήποτε

ουσιαστική εναλλακτική εργασία και άλλες μορφές γνώσεις και ανάδειξη
άλλων δεξιοτήτων των παιδιών, με έμφαση στις ψυχοκοινωνικές.
Ωστόσο, παρατηρούνται προσπάθειες για προβολή τέτοιου είδους
δραστηριότητες, με τροποποιήσεις που έγιναν στα αναλυτικά προγράμματα
τα τελευταία χρόνια, όμως χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις να υπάρξουν
στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά με ιδιαιτερότητες να βιώνουν την
πλήρη ένταξη τους στο χώρο της εκπαίδευσης με ευκαιρίες που θα τους
παρέχονται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να ανακαλύπτουν και
να προβάλλουν βασικά στοιχεία της προσωπικότητά τους και των
δυνατοτήτων τους.
5.4. Βασικές αρχές ένταξης
Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρακολουθούν
προγράμματα που συνδυάζουν τη διδασκαλία στα πλαίσια κάποιου τμήματος
ένταξης, παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία δε δέχονται επιπλέον βοήθεια σε
τμήμα ένταξης (Gans,2003).
Είναι σημαντικό τα παιδιά αυτά να νιώθουν ότι εντάσσονται σε ένα
καλά οργανωμένο και ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες
του. Σύμφωνα με έρευνες, υψηλό κίνδυνο να βρεθούν εκτός σχολείου κατά
την εφηβεία τους (λόγω έλλειψης πολιτικής ένταξης, ακατάλληλων αναλυτικών
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προγραμμάτων, ακατάλληλης διαχείρισης των δυσκολιών τους, έλλειψης
ειδικών, κ.α) (Margalit & Al-Yagon,200`, Wiener,2002) συγκεντρώνουν τα
παιδιά με συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και τα
παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Kaufman, et al., 2004` Hallahan, et
al., 1996` Mash &Wolfe, 2001).
Η επιτυχία της ένταξης

σχετίζεται με τη σταδιακή εφαρμογή

αποδοτικών τεχνικών (Μitchell,2007), λαμβάνοντας υπόψη τα όποια κενά,
αντιφάσεις και προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα,
σχολική μονάδα ή τάξη καθώς και στις δυνατότητες του κάθε εκπαιδευτικού
(Kourkoutas,2008).
Ακόμα, σημαντική είναι και καλή σχέση και συνεργασία μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, έχει
παρατηρηθεί η ύπαρξη ισχυρών αντιστάσεων στο χώρο του σχολείου και
γενικότερα στο σχολικό σύστημα, οι οποίες εκφράζονται με ποικίλους
τρόπους και με διάφορες μορφές όπως είναι η απροκάλυπτη άρνηση
σχολείων να εντάξουν στο δυναμικό τους παιδιά με ιδιαιτερότητες, η άρνηση
των εκπαιδευτικών να αναλάβουν τάξη που να έχει έναν τέτοιο μαθητή ακόμα
και

των γονέων

οι

οποίοι

επικαλούνται

παιδαγωγικές

εκλογικεύσεις

προκειμένου να μην επιτρέψουν στο παιδί να ενταχθεί στο δυναμικό της
ομάδας και φυσικά δεν επιθυμούν να μοιραστεί το παιδί τους το ίδιο θρανίο
(Ainscow et al.,2006` Kourkoutas,2007` Szabo,2006).
H θέση του εκπαιδευτικού και του διευθυντή ως προς τη διευθέτηση
τέτοιων ζητημάτων διαμορφώνουν καθοριστικό παράγοντα στην ομαλή ένταξη
του παιδιού με ιδιαιτερότητες στο χώρο του σχολείου και ειδικότερα της τάξης.
Τέτοιου είδους αντιδράσεις δεν είναι οι χαρακτηριστικό μόνο των ελληνικών
σχολείων, μιας και ακόμα και στην Ιταλία όπου η σχολική ένταξη
νομοθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και άρχισε να εφαρμόζεται με
μακροχρόνια πλάνα, συναντώνται παρόμοιες αντιδράσεις και ενστάσεις
(Fiorin,2007)
Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, συχνά στέλνονται σε
ένα τμήμα ένταξης, διότι οι εκπαιδευτικοί της τάξεις αδυνατούν να
διαχειριστούν τα συμπεριφορικά ή ψυχολογικά προβλήματα με αποτέλεσμα
να αποτελεί η κίνηση αυτή υψηλό παράγοντα κινδύνου για την πορεία τους
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(Mcevoy & Welker, 2000). Εκπαιδευτικοί που δεν στηρίζουν το θεσμό της
συνεκπαίδευσης, δεν έχουν κατανοήσει τη συμβολή της για αμεσότερη
κοινωνικοποίηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μειώνοντας
την αίσθηση απομόνωσης

των μαθητών αυτών, οι οποίοι συνήθως

περιθωριοποιούνται από τους συνομηλίκους τους μέσα στο σχολείο (Vaughn
et al., 1996).
Συνεπώς, βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την ένταξη ωθώντας
την προς τη συνεκπαίδευση είναι η ύπαρξη ενός σχολείο όπου θα κυριαρχούν
οι κοινοί στόχοι, ιδεολογία και πρακτική καθώς και κοινά σχέδια (projects).
Ακόμα, θα πρέπει να δίδεται έμφαση

στην ενεργή εμπλοκή όλων των

παιδιών ανεξαρτήτως βαθμολογίας και θέτοντας ως στόχους στα παιδιά
δραστηριότητες που είναι υλοποιήσιμοι από τους ίδιους με μικρή ίσως
παρέμβαση και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό.
Σε αυτό το πλαίσιο εκπαίδευσης θεωρείται βασική η ανάπτυξη και
διαμόρφωση μιας κουλτούρας όπου θα εμπλέκονται όλα τα μέλη της σχολικής
μονάδας, χωρίς προκαταλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα, κατανοώντας ότι
τα παιδιά με ιδιαιτερότητες δεν έχουν ξεχωριστές βασικές ανάγκες/δυσκολίες,
αντιθέτως έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τα παιδιά των κοινών σχολείων.
Βέβαια, οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης είναι καταδικασμένη να αποτύχει
αν οι εκπαιδευτικοί που την πλαισιώνουν δε διαθέτουν παιδαγωγικήανθρωπιστική προσέγγιση, ώστε να διαμορφωθεί ένα ευχάριστο, δημιουργικό
περιβάλλον από όλους τους εμπλεκόμενους μέσα στη σχολική τάξη
(Ebersold, 2003` Fiorin, 2007` Mostert & Kauffman, 1993). Ακόμα, η
υποστήριξη στο κοινό σχολείο θα πρέπει να είναι ευθύνη όλων των
εκπαιδευτικών και όχι μόνο των εξειδικευμένων παιδαγωγών (Soresi & Notta,
2001` Mitchell, 2007).
Η ένταξη πρέπει να μεριμνεί ώστε να προωθεί την ισορροπημένη
κοινωνικοποίηση του παιδιού, την ολοκληρωμένη ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη,

την

ακαδημαϊκή

και

κοινωνική

εξέλιξη

του

παιδιού

με

ιδιαιτερότητες( ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις ομάδες συνομηλίκων) την
επαγγελματική ένταξη καθώς και την κοινωνική εξέλιξη στην ενήλικη ζωή και
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τη

δυνατότητα

να

αναπτύξει

ολοκληρωμένες

διαπροσωπικές

και

συναισθηματικές σχέσεις (Κουρκούτας,2008).
Ωστόσο δεν εγκαταλείπεται η βασική αρχή της ένταξης σύμφωνα με
την οποία το σχολικό σύστημα χρειάζεται αναδιαμόρφωση, αλλά πλέον
δίδεται βαρύτητα στην ενταξιακή αναπτυξιακή

παρέμβαση στο υπάρχον

σχολικό σύστημα καθώς και στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων (Ainscow et
al.,2004). Η όποια παρέμβαση στο χώρο του σχολείου και οι όποιες αλλαγές
πρέπει να στηρίζονται σε καλά σχεδιασμένες πρακτικές που σχετίζονται με
την οργάνωση του σχολείου και της σχολικής τάξης (Ainscow, 1997).
Αρκετές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με
ιδιαιτερότητες έχουν ανάγκη από ένα χώρο ικανό να παρέχει υποστήριξη στο
παιδί εφόσον το χρειάζεται, αλλά και στους γονείς των παιδιών αυτών και
στους δασκάλους. (Κουρκούτας, 2007). Ειδικά ως προς τα παιδιά μιας και
συχνά βιώνουν άμεσες και έμμεσες μορφές απόρριψης, επιθετικότητα από τα
άτομα του περιβάλλοντός τους, θυματοποίηση και κακοποίηση είτε από τους
συμμαθητές τους είτε των δασκάλων, ακόμα και των γονέων (Κουρκούτας &
Staurou,2007)
Πλήθος παιδαγωγικών αναλύσεων δίδουν έμφαση στις αντιλήψεις ή
αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών, ως βασική κινητήρια δύναμη στις όποιες
αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να διαπραγματεύονται τα
βαθύτερα άγχη, φοβίες, ανασφάλειες, εσωτερικά διλλήματα και αντιφάσεις
από τις οποίες διακατέχονται, χωρίς ακόμα να απαντούν στις πραγματικές ή
φανταστικές

δυσκολίες,

προσφέροντας

στρατηγικές

διαχείρισης

των

προσωπικών εντάσεων, αλλά και των κρίσεων που προκύπτουν και βιώνουν
καθημερινά στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου (Kourkoutas & Mouzaki,
2007).
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5.5. Παράγοντες βελτίωσης των συνθηκών ένταξης
Σε

αρκετές

έρευνες

γίνεται

αναφορά

στους

παράγοντας

που

συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών ένταξης των παιδιών με
ιδιαιτερότητες σε κοινό σχολείο. Εκτενέστερα, προτείνεται :
Να γίνεται έγκαιρη, έγκυρη και συνολική αξιολόγηση των
προβλημάτων του παιδιού, αξιολόγηση με δυναμικό και όχι στατικό
χαρακτήρα
Να στηρίζεται η ένταξη σε ένα καλά δομημένο πρόγραμμα
Να στελεχώνεται το σχολείο από εκπαιδευτικούς που να είναι
καταρτισμένη και με διάθεση να στηρίξουν την ένταξη των παιδιών και
να βοηθήσουν στην αποδοχή τους από τους συμμαθητές τους
Να υπάρχει συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και διατήρηση
ενός σταθερού περιβάλλοντος μεταξύ του δασκάλου της τάξης και του
τμήματος ένταξης
Να δίδεται έμφαση στην εξατομικευμένη διδασκαλία με την
αξιοποίηση του κατάλληλου υλικού
Να καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας και ελεύθερης έκφρασης
από όλους τους μαθητές τις τάξης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός
οικείου ασφαλούς περιβάλλοντος ανταλλαγής απόψεων
Να επιδιώκεται η εμπλοκή και συνεργασία όλων των ειδικοτήτων
που αλληλεπιδρούν με τα παιδιά που παρακολουθούν τμήμα ένταξης
(συμβούλου, ψυχολόγου, λογοπεδικού, φυσικοθεραπευτή, γυμναστή)
Να ενισχύεται η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων με τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών αυτών
Να προωθείται η διαμόρφωση ενός σταθερού περιβάλλοντος
ικανού να παρέχει ασφάλεια στα παιδιά που παρακολουθούν τμήμα
ένταξης και το αίσθημα της διατήρησης του και όχι ότι παρακολουθεί ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών με ημερομηνία λήξης
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Να

επιδιώκεται

η

τροποποίηση

των

αντιλήψεων/

αναπαραστάσεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών, συμμαθητών,
γονέων, εκπαιδευτικών, συμμαθητών και γονέων των υπόλοιπων
παιδιών, όσο αφορά τα παιδιά με ιδιαιτερότητες (Γενά, 2002` Kourkoutas
et al., 2006` Κουρκούτας, 2006β` Tilstone & Rose,2004` Watkins,2004)
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, σε σχετική έρευνα, απέδωσαν
την πρόοδό τους σε παράγοντες όπως η υποστήριξη από τους δασκάλους
τους, σε ήρεμες- οργανωμένες και καλά διοικούμενες τάξεις ένταξης και σε
οργανωμένο και προγραμματισμένο σύστημα κατά τη διαδικασία της ένταξης.
Ωστόσο, οι δάσκαλοι ισχυρίστηκαν ότι η επιτυχία των μαθητών με
ψυχοκοινωνικές και συμπεριφορικές δυσκολίες οφείλεται στην προθυμία τους
να συνεργαστούν και να αποδεχθούν έναν μαθητή με συμπεριφορικά,
κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα στην τάξη τους. Ακόμα έδωσαν
έμφαση

στην

αναγκαιότητα

ύπαρξης

συστημάτων

υποστήριξης

σε

ακαδημαϊκό και συμπεριφορικό επίπεδο καθώς και στις θετικές σχέσεις
μεταξύ οικογένειας-σχολείου, μεταξύ του δασκάλου και της οικογένειας του
παιδιού (Young,2006).
Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ως προς την ένταξη,
έχουμε περάσει από τις ολικές μακρο-θεωρίες, σε μια νέα μεταβατική φάση,
όπου δεν υφίστανται εμμονές σε απότομες και ογκώδεις μεταμορφώσεις στο
χώρο της εκπαίδευσης. Αντιθέτως, στηρίζονται σταδιακές αλλαγές μέσα στο
υπάρχων

σύστημα λογικών που ενισχύουν το πνεύμα της ένταξης και

λειτουργούν θετικά ως προς τη σταδιακή μετάβαση στο inclusive σχολείο
(Ainscow et al., 2004). H ανάγκη για πολυδιάστατες παρεμβάσεις σε όλα τα
επίπεδα και για ένα ευρύ φάσμα παιδιών και οικογένειες υψηλού κινδύνου
έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται από πολλούς ερευνητές (Fraser,2004` Munger,
Donkervoet, & Morse, 1998).
Eίναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό από όλου τους εμπλεκόμενους στην
υλοποίηση της ένταξης ότι συμβάλλει στον εμπλουτισμό της διαδικασίας της
κοινωνικοποίησης όλων των παιδιών, στην ολόπλευρη ανάπτυξη της
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προσωπικότητάς τους και στην ευρύτερη ένταξη των παιδιών με
ιδιαιτερότητες στο ευρύ κοινωνικό σύνολο (Βλάχου, 2000)
Βασικοί άξονες της ένταξης θεωρούνται ο εντοπισμός και ανάδειξη
παραμέτρων που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ένταξη συγκεκριμένων
ομάδων παιδιών, στην προώθηση ζητημάτων σχετικών με τη διασφάλιση της
ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα των παιδιών με ιδιαιτερότητες
παρέχοντας υλοποιήσιμες προτάσεις που να είναι αποδεκτές από τη
σύγχρονη παιδαγωγική και την ψυχολογία του παιδιού (Ghedin,2007`
Mitchell,2005` Murray,2003).
Ένας από τους βασικούς στόχους της ένταξης δεν είναι μόνο η
μαθησιακή υποστήριξη, αλλά και η ψυχοκοινωνική στήριξη που προφανώς
έχει άμεση σχέση με το αίσθημα της αυτοαντίληψης. Ένας άλλος βασικός
στόχος είναι η ενίσχυση όλων αυτών των δεξιοτήτων για την ανάπτυξη
διαπροσωπικών

σχέσεων

και

την

απομόνωση

μέσα

από

σχετικά

προγράμματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6.1. Η προβληματική της έρευνας
Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, βασικό μέλημα μας είναι να
αναδείξουμε

το

ψυχοκοινωνικό

προφίλ

των

παιδιών.

Επιλέξαμε

να

μελετήσουμε την αυτοαντίληψη σε συνάρτηση με το αίσθημα μοναξιάς/
κοινωνικής ανικανοποίησης μιας και τα θεωρούμε αλληλένδετα και αποτελούν
τις βασικές παραμέτρους της λειτουργίας και της ευρύτερης ταυτότητας του
παιδιού, μιας και διεθνείς έρευνες έχουν αναδείξει για τα παιδιά αυτά ότι έχουν
αυτοεκτίμηση

και

διατρέχουν

κίνδυνο

κοινωνικής

απομόνωσης

και

μακροπρόθεσμα ακαδημαϊκής αποτυχίας και εγκατάλειψης του σχολείου.
Αν και ένας μεγάλος όγκος ερευνών έχει καταπιαστεί με το θέμα των
αισθημάτων μοναξιάς στους ενήλικες, ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει στα
παιδιά και ακόμα λιγότερες είναι εκείνες που εξειδικεύονται σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Η πρώτη σημαντική ερευνητική προσέγγιση του
θέματος έγινε από τους Asher, Hymel & Renshaw (1984), οι οποίοι
κατασκεύασαν μια κλίμακα μέτρησης της μοναξιάς για παιδιά που μελετούσε
τη συσχέτιση ανάμεσα στη μοναξιά και το κοινωνικό κύρος μέσα στην ομάδα
των συνομηλίκων.
Ο Asher και οι συνεργάτες του (1984) χρησιμοποίησαν αυτό το
ερωτηματολόγιο για να μάθουν εάν τα παιδιά που ήταν ελάχιστα αποδεκτά
από τους συμμαθητές τους αναφέρουν υψηλά επίπεδα μοναξιάς ή/και
κοινωνικής ανικανοποίησης. Μέχρι τότε, δεν είχε ξαναμελετηθεί το θέμα των
αισθημάτων των μη δημοφιλών παιδιών αναφορικά με την κοινωνική τους
κατάσταση. Οι Asher et al (1984) βρήκαν ότι τα μη δημοφιλή παιδιά
αναφέρουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά μοναξιάς συγκριτικά με τα
δημοφιλή παιδιά. Ο βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στην μοναξιά και το
κοινωνικό τους κύρος ήταν αρνητικός και στα όρια μεταξύ χαμηλού και
μέτριου, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε. Συγκεκριμένα, ήταν r= - 0.31
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ανάμεσα στη μοναξιά και τον κοινωνιομετρικό ‘συμπαίχτη’ και r= - 0.25
ανάμεσα στη μοναξιά και τις θετικές ψήφους που λάμβανε.
Αυτοί οι χαμηλοί έως μέτριοι βαθμοί αρνητικής συνάφειας υπάρχει
περίπτωση να μην ισχύουν γενικά, εξαιτίας του ότι η συγκεκριμένη υποομάδα
δημοφιλών παιδιών είναι μοναχικά, ενώ άλλα μη δημοφιλή παιδιά δεν είναι.
Πράγματι, εμπειρικά δεδομένα καταδεικνύουν την ανάγκη διάκρισης μεταξύ
των δύο διαφορετικών τύπων των μη δημοφιλών παιδιών. Απορριπτόμενα
(rejected) είναι τα παιδιά που δεν έχουν φίλους και πολλοί συνομήλικοί τους
εκφράζουν ενεργητικά την αντιπάθειά τους απέναντί τους. Τα απομονωμένα
/παραμελημένα (neglected) παιδιά επίσης δεν έχουν φίλους, αλλά δεν είναι
αντιπαθητικά στους συνομηλίκους τους. Αυτές οι δύο ομάδες παιδιών
εμφανίζουν διαφορετικό προφίλ κοινωνικής συμπεριφοράς (Coie, et al., 1982x
Dodge, 1983).
Επίσης, το κοινωνικό κύρος των απορριπτόμενων παιδιών έχει βρεθεί
να παραμένει πιο σταθερό με την πάροδο του χρόνου συγκριτικά με το
κοινωνικό κύρος των παραμελημένων παιδιών (π.χ. Coie & Dodge, 1983`
Coie & Kupersmidt, 1983). Επιπλέον, η κοινωνική απόρριψη των παιδιών
αποτελεί

εγκυρότερο

δείκτη

πρόβλεψης

όσον

αφορά

την

εμφάνιση

προβλημάτων προσαρμογής στην μετέπειτα ζωή του παιδιού συγκριτικά με
την παραμελημένη κοινωνική κατάσταση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη των Asher & Wheeler
(1985), σύμφωνα με την οποία, κατά τον εντοπισμό της κοινωνικής
κατάστασης των παιδιών, απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι θετικές
όσο και οι αρνητικές ψήφοι των παιδιών, έτσι ώστε να μπορούν να
διακρίνονται τα παραμελημένα από τα απορριπτόμενα παιδιά, όπως επίσης
και τα δημοφιλή, τα αμφιλεγόμενα και τα μεσαία.
Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρήσαμε τη συσχέτιση
ανάμεσα στην αυτοαντίληψη των παιδιών και στο επίπεδο μοναξιάς και
κοινωνικής

ανικανοποίησης,

που

βιώνουν

μέσα

στην

ομάδα

των

συνομηλίκων. Ειδικότερα, μελετήθηκαν 320 μαθητές και των δύο φύλων των
τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με και χωρίς μαθησιακές
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δυσκολίες όπως αυτές εντοπίστηκαν και επισημάνθηκαν από τις διαγνώσεις
του Κ.Δ.Α.Υ. και παρακολουθούσαν μαθήματα σε Τμήματα Ένταξης.
Επιπλέον, το δείγμα της έρευνας μας ήταν ηλικίας περίπου εννέα με δώδεκα
ετών.
Επιλέξαμε να μελετήσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα των παιδιών, μιας
και όπως είδαμε στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας τα παιδιά σε
αυτήν την ηλικία παύουν να θεωρούν ως κυριότερες πηγές κοινωνικής
στήριξης το πρόσωπο των γονέων και των δασκάλων και αρχίζει να γίνεται
εντονότερη η επιρροή της ομάδας των συνομηλίκων καθώς αυξάνεται η ηλικία
του παιδιού οδηγούμενο προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο
να συνεπάγεται ότι παύει να υπάρχει η επιρροή των γονέων και των
εκπαιδευτικών. Εξάλλου, η επιρροή των τελευταίων διαμορφώνει άμεσα τη
στάση και συμπεριφορά των άλλων παιδιών.
Ακόμα, δεν επιλέξαμε να μελετήσουμε παιδιά της Α’ τάξης του
Γυμνασίου, γιατί η μετάβαση από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο αποτελεί
μία περίοδο έντονων αλλαγών. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, εκτός των
άλλων, είναι λογικό να προκαλεί αισθήματα άγχους στα παιδιά. Επίσης,
μεταβαίνοντας σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, η ομάδα των συνομηλίκων
τους αλλάζει και είναι πιθανόν να μην έχουν αναπτυχθεί ακόμα στενές
προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους.

6.2. Σκοπός της έρευνας.
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης
μεταξύ της αυτοαντίληψης και του αισθήματος μοναξιάς/ κοινωνικής
δυσαρέσκειας

που

βιώνουν

τα

κανονικά

και

παιδιά

με

μαθησιακά

προβλήματα.
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6.3. Υποθέσεις της έρευνας
Το βασικό ερωτήματα που θέτουμε στην έρευνα μας και το οποίο
προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να διερευνήσουμε

με την παρούσα

εργασία είναι:
-

Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ως προς του

αισθήματος

αυτοαντίληψης

και

της

μοναξιάς/

κοινωνικής

ανικανοποίησης όπως αυτή εντοπίζεται μεταξύ των παιδιών με και
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Ειδικότερα, θέτουμε ορισμένα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα,
σύμφωνα με τα οποία:
-

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το

επίπεδο αυτοαντίληψης όπως αυτό εντοπίζεται μεταξύ των παιδιών
με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.
αίσθημα

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
μοναξιάς/

κοινωνικής

ανικανοποίησης

ως προς το
όπως

αυτή

εντοπίζεται μεταξύ των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
-

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το

επίπεδο αυτοαντίληψης που βιώνουν οι μαθητές της Δ- Ε και Στ
Δημοτικού Σχολείου και στις δύο ομάδες.
-

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το

αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης που βιώνουν οι
μαθητές της Δ- Ε και Στ Δημοτικού Σχολείου και στις δύο ομάδες
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6.4. Μεθοδολογία της έρευνας

6.4.1 Το δείγμα της έρευνας
Στην

παρούσα

έρευνα

πήραν

μέρος

320

παιδιά

στα

οποία

χορηγήθηκαν δύο κλίμακες. Ειδικότερα, το πρώτο εργαλείο που αξιοποιήσαμε
ήταν η Κλίμακα Μοναξιάς και Έλλειψης Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης
(Loneliness and Social Dissatisfaction Scale), η οποία έχει προσαρμοστεί
στην ελληνική πραγματικότητα από την Ε. Γαλανάκη, ενώ το δεύτερο ήταν το
ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ (Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ) της
Μακρή- Μπότσαρη για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης των παιδιών.
Συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή της έρευνας μελετήθηκαν :
Έξι τμήματα της Τετάρτης Τάξης με 92 μαθητές (47 αγόρια και
45 κορίτσια), εννέα Τμήματα της Πέμπτης Τάξης με 140 μαθητές
(76 αγόρια και 64 κορίτσια) και Έξι Τμήματα της Έκτης Τάξης
Δημοτικού Σχολείου με 88 μαθητές (43 αγόρια και 45 κορίτσια)
Από

το συνολικό αριθμό του δείγματος της έρευνας, οι 265

μαθητές κανονικής τάξης (134 αγόρια και 131 κορίτσια) και 55
μαθητές που παρακολουθούν παράλληλα κάποια μαθήματα σε
Τμήμα Ένταξης(32 αγόρια και 23 κορίτσια)
Μαθητές που φοιτούν στις τρεις τελευταίες τάξης Δημοτικών
Σχολείων του Νομού Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων

6.4.2. Σχεδιασμός της έρευνας
6.4.2.1. Ταξινόμηση των παιδιών σε κατηγορίες βάση την τάξη
που φοιτούν.
Για την ομαλή διεξαγωγή ης έρευνας θεωρήσαμε απαραίτητη την
κατανομή των μαθητών με βάση την τάξη που φοιτούν. Επιλέξαμε τις τρεις
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου μιας και σε αυτήν την ηλικία τα
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παιδιά έχουν διαμορφώσει μια πρώτη εικόνα για τον εαυτό τους, τη σχέση
τους με τα άτομα του περιβάλλοντός τους και είναι σε θέση να κατανοήσουν
τις αντιλήψεις των άλλων απέναντί τους, ερεθίσματα τα οποία προφανώς
επηρεάζουν τον τρόπο που τα ίδια αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους.
Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι κάτι ανάλογο δεν συνέβαινε και σε
μικρότερες ηλικίες. Ωστόσο, σε αυτή την ηλικία το παιδί είναι σε θέση να
αντιληφθεί καλύτερα όλα όσα συμβαίνουν γύρω του και να θέσει ισχυρές
βάσεις πάνω στις οποίες να στηριχθούν οι διαπροσωπικές του σχέσεις που
ήδη έχει αρχίσει να θεμελιώνει.
Βέβαια η έρευνά μας έρχεται να προσεγγίσει και ένα άλλο στοιχείο, που
σχετίζεται με την φοίτηση των μαθητών σε Τμήμα Ένταξης και κατά πόσο η
κατάσταση αυτή μπορεί να επιδράσει και σε ποιο βαθμό στην ψυχοσύνθεση
των παιδιών αυτών λίγο πριν την είσοδό τους στην εφηβεία, στοιχείο που
συνιστά πρωτοτυπία στα ελληνικά δεδομένα.

6.4.2.2. Ζητήματα χορήγησης των ερωτηματολογίων της έρευνας.
Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου που καλείται να ελέγξει ο
ερευνητής είναι μια ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια και απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή στην επιλογή του, μιας και οποιοδήποτε λάθος σε αυτό το σημείο
μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της
έρευνας. Στη συνέχεια προβαίνουμε στην οριοθέτηση των αξόνων στους
οποίους στηρίχτηκε ο ερευνητής ώστε να συγκεντρωθούν, όσο βέβαια είναι
αυτό

δυνατόν,

δεδομένα

που

να

ανταποκρίνονται

στην

ελληνική

πραγματικότητα.
Πρώτη παράμετρος που τέθηκε είναι η χρονολογική ηλικία των
μαθητών που συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια σε συνάρτηση με την τάξη
στην οποία φοιτούν. Μαθητές τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης ήταν ο
κορμός στον οποίο στηρίχθηκε η έρευνα.
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Βασική επιδίωξη ήταν να συμπεριληφθεί στο δείγμα της έρευνας
ποσοστό μαθητών που παρακολουθούν παράλληλα κάποια μαθήματα σε
Τμήμα Ένταξης ανάλογο με αυτό που συναντάμε στην κανονική τάξη.
Συνεπώς στηριζόμενοι σε αποτελέσματα ανάλογων ερευνών προσπαθήσαμε
ο αριθμός των μαθητών αυτών που θα μελετούσαμε να κυμαίνεται στο 1015% του συνόλου του δείγματος.
Η επιλογή των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων μέσα από ένα πλήθος
άλλων ερωτηματολογίων, καθώς και η επιλογή ήδη διαμορφωμένων
κλιμάκων

μέτρησης,

βασίστηκε

στο

γεγονός

ότι

τα

συγκεκριμένα

ερωτηματολόγια είναι πρόσφατα σταθμισμένα και προσαρμοσμένα στην
ελληνική πραγματικότητα με μεγάλη επιτυχία.
Επιπλέον, είναι εύκολα στην χορήγησή τους μιας και παρέχουν τη
δυνατότητα της ομαδικής χορήγησης και μπορούν να απαντηθούν με την ίδια
ευκολία από όλους τους μαθητές, είτε παραμένουν στην ίδια τάξη σε όλη τη
διάρκεια των μαθημάτων –είτε παρακολουθούν και σε κάποια άλλη για
βελτίωση των επιδόσεών τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη μια παράμετρος, η οποία αξιολογήθηκε
κατά την επιλογή των συγκεκριμένων κλιμάκων μέτρησης αποτελεί και το
γεγονός ότι και τα δύο ερωτηματολόγια απευθύνονται σε μαθητές των τριών
τελευταίων τάξεων του δημοτικού, και ο τρόπος συμπλήρωσής του είναι
παρεμφερής με αποτέλεσμα να μην δυσκολεύει τους μαθητές στην
συμπλήρωσή τους.
Βέβαια θα ήταν μεγάλη παράλειψη η αποφυγή μιας πρώτης χορήγησης
του ερωτηματολογίου σε μαθητές που φοιτούν στις τρεις αυτές τάξεις του
Δημοτικού. Για την διασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας πριν τη
χορήγηση του ερωτηματολογίου, έγινε μια πρώτη χορήγηση σε μαθητές των
τριών αυτών τάξεων, τα αποτελέσματα της οποίας χρίζουν περαιτέρω
διερεύνηση μιας και η χορηγία των ερωτηματολογίων αυτών έγιναν ένα χρόνο
πριν την επίσημη χορήγηση των ερωτηματολογίων της έρευνας και η
σύγκριση των αποτελεσμάτων με την πάροδο του χρόνου αυτού μπορεί να
αποτελέσουν ένα πρώτο ερέθισμα για περαιτέρω διερεύνηση.
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6.4.3. Χορήγηση των ερωτηματολογίων
Η χορήγησης του ερωτηματολογίου είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα
διαδικασία, μιας και ο ερευνητής έρχεται σε άμεση επαφή με το δείγμα της
έρευνάς του και μπορεί να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για την έρευνά του.
Ωστόσο, πριν την επίσημη χορήγηση των κλιμάκων μέτρησης,
φροντίσαμε να γίνει μια πρώτη απόπειρα χορήγησης των ερωτηματολογίων
σε περιορισμένο αριθμό μαθητών και των τριών τελευταίων τάξεων του
Δημοτικού. Έπειτα, σειρά είχε η επιλογή των σχολείων από τα οποία θα
συγκεντρωνόταν ο συνολικός αριθμός του δείγματος της έρευνας. Τα σχολεία
που επιλέγηκαν ήταν από τους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων με
τον μεγαλύτερο όγκο των ερωτηματολογίων να προέρχονται από το Νομό
Ηρακλείου, έπειτα των Χανίων και τέλος από το Ρέθυμνο, λόγω της
κατανομής του πληθυσμού στους τρεις αυτούς Νομούς. Η επιλογή των
σχολείων στους Νομούς αυτούς έγινε με τυχαίο τρόπο και κατά προτίμηση
σχολείων με Τμήμα Ένταξης.
Πριν από κάθε επίσκεψή μας στα Σχολεία, φροντίζαμε να υπάρχει
κάποια

επικοινωνία

με

την

Διεύθυνση

του

Σχολείου

και

με

τους

εκπαιδευτικούς κάθε τάξης, ώστε να αποφευχθούν τυχών προβλήματα και
εμπόδια που μπορούσαν να δημιουργηθούν. Με την είσοδό μας στην τάξη
αφού μοιράζαμε τα ερωτηματολόγια, αρχικά το ΠΑΤΕΜ ΙΙ μιας και θέλει
μεγαλύτερη συγκέντρωση από τα παιδιά στη συμπλήρωσή του, ενημερώναμε
τους μαθητές για τον τρόπο συμπλήρωσης. Έπειτα από τη συμπλήρωση του
πρώτου ερωτηματολογίου σειρά είχε η χορήγηση του δεύτερου που
συνοδευόταν με νέες διευκρινίσεις όπου αυτές θεωρούνταν απαραίτητες.
Ο συνολικός μέσος όρος που χρειαζόταν για τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων ανερχόταν στα 40 λεπτά για τα παιδιά των κανονικών
τάξεων, ενώ για τους μαθητές που παρακολουθούν παράλληλα μαθήματα σε
Τμήμα Ένταξης ο χρόνος χορήγησης αυξανόταν και

αρκετές ήταν οι

περιπτώσεις που ανερχόταν στη μια ώρα. Η βασική αιτία ήταν η απόσπαση
της προσοχής τους και το χαμηλό ποσοστό αναγνωστικής τους ικανότητας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η χορήγηση των ερωτηματολογίων γινόντουσαν
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εξατομικευμένα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι ερωτήσεις έχουν κατανοηθεί
από τον μαθητή.

6.4.4. Τα εργαλεία της έρευνας
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο
ΠΑΤΕΜ Ι(Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ) της Μακρή- Μπότσαρη για
την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης των παιδιών και την Κλίμακα Μοναξιάς
και

Έλλειψης

Dissatisfaction

Ψυχοκοινωνικής
Scale)

η

Ικανοποίησης

οποία

έχει

(Loneliness

προσαρμοστεί

and

στην

Social

ελληνική

πραγματικότητα από την Ε. Γαλανάκη (Μακρή- Μπότσαρη, 2001β` Τσαλίκας,
Τριλίβα και Ρούσση,2002).

6.4.4.1 Κλίμακα μέτρησης : Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ
(ΠΑΤΕΜ ΙΙ)
Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο «Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ»
αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου “Pictorial scale of
Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children” των
Harter και Pike και είναι κατάλληλο για τη χορήγηση σε παιδιά που φοιτούν
στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, ηλικίας περίπου 10 έως
12 ετών. Στη διαδικασία στάθμισης του τεστ στα ελληνικά δεδομένα
διατηρήθηκαν όλες οι κλίμακες του ερωτηματολογίου, ωστόσο, παρατηρήθηκε
μείωση του αριθμού των ερωτήσεων κάθε κλίμακας, με αποτέλεσμα από έξι
που ήταν να ανέρχονται, πλέον, σε πέντε. Να προσθέσουμε στο σημείο αυτό
ότι για βελτίωση της αξιολόγησης του τεστ , ένα τμήμα των ερωτήσεων από το
πρωτότυπο ερωτηματολόγιο αντικαταστάθηκε από άλλες (Μακρή- Μπότσαρη,
2001β ).
Αναλυτικότερα, το ΠΑΤΕ ΙΙ περιλαμβάνει έξι κλίμακες, πέντε από τις
οποίες αποτυπώνουν ισάριθμους επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης και μια η
οποία αξιολογεί την αυτοεκτίμηση. Οι επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης και το
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περιεχόμενό τους σύμφωνα με τη Μακρή-Μπότσαρη (2001β) είναι οι
ακόλουθοι:
α) Σχολική ικανότητα: οι ερωτήσεις της κλίμακας αυτής
αποτυπώνουν την αυτοαντίληψη του παιδιού για τις επιδόσεις του
στην αριθμητική, την ορθογραφία και τα άλλα μαθήματα του σχολείου.
β) Σχέσεις με τους συνομηλίκους: οι ερωτήσεις της κλίμακας
αυτής αξιολογούν το βαθμό στον οποίο το παιδί νιώθει ότι έχει φίλους
με τους οποίους κάνει παρέα και παίζει μαζί τους.
γ) Αθλητική ικανότητα: οι ερωτήσεις της κλίμακας αυτής
αποτυπώνουν την αντίληψη του παιδιού για την ικανότητα του σε
σωματικές ασκήσεις όπως είναι το τρέξιμο, το σκαρφάλωμα και το
μονόζυγο.
δ) Φυσική εμφάνιση: οι ερωτήσεις της κλίμακας αυτής
αξιολογούν τη σχέση που βιώνει το παιδί με την εξωτερική του
εμφάνιση.
ε) Διαγωγή- συμπεριφορά: οι ερωτήσεις της κλίμακας αυτής
αξιολογούν την στάση που διατηρεί το παιδί και που συμπεριφέρεται
χειριζόμενο κάποιες καταστάσεις.
στ)

Αυτοεκτίμηση:

οι

ερωτήσεις

της

κλίμακας

αυτής

αξιολογούν τον αριθμό στον οποίο ο μαθητής είναι ευχαριστημένος
γενικά με τον εαυτό του και με την ζωή που κάνει.

Η κλίμακα αυτοεκτίμησης αξιολογεί το βαθμό στον οποίο ο μαθητής
είναι ευχαριστημένος γενικά με τον εαυτό του και με τη ζωή που κάνει. Το
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 30 ερωτήσεις, πέντε ανά κλίμακα. Σε κάθε
ερώτηση ο μαθητής κάνει μια δήλωση, η οποία έχει δυαδική μορφή. Στο
μαθητή ζητείται να επιλέξει ποιος τύπος

ατόμου, από δύο εναλλακτικούς

που

της

περιγράφονται

στο

κάθε

σκέλος

ερώτησης,

του

ταιριάζει

περισσότερο. Στη συνέχεια καλείται να αποφασίσει κατά πόσο η περιγραφή
του τύπου ατόμου που επέλεξε ¨απόλυτα του ταιριάζει¨ ή ¨μάλλον του
ταιριάζει¨.
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Ο μαθητής συμπληρώνει το ΠΑΤΕΜ ΙΙ ατομικά ή ομαδικά μέσα στην
τάξη και οη διάρκεια χορήγησης που απαιτείται ανέρχεται περίπου σε 20 με
25 λεπτά. Θεωρείται απαραίτητη η παρουσία του ερευνητή που προβαίνει τη
χορήγηση του ερωτηματολογίου μέσα στην τάξη, ώστε να δοθούν
διευκρινίσεις όπου αυτές χρειάζονται , αν και δεν είναι απαραίτητες μιας και
στο πρώτο φύλλο του ερωτηματολογίου δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες και
ένα παράδειγμα, το οποίο καλό είναι να συμπληρώνεται με τη βοήθεια του
ερευνητή. Ακόμα θεωρείται αναγκαίο να διευκρινίζεται στους μαθητές ότι δεν
υπάρχουν σωστές ή λαθεμένες απαντήσεις μιας και δεν αποτελεί εξεταστική
διαδικασία ή σχολική εργασία.
Εκτενέστερα, κάθε ερώτηση μπορεί να βαθμολογηθεί με 1,2,3 ή 4. Όσο
πιο υψηλό βαθμό παίρνει μια ερώτηση, τόσο πιο υψηλά επίπεδα
αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης έχει το άτομο που έδωσε την απάντηση
αυτή. Συνεπώς, όσο πιο υψηλό συνολικό βαθμό συγκεντρώσει κάποιος
απαντώντας τις ερωτήσεις, τόσο πιο μεγάλο βαθμό αυτοαντίληψης και
αυτοεκτίμησης διαθέτει.
Ωστόσο,

για

να

συγκεντρωθεί

η

τελική

βαθμολογία

κάθε

ερωτηματολογίου ακολουθείται μια περίπλοκη διαδικασία. Όπως ήδη έχουμε
αναφέρει,

στο

ερωτηματολόγιο

υπάρχουν

30

ερωτήσεις

οι

οποίες

ταξινομούνται σε 6 κατηγορίες με πέντε ερωτήσεις η κάθε κατηγορία. Οι
ερωτήσεις κάθε κατηγορίας είναι διάσπαρτες και

ανάλογα με το βαθμό που

παίρνει κάθε μια, αφού προστεθούν, προκύπτει ο βαθμός της κλίμακας αυτής,
αν διαιρεθεί με το 5, όσες είναι δηλαδή και η ερωτήσεις της επιμέρους
κλίμακας . αφού προβούμε σε αυτές τις πράξεις έχουμε στη διάθεσή μας το
μέσο όρο της κλίμακας.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τις υπόλοιπες κλίμακες ώστε
να βρούμε το βαθμό που συγκεντρώνουν και να διαμορφωθεί το ατομικό
προφίλ του κάθε ερωτώμενου. Ακόμα, για να βρεθεί ο συνολικός βαθμός του
δείγματος , χρειάζεται να προστεθούν οι βαθμοί των επιμέρους κλιμάκων και
να διαιρεθούν με το έξι, όσες είναι δηλαδή και οι κλίμακες. Ο μέσος όρος που

99

προκύπτει δεν είναι άλλος από το βαθμό αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης
που διαθέτει κάποιος.
Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι ο χαμηλότερος βαθμός που
μπορεί να προκύψει από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι το 30,
γεγονός που δηλώνει το αρνητικό αίσθημα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης
που διαθέτει το άτομο που έδωσε τις συγκεκριμένες απαντήσεις, και με
υψηλότερο το120 όπου γίνεται αντιληπτό το ιδιαίτερα έντονα θετικό αίσθημα
αυτοαντίληψης που διαθέτει το άτομο που προέβη στη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου. Η γενική αυτοαντίληψη προκύπτει από το μέσο όρο του
συνόλου των απαντήσεων του παιδιού στους επιμέρους τομείς της
αυτοαντίληψης.

6.4.4.2

Κλίμακα

μέτρησης

των

αισθημάτων

μοναξιάς

και

κοινωνικής δυσαρέσκειας των παιδιών
Ως προς την κλίμακα μέτρησης των αισθημάτων μοναξιάς και
κοινωνικής δυσαρέσκειας των παιδιών, η οποία έγινε με τη χρήση του
ερωτηματολογίου Asher & Wheeler (1985), αξίζει να αναφέρουμε ότι οι
ερωτήσεις αξιολογούν: (1) το συναίσθημα της μοναξιάς (π.χ. «Νιώθω
μόνος/μόνη στο σχολείο»), (2) την εκτίμηση του παιδιού για τις τρέχουσες
σχέσεις με τους συνομηλίκους του (π.χ. «Δεν έχω φίλους μέσα στην τάξη»),
(3) την αντίληψη του παιδιού για το βαθμό στον οποίο ικανοποιούνται
σημαντικές διαπροσωπικές ανάγκες του (π.χ. «Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά για
να ζητήσω βοήθεια όταν τη χρειάζομαι στο σχολείο») και (4) την αντίληψη του
παιδιού για την κοινωνική του ικανότητα (π.χ. «Τα καταφέρνω να δουλεύω
μαζί με τα άλλα παιδιά της τάξης μου σε διάφορες εργασίες»). Η εστίαση της
Κλίμακας είναι στο χώρο του σχολείου και θεωρείται κατάλληλη για παιδιά Γ΄
δημοτικού και άνω.
Το ερωτηματολόγιο αυτό μεταφράστηκε στα Ελληνικά από την
Ε.Γαλανάκη (Galanaki & Kalantzi-Azizi, 1999) τηρώντας όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες στάθμισης στην ελληνική πραγματικότητα. Αναλυτικότερα, για να
αυξηθεί ο βαθμός εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, το ερωτηματολόγιο
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μεταφράστηκε από δύο μελετητές ξεχωριστά. Στις περιπτώσεις που
εμφανίζονταν αποκλίσεις μεταξύ των δύο μελετητών όσον αφορά την
απόδοση μίας ερώτησης από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική, τότε η
συγκεκριμένα ερώτηση δινόταν για μετάφραση σε έναν τρίτο μελετητή, του
οποίου η γνώμη υιοθετούνταν.
Ειδικότερα,

ως

προς

τη

βαθμολόγηση

των

απαντήσεων

του

ερωτηματολογίου, κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 1,2,3,4 ή 5 βαθμούς. Ο
χαμηλότερος βαθμός για μια ερώτηση είναι το 1 και αντιστοιχεί σε χαμηλά
επίπεδα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης, ενώ το 5 αντιστοιχεί σε υψηλά
επίπεδα μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης. Οι ερωτήσεις 3, 6, 9, 12, 17,
18 και 20 περιγράφουν καταστάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε υψηλά
επίπεδα αισθημάτων μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης.
Επομένως, για τη βαθμολογία των απαντήσεων των παιδιών στις
συγκεκριμένες ερωτήσεις, το 1 αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα μοναξιάς, ενώ το
5 αντιστοιχεί σε χαμηλά επίπεδα. Για τη μέτρηση του επιπέδου μοναξιάς
/κοινωνικής ανικανοποίησης που βιώνουν τα παιδιά λαμβάνονται υπόψη οι
απαντήσεις που έδωσαν σε 16 ερωτήσεις, με την ανώτερη τιμή που μπορεί
να λάβει ένα παιδί να είναι 80, που αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα μοναξιάς
/κοινωνικής ανικανοποίησης και με την κατώτερη τιμή που μπορεί να λάβει να
είναι το 16, που αντιστοιχεί σε χαμηλά επίπεδα μοναξιάς /κοινωνικής
ανικανοποίησης.
Βέβαια,

στο

σημείο

αυτό

αξίζει

να

διευκρινίσουμε

ότι

στο

ερωτηματολόγιο υπάρχουν διάσπαρτες ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες
σχετίζονται με χόμπι ή δραστηριότητες των ερωτώμενων. Συγκεκριμένα οι
ερωτήσεις αυτές είναι η 2,5,7,11,13,15,19 και 23 και δεν επηρεάζουν τη
βαθμολογία των παιδιών στην αντίστοιχη βαθμολογία.
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη διαμόρφωση
των πινάκων χρησιμοποιήσαμε το Πρόγραμμα Στατιστικής Επεξεργασίας
SPSS 15.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
7.1. Η σχέση ανάμεσα σε παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως
προς το αίσθημα αυτοαντίληψης
Στον πίνακα 1 εμφανίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλείσεις
των απαντήσεων των μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Στη δεξιά
πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται και οι τιμές που προέκυψαν από τον
έλεγχο των στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων.

Πίνακας 1
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τιμών των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου αποτύπωσης του αισθήματος αυτοαντίληψης των μαθητών
με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Κανονικοί
μαθητές

Μαθητές με
Μαθησιακές
Δυσκολίες

(Ν=265)

Ερωτήσεις

Διαφορές

(Ν=55)

X

S

X

S

t

p

3,16

0,79

2,69

1,12

3,75

.000

3,22

0,97

2,52

0,19

4,63

.000

3,20

0,91

3,38

0,84

-1,42

.158

Ερ. 1: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι πολύ
καλά στη σχολική τους εργασία. Όμως άλλα
παιδιά πιστεύουν ότι δεν είναι τόσο καλά στη
σχολική τους εργασία
Ερ. 2: Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν
φίλους. Όμως άλλα παιδιά κάνουν πιο εύκολα
φίλους.
Ερ.

3:

Μερικά

παιδιά

πιστεύουν

ότι

τα

καταφέρνουν πολύ καλά στα σπορ και τη
γυμναστική. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν
τα καταφέρνουν πολύ καλά στα σπορ και τη
γυμναστική
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X

S

X

S

t

p

Ερ. 4: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν καλή
εξωτερική εμφάνιση. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν

2,83

0,91

3,05

0,95

-1,57

.119

3,11

0,90

2,49

1,03

4,17

.000

2,99

0,99

2,69

0,90

2,21

.029

2,87

0,98

2,43

1,03

2,92

.005

ότι δεν έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση.
Ερ. 5: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι ο τρόπος που
συμπεριφέρονται δεν είναι καλός. Όμως άλλα
παιδιά

πιστεύουν

ότι

ο

τρόπος

που

συμπεριφέρονται είναι καλός.
Ερ.6: Μερικά παιδιά είναι συχνά δυσαρεστημένα
με τον εαυτό τους. Όμως, άλλα παιδιά είναι αρκετά
ευχαριστημένα με τον εαυτό τους.
Ερ. 7:

Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι τόσο

καλά στα μαθήματα του σχολείου όσο και τα άλλα
παιδιά της ηλικίας τους. Όμως, άλλα παιδιά δεν
είναι τόσο σίγουρα και αναρωτιούνται αν είναι το
ίδιο καλά στα μαθήματα του σχολείου όπως οι
συνομήλικοί τους.
Ερ. 8: Μερικά παιδιά έχουν πολλούς φίλους.
Όμως, άλλα παιδιά δεν έχουν πολλούς φίλους.

3,47

0,88

3,60

2,82

-,32

.747

2,51

1,19

2,52

1,18

-,05

.953

2,95

1,08

2,94

0,89

,04

.968

3,27

0,79

3,14

0,93

,99

.324

5,42

.000

Ερ. 9: Μερικά παιδιά θα ήθελαν να είναι καλύτερα
στα σπορ και τα αθλήματα. Όμως άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι είναι αρκετά καλά στα σπορ και τα
αθλήματα.
Ερ. 10: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν καλά
ύψος και βάρος. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι
δεν έχουν και τόσο καλό ύψος ή βάρος.
Ερ. 11: Μερικά παιδιά συνήθως κάνουν αυτό που
είναι σωστό. Όμως, άλλα παιδιά δεν κάνουν αυτό
που είναι σωστό.
Ερ. 12: Σε μερικά παιδιά δεν αρέσει η ζωή που
κάνουν. Όμως, σε άλλα παιδιά αρέσει η ζωή που

3,43

0,87

2,69

1,10

κάνουν
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Ερ.

13:

Μερικά

παιδιά

αργούν

πολύ

X

S

X

S

t

p

2,94

1,04

2,41

1,10

3,24

.002

να

τελειώσουν τη σχολική τους εργασία. Όμως, άλλα
παιδιά τελειώνουν γρήγορα τη σχολική τους
εργασία.
Ερ. 14: Μερικά παιδιά θα ήθελα να έχουν
περισσότερους φίλους. Όμως άλλα παιδιά δεν

3,03

1,17

2,45

1,21

3,21

.002

3,01

0,98

2,90

1,09

,66

.508

2,75

1,06

2,60

1,08

,96

.336

2,98

1,02

2,56

0,97

2,88

.005

3,28

0,92

3,23

0,76

,42

.671

3,14

0,84

2,65

1,00

3,39

.001

2,52

1,15

2,32

1,05

1,21

.227

έχουν τόσους φίλους όσους θα ήθελαν.
Ερ.

15:

Μερικά

παιδιά

πιστεύουν

ότι

θα

μπορούσαν να τα καταφέρουν καλά σχεδόν σε
κάθε νέο σπορ με το οποίο δεν έχουν ασχοληθεί
μέχρι τώρα. Όμως, άλλα παιδιά αναρωτιούνται
μήπως δεν τα καταφέρουν καλά σε σπορ με τα
οποία δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα.
Ερ. 16: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν και
τόσο καλό σώμα. Όμως, άλλα παιδιά πιστεύουν
ότι έχουν καλό σώμα.
Ερ. 17: Μερικά παιδιά συνήθως βρίσκουν τον
μπελά τους με αυτά που κάνουν. Όμως, άλλα
παιδιά δεν κάνουν πράγματα που τα βάζουν σε
μπελάδες.
Ερ.18: Μερικά παιδιά είναι ικανοποιημένα με τον
εαυτό τους ως άτομα. Όμως, άλλα παιδιά συχνά
δεν είναι ικανοποιημένα με τον εαυτό τους.
Ερ. 19: Μερικά παιδιά τα καταφέρνουν πολύ καλά
στα μαθήματά τους. Όμως, άλλα παιδιά δεν τα
καταφέρνουν και τόσο καλά στα μαθήματά τους.
Ερ.

20:

Μερικά

συμπαθούν

παιδιά

περισσότεροι

θα

ήθελαν

συνομήλικοί

να

τα

τους.

Όμως, άλλα παιδιά πιστεύουν ότι τα συμπαθούν
οι περισσότεροι από τους συνομηλίκους τους.
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X

S

X

S

t

p

1,07

3,07

0,89

-2,03

.045

Ερ. 21: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι
καλύτερα στα σπορ και τη γυμναστική από ό,τι οι
συνομήλικοί τους. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν
ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν στα σπορ και

2,79

τη γυμναστική το ίδιο καλά με τους συνομηλίκους
τους.
Ερ. 22: Μερικά θα ήθελαν η εμφάνισή τους να
είναι διαφορετική. Όμως, άλλα παιδιά δεν θα

2,54

1,18

2,38

0,97

,95

.343

2,82

1,09

2,80

0,91

,16

.872

ήθελαν η εμφάνισή τους να είναι διαφορετική.
Ερ. 23: Μερικά παιδιά συχνά κάνουν πράγματα
που ξέρουν ότι δεν θα έπρεπε να τα κάνουν.
Όμως, άλλα παιδιά σπάνια κάνουν πράγματα που
ξέρουν ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν.
Ερ.

24:

μερικά

παιδιά

πιστεύουν

ότι

τα

περισσότερα πράγματα στη ζωή τους τα κάνουν
τόσο καλά όσο τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
Όμως,

άλλα

παιδιά

πιστεύουν

ότι

πολλά

3,04

0,86

3,00

0,88

,37

.707

2,87

0,93

2,21

0,99

4,50

.000

1,02

.308

πράγματα στη ζωή τους δεν τα κάνουν τόσο καλά
όσο τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
Ερ. 25: Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να βρούν τις
σωστές απαντήσεις στο σχολείο. Όμως, άλλα
παιδιά

σχεδόν

πάντα

βρίσκουν

τις

σωστές

απαντήσεις.
Ερ. 26: Μερικά παιδιά είναι δημοφιλή ανάμεσα
στους συνομηλίκους. Όμως άλλα παιδιά δεν είναι

2,78

1,02

2,61

1,07

και τόσο δημοφιλή.
Ερ. 27: Μερικά παιδιά δεν τα καταφέρνουν καλά
στα

υπαίθρια

παιχνίδια

(βόλεϊ,

ποδόσφαιρο,

μπάσκετ). Όμως άλλα παιδιά τα καταφέρνουν

3,14

0,99

2,80

1,11

2,14

.035

2,80

0,89

2,98

0,97

-1,22

.224

καλά στα υπαίθρια παιχνίδια.
Ερ. 28: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν ωραίο
πρόσωπο. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν
έχουν και τόσο ωραίο πρόσωπο.
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S

X

S

t

p

3,24

0,84

3,16

0,93

,62

.534

3,00

0,95

2,72

0,95

1,96

.053

89,83

29,26

83,11

30,91

1,069

.000

X
Ερ. 29: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι πολύ
καλά στη σχολική τους εργασία. Όμως άλλα
παιδιά πιστεύουν ότι δεν είναι τόσο καλά στη
σχολική
Ερ.

30:

Μερικά

παιδιά

δεν

είναι

πολύ

ικανοποιημένα με τον τρόπο που κάνουν διάφορα
πράγματα στη ζωή τους. Όμως άλλα παιδιά είναι
ικανοποιημένα με τον τρόπο που κάνουν διάφορα
πράγματα στη ζωή τους.

Σύνολο

Από τα στοιχεία του πίνακα 1, προκύπτει ότι σε 13 από τις 30 δηλώσεις
που αφορούν τα αισθήματα αυτοαντίληψης των μαθητών εντοπίζονται
στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων μεταξύ των μαθητών με ή
χωρίς των μαθησιακές δυσκολίες. Αντίθετα, στατιστικά σημαντικές διαφορές
δεν εντοπίζονται στις υπόλοιπες 17 δηλώσεις των μαθητών.
Στις 12 από τις 13 περιπτώσεις στατιστικά σημαντικά διαφορών, οι
μέσοι όροι των απαντήσεων των παιδιών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες είναι
υψηλότεροι από τους αντίστοιχους μέσους όρους των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες και στην μία μόλις περίπτωση ο μέσος όρος είναι υψηλότερος στην
περίπτωση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Πιο συγκεκριμένα, στη δήλωση «μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι
πολύ καλά στη σχολική τους εργασία. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν
είναι τόσο καλά στην σχολική τους εργασία» (ερ.1), ο μέσος όρος για τους
μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες βρέθηκε 3,16, ενώ ο αντίστοιχος μέσος
όρος για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 2,69 (p=.000), στη
δήλωση «μερικά παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν φίλους. Όμως άλλα παιδιά
κάνουν πιο εύκολα φίλους» (ερ.2), ο μέσος όρος για τους μαθητές χωρίς
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μαθησιακές δυσκολίες είναι 3,22 έναντι 2,52 για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες (p=.000). Η δήλωση «μερικά παιδιά πιστεύουν ότι ο τρόπος που
συμπεριφέρονται δεν είναι καλός. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι ο τρόπος
που συμπεριφέρονται είναι καλός» (ερ.5) συγκεντρώνει μέσους όρους 3,11
στην περίπτωση των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και 2,49 στους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (p=.000). Στη δήλωση «μερικά παιδιά είναι
συχνά δυσαρεστημένα με τον εαυτό τους. Όμως άλλα παιδιά είναι αρκετά
ευχαριστημένα με τον εαυτό τους» (ερ.6), οι μαθητές χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες έχουν μέσο όρο 2,99 ενώ οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 2,69
(p=.029). Στη δήλωση «Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι τόσο καλά στα
μαθήματα του σχολείου όσο και τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Όμως, άλλα
παιδιά δεν είναι τόσο σίγουρα και αναρωτιούνται αν είναι το ίδιο καλά στα
μαθήματα του σχολείου όπως οι συνομήλικοί τους» (ερ.7), οι μαθητές χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες συγκεντρώνουν μέσο όρο 2,87 έναντι των 2,43, τιμή
που αντιστοιχεί στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (p=.005). Στη
δήλωση «σε μερικά παιδιά δεν αρέσει η ζωή που κάνουν. Όμως σε άλλα
παιδιά αρέσει η ζωή που κάνουν» (ερ.12), ο μέσος όρος για τους μαθητές
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες βρέθηκε 3,43, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για
τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 2,69 (p=.000). Στη δήλωση
«μερικά παιδιά αργούν πολύ να τελειώσουν τη σχολική τους εργασία. Όμως
άλλα παιδιά τελειώνουν γρήγορα τη σχολική τους εργασία» (ερ.13), ο μέσος
όρος για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες είναι 2,94 έναντι 2,41 για
τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (p=.002). στη δήλωση «μερικά παιδιά
θα ήθελαν να έχουν περισσότερους φίλους. Όμως άλλα παιδιά δεν έχουν
τόσους φίλους όσους θα ήθελαν» (ερ.14), ο μέσος όρος για τους μαθητές
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες είναι 3,03, ενώ ο μέσος όρος για τους μαθητές
με μαθησιακές δυσκολίες είναι 2,45 (p=.002), στη δήλωση «Μερικά παιδιά
συνήθως βρίσκουν τον μπελά τους με αυτά που κάνουν. Όμως, άλλα παιδιά
δεν κάνουν πράγματα που τα βάζουν σε μπελάδες» (ερ.17), ο μέσος όρος για
τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες είναι 2,98 ενώ για τους μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες ο μέσος όρος είναι 2,56 (p=.005). Η δήλωση «μερικά
παιδιά τα καταφέρνουν πολύ καλά στα μαθήματά τους. Όμως, άλλα παιδιά
δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά στα μαθήματά τους» (ερ.19) συγκεντρώνει
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μέσους όρους 2,65 στην περίπτωση των μαθητών χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες και 2,65 στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (p=.001). Στη
δήλωση «μερικά παιδιά δυσκολεύονται να βρουν τις σωστές απαντήσεις στο
σχολείο. Όμως, άλλα παιδιά σχεδόν πάντα βρίσκουν τις σωστές απαντήσεις»
(ερ.25), οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες έχουν μέσο όρο 2,87 ενώ οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 2,80 (p=.035).
Από την άλλη πλευρά, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, συναντάται μία
μόλις δήλωση, στην οποία εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η δήλωση «μερικά παιδιά πιστεύουν
ότι είναι καλύτερα στα σπορ και τη γυμναστική από ότι οι συνομήλικοί τους.
Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν στα σπορ
και τη γυμναστική το ίδιο καλά με τους συνομηλίκους τους» (ερ.21),
συγκεντρώνει μέσους όρους 3,07 οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ
2,79 οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (p=.045).
Ακόμα, από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων διαπιστώνουμε
ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με ή
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς το αίσθημα αυτοαντίληψης, μιας και το
επίπεδο σημαντικότητας βρέθηκε .000 (p<.05).
Στη συνέχεια παραθέτουμε το αντίστοιχο γράφημα.
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Γράφημα 1

4,00

ÌÏself

3,50

3,00

2,50

2,00

7,80

8,10

8,40

8,70

9,00

9,30

comper

Στον οριζόντιο άξονα, ως τιμή 8 ορίζονται οι μαθητές που φοιτούν σε
κανονικά σχολεία, ενώ ως τιμή 9 ορίζονται οι μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, από τις συνολικές τιμές παρατηρούμε ότι τα
παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες συγκεντρώνουν 89,83 έναντι των παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι συγκεντρώνουν 83,11 βαθμούς.
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7.2. Αίσθημα αυτοαντίληψης και χρονολογική ανάπτυξη σε μαθητές

χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
Στον πίνακα 2 εμφανίζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες της Τετάρτης, της Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού
ως προς το αίσθημα αυτοαντίληψης.
Πίνακας 2
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλείσεις των τιμών των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου αποτύπωσης του αισθήματος αυτοαντίληψης σε μαθητές
Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Έλεγχος

Μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Στατιστικής

Ν=265

Ερωτήσεις
Τετάρτη Τάξη

Σημαντικότητας

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη
F*

X

S

X

S

X

P

S

Ερ. 1: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι
είναι πολύ καλά στη σχολική τους
εργασία. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν

3,23

0,97

3,13

0,89

3,09

1,07

,347

.707

ότι δεν είναι τόσο καλά στη σχολική
τους εργασία
Ερ. 2: Μερικά παιδιά δυσκολεύονται
να κάνουν φίλους. Όμως άλλα παιδιά

3,21

1,03

3,31

0,89

3,09

1,07

1,102

.334

3,19

0,97

3,21

0,86

3,19

0,97

,019

.982

2,87

0,96

2,92

0,86

2,64

0,93

2,092

.125

κάνουν πιο εύκολα φίλους.
Ερ. 3: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι τα
καταφέρνουν πολύ καλά στα σπορ και
τη γυμναστική. Όμως άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν τα καταφέρνουν
πολύ

καλά

στα

σπορ

και

τη

γυμναστική
Ερ. 4: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι
έχουν καλή εξωτερική εμφάνιση. Όμως
άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν
τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση.
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Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη
F*

P

X

S

X

S

X

S

3,12

0,94

3,13

0,88

3,09

0,92

,044

.957

2,95

1,16

3,06

0,85

2,93

1,05

,487

.615

2,93

1,07

2,88

0,89

2,82

1,04

,231

.794

3,44

1,00

3,48

0,80

3,51

,105

.900

2,49

1,22

2,53

1,17

2,52

1,20

,021

.979

2,95

1,15

3,04

1,02

2,79

1,11

1,159

.315

3,35

0,89

3,32

0,76

3,13

0,74

1,524

.220

0,98

3,46

0,81

3,54

0,86

1,469

.232

Ερ. 5: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι ο
τρόπος που συμπεριφέρονται δεν είναι
καλός. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν
ότι ο τρόπος που συμπεριφέρονται
είναι καλός.
Ερ.6:

μερικά

παιδιά

είναι

συχνά

δυσαρεστημένα με τον εαυτό τους.
Όμως,

άλλα

παιδιά

είναι

αρκετά

ευχαριστημένα με τον εαυτό τους.
Ερ. 7:

Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι

είναι τόσο καλά στα μαθήματα του
σχολείου όσο και τα άλλα παιδιά της
ηλικίας τους. Όμως, άλλα παιδιά δεν
είναι τόσο σίγουρα και αναρωτιούνται
αν είναι το ίδιο καλά στα μαθήματα του
σχολείου όπως οι συνομήλικοί τους.
Ερ. 8: Μερικά παιδιά έχουν πολλούς
φίλους. Όμως, άλλα παιδιά δεν έχουν

0,89

πολλούς φίλους.
Ερ. 9: Μερικά παιδιά θα ήθελαν να
είναι καλύτερα στα σπορ και τα
αθλήματα.

Όμως

άλλα

παιδιά

πιστεύουν ότι είναι αρκετά καλά στα
σπορ και τα αθλήματα.
Ερ. 10: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι
έχουν καλά ύψος και βάρος. Όμως
άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν
και τόσο καλό ύψος ή βάρος.
Ερ.

11:

Μερικά

παιδιά

συνήθως

κάνουν αυτό που είναι σωστό. Όμως,
άλλα παιδιά δεν κάνουν αυτό που είναι
σωστό.
Ερ. 12: Σε μερικά παιδιά δεν αρέσει η
ζωή που κάνουν. Όμως, σε άλλα

3,30

παιδιά αρέσει η ζωή που κάνουν
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Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη
F*

P

S

X

S

X

S

0,99

2,84

1,04

2,97

1,11

1,422 .243

2,91

1,22

2,94

1,20

3,03

1,18

2,942

.054

2,97

1,07

3,15

0,89

2,82

1,01

2,511

.083

2,76

1,17

2,87

1,00

2,54

1,04

2,137

.120

3,04

1,01

2,93

1,03

3,03

1,06

0,368

.693

3,17

1,10

3,40

0,80

3,21

0,93

1,449

.237

3,21

0,87

3,12

0,85

3,12

0,81

,321

.725

X
Ερ. 13: Μερικά παιδιά αργούν πολύ
να

τελειώσουν

εργασία.

τη

Όμως,

σχολική
άλλα

τους
παιδιά

3,09

τελειώνουν γρήγορα τη σχολική τους
εργασία.
Ερ. 14: Μερικά παιδιά θα ήθελα να
έχουν περισσότερους φίλους. Όμως
άλλα παιδιά δεν έχουν τόσους φίλους
όσους θα ήθελαν.
Ερ. 15: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι
θα μπορούσαν να τα καταφέρουν
καλά σχεδόν σε κάθε νέο σπορ με το
οποίο δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι
τώρα.

Όμως,

αναρωτιούνται

άλλα
μήπως

παιδιά
δεν

τα

καταφέρουν καλά σε σπορ με τα
οποία δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι
τώρα.
Ερ. 16: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι
δεν έχουν και τόσο καλό σώμα. Όμως,
άλλα παιδιά πιστεύουν ότι έχουν καλό
σώμα.
Ερ.

17:

Μερικά

παιδιά

συνήθως

βρίσκουν τον μπελά τους με αυτά που
κάνουν.

Όμως,

άλλα

παιδιά

δεν

κάνουν πράγματα που τα βάζουν σε
μπελάδες.
Ερ.18:

Μερικά

παιδιά

είναι

ικανοποιημένα με τον εαυτό τους ως
άτομα. Όμως, άλλα παιδιά συχνά δεν
είναι ικανοποιημένα με τον εαυτό τους.
Ερ. 19: Μερικά παιδιά τα καταφέρνουν
πολύ καλά στα μαθήματά τους. Όμως,
άλλα παιδιά δεν τα καταφέρνουν και
τόσο καλά στα μαθήματά τους.
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Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη
F*

P

X

S

X

S

X

S

2,41

1,22

2,40

1,10

2,87

1,11

4,121

.017

2,69

1,05

2,80

0,91

2,88

1,34

,553

.576

2,53

1,23

2,47

1,15

2,69

1,18

,722

.487

2,87

1,18

2,78

1,06

2,85

1,06

,174

.841

3,07

0,92

3,01

0,87

3,10

0,78

,291

.748

2,91

0,99

2,79

0,95

3,00

0,85

1,158

.316

2,96

1,08

2,74

1,00

2,66

0,99

1,746

.177

Ερ. 20: Μερικά παιδιά θα ήθελαν να
τα

συμπαθούν

περισσότεροι

συνομήλικοί τους. Όμως, άλλα παιδιά
πιστεύουν

ότι

τα

συμπαθούν

οι

περισσότεροι από τους συνομηλίκους
τους.
Ερ. 21: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι
είναι καλύτερα στα σπορ και τη
γυμναστική από ό,τι οι συνομήλικοί
τους. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι
δεν μπορούν να τα καταφέρουν στα
σπορ και τη γυμναστική το ίδιο καλά
με τους συνομηλίκους τους.
Ερ. 22: Μερικά θα ήθελαν η εμφάνισή
τους να είναι διαφορετική. Όμως, άλλα
παιδιά δεν θα ήθελαν η εμφάνισή τους
να είναι διαφορετική.
Ερ. 23: Μερικά παιδιά συχνά κάνουν
πράγματα που ξέρουν ότι δεν θα
έπρεπε να τα κάνουν. Όμως, άλλα
παιδιά σπάνια κάνουν πράγματα που
ξέρουν ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν.
Ερ. 24: μερικά παιδιά πιστεύουν ότι τα
περισσότερα πράγματα στη ζωή τους
τα κάνουν τόσο καλά όσο τα άλλα
παιδιά της ηλικίας τους. Όμως, άλλα
παιδιά πιστεύουν ότι πολλά πράγματα
στη ζωή τους δεν τα κάνουν τόσο καλά
όσο τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
Ερ. 25: Μερικά παιδιά δυσκολεύονται
να βρουν τις σωστές απαντήσεις στο
σχολείο. Όμως, άλλα παιδιά σχεδόν
πάντα

βρίσκουν

τις

σωστές

απαντήσεις.
Ερ. 26: Μερικά παιδιά είναι δημοφιλή
ανάμεσα στους συνομηλίκους. Όμως
άλλα

παιδιά

δεν

είναι

και

τόσο

δημοφιλή.

113

Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη
F*

X
Ερ.

27:

Μερικά

καταφέρνουν

καλά

παιχνίδια
μπάσκετ).

παιδιά
στα

(βόλεϊ,
Όμως

καταφέρνουν

στα

X

S

S

X

τα

υπαίθρια

ποδόσφαιρο,

άλλα

καλά

δεν

S

P

παιδιά

τα

3,11

1,05

3,17

1,02

3,15

0,91

,095

.909

υπαίθρια

παιχνίδια.
Ερ. 28: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι
έχουν ωραίο πρόσωπο. Όμως άλλα
παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν και

2,83

1,03

2,78

0,86

2,84

0,79

,106

.899

τόσο ωραίο πρόσωπο.
Ερ. 29: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι
είναι πολύ καλά στη σχολική τους
εργασία. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν

3,19

0,97

3,28

0,74

3,27

0,88

,287

.751

3,08

1,04

3,02

0,87

2,88

0,99

,830

.437

89,83

31,53

89,96

28,02

89,25

29,87

,012

.988

ότι δεν είναι τόσο καλά στη σχολική

Ερ. 30: Μερικά παιδιά δεν είναι πολύ
ικανοποιημένα με τον τρόπο που
κάνουν διάφορα πράγματα στη ζωή
τους.

Όμως

άλλα

παιδιά

είναι

ικανοποιημένα με τον τρόπο που
κάνουν διάφορα πράγματα στη ζωή
τους.

Σύνολο

*Για κάθε μια από τις ερωτήσεις του πίνακα, οι βαθμοί ελευθερίας μεταξύ των ομάδων ήταν 2 και εντός
των ομάδων 262.

Μια πρώτη σημαντική διαπίστωση που απορρέει από τον πίνακα δύο
είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=.988) ως προς τη
χρονολογική

ανάπτυξη

των

κανονικών

μαθητών

και

το

αίσθημα

αυτοαντίληψης. Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται ότι η
συνολική βαθμολογία των κανονικών παιδιών που φοιτούν στην Τετάρτη Τάξη
Δημοτικού είναι 89,83, η συνολική βαθμολογία των μαθητών της Πέμπτης
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Τάξης είναι 89,96, ενώ των μαθητών της Έκτης Τάξης η συνολική βαθμολογία
ανέρχεται σε 89,25.
Ειδικότερα, από τις 30 ερωτήσεις, τα παιδιά της Τετάρτης Τάξης
συγκεντρώνουν

τις

μεγαλύτερες

βαθμολογίες

τους

στις

ερωτήσεις

1,7,11,13,17,19,23,26 και 30. Τα δεδομένα αυτά μας οδηγούν στη
διαπίστωση ότι τα παιδιά της πρώτης ομάδας συγκεντρώνουν μεγαλύτερες
τιμές στις υποκατηγορίες του ερωτηματολογίου που μελετά το αίσθημα
αυτοαντίληψης σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη σχολική ικανότητα και τη
διαγωγή, συμπεριφορά. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές σχετίζονται με τη
υποκατηγορία των Αθλητικών Ικανοτήτων.
Επιπλέον, η συνολική βαθμολογία των παιδιών της Πέμπτης Τάξης
ανέρχεται σε 89,96 ,με τις μεγαλύτερες τιμές να βρίσκονται στις ερωτήσεις
2,3,4,5,6,9,10,15,16,18,27 και 29. Σύμφωνα με τις ομαδοποιήσεις που έχει
γίνει από τη Μακρή-Μπότσαρη, παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτερες τιμές
εντοπίστηκαν στις υποκατηγορίες που σχετίζονται με τις Αθλητικές Ικανότητες
και τη Φυσική Εμφάνιση.
Στην τρίτη ομάδα η συνολική βαθμολογία ανέρχεται σε 89,25, με τις
μεγαλύτερες τιμές να συγκεντρώνονται στη Σχολική Ικανότητα και τη
χαμηλότερη στη φυσική εμφάνιση. Αξίζει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι
στην πρώτη ομάδα χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στην υποκατηγορία που
αφορά τις Αθλητικές Ικανότητες, η οποία παρατηρούμε ότι στην Δεύτερη
Ομάδα συγκεντρώνει τους υψηλότερους βαθμούς. Επίσης, η φυσική
εμφάνιση που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες τιμές στη δεύτερη ομάδα, στην
Τρίτη ομάδα παρατηρούμε ότι συγκεντρώνει τις χαμηλότερες τιμές.
Από την αναλυτική μελέτη του πίνακα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 29 από τις 30 ερωτήσεις. Εξαίρεση
αποτελεί η ερώτηση 20, όπου στη δήλωση «μερικά παιδιά θα ήθελαν να τα
συμπαθούν περισσότεροι συνομήλικοί τους. Όμως, άλλα παιδιά πιστεύουν ότι
τα συμπαθούν οι περισσότεροι από τους συνομηλίκους τους» (ερ.20), ο
μέσος όρος στους μαθητές της Τετάρτης Τάξης είναι 2,41, της Πέμπτης Τάξης
2,40 και της Έκτης Τάξης 2,87 (p=.017).
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Στις

υπόλοιπες

δηλώσεις,

όπου

δεν

εντοπίστηκαν

στατιστικά

σημαντικές διαφορές, παρατηρείται ότι στην 1,8,12,14 και 21 υπάρχει μια
ανοδική

τάση

στις

τιμές

των

μέσων

όρων.

Στις

δηλώσεις

2,3,4,5,6,9,10,13,15,16,18,27,29 παρατηρείται σχετικά άνοδος και μετά
πτώση στις τιμές των μέσων όρων. Αντίθετα, στις δηλώσεις 17,22,23,24,25
και 28 διαπιστώνεται αρχικά πτώση και μετά άνοδος στις τιμές των μέσων
όρων. Τέλος, στις δηλώσεις 7,11,19 και 26 παρατηρείται πτωτική τάση στις
τιμές των μέσων όρων.
Ακολουθεί αναλυτικό γράφημα με τα αντίστοιχα στατιστικά δεδομένα.

Γράφημα 2

4 ,00

ÌÏself

3 ,50

3 ,00

2 ,50

2 ,00

n =7 5
0 ,00

0 ,50

1 ,00

n =1 2 3
1 ,50

2 ,00

n =6 7
2 ,50

3 ,00

3 ,50

graid

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τη σχέση ηλικίας με το αίσθημα
αυτοαντίληψης σε μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
Στην πρώτη στήλη εντοπίζουμε τους μαθητές της Τετάρτης Τάξης (n=75), στη
μεσαία τους μαθητές της Πέμπτης Τάξης (n=123), ενώ στη τρίτη στήλη τους
μαθητές της Έκτης Τάξης (n=67).
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7.3. Αίσθημα αυτοαντίληψης και χρονολογική ανάπτυξη σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες
Στον πίνακα τρία παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες της Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Τάξης
Δημοτικού ως προς το αίσθημα αυτοαντίληψης.
Πίνακας 3
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλείσεις των τιμών των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου αποτύπωσης του αισθήματος αυτοαντίληψης σε μαθητές
Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες
Έλεγχος

Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Στατιστικής
Ν=55

Σημαντικότητας

Ερωτήσεις
Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη

X

s

X

s

X

s

F

2,65

1,17

2,65

1,22

2,76

1,04

0,66

.936

2,53

1,18

2,35

1,27

2,67

1,20

,313

.733

3,59

0,71

3,18

1,07

3,38

0,74

,998

.376

3,06

1,09

3,06

0,83

3,05

0,97

,001

.999

p

Ερ. 1: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι
πολύ καλά στη σχολική τους εργασία.
Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν είναι
τόσο καλά στη σχολική τους εργασία
Ερ. 2: Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να
κάνουν φίλους. Όμως άλλα παιδιά κάνουν
πιο εύκολα φίλους.

Ερ. 3: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι τα
καταφέρνουν πολύ καλά στα σπορ και τη
γυμναστική. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν
ότι δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά στα
σπορ και τη γυμναστική
Ερ. 4: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν
καλή εξωτερική εμφάνιση. Όμως άλλα
παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν τόσο καλή
εξωτερική εμφάνιση.
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Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη
F

p

X

s

X

s

X

s

2,35

1,00

2,47

1,18

2,62

0,97

,308

.736

2,59

0,94

2,76

0,97

0,85

,169

.845

2,24

0,97

2,35

1,06

2,67

1,06 ,897

.414

3,06

1,03

4,41

4,87

3,38

0,92

1,079

.347

3,00

1,17

2,24

1,25

2,38

0,92

2,116

.131

3,00

0,87

2,94

0,90

2,90

0,94

,052

.949

3,29

0,85

3,24

0,66

2,95

1,16

,740

.482

2,41

1,06

3,18

1,13

2,52

1,03

2,572

.086

Ερ. 5: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι ο
τρόπος που συμπεριφέρονται δεν είναι
καλός. Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι ο
τρόπος που συμπεριφέρονται είναι καλός.

Ερ.6:

μερικά

παιδιά

είναι

συχνά

δυσαρεστημένα με τον εαυτό τους. Όμως,
άλλα παιδιά είναι αρκετά ευχαριστημένα

2,71

με τον εαυτό τους.
Ερ. 7: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι
τόσο καλά στα μαθήματα του σχολείου
όσο και τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
Όμως, άλλα παιδιά δεν είναι τόσο σίγουρα
και αναρωτιούνται αν είναι το ίδιο καλά
στα μαθήματα του σχολείου όπως οι
συνομήλικοί τους.
Ερ. 8: Μερικά παιδιά έχουν πολλούς
φίλους. Όμως, άλλα παιδιά δεν έχουν
πολλούς φίλους.
Ερ. 9: Μερικά παιδιά θα ήθελαν να είναι
καλύτερα στα σπορ και τα αθλήματα.
Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι είναι
αρκετά καλά στα σπορ και τα αθλήματα.
Ερ. 10: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν
καλά ύψος και βάρος. Όμως άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν έχουν και τόσο καλό
ύψος ή βάρος.
Ερ. 11: Μερικά παιδιά συνήθως κάνουν
αυτό που είναι σωστό. Όμως, άλλα παιδιά
δεν κάνουν αυτό που είναι σωστό.
Ερ. 12: Σε μερικά παιδιά δεν αρέσει η ζωή
που κάνουν. Όμως, σε άλλα παιδιά αρέσει
η ζωή που κάνουν
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Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη
F

p

X

s

X

s

X

s

2,29

0,99

2,18

1,13

2,71

1,15

1,292

.283

2,47

1,12

2,53

1,28

2,38

1,28

,070

.933

2,94

1,20

2,82

1,24

2,95

0,92

,073

.929

2,76

1,09

2,76

1,03

2,33

1,11

1,033

.363

2,35

0,93

2,94

0,97

2,43

0,98

1,930

.155

2,94

0,90

3,35

0,70

3,38

0,67

1,879

.163

2,47

1,07

2,76

0,83

2,71

1,10

,416

.662

2,35

1,06

2,24

0,90

2,38

1,20

,094

.911

Ερ. 13: Μερικά παιδιά αργούν πολύ να
τελειώσουν τη σχολική τους εργασία.
Όμως, άλλα παιδιά τελειώνουν γρήγορα
τη σχολική τους εργασία.

Ερ. 14: Μερικά παιδιά θα ήθελα να έχουν
περισσότερους φίλους. Όμως άλλα παιδιά
δεν έχουν τόσους φίλους όσους θα
ήθελαν.
Ερ. 15: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι θα
μπορούσαν

να

τα

καταφέρουν

καλά

σχεδόν σε κάθε νέο σπορ με το οποίο δεν
έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα. Όμως, άλλα
παιδιά

αναρωτιούνται

μήπως

δεν

τα

καταφέρουν καλά σε σπορ με τα οποία
δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα.
Ερ. 16: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι δεν
έχουν και τόσο καλό σώμα. Όμως, άλλα
παιδιά πιστεύουν ότι έχουν καλό σώμα.
Ερ. 17: Μερικά παιδιά συνήθως βρίσκουν
τον μπελά τους με αυτά που κάνουν.
Όμως, άλλα παιδιά δεν κάνουν πράγματα
που τα βάζουν σε μπελάδες.
Ερ.18: Μερικά παιδιά είναι ικανοποιημένα
με τον εαυτό τους ως άτομα. Όμως, άλλα
παιδιά συχνά δεν είναι ικανοποιημένα με
τον εαυτό τους.
Ερ. 19: Μερικά παιδιά τα καταφέρνουν
πολύ καλά στα μαθήματά τους. Όμως,
άλλα παιδιά δεν τα καταφέρνουν και τόσο
καλά στα μαθήματά τους.
Ερ. 20: Μερικά παιδιά θα ήθελαν να τα
συμπαθούν

περισσότεροι

συνομήλικοί

τους. Όμως, άλλα παιδιά πιστεύουν ότι τα
συμπαθούν οι περισσότεροι από τους
συνομηλίκους τους.
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Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη
F

p

0,83

,293

.747

2,29

1,06

,546

.582

0,86

2,81

0,87

,156

.856

2,82

0,88

3,19

0,93

,864

.428

0,95

2,12

0,99

2,33

1,06

,236

.791

2,53

1,07

2,59

1,06

2,71

1,15

,142

.868

2,88

1,17

2,53

1,12

2,95

1,07

,740

.482

X

s

X

s

X

s

3,18

0,88

2,94

1,03

3,10

2,59

0,87

2,94

0,99

2,71

1,05

2,88

2,94

0,83

2,18

Ερ. 21: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι
καλύτερα στα σπορ και τη γυμναστική από
ό,τι οι συνομήλικοί τους. Όμως άλλα
παιδιά πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα
καταφέρουν στα σπορ και τη γυμναστική
το ίδιο καλά με τους συνομηλίκους τους.

Ερ. 22: Μερικά θα ήθελαν η εμφάνισή
τους να είναι διαφορετική. Όμως, άλλα
παιδιά δεν θα ήθελαν η εμφάνισή τους να
είναι διαφορετική.
Ερ. 23: Μερικά παιδιά συχνά κάνουν
πράγματα που ξέρουν ότι δεν θα έπρεπε
να τα κάνουν. Όμως, άλλα παιδιά σπάνια
κάνουν πράγματα που ξέρουν ότι δεν θα
έπρεπε να κάνουν.
Ερ. 24: μερικά παιδιά πιστεύουν ότι τα
περισσότερα πράγματα στη ζωή τους τα
κάνουν τόσο καλά όσο τα άλλα παιδιά της
ηλικίας

τους.

Όμως,

άλλα

παιδιά

πιστεύουν ότι πολλά πράγματα στη ζωή
τους δεν τα κάνουν τόσο καλά όσο τα
άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
Ερ. 25: Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να
βρούν τις σωστές απαντήσεις στο σχολείο.
Όμως,

άλλα

παιδιά

σχεδόν

πάντα

βρίσκουν τις σωστές απαντήσεις.
Ερ. 26: Μερικά παιδιά είναι δημοφιλή
ανάμεσα στους συνομηλίκους. Όμως άλλα
παιδιά δεν είναι και τόσο δημοφιλή.
Ερ.

27:

Μερικά

παιδιά

δεν

τα

καταφέρνουν καλά στα υπαίθρια παιχνίδια
(βόλεϊ,

ποδόσφαιρο,

μπάσκετ).

Όμως

άλλα παιδιά τα καταφέρνουν καλά στα
υπαίθρια παιχνίδια.
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Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Έκτη Τάξη

X

s

X

s

X

s

F

p

3,00

0,94

2,88

0,99

3,05

1,02

,136

.873

3,06

0,90

3,06

1,03

3,33

0,91

,546

.582

2,88

0,93

2,53

1,07

2,76

0,89

,598

.554

82,29

29,99

83,7

34,51

83,78

30

0,64

.938

Ερ. 28: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι έχουν
ωραίο πρόσωπο. Όμως άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν έχουν και τόσο ωραίο
πρόσωπο.

Ερ. 29: Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι
πολύ καλά στη σχολική τους εργασία.
Όμως άλλα παιδιά πιστεύουν ότι δεν είναι
τόσο καλά στη σχολική
Ερ. 30: Μερικά παιδιά δεν είναι πολύ
ικανοποιημένα με τον τρόπο που κάνουν
διάφορα πράγματα στη ζωή τους. Όμως
άλλα παιδιά είναι ικανοποιημένα με τον
τρόπο που κάνουν διάφορα πράγματα στη
ζωή τους.

Σύνολο

*Για κάθε μια από τις ερωτήσεις του πίνακα, οι βαθμοί ελευθερίας μεταξύ των ομάδων ήταν 2 και εντός
των ομάδων 52.

Μια πρώτη σημαντική διαπίστωση που απορρέει από τον πίνακα 3
είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p=.938) ως προς τη
χρονολογική ανάπτυξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και το αίσθημα
αυτοαντίληψης.
Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται ότι για τους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όσο αυξάνεται η χρονολογική τους ηλικία,
το αίσθημα αυτοαντίληψής τους παραμένει σχεδόν σταθερό, με ελάχιστη
αύξηση, μιας και στην Τετάρτη Δημοτικού η συνολική βαθμολογία ανέρχεται
στο 82,29, στην Πέμπτη Δημοτικού αυξάνεται κατά 1,41 και βρίσκεται πλέον
στους 83,7, ενώ για την έκτη Δημοτικού παρατηρούμε ότι η αύξηση είναι
ελάχιστη, της τάξεως του 0,08 για τη συνολική βαθμολογία.
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Οι αμελητέες αποκλίσεις δε μας επιτρέπουν να παρατηρήσουμε κάποια
ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Ακόμα, μελετώντας τα στατιστικά δεδομένα, το
επίπεδο σημαντικότητας ανέρχεται στους .938 (p>.05), τιμή που μας
επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ χρονολογικής ηλικίας και
αισθήματος αυτοαντίληψης.
Ακόμα, από τις 30 ερωτήσεις, οι μεγαλύτεροι Μέσοι Όροι των παιδιών
της Τετάρτης Τάξης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες συγκεντρώνονται
στις ερωτήσεις 3,4,6,9,10,11,16,21 και 30. Τα δεδομένα αυτά μας οδηγούν
στη διαπίστωση ότι τα παιδιά της πρώτης ομάδας συγκεντρώνουν
μεγαλύτερες τιμές στις υποκατηγορίες του ερωτηματολογίου που μελετά το
αίσθημα

αυτοαντίληψης σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τις Αθλητικές

Ικανότητα και τη Φυσική Εμφάνιση. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές σχετίζονται
με τη υποκατηγορία της Διαγωγής, Συμπεριφοράς.
Επιπλέον, ο Μέσος Όρος των παιδιών της Πέμπτης Τάξης με τις
μεγαλύτερες τιμές βρίσκονται στις ερωτήσεις 4,8,12,14,16,17,19,22 και 23.
Σύμφωνα με τις ομαδοποιήσεις που έχει κάνει η Μακρή-Μπότσαρη,
παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτερες τιμές εντοπίστηκαν στις υποκατηγορίες που
σχετίζονται με τη Φυσική Εμφάνιση. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές
εντοπίζονται στην υποκατηγορία που αφορά τις Αθλητικές Ικανότητες .
Στην τρίτη ομάδα ο Μέσος Όρος των παιδιών με τις μεγαλύτερες τιμές
συγκεντρώνονται στις ερωτήσεις 1,2,5,7,13,15,18,20,24,25,26,27,28,29. Στην
υποκατηγορία αυτή οι μεγαλύτερες τιμές συγκεντρώθηκαν στη Σχολική
Ικανότητα. Επίσης, στην Τρίτη ομάδα παρατηρούμε ότι συγκεντρώνει τις
χαμηλότερες τιμές η υποκατηγορία της Φυσικής Εμφάνισης.
Επιπροσθέτως, σε καμία από τις ερωτήσεις δεν εντοπίστηκαν
στατιστικά σημαντικές. Στις ερωτήσεις 1, 5, 7, 26 και 29 παρατηρείται μια
ανοδική πορεία ως προς τη χρονολογική ανάπτυξη, ενώ από τις ερωτήσεις
4,10,11 εντοπίζεται καθοδική πορεία. Ωστόσο, στις ερωτήσεις 2, 6, 8, και 14
παρατηρείται αρχικά ανοδική πορεία και εν συνεχεία πτωτική τάση, σε
αντιδιαστολή με τις ερωτήσεις 3, 9, 12, 13, 15, 24, 25 ,27 ,28 και 30 όπου
σημειώνεται πτωτική τάση και εν συνεχεία ανοδική.
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Το παρακάτω γράφημα μας δείχνει συνοπτικά τα στατιστικά δεδομένα
που παραθέσαμε.

Γράφημα 3

6

4 ,00

ÌÏself

3 ,50

3 ,00

2 ,50

2 ,00

n =1 7
0 ,00

0 ,50

1 ,00

n =1 7
1 ,50

2 ,00

n =2 1
2 ,50

3 ,00

3 ,50

graid

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τη σχέση ηλικίας με το αίσθημα
αυτοαντίληψης σε μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Στην
πρώτη στήλη εντοπίζουμε τους μαθητές της Τετάρτης Τάξης, στη μεσαία τους
μαθητές της Πέμπτης Τάξης, ενώ στην Τρίτη στήλη τους μαθητές της Έκτης
Τάξης.
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7.4. Η σχέση ανάμεσα στα παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
ως προς το επίπεδο μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης
Στον πίνακα 4 εμφανίζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών
με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς το επίπεδο μοναξιάς/ κοινωνικής
ανικανοποίησης.
Πίνακας 4
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλείσεις των τιμών των ερωτήσεων αποτύπωσης
σχετικά με την κατανομή των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως
προς το επίπεδο μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης

Κανονικοί
μαθητές

Μαθητές με
Μαθησιακές
Δυσκολίες

Ν=265

Ν=55

Ερωτήσεις

Ερ. 1: Μου είναι εύκολο να κάνω
νέους φίλους στο σχολείο.
Ερ. 3: Δεν έχω κανέναν να μιλήσω
μαζί του στην τάξη.
Ερ. 4: Είμαι καλός στο να εργάζομαι
μαζί με άλλα παιδιά στην τάξη μου
Ερ. 6: Είναι δύσκολο για μένα το να
κάνω νέους φίλους στο σχολείο.
Ερ. 8: Έχω πολλούς φίλους στην τάξη
μου.
Ερ.9: Αισθάνομαι μοναξιά στο
σχολείο.
Ερ. 10: Μπορώ να βρω έναν φίλο
μέσα στην τάξη μου όταν το
χρειάζομαι.

Έλεγχος
Στατιστικής
Σημαντικότητας

X

S

X

S

t

P

1,94

0,95

2,05

1,08

-,768

.443

2,18

1,28

2,51

1,50

-1,492

.140

1,80

1,00

2,33

1,16

-3,449

.001

2,03

1,21

2,64

1,41

-2,977

.004

1,45

0,86

1,87

1,16

-2,553

.013

1,54

0,92

2,11

1,20

-3,352

.001

1,74

1,06

2,42

1,46

-3,251

.002
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Ερ. 12: Είναι δύσκολο να βρω παιδιά
στο σχολείο που να με συμπαθούν.
Ερ. 14: Δεν έχω κάποιον να παίξω
μαζί του στο σχολείο.
Ερ. 16: Τα πάω καλά / περνώ καλά με
τους συμμαθητές μου.
Ερ. 17: Αισθάνομαι να παραλείπω
πράγματα στο σχολείο.

X

S

X

S

t

P

2,30

1,27

2,85

1,47

-2,860

.005

1,77

1,21

2,27

1,52

-2,306

.024

2,07

1,25

-2,603

.011

1,62

0,85

1,82

1,06

2,44

1,51

-2,884

.005

2,07

1,31

2,51

1,51

-1,993

.050

1,98

1,19

2,35

1,31

-2,005

.046

1,54

0,94

2,36

1,39

-4,194

.000

2,06

0,96

2,20

1,25

-,759

.451

1,68

1,22

2,09

1,31

-2,276

.024

29,52

17,30

37,07

21,48

-3,879

.000

Ερ. 18: Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά να
απευθυνθώ σ’ αυτά όταν χρειάζομαι
βοήθεια στο σχολείο.
Ερ. 20: Δεν τα πάω καλά με τα άλλα
παιδιά στο σχολείο.
Ερ. 21: Είμαι μόνος μου στο σχολείο.
Ερ. 22: Με συμπαθούν τα παιδιά της
τάξης μου.
Ερ. 24: Δεν έχω κανέναν φίλο στην
τάξη μου.

Συνολικό

Όπως βλέπουμε από τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα,
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες,
ως προς το επίπεδο μοναξιάς/κοινωνικής ανικανοποίησης. Ειδικότερα, τα
παιδιά της πρώτης ομάδας συγκεντρώνουν μικρότερη συνολική τιμή ως προς
το αίσθημα της μοναξιάς,

απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις(29,52) σε

σχέση με τα παιδιά της δεύτερης ομάδας, που διαθέτουν υψηλότερα ποσοστά
μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης(37,07).
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Ακόμα, από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι σε δώδεκα από τις
16 δηλώσεις εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων
μεταξύ των μαθητών των δύο κατηγοριών. Ωστόσο, στατιστικά σημαντικές
διαφορές δεν εντοπίζονται σε τέσσερεις ερωτήσεις.
Στη δήλωση «είμαι καλός στο να εργάζομαι μαζί με άλλα παιδιά στην
τάξη μου» (ερ.4), ο μέσος όρος για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
βρέθηκε 1,80 ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες είναι 2,33(p=.001), στη δήλωση «είναι δύσκολό για μένα το να
κάνω νέους φίλους στο σχολείο» (ερ.6), ο μέσος όρος για τους μαθητές χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες είναι 2,03 έναντι 2,63 για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες (p=.004). Η δήλωση «έχω πολλούς φίλους στην τάξη μου» (ερ.8)
συγκεντρώνει μέσο όρο 1,45 στην περίπτωση των μαθητών χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες και 1,87 στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
(p=.013). Στη δήλωση «αισθάνομαι μοναξιά στο σχολείο» (ερ.9), οι μαθητές
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες συγκεντρώνουν 1,54 έναντι 2,11, τιμή που
αντιστοιχεί στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (p=.001). Στη δήλωση
«μπορώ να βρω έναν φίλο μέσα στην τάξη μου όταν το χρειάζομαι» (ερ.10), ο
μέσος όρος για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες βρέθηκε 1,74 ενώ
ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι
2,42 (p=.002). Στη δήλωση «είναι δύσκολο να βρω παιδιά στο σχολείο που να
με

συμπαθούν»

(ερ.12),

οι

μαθητές

χωρίς

μαθησιακές

δυσκολίες

συγκεντρώνουν 2,30 έναντι 2,85, τιμή που αντιστοιχεί στους μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες (p=.005). Στη δήλωση «δεν έχω κάποιον να παίξω στο
σχολείο» (ερ.14), ο μέσος όρος για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
βρέθηκε 1,77, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες είναι 2,27 (p=.024). Η δήλωση «τα πάω καλά/ περνώ καλά με τους
συμμαθητές μου» (ερ.16), συγκεντρώνει μέσο όρο 1,62 στην περίπτωση των
μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και 2,07 στους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες (p=.011). Στη δήλωση «αισθάνομαι να παραλείπω πράγματα στο
σχολείο» (ερ.17), οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες έχουν μέσο όρο
1,82, ενώ οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 2,44 (p=.005). Στη δήλωση
«δεν τα πάω καλά με τα άλλα παιδιά στο σχολείο» (ερ.20), ο μέσος όρος για
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τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες βρέθηκε 1,98 , ενώ ο αντίστοιχος
μέσος όρος για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες βρέθηκε 2,35
(p=.046). Στη δήλωση «είμαι μόνος μου στο σχολείο» (ερ.21), ο μέσος όρος
για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες είναι 1,54 , έναντι 2,36 για τους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (p=.000). Τέλος, στη δήλωση «δεν έχω
κανέναν φίλο στην τάξη μου» (ερ.24), ο μέσος όρος για τους μαθητές χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες βρέθηκε 1,68, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 2,09 (p=.024).
Από την άλλη πλευρά, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, εντοπίζονται
τέσσερεις δηλώσεις, στις οποίες δεν υφίστανται στατιστικά σημαντικές
διαφορές υπέρ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Αναλυτικότερα, στη
δήλωση «μου είναι εύκολο να κάνω νέους φίλους στο σχολείο» (ερ.1), ο
μέσος όρος για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες βρέθηκε 1,94, ενώ
ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι
2,05 (p=.443). Στη δήλωση «δεν έχω κανέναν να μιλήσω στην τάξη μου»
(ερ.3), ο μέσος όρος για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες είναι 2,18
έναντι 2,51 για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (p=.140). Η δήλωση
«δεν υπάρχουν άλλα παιδιά να απευθυνθώ σε αυτά όταν χρειάζομαι βοήθεια
στο σχολείο» (ερ.18), συγκεντρώνει μέσο όρο 2,07 στην περίπτωση των
μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και 2,51 στους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες (p=.050). Στη δήλωση «με συμπαθούν τα παιδιά στην τάξη μου»
(ερ.22), οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες έχουν μέσο όρο 2,06 ενώ οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 2,20 (p=.451).
Ακόμα, από τις 24 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι μέσος όροι των
μαθητών της δεύτερης ομάδας είναι μεγαλύτεροι από ότι των μαθητών της
πρώτης ομάδας, σε όλες τις ερωτήσεις.
Επιπλέον, παρατηρούμε

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση

μεταξύ των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς το ποσοστό
μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης, μιας και p=.000(<.05). Ως προς τη
συνολική βαθμολογία των μέσων όρων παρατηρούμε ότι για τους μαθητές
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χωρίς μαθησιακές δυσκολίες η τιμή ανέρχεται σε 29,52 έναντι των μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες που είναι 37,07.
Στη συνέχεια παραθέτουμε το αντίστοιχο γράφημα, που απεικονίζει τα
δεδομένα του παραπάνω πίνακα.

Γράφημα 4

4,00

13

10
3
73

ΜΟlon

3,00

2,00

1,00

0,00
φυσιολογικά

τμημα ένταξης

comper

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τις τιμές που συγκεντρώσαμε
αναλύοντας τα στατιστικά δεδομένα. Στην πρώτη στήλη βλέπουμε τα
ποσοστά που συγκέντρωσαν οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, ενώ
στην δεύτερη στήλη εντοπίζουμε τα ποσοστά των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες, ως προς το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης.
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7.5. Η σχέση ανάμεσα στην ηλικία του παιδιού χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες και το επίπεδο μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης.
Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των
μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες της Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης
Δημοτικού ως προς το επίπεδο μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης.
Πίνακας 5
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τιμών των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου αποτύπωσης των συναισθημάτων μοναξιάς και κοινωνικής
ανικανοποίησης ως προς την ηλικία

Έλεγχος

Κανονικοί μαθητές

Στατιστικής

Ν=265

Σημαντικότητας

Ερωτήσεις
Τετάρτη

Πέμπτη

Τάξη

Τάξη

Ν=75

Ν=123

Έκτη Τάξη
Ν=67
p

F*

X

S

X

S

X

S

Ερ. 1: Μου είναι εύκολο να
κάνω νέους φίλους στο
σχολείο.

1,88

0,85

1,89

0,93

2,12

1,08

2,166

.147

Ερ. 3: Δεν έχω κανέναν να
μιλήσω μαζί του στην τάξη.

2,60

1,41

2,02

1,18

2,03

1,22

0,95

.759

Ερ. 4: Είμαι καλός στο να
εργάζομαι μαζί με άλλα παιδιά
στην τάξη μου.

1,69

0,93

1,95

1,03

1,64

1,01

,012

.912

Ερ. 6: Είναι δύσκολο για μένα
το να κάνω νέους φίλους στο
σχολείο.

2,21

1,38

1,92

1,05

2,03

1,27

Ερ. 8: Έχω πολλούς φίλους
στην τάξη μου.

1,44

0,86

1,46

0,84

1,45

0,89

,000

.986

X

S

X

S

X

S

F

p

,495
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.485

Ερ.9: Αισθάνομαι μοναξιά στο
σχολείο.

1,60

1,03

1,50

0,81

1,52

0,99

,117

.734

Ερ. 10: Μπορώ να βρω έναν
φίλο μέσα στην τάξη μου όταν
το χρειάζομαι.

1,81

1,20

1,70

0,97

1,75

1,05

1,013

.319

Ερ. 12: Είναι δύσκολο να βρω
παιδιά στο σχολείο που να με
συμπαθούν.

2,47

1,34

2,28

1,20

2,15

1,29

,187

.667

Ερ. 14: Δεν έχω κάποιον να
παίξω μαζί του στο σχολείο.

2,04

1,43

1,71

1,14

1,58

1,02

,017

.897

Ερ. 16: Τα πάω καλά / περνώ
καλά με τους συμμαθητές μου.

1,65

0,92

1,64

0,87

1,52

0,73

,005

.944

Ερ. 17: Αισθάνομαι να
παραλείπω πράγματα στο
σχολείο.

1,73

1,03

1,89

1,09

1,78

1,06

4,156

.046

Ερ. 18: Δεν υπάρχουν άλλα
παιδιά να απευθυνθώ σ’ αυτά
όταν χρειάζομαι βοήθεια στο
σχολείο.

2,48

1,56

2,03

1,26

1,69

0,94

,016

.900

Ερ. 20: Δεν τα πάω καλά με
τα άλλα παιδιά στο σχολείο.

2,28

1,39

1,95

1,09

1,72

1,07

,403

.528

Ερ. 21: Είμαι μόνος μου στο
σχολείο.

1,57

1,04

1,56

0,88

1,46

0,94

,070

.792

Ερ. 22: Με συμπαθούν
τα παιδιά της τάξης μου.

2,07

1,12

2,07

0,88

2,04

0,93

,545

Ερ. 24: Δεν έχω κανέναν
φίλο στην τάξη μου.

1,87

1,36

1,63

1,13

1,55

1,20

,156

.694

Σύνολο

33,59

18,85

29,2

16,35

28,03

16,69

2,293

.103

*Για κάθε μια από τις ερωτήσεις του πίνακα, οι βαθμοί ελευθερίας μεταξύ των ομάδων ήταν 2 και εντός
των ομάδων 262.

Από τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά (p=.103) ως προς τη χρονολογική ανάπτυξη των
κανονικών μαθητών και το επίπεδο μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης.
Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται ότι η συνολική
άθροιση των μέσων όρων των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες που
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.463

φοιτούν στην Τετάρτη Τάξη Δημοτικού είναι 33,59, των μαθητών της Πέμπτης
Τάξης είναι 29,2 , ενώ των μαθητών της Έκτης Τάξης ανέρχεται σε 28,03.
Από τη λεπτομερή μελέτη του πίνακα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στις δεκαπέντε από τις δεκαέξι εξεταζόμενες
ερωτήσεις. Εξαίρεση αποτελεί η ερώτηση δεκαεπτά, όπου στη δήλωση
«αισθάνομαι να παραλείπω πράγματα στο σχολείο» ο μέσος όρος στους
μαθητές της Τετάρτης Τάξης είναι 1,73, της Πέμπτης Τάξης 1,89 και της
Έκτης Τάξης 1,78 (p=.046).
Στις

υπόλοιπες

δηλώσεις,

όπου

δεν

εντοπίστηκαν

στατιστικά

σημαντικές διαφορές, παρατηρείται ότι στη δήλωση ένα υπάρχει μια ανοδική
τάση στις τιμές των μέσων όρων. Στις δηλώσεις τέσσερα και οχτώ
παρατηρείται αρχική άνοδος και μετά πτώση στις τιμές των μέσων όρων.
Αντίστροφα, στις δηλώσεις τρία, έξι και δέκα διαπιστώνεται αρχικά πτώση και
μετά άνοδος στις τιμές των μέσων όρων. Τέλος, στις δηλώσεις 12, 14, 16, 18,
20, 21, 22 και 24 παρατηρείται πτωτική τάση στις τιμές των μέσων όρων.
Ακόμα, στην Τετάρτη Τάξη οι υψηλότερες τιμές συγκεντρώνονται στις
ερωτήσεις 3,6,9,10,12,14,16,18,20,21,22 και 24, ενώ οι χαμηλότερες στις 1,8
και 17. Για την Πέμπτη Τάξη, οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται στις ερωτήσεις
4,8,17 και 22, ενώ οι χαμηλότερες στις 3,6,9 και 10. Ακόμα,ως προς την Έκτη
Τάξη η υψηλότερη τιμή βρίσκεται μόλις στην 1 ερώτηση, ενώ οι χαμηλότερες
τιμές βρίσκονται στις ερωτήσεις 4,12,14,16,18,20,21,22 και 24.
Ως προς το επίπεδο σημαντικότητας διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει
σχέση μεταξύ των μεταβλητών, μιας και βρήκαμε ότι p=.103 (>.05).
Ακολουθεί σχετικό γράφημα με τα αντίστοιχα στοιχεία τα οποία
αναφέραμε παραπάνω.
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Γράφημα 5

ÌÏlon

3 ,00

2 ,00

1 ,00
0,00

0 ,50

1 ,00

1,50

2 ,00

2 ,50

3 ,00

3 ,50
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Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τη σχέση ηλικίας με το αίσθημα
μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης σε μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες. Στην πρώτη στήλη εντοπίζουμε τους μαθητές της
Τετάρτης Τάξης, στη μεσαία τους μαθητές της Πέμπτης Τάξης, ενώ στην
Τρίτη στήλη τους μαθητές της Έκτης Τάξης.

132

7.6. Η σχέση ανάμεσα στην ηλικία των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες και το επίπεδο μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης
Στον πίνακα πέντε παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες της Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης
Δημοτικού ως προς το επίπεδο μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης.
Πίνακας 6
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τιμών των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου αποτύπωσης των συναισθημάτων μοναξιάς και κοινωνικής
ανικανοποίησης ως προς την ηλικία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Ν=55
Ερωτήσεις
Τετάρτη Τάξη
Ν=17

Πέμπτη Τάξη
Ν=17

Έκτη Τάξη
Ν=21

Έλεγχος
Στατιστικής
Σημαντικότητας

F*

p

X

s

X

S

X

S

2,00

1,00

1,82

0,95

2,29

1,23

,890

,417

2,71

1,76

2,24

1,15

2,57

1,57

,437

,648

2,76

1,15

2,00

1,17

2,24

1,09

2,038

,141

2,88

1,54

2,76

1,35

2,33

1,35

,813

,449

2,41

1,46

1,41

0,71

1,81

1,03

3,537

,036

2,35

1,22

1,76

0,83

2,19

1,40

1,110

,337

Ερ. 1: Μου είναι εύκολο να
κάνω

νέους

φίλους

στο

σχολείο.
Ερ. 3: Δεν έχω κανέναν να
μιλήσω μαζί του στην τάξη.
Ερ. 4: Είμαι καλός στο να
εργάζομαι μαζί με άλλα παιδιά
στην τάξη μου.
Ερ. 6: Είναι δύσκολο για μένα
το να κάνω νέους φίλους στο
σχολείο.
Ερ. 8: Έχω πολλούς φίλους
στην τάξη μου.
Ερ.9: Αισθάνομαι μοναξιά στο
σχολείο.
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X

s

X

S

X

S

F

3,00

1,58

2,24

1,52

2,10

1,22

2,071

2,94

1,52

3,00

1,66

2,67

1,32

,276

,760

2,59

1,70

1,94

1,48

2,29

1,42

,764

,471

2,53

1,37

1,76

1,35

1,95

0,97

1,815

,173

2,76

1,60

2,24

1,56

2,33

1,43

,590

,558

2,76

1,52

2,41

1,66

2,38

1,43

,344

,710

2,65

1,41

2,12

1,36

2,29

1,19

,724

,490

3,12

1,27

2,41

1,54

1,71

1,06

5,600

,006

2,47

1,37

2,06

1,25

2,10

1,18

,568

,570

2,53

1,55

1,82

1,19

1,95

1,16

1,450

,244

42,46

23,02

33,99

20,73

35,2

20,05

3,453

.039

p

Ερ. 10: Μπορώ να βρω έναν
φίλο μέσα στην τάξη μου όταν
το χρειάζομαι.
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Ερ. 12: Είναι δύσκολο να βρω
παιδιά στο σχολείο που να με
συμπαθούν.
Ερ. 14: Δεν έχω κάποιον να
παίξω μαζί του στο σχολείο.
Ερ. 16: Τα πάω καλά / περνώ
καλά με τους συμμαθητές μου.
Ερ.

17:

παραλείπω

Αισθάνομαι

να

πράγματα

στο

σχολείο.
Ερ. 18: Δεν υπάρχουν άλλα
παιδιά να απευθυνθώ σ’ αυτά
όταν χρειάζομαι βοήθεια στο
σχολείο.
Ερ. 20: Δεν τα πάω καλά με
τα άλλα παιδιά στο σχολείο.
Ερ. 21: Είμαι μόνος μου στο
σχολείο.
Ερ. 22: Με συμπαθούν τα
παιδιά της τάξης μου.
Ερ. 24: Δεν έχω κανέναν φίλο
στην τάξη μου.
Συνολικό επίπεδο μοναξιάς
κοινωνικής ανικανοποίησης

*Για κάθε μια από τις ερωτήσεις του πίνακα, οι βαθμοί ελευθερίας μεταξύ των ομάδων ήταν 2 και εντός
των ομάδων 52.
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Σύμφωνα με τα την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων για τους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες προς τη χρονολογική ηλικία και το αίσθημα
μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης, παρατηρούμε ότι υπάρχει σχέση
μεταξύ των μεταβλητών, μιας και βρήκαμε ότι p=.039 (<.05).
Από τα περιγραφικά στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται ότι η συνολική
άθροιση των μέσων όρων των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, που
φοιτούν στην Τετάρτη Τάξη είναι 42,46. Στην Πέμπτη τάξη η τιμή μειώνεται
αισθητά στους 33,99 και στην Έκτη Τάξη αυξάνεται ελάχιστα στους 35,2.
Παρατηρώντας τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι δεν
υπάρχουν στατιστικά σημαντική σχέση σε 14 από τις από τις 16 ερωτήσεις.
Αντίθετα, μόλις 2 από τις 16 ερωτήσεις παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική σχέση. Ειδικότερα, η ερώτηση «έχω πολλούς φίλους στην τάξη
μου» (ερ.8) συγκεντρώνει μέσο όρο για τους μαθητές της Τετάρτης Τάξης
2,41 , για τους μαθητές της Πέμπτης Τάξης 1,41 και για τους μαθητές της
Έκτης Τάξης 1,81(p=.039). Στην ερώτηση «είμαι μόνος μου στο σχολείο»
(ερ.21) οι μαθητές της Τετάρτης Τάξης συγκεντρώνουν 3,12 , οι μαθητές της
Πέμπτης Τάξης 2,41 και για τους μαθητές της Έκτης Τάξης 1,71(p=.006).
Ακόμα, στην Τετάρτη Τάξη οι υψηλότερες τιμές συγκεντρώνονται στις
ερωτήσεις 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 και 24, ενώ δεν
εντοπίζονται χαμηλότερες τιμές. Για την Πέμπτη Τάξη, η υψηλότερη τιμή
εντοπίζεται μόλις στην ερώτηση 12, ενώ οι χαμηλότερες στις 1, 3, 4, 8, 9, 14,
16, 17, 20, 22 και 24. Ακόμα, ως προς την Έκτη Τάξη δεν εντοπίστηκαν
υψηλότερες τιμές, ενώ οι χαμηλότερες τιμές βρίσκονται στις ερωτήσεις 6, 10,
12, 18 και 21.
Ακολουθεί σχετικό γράφημα με τα αντίστοιχα στοιχεία τα οποία
αναφέραμε παραπάνω.

135

Γράφημα 6

ÌÏlo n

3 ,00

2 ,00

n =1 7

1 ,00
0 ,00

0 ,50

1 ,00

n =1 7
1 ,50

2 ,00

n =2 1
2 ,50

3 ,00

3 ,50

graid

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε τη σχέση ηλικίας με το
αίσθημα

μοναξιάς/

κοινωνικής

ανικανοποίησης

σε

μαθητές

που

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Στην πρώτη στήλη εντοπίζουμε τους
μαθητές της Τετάρτης Τάξης, στη μεσαία τους μαθητές της Πέμπτης Τάξης,
ενώ στην Τρίτη στήλη τους μαθητές της Έκτης Τάξης.
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7.7. Συγκριτική μελέτη και παρουσίαση δεδομένων ως προς το αίσθημα
αυτοαντίληψης και το επίπεδο μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης σε
μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.
Στην

παρούσα

έρευνα

θεωρείται

σημαντικό

να

μελετηθεί

η

ομαδοποίηση των μέσων όρων, όπως αυτοί προέκυψαν από την ανάλυση
των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου της Μακρή- Μπότσαρη σχετικά με
το

αίσθημα

αυτοαντίληψης

όλων

των

μαθητών

που

συμμετείχαν.

Λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολόγηση των απαντήσεων του δείγματος στην
έρευνά μας, η οποία αντιστοιχεί για τα παιδιά με χαμηλότατο αίσθημα
αυτοαντίληψης σε ένα μόλις βαθμό και κορυφώνεται για τους μαθητές με
υψηλότατο αίσθημα αυτοαντίληψης σε τέσσερις βαθμούς, επιλέξαμε την
παρακάτω ομαδοποίηση.
Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται τα παιδιά που συγκέντρωσαν μέσο
όρο βαθμολογίας 1 έως 2,5. Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται τα παιδιά που
συγκέντρωσαν από 2,51 έως 3,00. Στην τελευταία ομαδοποίηση βρίσκονται οι
μέσοι όροι των μαθητών που συγκέντρωσαν βαθμολογίες από 3,01 ως το 4.
Βασιζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα προέκυψαν οι ακόλουθοι πίνακες.

7.7.1.

Κατηγοριοποίηση

των

μαθητών

χωρίς

μαθησιακές

δυσκολίες ως προς το αίσθημα αυτοαντίληψης και το επίπεδο μοναξιάς
/κοινωνικής ανικανοποίησης.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων σε
μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και η κατανομή συχνοτήτων επί της
εκατό, όπως αυτή προέκυψε από την ομαδοποίηση των τιμών που
συγκεντρώθηκαν από το ερωτηματολόγιο της Μακρή –Μπότσαρη για το
επίπεδο αυτοαντίληψης, σε σχέση με το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής
ανικανοποίησης του ερωτηματολογίου της Γαλανάκη.
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Πίνακας 7
Κατανομή συχνοτήτων της επίδοσης στην κλίμακα αυτοαντίληψης των
μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Συχνότητα (n)

Σχετική συχνότητα
(n%)

Πρώτη ομάδα : 1 έως 2,5

36

13,6

Δεύτερη ομάδα : 2,51 έως 3

105

39,6

Τρίτη ομάδα : 3,01 έως 4

124

46,8

Σύνολο

265

100

Παρατηρώντας τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές
(46,8%) εντάσσονται στην ομάδα εκείνη των ατόμων που έχουν διαμορφώσει
ένα ψηλότατο αίσθημα αυτοαντίληψης, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά οι
μαθητές εκείνοι που

έχουν διαμορφώσει ένα μέτριο προς ψηλό αίσθημα

αυτοαντίληψης (39,6%). Αντίθετα, μόλις το 13,6% του δείγματός μας έχει
συγκεντρώσει τιμές χαμηλότερες από τη μέση αυτοαντίληψη, η οποία
κυμαίνεται στο 2,5 σύμφωνα με την ίδια τη Μακρή- Μπότσαρη.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το αντίστοιχο γράφημα, όπως αυτό
προκύπτει βάση των τριών ομάδων αυτοαντίληψης και το αντίστοιχο αίσθημα
μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης.
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Γράφημα 7
Κατηγοριοποίηση δεδομένων βάση των τριών ομάδων αυτοαντίληψης
και το αντίστοιχο αίσθημα αυτοαντίληψης σε μαθητές χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες.

Ομάδες αυτοαντίληψης
πρώτη ομάδα(1-2,5)
δεύτερη ομάδα(2,51-3)
τρίτη ομάδα(3,01-4)

Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται οι μαθητές χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες με αίσθημα αυτοαντίληψης να κυμαίνεται από 1 έως 2,5 σε σχέση
με το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης. Στη δεύτεροι ομάδα οι
τιμές κυμαίνονται από 2,51 έως 3 και στην τρίτη ομάδα κυμαίνονται από 3,01
έως 4.
Στη συνέχεια προβαίνουμε σε μια πιο εκτενή έρευνα και παράθεση
δεδομένων σχετικά με τον εντοπισμό του όποιου βαθμού συσχέτισης μεταξύ
αυτοαντίληψης και μοναχικότητας.
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7.7.2. Η σχέση ανάμεσα στην αυτοαντίληψης και στο αίσθημα
μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης σε μαθητές χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες
Στο

παρακάτω

πίνακα

παρουσιάζεται

η

κατανομή

των

ομαδοποιημένων απαντήσεων των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
όπως αυτή προέκυψε από την ομαδοποίηση των τιμών που συγκεντρώθηκαν
από το ερωτηματολόγιο της Μακρή-Μπότσαρη για το επίπεδο αυτοαντίληψης,
σε σχέση με το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης του
ερωτηματολογίου της Γαλανάκη.

Πίνακας 8
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τιμών των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου αποτύπωσης του επιπέδου αυτοαντίληψης σε μαθητές
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Κανονικοί μαθητές
(Ν=265)
Ομάδες Αυτοαντίληψης

Έλεγχος
Στατιστικής
Σημαντικότητας

X

s

Πρώτη ομάδα : 1 έως 2,5

2,38

0,53

Δεύτερη ομάδα : 2,51 έως 3

2,00

0,42

Τρίτη ομάδα : 3,01 έως 4

1,69

0,34

F*

45,49

p

.000

*Για κάθε μια από τις ερωτήσεις του πίνακα, οι βαθμοί ελευθερίας μεταξύ των ομάδων ήταν 2 και εντός
των ομάδων 262.
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Ο πίνακας αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτοαντίληψης
και μοναχικότητας στους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Από την
ανάλυση των στατιστικών δεδομένων παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το
αίσθημα αυτοαντίληψης , τόσο μειώνεται το αίσθημα μοναξιάς σε μαθητές
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.
Η πρώτη ομάδα απαρτίζεται από μαθητές που συγκέντρωσαν μέσο
όρο αυτοαντίληψης από 1 έως 2,5. Οι μαθητές αυτοί συγκέντρωσαν μέσο όρο
αισθήματος μοναξιάς / κοινωνικής ανικανοποίησης 2,38. Ακόμα, στη Δεύτερη
ομάδα συναντάμε μαθητές με μέσο όρο αυτοαντίληψης να κυμαίνεται στο 2,51
και στο 3, οι οποίοι συγκέντρωσαν μέσο όρο στην Κλίμακα μέτρησης του
αισθήματος μοναξιάς / κοινωνικής ανικανοποίησης την τιμή 2. Επιπλέον στην
Τρίτη ομάδα εντοπίζουμε μαθητές που είχαν μέσο όρο αυτοαντίληψης 3,01
έως 4. Οι μαθητές αυτοί συγκέντρωσαν μέσο όρο αισθήματος μοναξιάς/
κοινωνικής ανικανοποίησης 1,69.
Το επίπεδο σημαντικότητας αναφορικά με τη σχέση των δύο κριτηρίων
ανέρχεται σε .000 (p<.05), τιμή που μας δηλώνει ότι υπάρχει στατιστικά
αρνητική σχέση μεταξύ αυτοαντίληψης και αισθήματος μοναξιάς/ κοινωνικής
ανικανοποίησης.
Από την εφαρμογή του Bonferroni προέκυψε ότι η στατιστικά
σημαντική διαφορά που βρέθηκε προηγουμένως, πιστώνεται σε στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των κατηγοριών (παράρτημα, πίνακας 1).
Στη συνέχεια παραθέτουμε το αντίστοιχο γράφημα.
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Γράφημα 8
Σχέση ανάμεσα στην αυτοαντίληψη και στο αίσθημα μοναξιάς
/κοινωνικής ανικανοποίησης όπως αυτή προκύπτει από την ομαδοποίηση των
απαντήσεων του δείγματος για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

2,40

Mean of ΜΟlon

2,20

2,00

1,80

1,60
1,00

2,00

3,00

omad.self

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε την καμπύλη που προκύπτει
από τη συσχέτιση των ομαδοποιημένων τιμών του επιπέδου αυτοαντίληψης
με το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης. Ειδικότερα, στην πρώτη
ομάδα

εντάσσονται

οι

μαθητές

που

συγκέντρωσαν

μέσο

όρο

στο

ερωτηματολόγιο της Μακρή-Μπότσαρη από 1 έως 2,5. Στην ομάδα αυτή
παρατηρείται μέσος όρος ως προς το ερωτηματολόγιο της Γαλανάκη 2,38. Για
τη δεύτερη ομάδα, όπου ο μέσος όρος για την αυτοαντίληψη κυμαίνεται από
2,51 έως 3, ο αντίστοιχος μέσος όρος για το αίσθημα μοναξιάς /κοινωνικής
ανικανοποίησης βρέθηκε 2,00. Τέλος, για τη τρίτη ομάδα, όπου ο μέσος όρος
για την αυτοαντίληψη κυμαίνεται από 3,01 έως 4, ο αντίστοιχος μέσος όρος
για το αίσθημα μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης βρέθηκε 1,69.
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7.7.3. Κατηγοριοποίηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
ως προς το αίσθημα αυτοαντίληψης και μοναξιάς σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων σε
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και η κατανομή συχνοτήτων επί της εκατό,
όπως αυτή προέκυψε από την ομαδοποίηση των τιμών που συγκεντρώθηκαν
από

το

ερωτηματολόγιο

αυτοαντίληψης,

σε

της

σχέση

με

Μακρή–Μπότσαρη
το

αίσθημα

για

το

μοναξιάς

επίπεδο

/κοινωνικής

ανικανοποίησης του ερωτηματολογίου της Γαλανάκη.
Πίνακας 9
Κατανομή συχνοτήτων μέσου όρου αυτοαντίληψης μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες.

Συχνότητα (n)

Σχετική
συχνότητα
(n%)

Πρώτη ομάδα : 1 έως 2,5

12

21,8

Δεύτερη ομάδα : 2,51 έως 3

32

58,2

Τρίτη ομάδα : 3,01 έως 4

11

20,0

Σύνολο

55

100

Παρατηρώντας τα δεδομένα του πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι
περισσότεροι από τους μισούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες(58,2%)
εντάσσονται στην ομάδα εκείνη των ατόμων που έχουν διαμορφώσει ένα
μέτριο προς ψηλό αίσθημα αυτοαντίληψης, ενώ ακολουθούν με μικρή
διαφορά οι μαθητές εκείνοι που

έχουν διαμορφώσει ένα χαμηλό αίσθημα

αυτοαντίληψης(21,8%). Ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά (20%) οι μαθητές
του δείγματός με ψηλότατο αίσθημα αυτοαντίληψη.στη συνέχεια παραθέτουμε
το αντίστοιχο γράφημα.
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Γράφημα 9
Κατηγοριοποίηση δεδομένων βάση των τριών ομάδων αυτοαντίληψης
και το αντίστοιχο αίσθημα αυτοαντίληψης σε μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες.

Ομαδοποίηση αυτοαντίληψης
πρώτη ομάδα (1-2,5)
δεύτερη ομάδα (2,51-3)
τρίτη ομάδα (3,01-4)

Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
με αίσθημα αυτοαντίληψης να κυμαίνεται από 1 έως 2,5 σε σχέση με το
αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης. Στη δεύτεροι ομάδα οι τιμές
κυμαίνονται από 2,51 ως 3 και στην τρίτη ομάδα κυμαίνονται από 3,01 ως 4.
Στη συνέχεια παραθέτουμε σχετικά δεδομένα ως προς το αίσθημα
αυτοαντίληψης και μοναχικότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
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7.7.4. Η σχέση ανάμεσα στην αυτοαντίληψης

και στο αίσθημα

μοναξιάς /κοινωνικής ανικανοποίησης σε μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες
Στον

ακόλουθο

πίνακα

παρουσιάζεται

η

κατανομή

των

ομαδοποιημένων απαντήσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ως
προς το επίπεδο αυτοαντίληψης και του αισθήματος μοναξιάς καθώς και τις
τυπικές αποκλίσεις όπως αυτές προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση των
απαντήσεων.
Πίνακας 10
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τιμών των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου αποτύπωσης του επιπέδου αυτοαντίληψης σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
(Ν=55)
Ομάδες Αυτοαντίληψης

Έλεγχος
Στατιστικής
Σημαντικότητας

X

s

Πρώτη ομάδα : 1 έως 2,5

2,48

0,52

Δεύτερη ομάδα : 2,51 έως 3

2,23

0,42

Τρίτη ομάδα : 3,01 έως 4

1,74

0,60

F*

5,772

P

.005

*Για κάθε μια από τις ερωτήσεις του πίνακα, οι βαθμοί ελευθερίας μεταξύ των ομάδων ήταν 2
και εντός των ομάδων 52.
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Ο πίνακας αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτοαντίληψης
και μοναχικότητας στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Από την ανάλυση
των στατιστικών δεδομένων παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το αίσθημα
αυτοαντίληψης , τόσο μειώνεται το αίσθημα μοναξιάς
Το επίπεδο σημαντικότητας μεταξύ των δύο κριτηρίων ανέρχεται σε
.005 (p<.05), τιμή που μας δηλώνει ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ
αυτοαντίληψης

και

αισθήματος

μοναξιάς/

κοινωνικής

ανικανοποίησης.

Συνεπώς, όσο αυξάνεται το επίπεδο αυτοαντίληψης τόσο μειώνεται το
αίσθημα μοναξιάς/κοινωνικής ανικανοποίησης σε μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες.
Από την εφαρμογή του Bonferroni προέκυψε ότι η στατιστικά
σημαντική διαφορά που βρέθηκε προηγουμένως, πιστώνεται σε στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ομάδων (παράρτημα, πίνακας 2).
Γράφημα 10
2,60

Mean of ΜΟlon

2,40

2,20

2,00

1,80

1,60
1,00

2,00

3,00

omad.self

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε την καμπύλη που προκύπτει
από τη συσχέτιση των ομαδοποιημένων τιμών του επιπέδου αυτοαντίληψης
με το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο
ΕΡΜΗΝΕΙΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8.1. Εισαγωγή
Από την εξέταση των περιγραφικών αποτελεσμάτων της παρούσας
έρευνας

διαπιστώθηκε

σε

αρκετές

περιπτώσεις

διαφοροποίηση

των

απαντήσεων των παιδιών του δείγματος σε αρκετά από τα ερωτήματα που
τους

τέθηκαν.

Οι

κατανομές

των

δεδομένων

που

συγκεντρώθηκαν

δημιουργούν σε αρκετές περιπτώσεις την αίσθηση ύπαρξης απόψεων σε
βασικά ζητήματα τα οποία πρόκειται να αναλύσουμε στη συνέχεια της
παρούσας εργασίας.
Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα συνεισφέρουν στο μέτρο
που τους αναλογούν, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες αντίστοιχες
διαπιστώσεις συναφών ερευνών, στο προβληματισμό για την ύπαρξη σχέσης
μεταξύ αυτοαντίληψης και αισθήματος μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης,
και κυρίως στο σχεδιασμό παρεμβάσεων για καλύτερη αντιμετώπιση των
αναγκών αυτών, σε παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

8.2. Η σχέση ανάμεσα σε παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως
προς το αίσθημα αυτοαντίληψης
Η αρχική βασική υπόθεση της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας
αφορούσε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς ως προς το αίσθημα
αυτοαντίληψης και της μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης όπως αυτή
εντοπίζεται μεταξύ των παιδιών που παρακολουθούν Τμήμα Ένταξης και των
παιδιών

που

φοιτούν

στην

κανονική

τάξη.

Για

το

σκοπό

αυτό,

επεξεργαστήκαμε την κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου ξεχωριστά και
προβήκαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα.
Με βάση τα στατιστικά δεδομένα διαπιστώνεται ότι υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές
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δυσκολίες ως προς το αίσθημα αυτοαντίληψης. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι τα
παιδιά

χωρίς

μαθησιακές

δυσκολίες

έχουν

μεγαλύτερο

αίσθημα

αυτοαντίληψης έναντι των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Σύμφωνα

με

έρευνες,

τα

παιδιά

με

μαθησιακές

δυσκολίες

παρουσιάζουν υψηλό αίσθημα αυτοαντίληψης (Al- Yagon, 2007` Morrison &
Cosden,1997), χωρίς ωστόσο να μπορεί κανείς να προβεί σε σύγκριση με τα
παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες μιας και δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες
που να συγκρίνουν τις δύο αυτές ομάδες.
Ακόμα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε σχετική έρευνα
αξιολογούσαν

τον

εαυτό

τους

ισχυριζόμενοι

ότι

έχουν

υψηλότερη

αυτοαντίληψη όταν παρακολουθούσαν μαθήματα σε ειδική τάξη, με
συμμαθητές που είχαν μέτριου μεγέθους διαταραχές. Αντίθετα, με την
επιστροφή τους στην κανονική τάξη συναναστρεφόμενοι με μαθητές που
είχαν

κανονικές

ακαδημαϊκές

επιδόσεις,

η

αυτοαντίληψή

τους

ήταν

χαμηλότεροι σε σχέση με πριν (Κανδαράκης,2004).
Ωστόσο, αρκετές έρευνες υπογραμμίζουν ότι δεν έχουν εντοπίσει καμία
διαφορά μεταξύ των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς το
επίπεδο αυτοαντίληψης (Bear, et al., 1991` Bear, et al., 1993` Clever et
al.,1992` Coleman, 1983` Grolnock & Ryan, 1990` Kistner, et al., 1987` Priel
& Leshem, 1990` Sabornie, 1994)
Βάση των δεδομένων αυτών παρατηρείται ότι τα παιδιά χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν υψηλό αίσθημα σχολικής ικανότητας
στην υποκλίμακα της αυτοαντίληψης, έναντι των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες στην ίδια κατηγορία , οι οποίοι συγκεντρώνουν μέσο όρο που
βρίσκεται ελάχιστα πιο κάτω από τη μέση τιμή, η οποία ορίζεται από την
κλίμακα της Μακρή- Μπότσαρη ως το 2,5.
Τα αποτελέσματα αυτά θα τα χαρακτηρίζαμε αναμενόμενα για τη
συγκεκριμένη υποκλίμακα, μιας και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς τον τρόπο μάθησης σε ένα
εκπαιδευτικό σύστημα όπου μόλις τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να εντάξει
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τα παιδιά αυτά μέσα στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με τη βοήθεια των
Τμημάτων ένταξης.
Ως προς το σημείο αυτό, τα δεδομένα μας βρίσκονται σε συμφωνία με
τα δεδομένα άλλων ερευνών (βλ.π.χ. Sideridis & Pandeliadu, 2001). Με βάση
αυτές τις έρευνες, οι περισσότεροι μαθητές με ιδιαιτερότητες έχουν χαμηλή
αυτοαντίληψη σχετικά με τις ακαδημαϊκές δεξιότητές τους ενώ η μη
ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα από αυτή των
συνομηλίκων τους (Gans,2003). Αντίθετα, οι ίδιοι οι μαθητές με παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ένα ποσοστό γύρω στα 80% θεωρούν ότι
έχουν χαμηλότερες σχολικές ικανότητες σε σχέση με τους συμμαθητές τους
(Kavale & Forness,1996)
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές με θετική αυτοαντίληψη έχουν
εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και θεωρούν τον εαυτό τους άξιο για την
επίλυση

οποιουδήποτε

μαθησιακού

προβλήματος.

Υπογραμμίζεται

ότι

συμβαίνει το αντίθετο με τους μαθητές που έχουν χαμηλή αυτοαντίληψη, οι
οποίοι δεν πιστεύουν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε
οποιαδήποτε σχολική δοκιμασία. Αυτό σημαίνει ότι οι επιδόσεις τους με βάση
την αξιολόγηση των δασκάλων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ακαδημαϊκή
αυτοαντίλη τους και κυρίως τις πεποιθήσεις τους για τις σχολικές δεξιότητες.
Ανεξαρτήτως φύλου, οι μαθητές με χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση
εμφανίζουν φτωχότερη αυτοαντίληψη και απολαμβάνουν λιγότερο συχνά την
προτίμηση των συμμαθητών τους για σχολικές δραστηριότητες, γεγονός το
οποίο προφανώς έχει επιπτώσεις και στα κίνητρα και στην παρουσία τους
μέσα στην τάξη (π.χ. πρωτοβουλίες) (Μουζάκη, Κουρκούτας, Σίμος, υπό
έκδοση). Είναι, επομένως, φυσικό τα παιδιά με χαμηλή αυτοαντίληψη είναι
φυσικό να χάνουν την πίστη στην ικανότητά τους να επηρεάσουν την
ακαδημαϊκή τους επίδοση (Short, 1992).
Τα δεδομένα μας είναι επομένως σε συμφωνία με άλλες διεθνείς
έρευνες που δείχνουν ότι το 24-52 % των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα
παρατηρείται να αντιμετωπίζει προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και
συναισθηματικές δυσκολίες, διαδικασίες που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους,
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και οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται/προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τις
χαμηλές επιδόσεις και την έμμεση ή άμεση ακαδημαϊκη απόρριψη (Bursuck,
1989` La Greca & Stone, 1990` Rock, et al., 1997).
Από την άλλη, ως προς την υποκατηγορία της αυτοαντίληψης που
μελετά

τη σχέση με τους συνομηλίκους οι μαθητές χωρίς μαθησιακές

δυσκολίες συγκεντρώνουν μέσο όρο αρκετά υψηλό, σε αντιδιαστολή με το
μέσο όρο των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι συγκεντρώνουν
τιμή ελαφρώς μεγαλύτερη από το μέσο όρο, με βάση τα στανταρ του
ψυχομετρικού εργαλείου.
Με βάση το συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο και οι δύο ομάδες
θεωρούν ότι εισπράττουν σε υψηλό βαθμό κοινωνική αποδοχή από τους
συνομηλίκους τους. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα βασικά διεθνή δεδομένα
που δείχνουν ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να έχουν χαμηλή
αυτοεικόνα, να παραγκωνίζονται κοινωνικά ή να διαμορφώνουν ανεπαρκείς
διαπροσωπικές σχέσεις (Wiener & Schneider, 2002).
Η διαφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται στο μεθοδολογικό εργαλείο
που επιλέξαμε, ενώ από την άλλη δεν είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε με
αξιόπιστο τρόπο σε τι είδους τιμές αντιστοιχεί αυτή η διαφορά σε άλλα
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και
των κοινωνικών σχέσεων.
Συχνά επίσης διαπιστώνεται από άλλες έρευνες που χρησιμοποιούν
κοινωνιογράμματα ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες σύναψης
διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ. παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη) να δηλώνουν
ένα μεγάλο αριθμό διαπροσωπικών σχέσεων ή φιλιών, οι οποίες δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Από την άλλη, τα παιδιά αυτά επειδή παρακολουθούν βασικά
μαθήματα στο Τμήμα Ένταξης γεγονός που τα κάνει να απουσιάζουν αρκετές
ώρες από το μάθημα στην τάξη τους και αυτομάτως διαφοροποιούνται από τα
άλλα παιδιά που παραμένουν διαρκώς στην ίδια τάξη όλες τις ώρες του
μαθήματος, θα περίμενε κανείς να μην εισπράττουν την κοινωνική αποδοχή
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από τους συμμαθητές και τους συνομηλίκους τους στην κανονική τάξη με τους
οποίους συναναστρέφονται αρκετές ώρες της ημέρας. Βέβαια, σημασία έχει
ποιά στάση κρατάει ο/η εκπαιδευτικός, αιτιολογώντας στην τάξη τους λόγους
που κάποιος από τους συμμαθητές του παρακολουθεί μαθήματα στο τμήμα
ένταξης.
Οι υψηλές τιμές στα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες αποδίδεται
στο κλίμα συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ τους, στις καλές
διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν μιας και μοιράζονται αρκετές ώρες της
ημέρας μεταξύ τους και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ικανό
να προκαλέσει την αποστροφή των ατόμων του περιβάλλοντός τους, μιας και
δεν δημιουργούν προβλήματα σε αυτό.
Επιπλέον, οι σχέσεις με την ομάδα των συνομηλίκων προσφέρουν ένα
κρίσιμο

περιβάλλον

κοινωνικοποίησης,

μέσα

στο

οποίο

τα

παιδιά

αναπτύσσουν τις κοινωνικές και συμπεριφορικές δεξιότητές τους, στοιχεία
απαραίτητα για μια σωστή και επιτυχημένη ανάπτυξη. Αντίθετα τα παιδιά που
δεν είναι αποδεκτά από την ομάδα των συνομηλίκων τους, μπορεί να
βιώσουν αρνητικές εμπειρίες, οι οποίες διαδραματίζουν νευραλγικό ρόλο στη
διαμόρφωση των στάσεών τους απέναντι στα άτομα του περιβάλλοντος τους,
σε σημείο που να αποτελούν έναν από τους κυριότερους λόγους εμφάνισης
ποικίλων μορφών αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως είναι η επιθετικότητα
ή η κοινωνική απομόνωση- μοναχικότητα.
Αξίζει να σταθούμε στις κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές οι οποίες
επιδρούν στην ψυχοσύνθεση των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες. Ειδικότερα, στην αμερικανική κουλτούρα δίδεται έμφαση στις
ατομικές δεξιότητες και επιδόσεις, καθώς και στην προώθηση αυτών για την
καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών, πιθανόν περισσότερο από την ελληνική
κουλτούρα.
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα περιμέναμε να έχουν
μεγαλύτερη απόκλιση από την τιμή των παιδιών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες,
μιας και δεν γίνονται εύκολα αποδεκτά από το περιβάλλον τους στο μέτρο
που πιθανών είτε δημιουργούν προβλήματα με τη συμπεριφορά τους, είτε δεν
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έχουν τις απαραίτητες διαπροσωπικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες για να
διατηρήσουν σταθερές και ικανοποιητικές κοινωνικές σχέσεις με τους
συνομηλίκους τους. Έρευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι τα παιδιά που
παρακολουθούν Τμήμα Ένταξης δεν στιγματίζονται απαραίτητα επειδή
φοιτούν σε αυτά (Βλάχου, 2000), οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι έχει να
κάνει περισσότερο με τις κοινωνικές δεξιότητες.
Η μικρή αυτή απόκλιση πιθανόν οφείλεται στην υποκειμενικότητα των
απαντήσεων

που

λάβαμε

μέσα

από

το

συγκεκριμένο

εργαλείο

(ερωτηματολόγιο αναφοράς), μιας και θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
προσεγγίζαμε και την γνώμη των γονέων και των εκπαιδευτικών ως προς τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τις διαπροσωπικές σχέσεις που
παρατηρούν να αναπτύσσουν τα παιδιά αυτά.
Ακόμα, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τις τιμές αυτές στην
εξατομικευμένη δουλειά που γίνεται μέσα στα τμήματα ένταξης, και στη
δυνατότητα που έχουν παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες να έρχονται πιο
συστηματικά σε επαφή, από ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής τάξης, και με άλλα
παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας.
Η στάση της οικογένειας και των εκπαιδευτικών έχει καθοριστική
σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
με τα υπόλοιπα άτομα που κινούνται στο περιβάλλον τους. Αν για
παράδειγμα ο εκπαιδευτικός περάσει το μήνυμα στα παιδιά της τάξης του ότι
δεν είναι επιθυμητά τα παιδιά με ιδιαιτερότητες στην τάξη του, πιθανόν η
άποψη αυτή να περάσει και στους μαθητές δηλητηριάζοντας τις σχέσεις
μεταξύ τους.
Είναι αλήθεια επίσης ότι με βάση άλλες έρευνες, τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζουν μια διογκωμένη, μη
ρεαλιστική εικόνα του εαυτού τους (Coleman & Minnett, 1992).
Συνεπώς, το σύστημα της ομάδας των συνομηλίκων μπορεί να
λειτουργήσει ως ένας σύνδεσμος ανάμεσα στην εμφάνιση προβλημάτων
συμπεριφοράς

και

ψυχοπαθολογίας

(Miller-Johnson,

Coie,

Maumary152

Gremaud, Bierman, and the Conduct Problems Prevention Research Group,
2002).
Στηριζόμενοι στο ψυχολογικό προφίλ των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες,

παρατηρούμε

ότι

απαρτίζεται

από

συναισθηματικές

και

συμπεριφορικές δυσκολίες, αντικοινωνική συμπεριφορά, υπερκινητικότητα,
διαταραχή διαγωγής, περισσότερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, φτωχή
λειτουργικότητα και

μειωμένα κίνητρα για μάθηση, σχολική και κλινική

δυσπροσαρμοστικότητα, χρόνια (ήπια) κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, ενώ
είναι περισσότερο ντροπαλά, μοναχικά, ανώριμα κοινωνικά και σε επίπεδο
συνεργασίας, λιγότερο δημοφιλή. Σημειώνουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση όσον
αφορά τη νοητική τους ικανότητα και τη θέση τους στο σχολείο, βιώνουν την
κοινωνική απομόνωση, την απόρριψη των συνομηλίκων και τη θυματοποίηση
μέσω φαινομένων όπως το bullying, ενώ τέλος, συνηθίζουν να συγκρίνουν
εαυτόν με τους μαθητές τυπικής επίτευξης, γεγονός που έχει σημειωθεί ως
αιτιολογικός παράγοντας των ψυχολογικών τους προβλημάτων (Gadeyne et
al., 2004` Greenham, 1999` Kumpulainen et al., 1999` Lindsay & Dockrell,
2000` Martinez & Clikeman, 2004` Mishna, 2003` Wiener & Schneider, 2002`
Willcutt & Pennington, 2000). Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιδρούν καθοριστικά
ώστε

να

μη

συμβάλλουν

θετικά

στη

διαμόρφωση

των

καλύτερων

διαπροσωπικών σχέσεων.
Εν συνεχεία, ως προς την υποκατηγορία που μελετά την αθλητική
ικανότητα των παιδιών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες παρατηρούμε ότι
συγκεντρώνουν αρκετά υψηλό μέσο όρο, ενώ για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες η αντίστοιχη τιμή είναι ελάχιστα πιο υψηλή. Η αμελητέα διαφορά
τους μας περιορίζει ως προς τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν.
Βέβαια, εν μέρει αυτή η υπεροχή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι
αναμενόμενη σε αυτή την υποκατηγορία μιας και τα παιδιά αυτά μπορούν να
ανταπεξέλθουν καλύτερα σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, μιας και οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο χώρο του σχολείου ως προς τα μαθήματα
δεν μεταφέρονται στο χώρο των αθλητικών δραστηριοτήτων, όπου υπάρχει
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των
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πληροφοριών που εισπράττει ένα παιδί. Εξάλλου, το να ασχοληθεί ένα παιδί
με κάποιο σπορ ή κάποιο άθλημα δε χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις.
Επιπλέον, σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες, τα παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες τείνουν να συνάπτουν σχέσεις με παιδιά με παρόμοιο μαθησιακό
προφίλ διαταραχών ή επιλέγουν να κάνουν παρέα με παιδιά έξω από το
σχολικό τους περιβάλλον, όπως με άτομα που προέρχονται από χώρους
άθλησης όπου συχνάζουν και τα ίδια, μιας και δε γίνεται αισθητή η μειονεξία
τους (Gadeyne et al., 2004` Wiener & Schneider, 2002` Willcutt & Pennington,
2000).
Ως προς τη φυσική εμφάνιση, παρατηρούμε ότι οι μαθητές χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες συγκέντρωσαν υψηλό ποσοστό, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι ελάχιστα πιο υψηλό. Η
υποκατηγορία

της

φυσικής

εμφάνισης

περικλείει

ερωτήσεις

που

αποτυπώνουν τις αντιλήψεις των μαθητών για το σώμα τους, το πρόσωπό
τους και γενικά για τη σωματική τους διάπλαση και την εξωτερική τους
εμφάνιση, όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος διαφοροποίησης των μαθητών
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες από τους υπόλοιπους με μαθησιακές δυσκολίες.
Η φυσική εμφάνιση είναι ένας τομέας που δεν συσχετίζεται άμεσα του με
μαθησιακές δυσκολίες στο μέτρο που αφορά δύο τελείως διαφορετικούς
τομείς δεξιοτήτων. Συνεπώς είναι λογικό να σημειώνονται οι ίδιες τιμές στους
μέσους όρους στην υποκατηγορία αυτή.
Σχετικά με τη υποκατηγορία της αυτοαντίληψης που μελετά τη
διαγωγή- συμπεριφορά, παρατηρούμε ότι τα παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες συγκεντρώνουν αρκετά υψηλή τιμή, ενώ οι μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες συγκεντρώνουν χαμηλότερη τιμή, τιμή όμως υψηλότερη
από τη μέση τιμή που δίδει η Μακρή- Μπότσαρη στην κλίμακά της. Η διαφορά
που συγκέντρωσε η μια ομάδα του δείγματός μας σε σχέση με τη δεύτερη
ομάδα είναι μικρή, γεγονός που μας περιορίζει κατά τη διαδικασία της
σύγκρισης στο σχολιασμό της απόκλισης που σημειώνεται, αν και θεωρούνταν
αναμενόμενη μιας και πλήθος ερευνών επιβεβαιώνει την δυσμενή θέση των
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στη συγκεκριμένη υποκατηγορία.
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Ειδικότερα, το ψυχολογικό προφίλ των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες περικλείει αντικοινωνική συμπεριφορά, διαταραχή διαγωγής,
σχολική και κλινική δυσπροσαρμοστικότητα. Ακόμα, είναι αγχώδη, ντροπαλά,
μοναχικά και ανώριμα σε επίπεδο συνεργασίας (Gadeyne et al., 2004`
Greenham, 1999` Kumpulainen et al., 1999` Lindsay & Dockrell, 2000`
Martinez & Clikeman, 2004` Mishna, 2003` Wiener & Schneider, 2002`
Willcutt & Pennington, 2000).
Η χαμηλή σχολική επίδοση μπορεί να οδηγήσει σε ενοχλητικές
συμπεριφορές στην τάξη, οδηγώντας με τη σειρά τους σε φτωχή
αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές (Παντελιάδου &
Μπότσας, 2004) και σε απόρριψη των συγκεκριμένων παιδιών από τους
συμμαθητές τους.
Στην υποκατηγορία της αυτοεκτίμησης, τα παιδιά που δεν
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες συγκεντρώνουν αρκετά υψηλή τιμή, σε
αντιδιαστολή με τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι
συγκεντρώνουν χαμηλότερη τιμή , διαφορά που χρήζει αρκετών ερμηνειών.
Η Μακρή- Μπότσαρη (2001α) αναφέρει πως ένα άτομο έχει θετική
αυτοεκτίμηση όταν αξιολογεί θετικά τις διάφορες πτυχές του εαυτού του.
Συγκεκριμένα, έρευνες έρχονται να ενισχύσουν την άποψη ότι τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση (Gadeyne et al., 2004`
Lindsay & Dockrell, 2000` Wiener & Schneider, 2002` Willcutt & Pennington,
2000), αν και προσπαθούν να διατηρήσουν όσο το δυνατόν υψηλή
αυτοεκτίμηση και θετικά συναισθήματα (Bear et al.,1998` Μακρή-Mπότσαρη,
2001).
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σημειώνουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση, μιας και βιώνουν το αίσθημα της απογοήτευση από τις
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Επιπλέον, έρευνες αναφέρουν ότι στις δυτικές
αστικές κοινωνίες οι εμπειρίες ακαδημαϊκής επιτυχίας οδηγούν και σε υψηλή
αυτοεκτίμηση (Ezell & Klein, 2003). Ακόμα, υπολογίζεται ότι το 70% των
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν αρνητική αυτοεκτίμηση
(Kavale & Forness,1996). Ωστόσο, όταν η εκπαίδευση και το κλίμα που
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επικρατεί στην κοινή τάξη και στο τμήμα ένταξης είναι θετικό δίδοντας έμφαση
στις ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, τότε τα παιδιά με
ιδιαιτερότητες δεν παρουσιάζουν διαφορές από τα άλλα παιδιά (Battke &
Blowers, 1982).
Υπάρχουν μοντέλα ερμηνείας που υποστηρίζουν ότι οι ψυχολογικές
και συμπεριφορικές δυσλειτουργίες των παιδιών επιδεινώνονται από τις
μαθησιακές. Άλλα υποστηρίζουν ότι πολλά από τα αρνητικά χαρακτηριστικά
στη συμπεριφορά οφείλονται στις δευτερογενείς συνέπειες των μαθησιακών
δυσκολιών και τη μη δυνατότητα απόκτησης μιας ψυχοκοινωνικής ταυτότητας
στην πράξη. Οι επικριτικές στάσεις των γονέων επιδεινώνουν ακόμα
περισσότερο τη λειτουργία αυτών των παιδιών.
Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει τα παιδιά με χαμηλή
αυτοεκτίμηση να την αναπτύξουν και να προβάλουν άλλα στοιχεία του εαυτού
τους όπου είναι καλύτερα. Αντιθέτως εμμένει στις σχολικές επιδόσεις ως
ιδιαίτερα

σημαντικό

στοιχείο

κοινωνικής

αποδοχής,

στερώντας

άλλες

διεξόδους έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών, και
ειδικότερα των παιδιών με ιδιαιτερότητες. Σε ένα τέτοιο σύστημα αξιών τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες διαμορφώνουν μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, η
οποία δύσκολά μπορεί να βελτιωθεί και η οποιαδήποτε ενίσχυσή της
επαφίεται στην δικαιοδοσία του/ της εκπαιδευτικού, των γονέων και γενικότερα
των σημαντικών άλλων που κινούνται στο περιβάλλον των παιδιών αυτών.
Καθημερινά τα παιδιά αυτά έρχονται αντιμέτωπα με την ¨μειονεξία¨ τους
από την οποία δυσκολεύονται να απαλλαγούν. Η όποια διαφοροποίησή τους
γίνεται δύσκολα αποδεκτή από το περιβάλλον τους και οι καθημερινές
απογοητεύσεις δεν τα βοηθούν να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους. Συχνά,
επαφίενται στην καλές προθέσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων και των
συμμαθητών τους, ως προς την αποδοχή τους και την ένταξή τους στην
ομάδα τους, μιας και οι ίδιοι δύσκολα τολμούν να πάρουν πρωτοβουλίες λόγο
των συχνών αποδοκιμασιών που εισπράττουν. Οι ιδιαιτερότητές τους γίνονται
δύσκολα αποδεκτές από το περιβάλλον τους και προτιμούν να κλειστούν στον
εαυτό τους, βιώνοντας συχνά αίσθημα μοναξιάς. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται
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και στα δεδομένα της παρούσας έρευνας αλλά και σε δεδομένα αντίστοιχων
ερευνών.
Ωστόσο, περιορισμένος αριθμός ερευνών παρουσιάζουν αντιφατικά
δεδομένα σχετικά με την αυτοεκτίμηση και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, όπου άλλοτε τα παρουσιάζουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και
άλλοτε να παρουσιάζουν μέτρια ή υψηλή αυτοεκτίμηση (Gans,2003). Πιθανόν,
να σχετίζονται με την εικόνα που επιθυμεί το άτομο να προβάλλει για τον
εαυτό του, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η αντιστοιχία του υποκειμενικού με
το πραγματικό, μιας και δεν έχουν γίνει αντίστοιχες μελέτες που να
περικλείουν την άποψη του περιβάλλοντος για τα παιδιά αυτά. Ακόμα,
πιθανόν οι έρευνες αυτές να αφορούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε
χώρες όπου εφαρμόζεται άλλο εκπαιδευτικό σύστημα και η ιεραρχία των
κριτηρίων αποδοχής των παιδιών αυτών από το σχολείο και γενικότερα από
το περιβάλλον τους να είναι διαφορετική.
Συνοψίζοντας, από την έρευνα προέκυψε ότι οι μαθητές χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό αυτοαντίληψης
έναντι των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται
από σχετικές έρευνες. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο αυτοαντίληψης στα παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες μας ξαφνιάζει ευχάριστα μιας και αποδίδεται στα
διαφορετικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχετικές έρευνες. Ακόμα,
δε θα μπορούσαμε να αμελήσουμε τους διαφορετικούς ορισμούς που δίδονται
από ερευνητές ως προς την αυτοαντίληψη, όπως self-esteem και selfperception, δημιουργώντας σύγχυση.
Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην πιθανή ενίσχυση της αυτοαντίληψη που
μπορεί να λαμβάνουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από τους γονείς
τους, τους δασκάλους του και γενικότερα από το περιβάλλον στο οποίο
κινούνται και αλληλεπιδρούν. Βέβαια, το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις που
κινούνται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο για τη αντίληψη που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του. Το καλό
κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δασκάλων της κανονικής τάξης και του
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τμήματος ένταξης συμβάλλον καθοριστικά ώστε το παιδί που παρακολουθεί
μαθήματα και στις δύο τάξεις να μην αισθάνεται μειονεκτικά.
Το καλό κλίμα που πιθανόν να υπάρχει μεταξύ των γονέων με τους
εκπαιδευτικούς

δε θα μπορούσε να μην αποτυπώνεται στην εικόνα που

διαμορφώνει το παιδί για τον εαυτό του. Τέλος οι πολιτισμικοί παράγοντες
που επικρατούν σε κάθε περιοχή συμβάλλει με τον τρόπο τους στην ύπαρξη
υψηλών τιμών αυτοαντίληψης και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

8.3. Αίσθημα αυτοαντίληψης και χρονολογική ανάπτυξη σε μαθητές με
και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
Μια από τις αρχικές μας υποθέσεις αφορούσε την ύπαρξη στατιστικά
σημαντικής σχέσης ως προς το αίσθημα αυτοαντίληψης και της μοναξιάς/
κοινωνικής ανικανοποίησης που βιώνουν οι μαθητές της Δ- Ε και Στ Τάξης
Δημοτικού Σχολείου. Στο σημείο αυτό θα σχολιάσουμε τα δεδομένα, όπως
αυτά προέκυψαν από τη μελέτη των μαθητών και στις δύο ομάδες. Για το
σκοπό αυτό, επεξεργαστήκαμε την κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου
ξεχωριστά και προβήκαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα.
Με βάση τα στατιστικά δεδομένα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες ως προς το αίσθημα αυτοαντίληψης καθώς αναπτύσσονται
ηλικιακά. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και
στις τρεις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου συγκεντρώνουν σταθερές τιμές ως
προς το αίσθημα αυτοαντίληψης με ελάχιστες αποκλίσεις. Αντιστοίχως, οι
τιμές

που

συγκέντρωσαν

τα

παιδιά

με

μαθησιακές

δυσκολίες

δεν

παρουσιάζουν ιδιαίτερες αποκλίσεις, ωστόσο παρατηρείται μια ελάχιστη
άνοδος στο σύνολο των μέσων όρων.
Βάση των δεδομένων αυτών παρατηρείται ότι τα παιδιά της Δ Τάξης
έχουν υψηλό αίσθημα αυτοαντίληψης, ενώ οι μαθητές της ίδιας ηλικίας με
μαθησιακές δυσκολίες συγκέντρωσαν χαμηλότερη τιμή. Στην περίπτωση της
Πέμπτης Τάξης, οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες συγκέντρωσαν
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αρκετά υψηλό μέσο όρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαφοροποιήθηκαν
ιδιαίτερα από τους μαθητές της προηγούμενης τάξης. Οι μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες της Πέμπτης Τάξης συγκέντρωσαν αντίστοιχο μέσο
όρο με τους μαθητές της προηγούμενης τάξης, τιμή όμως που αποκλίνει από
την αντίστοιχη τιμή των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Για τους
μαθητές της Έκτης Τάξης χωρίς μαθησιακές δυσκολίες παρατηρείται μια
ελαχιστότατη μείωση στο μέσο όρο, και για τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες ο μέσος όρος παραμένει σταθερός, τιμή που είναι για ακόμα μια
φορά μικρότερη από την αντίστοιχη για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες.
Συνεπώς, για τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο που εξετάζουμε,
παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση κατά τη χρονολογική
ανάπτυξη των μαθητών, ειδικά την περίοδο της πρoεφηβείας όπου και
μελετήσαμε, μιας και η αυτοαντίληψη παρέμεινε σταθερή στις ηλικίες 9-12,
ανεξαρτήτων από το αν παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες, μιας και οι τιμές
της αυτοαντίληψης παρέμεινε σταθερή και στις δυο ομάδες που μελετήσαμε,
καθώς αυξάνονται ηλικιακά. Βέβαια, η χρονολογική περίοδο που μελετήσαμε
ήταν αρκετά περιορισμένη και γι΄ αυτό το λόγο, η όποια γενίκευση θα ήταν
επίφοβη.
Δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολίαστο το μικρό προβάδισμα
σε τιμές των μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και των παιδιών με
μαθησιακές δυσκολίες, αν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν
αναμενόμενο, μιας και σύμφωνα με έρευνες τα παιδιά χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες έχουν μεγαλύτερη αυτοαντίληψη από τους μαθητές χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες στοιχείο που επιβεβαιώνει και η δική μας έρευνα.
Σύμφωνα με αντίστοιχα δεδομένα ερευνών, ο Κακαβούλης (1997)
ισχυρίζεται ότι η σταδιακή ωρίμανση που βιώνει ένα παιδί οδηγεί σε
υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης. Ένας άλλος ερευνητής (Marsh,1989)
υποστηρίζει ότι ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των διάφορων τομέων της
αυτοαντίληψης μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας, χωρίς όμως να αναφέρει
αν

το

στοιχείο

αυτό

συμβάλλει

στη

διαφοροποίηση

του

επιπέδου
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αυτοαντίληψης. Αντιστοίχως, οι Nickolls και Miller (1983) διακρίνουν τρία
στάδια ανάπτυξης από τα οποία διέρχεται η αυτοαντίληψη, χωρίς να
διευκρινίζουν την ύπαρξη διαφοροποίησης.
Ωστόσο, μελετώντας τα αποτελέσματα από ένα σημαντικό αριθμό
ερευνητικών προσεγγίσεων διαπιστώνεται ότι η ποιότητα και το είδος της
κοινωνική υποστήριξης, την οποία αισθάνεται το παιδί ότι λαμβάνει από τα
σημαντικά άτομα του περιβάλλοντός του, κυρίως από τους γονείς του και την
ομάδα των συνομηλίκων του, επηρεάζει το επίπεδο της αυτοεκτίμησης του και
αυτή η επίδραση γίνεται εντονότερη με την αύξηση της ηλικίας. Η
αυτοαντίληψη των παιδιών δομείται βάση των εκτιμήσεων των σημαντικών
ατόμων του περιβάλλοντός του (Μακρή- Μπότσαρη,2001).
Συνοψίζοντας, ο παράγοντας της ηλικιακής ανάπτυξης σε παιδιά 9
έως 12 ετών δεν διαφοροποιεί τα δεδομένα σε μαθητές με και χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες, μιας και οι τιμές που προέκυψαν δηλώνουν ότι η
αυτοαντίληψη παραμένει σταθερή σε αυτές τις ηλικίες στα παιδιά με και χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες. τα δεδομένα αυτά αποδίδονται στην προεφηβική
ηλικία των παιδιών όπου βρίσκονται μια ανάσα πριν από την είσοδό τους
στην εφηβεία όπου σημειώνονται ουσιαστικές αλλαγές στην ψυχοσύνθεση του
εφήβου.
Ακόμα,

η

κλίμακα

μέτρησης

που

χρησιμοποιήθηκε

δεν

έχει

συμπεριλάβει συγκεκριμένες ερωτήσεις, ικανές να συμβάλουν σε πιθανές
ηλικιακές

διαφοροποιήσεις

στην

συγκεκριμένη

μελετάμε. Αντιστοίχως, όταν θεώρησε η

ηλικιακή

περίοδο

που

συγκεκριμένη ερευνήτρια που

διαμόρφωσε την κλίμακα μέτρησης του εαυτού ότι υπάρχει ηλικιακή
διαφοροποίηση καθώς αναπτύσσεται το παιδί προτίμησε να διαμορφώσει μια
άλλη κλίμακα, διακρίνοντας την σε ΠΑΤΕΜ Ι (απευθύνεται σε μαθητές της Α΄,
Β΄, και Γ΄ Δημοτικού) και σε ΠΑΤΕΜ ΙΙ (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού), όπου είναι
και οι αντίστοιχες ηλικίες που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα.
Η μικρή διαφοροποίηση των τιμών

μεταξύ των παιδιών με

μαθησιακές δυσκολίες και των παιδιών χωρίς επιβεβαιώνεται και από τη
βασική μας υπόθεση αλλά και από αντίστοιχες έρευνες, όπου τα παιδιά με
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μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλότερη αυτοαντίληψη έναντι των παιδιών
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.
Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι η αυτοαντίληψη διατηρεί
μια σταθερότητα σε αυτές τις ηλικίες, όταν τα παιδιά παραμένουν σε ένα
σταθερό περιβάλλον, μιας και η οποιαδήποτε αξιόλογη αλλαγή μπορεί να
κλονίσει την ψυχοσύνθεση κάθε παιδιού. Συνεπώς δε θεωρούμε ότι η
ηλικιακή ανάπτυξη μπορεί από μόνη της να συμβάλλει αισθητά στην αύξηση ή
μείωση της αυτοαντίληψης στις ηλικίες που μελετήσαμε.

8.4. Η σχέση ανάμεσα στα παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
ως προς το επίπεδο μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης
Η υπόθεση που εξετάζουμε στο σημείο αυτό αφορά την ύπαρξη
στατιστικά σημαντικής σχέσης των παιδιών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
ως προς το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης. Για το σκοπό
αυτό, επεξεργαστήκαμε την κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου ξεχωριστά
και προβήκαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα.
Ειδικότερα, βρέθηκε ότι τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες έχουν
μικρότερο αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης έναντι των παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες, διαφορά ιδιαίτερα σημαντική και άξια πολλών
σχολιασμών, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσαμε να την
χαρακτηρίσουμε ως μη αναμενόμενη.
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν βρεθεί να έχουν υψηλό
αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης, μιας και οι σημαντικοί άλλοι
δεν τους θεωρούν ηγετικές φυσιογνωμίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τους
θεωρούν ως οι ¨κλόουν¨ της τάξης (Wiener et al.,1990). Σε πλήθος ερευνών
που αφορούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έχουν επισημανθεί ένα
σύνολο συνοδευτικών χαρακτηριστικών εκ των οποίων και η μοναχικότητας
(Gadeyne et al., 2004` Greenham, 1999` Kumpulainen et al., 1999` Lindsay &
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Dockrell, 2000` Martinez & Clikeman, 2004` Mishna, 2003` Wiener &
Schneider, 2002` Willcutt & Pennington, 2000).
Συχνά, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι λιγότερο αποδεκτά από
τους συμμαθητές τους, στοιχείο που επιτείνει την απομόνωσή τους
συμβάλλοντας στην αύξηση του αισθήματος μοναξιάς (Margalit, 1998.
Vaughn, et al.,1990). Το έντονο αίσθημα μοναξιάς από το οποίο διακατέχονται
συχνά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες επιβεβαιώνεται μέσα από πλήθος
ερευνών (Wiener & Tardif, 2004)
Οι αντιλήψεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την
αίσθηση απόρριψης και αδιαφορίας από τα άτομα του περιβάλλοντός τους
συμβάλλει στο αίσθημα απομόνωσης και συχνά εκδηλώνεται ως συναίσθημα
μοναξιάς (Pavri & Luftig, 2000). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
παρουσιάζουν μεγαλύτερο αίσθημα μοναξιάς, σε σχέση με τα παιδιά χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες(DuPaul,1997).
Tα παιδιά με ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό έλλειψης
στην

αυτοπεποίθηση,

στην

αυτοεκτίμηση,

στις

διαπροσωπικές

και

ακαδημαϊκές δεξιότητες, διατρέχουν τον κίνδυνο απόρριψης και ανάπτυξης
συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων, και χρήζουν επίσης
εξειδικευμένων

παρεμβάσεων

(Elksnin

&

Elksnin,

2003`

Kavale

&

Forness,1996` Smith-Horn & Singer,1996)
Αντιστοίχως, έρευνες αναφέρουν ότι τα παιδιά με υψηλό αίσθημα
μοναξιάς έχουν φτωχή γνωστική και ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη, υψηλότερα
επίπεδα αποφυγής και άγχους στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και δυσκολία
στη σύναψη δεσμών ασφαλούς τύπου, εκφράζουν περισσότερη μοναχικότητα
και θυματοποίηση και λιγότερη κοινωνική ικανοποίηση από ότι οι συμμαθητές
τους (Hinshaw,1992` Maughan et al., 2003).
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8.5. Η σχέση ανάμεσα στην ηλικία του παιδιού με και χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες και στο επίπεδο μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης
Η υπόθεση που καλούμαστε να σχολιάσουμε στο σημείο αυτό αφορά
την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς ως προς το αίσθημα μοναξιάς/
κοινωνικής ανικανοποίησης όπως αυτή εντοπίζεται μεταξύ των παιδιών που
παρακολουθούν Τμήματα Ένταξης και των παιδιών που φοιτούν στην
κανονική τάξη. Από την αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η χρονολογική ανάπτυξη των παιδιών με και
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, τόσο μειώνεται το αίσθημα μοναξιάς/κοινωνικής
ανικανοποίησης και στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ και των δύο ομάδων του δείγματός μας
και στις τρείς τάξεις που μελετήθηκαν, διατηρώντας ένα μεγάλο προβάδισμα
οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες προκαλεί έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον,
καθώς και η μείωση των τιμών του αισθήματος μοναξιάς/κοινωνικής
ανικανοποίησης και στις δύο ομάδες. Πιθανόν, η μείωση των τιμών του
αισθήματος μοναξιάς και στις δύο ομάδες καθώς αναπτύσσονται ηλικιακά να
αποδίδεται στο ότι τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν ηλικιακά δένονται
περισσότερο με τους συμμαθητές τους και ισχυροποιούν τις διαπροσωπικές
τους σχέσεις, μειώνοντας συνεπώς το αίσθημα μοναξιάς.
Ωστόσο, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ίδια τα παιδιά να γινόταν
αντίστοιχη μέτρηση με την είσοδό τους στο γυμνάσιο, όπου οι σημαντικοί
άλλοι διαφοροποιούνται μιας και αλλάζουν σχολείο και η είσοδος τους στην
εφηβαία, περιπλέκει τις διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων. Η διαφορά ως
προς το αίσθημα μοναξιάς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και των
παιδιών θεωρείται αναμενόμενη για τους λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει
αρκετές φορές στην παρούσα εργασία, τονίζοντας τη μειονεκτική θέση που
συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο καθώς αναπτύσσονται εξαιτίας των
ελλιπών κοινωνικών δομών, οδηγώντας τα παιδιά αυτά στον αποκλεισμό και
την απομόνωση.
Σύμφωνα με έρευνα των Ladd et al. (1996) οι οποίοι μελέτησαν το
αίσθημα μοναξιάς που βιώνουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας,
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παρατήρησαν ότι δεν υφίσταται κάποια διαφοροποίηση ως προς την έννοια
του αισθήματος μοναξιάς, ακόμα και στην εφηβική ηλικία, άποψη την οποία
έρχονται να επιβεβαιώσουν και πλήθος άλλων ερευνών. Συνεπώς το αίσθημα
της μοναξιάς δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.
Τα παιδιά με ποιοτικές φιλικές σχέσεις εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα
αυτοεκτίμησης ως ενήλικες, ενώ τόσο η απόρριψη από την ομάδα των
συνομηλίκων όσο και η απουσία φιλικών σχέσεων στην προεφηβεία βρέθηκε
να συσχετίζεται με την ύπαρξη συμπτωμάτων κατάθλιψης και αισθημάτων
μοναξιάς κατά την ενηλικίωση (Bagwell et al., 1998).
Έρευνες έρχονται να προσθέσουν τη βελτίωση που παρατηρείται σε
άτομα που γίνονται αποδεκτά από την ομάδα των συνομηλίκων τους να
παρατηρείται βελτίωση στην ψυχική τους υγεία και στη γενικότερη
συμπεριφορά τους και αποτέλεσαν ενισχυτικό παράγοντα στην εύστοχη
αντιμετώπιση μελλοντικών αντιξοοτήτων(Cicchetti, et al, 1988).
Συμπερασματικά, όσο αυξάνεται ηλικιακά τα παιδιά

με και χωρίς

μαθησιακές δυσκολίες, μεταξύ των ηλικιών των 9 με 12 ετών τόσο
περιορίζεται το αίσθημα μοναξιάς. Αν και αυτή η μείωση δεν είναι ιδιαίτερα
σημαντική, ωστόσο έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Ειδικότερα, η
διαφορά μεταξύ του αισθήματος μοναξιάς μεταξύ των δύο ομάδων που
μελετάμε είναι αναμενόμενη, όπως άλλωστε εξηγήσαμε αναλυτικά σε
προηγούμενη ενότητα.
Τα υψηλότερα ποσοστά που παρουσιάζουν τα παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες έναντι των παιδιών χωρίς στις ηλικίες των 9 με 12 που μελετήσαμε,
θεωρούνατι αναμενόμενα, αν αναλογιστή κανείς ότι σε αυτές τις ηλικίες οι
σημαντικοί άλλοι στη ζωή του παιδιού ισχυροποιούνται, σε αντιδιαστολή με
την είσοδό τους στην εφηβεία, όπου οι αλλαγές που συμβαίνουν στο
περιβάλλον τους είναι έντονές αλλά και στην ίδια την ψυχοσύνθεσή τους. Στις
ηλικίες αυτές κάνει αισθητή την παρουσία της η νοησιαρχία, με ερμηνεία όσων
συμβαίνουν γύρω τους και προσπάθειες ερμηνείας των καταστάσεων και
συναισθημάτων που βιώνει.
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Δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τη προσφορά του εκπαιδευτικού
συστήματος το οποίο τα τελευταία χρόνια κάνει αξιόλογες προσπάθειες να
βοηθήσει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και το περιβάλλον τους,
ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την ένταξή τους και να γίνουν
εύκολα αποδεκτά από την κοινωνική ομάδα παρέχοντας ειδικά προγράμματα
για το σκοπό αυτό. Συνεπώς, σταδιακά με την υλοποίηση τέτοιων
προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, το αίσθημα μοναξιάς σταδιακά θα
μειώνεται και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα απολαμβάνουν τα
οφέλη της συνεργασίας και της ένταξής τους σε ομάδες, στις οποίες θα
μπορούν να πάρουν τη θέση των δημοφιλών παιδιών.
Ολοκληρώνοντας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι το
αίσθημα μοναξιάς παρουσιάζει μια μικρή μείωση σε αυτές τις ηλικίες όταν
στηρίζεται σε ψυχολογικές αιτίες και όχι σε οργανικές διαταραχές και όταν τα
παιδιά

παραμένουν

σε

ένα

σταθερό

περιβάλλον

όπου

ενισχύονται

δραστηριότητες που συμβάλλουν στην μείωση του αισθήματος μοναξιάς.
Συνεπώς δε θεωρούμε ότι η ηλικιακή ανάπτυξη μπορεί από μόνη της να
συμβάλλει αισθητά στη μείωση του αισθήματος μοναξιάς στις ηλικίες που
μελετήσαμε.

8.6. Η σχέση ανάμεσα στο αίσθημα αυτοαντίληψης και στο επίπεδο
μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης σε μαθητές με και χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έθεσε αυτή η έρευνα αφορούσε
την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς ως προς το αίσθημα μοναξιάς/
κοινωνικής ανικανοποίησης όπως αυτή εντοπίζεται μεταξύ των παιδιών που
παρακολουθούν Τμήματα Ένταξης και των παιδιών που φοιτούν στην
κανονική τάξη.
Σύμφωνα με τα δεδομένα τις έρευνας, παρατηρείται ότι υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτοαντίληψης και αισθήματος μοναξιάς
και στις δύο ομάδες του δείγματός μας. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι όσο
αυξάνεται το αίσθημα αυτοαντίληψης και στις δύο ομάδες του δείγματός μας,
165

τόσο μειώνεται το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης. Επιπλέον,
στην

κατηγορία

των

παιδιών

με

χαμηλό

αίσθημα

αυτοαντίληψης

διαπιστώνεται ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν υψηλότερο
αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης έναντι των παιδιών χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες. Η ¨υπεροχή¨ αυτή διατηρείται και στις υπόλοιπες
κατηγορίες όπου το αίσθημα αυτοαντίληψης αυξάνεται.
Σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες, έχει διαπιστωθεί να αυξάνεται το
αίσθημα μη θετικής αυτοεκτίμησης όσο αυξάνεται ο αριθμός των σημαντικών
άλλων που συνηγορούν στην αρνητική ανατροφοδότηση που ασκείται μέσω
της αλληλεπίδρασης, αυξάνοντας την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης,
αισθήματος αδυναμίας, μοναξιάς και απαισιοδοξίας (Cole et al., 1997` Kazdin
et al., 1983` Worchel, 1990).
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ψυχοκοινωνικά
προβλήματα,

αντικοινωνική

συμπεριφορά,

διαταραχή

διαγωγής,

ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μειωμένα κίνητρα μάθησης, σχολική και κλινική
δυσπροσαρμοστικότητα και κατάθλιψη. Ακόμα, είναι μοναχικά, ανώριμα
κοινωνικά, με χαμηλή αυτοεκτίμηση όσο αφορά τη νοητική τους ικανότητα και
τη θέση τους στο σχολείο, βιώνουν την κοινωνική απομόνωση, την απόρριψη
των συνομηλίκων, τη θυματοποίηση μέσω φαινομένων όπως bullying
(Gadeyne et al., 2004` Greenham,1999` Ηinshaw,1992` Kumpulainen et
al., 1999` Lindsay & Dockrell, 2000` Martinez & Clikeman, 2004` Maughan et

al., 2003` Mishna, 2003` Wiener & Schneider, 2002` Willcutt &
Pennington, 2000).
Επιπλέον, υπολογίζεται ότι σε γενικές γραμμές, μεταξύ 25% με 54%
των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

στα κανονικά σχολεία, εκδηλώνουν

επιπλέον σοβαρές κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες (Dyson, 2003`
Rock, Fessler & Church,1997). Τα ποσοστά αυτά σχετίζονται άμεσα με τα
υψηλά ποσοστά απόρριψης από συμμαθητές, μοναχικότητα, χαμηλή
αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση, χαμηλή αίσθηση συνοχής του εαυτού,
καταθληπτικές τάσεις και άγχος (Al-Yahon, 2007` Culbertson, 1998` WenzGross & Siperestein, 1998).
166

Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτοαντίληψης
και αισθήματος μοναξιάς στις ηλικίες που μελετήσαμε, σε μαθητές με και
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που επιβεβαιώνουν επιμέρους και
αντίστοιχα δεδομένα ερευνών, αν και δεν εντοπίσαμε άλλες έρευνες που να
έχουν αντίστοιχα συμπεράσματα, με αυτά που μελετά η παρούσα ερευνητική
εργασία.

167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από την αναδίφηση μας στη σχετική βιβλιογραφία καταδεικνύεται η
ύπαρξη περιορισμένης διεθνής και εγχώριας σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά
με την ύπαρξη σχέσεις μεταξύ αυτοαντίληψης και αισθήματος μοναξιάς σε
παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, αρκετές ήταν εκείνες οι
έρευνες που μελετούσαν μεμονωμένα το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής
ανικανοποίησης συσχετίζοντάς το με άλλους τομείς. Αντιστοίχως και για το
επίπεδο αυτοαντίληψης. Επιπλέον αρκετές είναι οι μελέτες που έχουν
διεξαχθεί από ερευνητές σχετικά με τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Όσο αφορά ότι το δείγμα που επιλέχθηκε θεωρούμε ότι είναι
αντιπροσωπευτικό μιας και τηρήθηκε η αναλογία εμφάνισης των μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια
γενίκευσης των αποτελεσμάτων χρειάζεται προσοχή μιας και η επιλογή του
δείγματος περιορίστηκε στους νομούς της Κρήτης.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, ενώ
αυξάνεται το επίπεδο αυτοαντίληψης, παρατηρείται ότι υπάρχει άμεση σχέση
μεταξύ αυτοαντίληψης και αισθήματος μοναξιάς. Επίσης, η χρονολογική
ανάπτυξη των μαθητών και των δύο ομάδων φαίνεται να μην επηρεάζει το
επίπεδο αυτοαντίληψής τους (τουλάχιστον όσο αφορά τη συγκεκριμένη
χρονολογική περίοδο), γεγονός που δεν φάνηκε να ισχύει κατά την μελέτη του
αισθήματος μοναξιάς για τις αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες. Συγκεκριμένα,
παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται η χρονολογική ηλικία των παιδιών τόσο
μειώνεται το αίσθημα μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης. Τέλος, τα παιδιά
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες βρέθηκε να βιώνουν μικρότερο αίσθημα
μοναξιάς/ κοινωνικής ανικανοποίησης έναντι των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες.
Αν και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι αρκετά
ενδιαφέροντα, θεωρούμε ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς που χρήζουν
μεγαλύτερης εμβάθυνσης. Ειδικότερα, η διεξαγωγή μιας έρευνας σε βάθος
χρόνου με σταθερό το δείγμα της θα μπορέσει να συμβάλλει στη διεξαγωγή
168

ασφαλέστερων συμπερασμάτων, μιας και η συγκεκριμένη έρευνα μελέτησε
μόνο παιδιά ηλικίας εννέα με δώδεκα ετών. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα
ασχολήθηκε με αρκετά ερευνητικά ζητήματα ταυτόχρονα. Συνεπώς έρευνες οι
οποίες να εστιάζονται σε ορισμένες από τις ερευνητικές υποθέσεις, θα
μπορέσουν να μας δώσεις περισσότερα συμπεράσματα. Ωστόσο, επειδή το
ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από το συγκεκριμένο θέμα είναι περιορισμένο,
πιστεύουμε ότι η παρούσα εργασία συμβάλλει θετικά, παροτρύνοντας και
άλλους ερευνητές να προβούν σε ανάλογες μελέτες.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε βασικούς τομείς όπου μπορεί να
συμβάλλει η συγκεκριμένη εργασία. Αρχικά, μπορεί να συμβάλλει σε
αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες και
ιδέες σε άλλους ερευνητές που θέλουν να μελετήσουν αντίστοιχα θέματα, μιας
και αντίστοιχες έρευνες ειδικά στην Ελλάδα είναι περιορισμένες.
Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια
κατηρτισμένων εκπαιδευτικών, που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τον
κόσμο των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και λειτουργούν.
Οι γονείς είναι σημαντικό να αντιληφθούν το πόσο σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν στη ζωή των παιδιών τους σε όλη την πορεία της ανάπτυξής
τους. Θα θέλαμε η εργασία αυτή να αποτελέσει κίνητρο σε γονείς ώστε να
έρθουν πιο κοντά στα παιδιά τους και να αποτελέσει έναυσμα στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους.
Ολοκληρώνοντας,

θεωρούμε

χρήσιμο

να

αναφέρουμε

μερικές

αποτελεσματικές στρατηγικές, τις οποίες μπορούν εύκολα εκπαιδευτικοί και
γονείς να υιοθετήσουν, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά με και χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες να βελτιώσουν τα επίπεδα αυτοαντίληψής τους και να
περιορίσουν το αίσθημα μοναξιάς που πιθανόν να βιώνουν κάποια από αυτά.
Παιδιά που έχουν διαγνωστεί στην προσχολική τους ηλικία με συναισθηματικά
και κυρίως συμπεριφορικά προβλήματα και ψυχοκοινωνικές διαταραχές, όταν
δεν δέχονται στήριξη από το περιβάλλον τους, τείνουν να παγιώνουν και να
ενισχύουν τις συμπεριφορικές τους διαταραχές (Κουρκούτας, 2007)
Ειδικότερα, η στάση των γονέων σε παιδιά με ιδιαιτερότητες
διαδραματίζει σημαντικό παράγοντα στην μετέπειτα εξέλιξη τους. Δε θα
μπορούσαμε να μη δώσουμε τη δέουσα προσοχή στο προσωπικό βίωμα,
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στον τρόπο που το παιδί έχει βιώσει και αντιδράσει απέναντι στα σημαντικά
γεγονότα της οικογένειας (Kauffman,2001).
Οι περισσότερες περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
γίνονται αντιληπτές κατά τη σχολική ηλικία, όπου δέχονται άμεσες
παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη συνειδητοποίηση των πιθανόν λάθος
τρόπων διαπαιδαγώγησης από τους γονείς, των υπερβολικών αντιδράσεων
τους και συχνά των λανθασμένων αντιλήψεων και αναπαραστάσεων που
αναπτύσσουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους (Ηornby,1994). Σε πολλές
περιπτώσεις θεωρείται απαραίτητη η αναπλαισίωση της λειτουργίας τους, μια
καλύτερη οργάνωση και ένας μεγαλύτερος έλεγχος των συναισθηματικών
δυναμικών (Dishion &Stormshak,2007` Dunst &Trivette,1996). Δεν είναι
τυχαίο ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση από τις σύγχρονες τεχνικές παρέμβασης
στο ρόλο της οικογένειας (Webster-Stratton,1998).
Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικές προτάσεις που θεωρούμε ότι είναι
εύκολα εφαρμόσιμες κυρίως από τους γονείς. Ειδικότερα:
Να προασπίζουν και να φροντίζουν την ισορροπία της
οικογένειας (αναδόμηση της οικογενειακής λειτουργίας) μέσα από την
επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν την οικογένεια σε επίπεδο
σχέσεων
Να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά τους
(π.χ. να επικοινωνούν μαζί τους με σαφή και άμεσο τρόπο, χωρίς να
διεγείρονται συναισθηματικά απαλλαγμένοι από επικρίσεις και πιθανες
εκδηλώσεις επιθετικότητας
Να κατανοούν την ψυχολογία των παιδιών τους
Να αναπτύσσουν ρεαλιστικές προσδοκίες απέναντι στα παιδιά
τους
Να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίζουν τις προσδοκίες και τις
απαιτήσεις από τα παιδιά που έχουν δυσκολίες, ώστε να μπορέσουν να
αναπτύξουν μακροπρόθεσμα μια στάση υποστήριξης και όχι απόρριψης
Να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν τα θετικά σημεία των
παιδιών τους και τις θετικές όψεις των προβλημάτων, χωρίς να
παραβλέπουν την αρνητική πραγματικότητα
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Να αναγνωρίζουν την πρόοδο και να την επιβραβεύουν
δίδοντας νέα κίνητρα για προσπάθεια στα παιδιά τους
Να βοηθού τα παιδιά τους να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα και
τις ικανότητές τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, αλλά και να
τα προετοιμάσουν για να αντιμετωπίσουν τυχόν απογοητεύσεις
Να ωθούν τα παιδιά τους να παρακολουθούν ψυχοπαιδαγωγικά
προγράμματα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, αν κρίνουν
ότι αυτό θα ήταν απαραίτητο (Campbell,2002` Carr,1999` Dale,2000`
Osofsky & Thompson,2000)
Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι έφηβοι που έχουν γνωρίσει
κάποιο είδος κοινωνικής απόρριψης, βίωναν λιγότερη υποστήριξη από τους
γονείς τους, υψηλότερο επίπεδο γονικών συγκρούσεων και περισσότερα
προβλήματα στην επικοινωνία μαζί τους (Lopez, et al., 2006). Ακόμα, τα
παιδιά με ειδικές ανάγκες που κατάφεραν να πετύχουν μια πολύ καλή σχολική
και ψυχολογική ενσωμάτωση αποδίδουν αυτή την επιτυχία τους στην
υποστήριξη και βοήθεια από μέρους των γονέων (Singer,2002).
Tα παιδιά έχουν ανάγκη από ένα σταθερό περιβάλλον γύρω τους,
ώστε να στηρίζονται σε αυτό. Η ενίσχυση των σημαντικών άλλων στη ζωή
τους θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την βελτίωση της αυτοαντίληψης και
τον περιορισμό του αισθήματος μοναξιάς στα παιδιά καθώς και η καλλιέργεια
των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Επιπλέον, η δημιουργία ευκαιριών για
αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με
χαμηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης να γίνουν πιο εκδηλωτικά, μιας και στην
παιδική/ προεφηβική ηλικία οι συμμαθητές αποτελούν τους σημαντικούς
άλλους στη ζωή τους μετά από τους γονείς.
Ειδικότερα, το σχολικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Οι παρεμβάσεις σε επίπεδο
σχολείου μπορούν να έχουν ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα, να λειτουργούν
ενισχυτικά, συμπληρωματικά των προγραμμάτων που μπορεί να παρέχεται
από στην οικογένεια στο παιδί (Maag,2002). H επιρροή του σχολείου μπορεί
να συμβάλλει στην εξάλειψη των προβλημάτων, είτε σε καταστάσεις κρίσεις
και σοβαρής ακαδημαϊκής αποτυχίας (Richman, Bowen & Wooley,2004).
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Στη συνέχεια, παραθέτουμε μερικές στρατηγικές που σχετίζονται με
την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, δημιουργώντας
προϋποθέσεις

για

την

αντιμετώπιση/

ενσωμάτωση

των

θετικές

παιδιών

με

δυσκολίες/διαταραχές. Εκτενέστερα, είναι σημαντικό :
Να υπάρχει οργάνωση στην τάξη, με συγκεκριμένους σκοπούς
και στόχους, ώστε να διευκολύνεται η ενσωμάτωση των παιδιών με
ιδιαιτερότητες.
Να διαχειρίζονται τις συμπεριφορές των μαθητών με έμφαση
στη θετική ενίσχυση
Να

προωθούνται

εξειδικευμένες

στρατηγικές

και

εξατομικευμένες μεθόδους που να ευνοούν και τους αδύναμους μαθητές
Να υπάρχει στενή συνεργασία οικογένειας- σχολείου και θετικό
κλίμα μεταξύ γονέων- εκπαιδευτικών
Να υπάρχει κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των δασκάλων
μέσα στο σχολείο, ώστε ανταλλάζουν απόψεις και να διευθετούνται τα
όποια ζητήματα προκύπτουν, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του
σχολείου
Να δίδεται έμφαση στη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων
με

ειδικούς

(συμβούλους

λογοπεδικούς,

ψυχολόγους,

φυσικοθεραπευτών,

ειδικούς

παιδαγωγούς,

μουσικοπαιδαγωγών,

δραματο-

θεραπευτών, κ.λπ.)
Να

παρέχεται

η

δυνατότητα

εφαρμογής

εναλλακτικών

προγραμμάτων διδασκαλίας, καθώς και προγραμμάτων για την
προαγωγή ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων ή τη διαχείριση αρνητικών
συναισθημάτων
Να ενισχύεται η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών για τρόπους ενσωμάτωσης παιδιών με ιδιαιτερότητες και
με ποικίλα ψυχοσωματικά προβλήματα (Eber, et al., 2002` Greenberg et
al.,2003`

Kampwirth,

1999`

Kourkoutas,

2004`

Kουρκούτας

&

Ελευθεράκης, 2007` Μiller, 2003` Roffey, 2002` Weare, 2000).
Το θετικό ψυχολογικό κλίμα της τάξης συμβάλλει στην προώθηση της
σχολικής μάθησης, μιας και ενισχύει την αυτοεκτίμηση του μαθητή, δίδει τη
δυνατότητα αξιοποίησης της συλλογικής δράσης και πειραματισμού με νέες
172

ιδέες και πρακτικές , παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου το λάθος
λειτουργεί ανατροφοδοτικά φέρνοντας το μαθητή ένα βήμα πιο κοντά στη
γνώση.
Εκτενέστερα, το θετικό ψυχολογικό κλίμα της τάξης:
9 Βοηθάει στην ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών και έλκει την
προσοχή τους
9 Συμβάλλει στις υψηλές προσδοκίες των μαθητών
9 Κυριαρχούν μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τη
διδασκαλία και την οργάνωση
9 Λειτουργεί άμεσα ανατροφοδοτικά
9 Δημιουργεί ένα άνετο οικογενειακό περιβάλλον
9 Ενισχύονται οι διαπροσωπικές σχέσεις και καλλιεργείται ένα
κλίμα συνεργασίας
9 Συμβάλλει στην θετική αποτίμηση της επιτυχίας
9 Διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συμπεριφοράς
9 Προσδίδει ακαδημαϊκό προσανατολισμό στη σχολική εργασία
9 Δίδει τη δυνατότητα έμπρακτης απόδειξης της εμπιστοσύνης
προς τους μαθητές (Ματσαγγούρας,2003)
Ακόμα,

η

συνεργατική

μάθηση,

σύμφωνα

με

δηλώσεις

των

εκπαιδευτικών, συμβάλλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και της επιτυχής
ολοκλήρωσης των εργασιών τους. Τα οφέλη που αποκτάει ένας μαθητής
βιώνοντας

την αποδοχή της ομάδας της οποίας αποτελεί μέλος, είναι

ανεκτίμητα, μιας και συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας του ατόμου για τον
εαυτό του, παρέχει ένα λιγότερο αγχωτικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου
κυριαρχεί ένα κλίμα ασφάλειας, ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών με
ιδιαιτερότητες στις δραστηριότητες της τάξης (Jenkins,2003` Κανδαράκης,
1994).
H τακτική της αναμονής μέχρι να επέλθει η αποτυχία και έπειτα να
γίνει εκκίνηση της παραπεμπτικής διαδικασίας, η οποία δυνητικά θα οδηγήσει
στη διάγνωση και παροχή κατάλληλης διδακτικής στήριξης αν και σκιαγραφεί
την πραγματικότητα, θα πρέπει να αποτελέσει παρελθόν, μιας και όσο πιο
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νωρίς γίνεται διάγνωση και παρέμβαση, τόσο πιο άμεσα μπορεί να είναι τα
αποτελέσματα (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006)
Οι μαθητές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ως προς τη συμπεριφορά των
δασκάλων, η οποία ενδεχομένως να είναι διαφορετική από αυτή που θα
ανέμεναν τα ίδια τα παιδιά, σύμφωνα με τη δική τους οπτική (Babad,1996). Ο
δάσκαλος είναι εκείνος που με τη στάση του μπορεί να επηρεάσει τους
μαθητές στη διαμόρφωση της εικόνας του εαυτού τους. Είναι ο μόνος που
μπορεί με τη στάση του να βοηθήσει τους μαθητές του να καλλιεργήσουν
αίσθημα εμπιστοσύνης στις σχολικές ικανότητές τους και να δημιουργήσει ένα
αποδεκτό κλίμα στην Τάξη για όλους τους μαθητές, αυξάνοντας με τον τρόπο
αυτό τα επίπεδα αυτοαντίληψης και περιορισμού του αισθήματος μοναξιάς.
Τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές έχουν ανάγκη από τη φροντίδα
εκπαιδευτικών με ενσυναίσθηση, οι οποίοι να είναι ικανοί να βοηθήσουν τα
παιδιά αυτά στην ομαλή ένταξη τους στο σχολείο αλλά και στην ευρύτερη
κοινωνία. Βάση των δεδομένων που προκύπτουν από σχετικές έρευνες, Οι
καλές σχέσεις δασκάλου-μαθητή συμβάλλουν θετικά στο κίνητρο του παιδιού
για μάθηση και το διευκολύνουν στην ανάπτυξη του δεσμού του με το
σχολείο, καθώς και οι αντιλήψεις των δασκάλων μπορούν να επηρεάσουν
τόσο τη γνωστική όσο και τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του
(Forero et al., 1999` Wolke et al., 2001).
H σχέση του ειδικού παιδαγωγού και του δασκάλου στην τάξη με
παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ή εκδηλώνουν κάποια μορφή
ιδιαιτερότητας ή εκδηλώνουν κάποια μορφής παρέκκλισης αποτελεί κινητήριο
μοχλό ένταξης και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης αυτών των
παιδιών

(Κουρκούτας,

2007).

Εξάλλου,

ο

θεραπευτικός

ρόλος

των

εκπαιδευτικών άρχισε πλέον να διαπιστώνεται και να τονίζεται όλο και
περισσότερο σε έρευνες και παρεμβάσεις που αφορούν αυτές τις ομάδες
παιδιών (Abrams, 2005).
Στα προγράμματα εκπαίδευσης των δασκάλων πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση και κατανόηση στρατηγικών ψυχοκοινωνικής
ενίσχυσης των μαθητών
Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο δάσκαλος δίνει έμφαση στη συνεργασία
και στην εξατομικευμένη διδασκαλία, μειώνοντας την αξία της ακαδημαϊκής
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αξιολόγησης, τότε η αυτοεκτίμηση που βιώνει το παιδί αυξάνεται. Ακόμα και
σε αυτήν την ηλικία είναι σε θέση το παιδί να αντιληφθεί τις αυξημένες
απαιτήσεις που έχει το περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το
έργο που καλούνται να επιτελέσουν, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια ενός
κλίματος ανταγωνισμού, διενέξεων, αναστέλλοντας την ανάπτυξη της
αυτοεκτίμησής τους (Κανδαράκης 2004).
Ο δάσκαλος, σύμφωνα με τον Κοσμόπουλο (1990), εκτός από τις
διανοητικές ικανότητες που οφείλει να έχει, πρέπει να διαθέτει:
(1) Έμφυτη προδιάθεση ή κλίση προς το έργο του παιδαγωγού και
δασκάλου, πίστη στην αξία και στη δύναμη του έργου αυτού
(2) Ψυχική και σωματική υγεία
(3) Ικανότητα στις διανθρώπινες σχέσεις
Η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να αναζητήσει και να στελεχώσει την
εκπαίδευση με προσωπικό που να διακατέχεται από παιδαγωγικές αξίες και
να μεριμνά για τη συνεχή μορφωτική τους ανανέωση.
Ακόμα, η συχνή γραφή χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη προκαλεί
στο μαθητή κυρίως αρνητικά συναισθήματα (Mercer & Mercer, 1998).
Ειδικότερα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, θεωρείται αναγκαία η
δημιουργία από τη μεριά των εκπαιδευτικών του κατάλληλου μαθησιακού
περιβάλλοντος στο οποίο θα τονίζεται η επικοινωνιακή λειτουργία του
γραπτού λόγου, ενώ παράλληλα θα παρέχονται στους μαθητές οι κατάλληλες
διαδικασίες διευκόλυνσης και τα κίνητρα που θα τους βοηθήσουν να θέτουν
υψηλού

επιπέδου

στόχους

καθώς

γράφουν

και

να

χρησιμοποιούν

στρατηγικές, τεχνικές, δεξιότητες, στάσεις και γνώσεις χωρίς υποστήριξη
(Σπαντιδάκης, 2004). Σημαντικό θεωρείται η άντληση θετικών συναισθημάτων
από τη χρήση του γραπτού λόγου, πέρα από την καλλιέργεια μεταγνωστικών
δεξιοτήτων

και

η

ποιότητα

του

γραπτού

λόγου

των

μαθητών

(Σπαντιδάκης,2006).
Η μονοδιάστατη μαθησιακή υποστήριξη βοηθάει αλλά δεν είναι
επαρκής για την επιτυχημένη ένταξη και την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη των μαθητών αυτών (Mcevoy & Walker, 2000 ).
Ο ρόλος των συνομηλίκων αποτελεί ένα ξεχωριστό αλλά εξίσου
σημαντικό παράγοντα, που επηρεάζει τη στάση των παιδιών, ειδικά την
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περίοδο της εφηβείας, όπου το βάρος των σημαντικών άλλων, μετατίθεται
από την οικογένεια στην παρέα των συνομηλίκων. Συχνά λειτουργούν
επιβαρυντικά ή προστατευτικά για τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, με κάποια
μορφή ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών (Wiener, 2002).
Τα παιδιά που παρακολουθούν τμήματα ένταξης έχουν περισσότερες
πιθανότητες

να

αναπτύξουν

φιλικές

σχέσεις

με

συμμαθητές

χωρίς

ιδιαιτερότητες, σε σχέση με τις ομάδες παιδιών εκτός κανονικού σχολείου.
Βέβαια, ορισμένα από αυτά, όταν επιστρέφουν στην κανονική τάξη, δεν
ενσωματώνονται και δεν υποστηρίζονται επαρκώς από το δάσκαλο της τάξης
και σε μαθησιακό και σε ψυχολογικό επίπεδο (Wiener, 2002).
Η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων
αλληλεξάρτησης και εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών και σημαντικών άλλων
θεωρείται απαραίτητη. Οι σχέσεις αυτές αποτελούν βασική προϋπόθεση για
τη συμμετοχή του παιδιού στην ομάδα, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο
σχολικό περιβάλλον. Μια τέτοια συμμετοχή θα μπορούσε με τη σειρά της να
ενθαρρύνει την ψυχολογική διαφοροποίηση του παιδιού και να το
υποβοηθήσει να διαμορφώσει μια θετική στάση, αντίληψη και αποδοχή του
εαυτού του (Μακρή-Μπότσαρη, 1995).
Η συστηματικότερη ενσωμάτωση των σπορ και του αθλητισμού στα
σχολικά προγράμματα καθώς και η δημιουργία κατάλληλης υποδομής στο
σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να
αναπτύξουν τις αθλητικές τους ικανότητες, αλλά και να διευρύνουν τον κύκλο
της κοινωνικής τους αποδοχής μέσα σε ένα περιβάλλον ευγενούς άμιλλας και
συνεργασίας, θεωρούμε ότι μπορεί να επιδράσει θετικά στην ψυχοσύνθεση
κάθε παιδιού, βελτιώνοντας το αίσθημα αυτοαντίληψης κάθε παιδιού καθώς
και να συμβάλλει στον περιορισμό του αισθήματος μοναξιάς που πιθανόν να
κυριεύει κάποιο παιδί, αλλά και βελτιώνοντας την υγεία του, επιβεβαιώνοντας
τη γνωστή ρήση «νους υγιής εν σώματι υγιή» .
Ακόμα, η Πολιτεία πρέπει να υιοθετήσει κατάλληλα κριτήρια για την
αξιολόγηση των μαθητών, η οποία πρέπει να γίνεται με προσεκτικό και
αντικειμενικό τρόπο περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σχολική αποτυχία.
Η σαφής διάκριση του ρόλου όλων των εμπλεκομένων (σχολείου,
ΚΔΑΥ, μαθητή, γονέων), αλλά και η ανάπτυξη κοινών σχεδίων (projects) και
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ενός συνεργατικού και ολιστικού μοντέλου κατανόησης και προσέγγισης των
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποφυγή
συγκρούσεων και να γίνεται αποτελεσματικότερη η διαδικασία της διάγνωσης
και παρέμβασης (Κουρκούτας, υπό έκδοση` Σπαντιδάκης 2008).
Οι σχέσεις με τα άλλα μέλη της οικογένειας, οι σχέσεις του με τους
συνομηλίκους του σε όλα τα επίπεδα, με το σχολείο και το δάσκαλο της
κανονικής τάξης ή της τάξης ένταξης, οι σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά του
σχολείου, τα ενδιαφέροντά του, οι επιλογές του ως προς τον τρόπο διάθεσης
του ελεύθερου χρόνου τους, οι αδυναμίες που πιθανό να πιστεύει ότι έχει και
οι δυσκολίες που συναντά ή ακόμα και το αν γίνεται αντικείμενο απόρριψης,
θυματοποίησης πρέπει να προβληματίζουν κάθε ειδικό που επιθυμεί να
βοηθήσει τα παιδιά αυτά βελτιώνοντας την ποιότητα στη ζωή τους
(Chetnik,2000` Kauffman,2001).
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Multiple Comparisons
Πίνακας 1
Dependent Variable: ΜΟlon
Bonferroni
(J) omad.self

Mean
Difference (IJ)

1,00

2,00
3,00

Lower Bound
,38006(*)
,68728(*)

Upper
Bound
,07752
,07599

,000
,000

,1933
,5042

Upper Bound
,5668
,8704

2,00

1,00

-,38006(*)

,07752

,000

-,5668

-,1933

3,00

,30722(*)
-,68728(*)
-,30722(*)

,05323
,07599
,05323

,000
,000
,000

,1790
-,8704
-,4355

,4355
-,5042
-,1790

(I) omad.self

3,00

1,00
2,00

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval
Lower Bound

* The mean difference is significant at the .05 level.
omad.self

Valid

Cumulative
Percent
21,8

1,00

Frequency
12

Percent
21,8

Valid Percent
21,8

2,00

32

58,2

58,2

80,0

3,00

11

20,0

20,0

100,0

Total

55

100,0

100,0

Πίνακας 2
Multiple Comparisons
Dependent Variable: ΜΟlon
Bonferroni

(I) omad.self

(J) omad.self

Mean
Difference
(I-J)

1,00

2,00
3,00

Lower
Bound
,25477
,74400(*)

2,00

1,00

-,25477

3,00

Std. Error

,48923(*)
3,00
1,00
-,74400(*)
2,00
-,48923(*)
* The mean difference is significant at the .05 level.

Sig.

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper
Bound
,18135
,22363

,498
,005

-,1939
,1908

Upper Bound
,7034
1,2973

,18135

,498

-,7034

,1939

,18725
,22363
,18725

,035
,005
,035

,0260
-1,2973
-,9525

,9525
-,1908
-,0260
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Σε αυτού του είδους το ερωτηματολόγιο, δεν υπάρχουν σωστές ή
λανθασμένες απαντήσεις. Επειδή κάθε άτομο διαφέρει από το άλλο, ο καθένας θα
δώσει διαφορετικές απαντήσεις.
Αρχικά, θέλουμε να αποφασίσεις αν ταιριάζεις με τον τύπο του ατόμου που
περιγράφεται στο αριστερό μέρος ή με τον τύπο που περιγράφεται στο δεξιό
μέρος.

Απόλυτα
μου
ταιριάζει

Μάλλον

Μάλλον

Απόλυτα

μου

μου

μου

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

Μερικά παιδιά τα

ΟΜΩΣ

καταφέρνουν πολύ καλά
στα μαθήματά τους

Άλλα παιδιά δεν τα
καταφέρνουν και τόσο καλά
στα μαθήματά τους

Έπειτα σκέψου πόσο σου ταιριάζει ο τύπος αυτός : απόλυτα σου ταιριάζει ή
μάλλον σου ταιριάζει. Σημείωσε την απάντησή σου με Χ στο κουτί που βρίσκεται
κάτω από την ένδειξη.
Προσοχή, σε κάθε ερώτηση πρέπει να βάλεις Χ σε μόνο ένα από τα
τέσσερα τετράγωνα!
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Καρτέλα μαθητή

ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………………….. ΤΑΞΗ…………………………….

ΟΝΟΜΑ………………………………………........................................................

ΦΥΛΟ :

Αγόρι

Κορίτσι
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Έτος :……………. Μήνας :……………….
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ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΙΙ
ΠΑΤΕΜ ΙΙ
Εύη Μακρή – Μπότσαρη
Ελληνική έκδοση για μαθητές Δ΄, Ε΄και Στ΄Δημοτικού του ερωτηματολογίου
Self-Perception Profile for Children
(Harter)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Το φυλλάδιο αυτό δεν είναι διαγώνισμα γνώσεων, αλλά ένα συνηθισμένο
ερωτηματολόγιο που, όπως βλέπεις από την επικεφαλίδα, αναφέρεται στο
πως ο καθένας από σάς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, δηλαδή στο τι τύπος
ανθρώπου πιστεύει ότι είναι ο καθένας.
Σε αυτού του είδους τα ερωτηματολόγια δεν υπάρχουν σωστές ή
λανθασμένες απαντήσεις. Επειδή το κάθε άτομο διαφέρει από το άλλο, ο
καθένας σας θα δώσει διαφορετικές απαντήσεις.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για το πώς θα απαντήσεις στις ερωτήσεις
Απόλυτα
μου
ταιριάζει

Μάλλον
μου
ταιριάζε
ι

Απόλυτα
μου
ταιριάζει
Μερικά παιδιά τα
καταφέρνουν πολύ
καλά στα μαθήματά
τους

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν τα
καταφέρνουν
και
τόσο
καλά
στα
μαθήματά τους

Στο παράδειγμα περιγράφονται δύο τύποι ατόμων και θα θέλαμε να ξέρουμε
ποιος από τους δύο σου ταιριάζει και πόσο. Για να απαντήσεις τις ερωτήσεις:

(1)

Πρώτα, θέλουμε να αποφασίσεις αν ταιριάζεις με τον τύπο
του ατόμου που περιγράφεται στο αριστερό μέρος ή με τον
τύπο που περιγράφεται στο δεξιό μέρος.
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Μάλλον
μου
ταιριάζει

(2)

(3)

Αφού αποφασίσεις ποιος από τους δύο τύπους ατόμου σου
ταιριάζει, σκέψου στη συνέχεια πόσο σου ταιριάζει ο τύπος
αυτός: απόλυτα σου ταιριάζει ή μάλλον σου ταιριάζει.
• Αν απόλυτα σου ταιριάζει, θα βάλεις ένα Χ στο
τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από την ένδειξη:
«Απόλυτα μου ταιριάζει»
• Αν μάλλον σου ταιριάζει, θα βάλεις ένα
Χ στο
τετράγωνα που βρίσκεται κάτω από την ένδειξη:
«Μάλλον μου ταιριάζει»
Προσοχή: Σε κάθε ερώτηση πρέπει να βάλεις Χ σε ένα
μόνο από τα τέσσερα τετράγωνα.
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Να απαντήσεις μια – μια όλες τις παρακάτω ερωτήσεις
τσεκάροντας το τετράγωνο που ταιριάζει σε σένα

Απόλυτα
μου
ταιριάζει

Μάλλον
μου
ταιριάζει

Απόλυτα
μου
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι είναι
πολύ καλά στη
σχολική τους
εργασία

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν
είναι και τόσο καλά
στη σχολική τους
εργασία.

Μερικά παιδιά
δυσκολεύονται να
κάνουν φίλους

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά κάνουν
πολύ εύκολα φίλους

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι τα
καταφέρνουν πολύ
καλά στα σπορ και
τη γυμναστική
Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι έχουν
καλή εξωτερική
εμφάνιση.
Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι ο
τρόπος που
συμπεριφέρονται δεν
είναι καλός.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν
τα καταφέρνουν
πολύ καλά στα
σπορ και τη
γυμναστική.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν
έχουν και τόσο καλή
εξωτερική εμφάνιση.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι ο
τρόπος που
συμπεριφέρονται
είναι καλός
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Μάλλον
μου
ταιριάζει

Απόλυτα

Μάλλον

Απόλυτα

Μάλλον

μου

μου

μου

μου

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

Μερικά παιδιά είναι
συχνά
δυσαρεστημένα με
τον εαυτό τους

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά είναι
αρκετά
ικανοποιημένα με
τον εαυτό τους

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι είναι
τόσο καλά στα
μαθήματα του
σχολείου όσο και τα
άλλα παιδιά της
ηλικίας τους

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν
είναι τόσο σίγουρα
και αναρωτιούνται
αν είναι το ίδιο καλά
στα μαθήματα του
σχολείου όπως οι
συνομήλικοί τους

Μερικά παιδιά έχουν
πολλούς φίλους

Μερικά παιδιά θα
ήθελαν να είναι
καλύτερα στα σπορ
και τα αθλήματα
Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι έχουν
καλό ύψος και
βάρος.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν
έχουν πολλούς
φίλους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι είναι
αρκετά καλά στα
σπορ και τα
αθλήματα

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν
έχουν και τόσο καλό
ύψος ή βάρος
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Απόλυτα

Μάλλον

Απόλυτα

Μάλλον

μου

μου

μου

μου

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

Μερικά παιδιά
συνήθως κάνουν
αυτό που είναι
σωστό.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά συχνά
δεν κάνουν αυτό
που είναι σωστό

Σε μερικά παιδιά δεν
αρέσει η ζωή που
κάνουν

ΟΜΩΣ

Σε άλλα παιδιά
αρέσει η ζωή που
κάνουν.

Μερικά παιδιά
αργούν πολύ να
τελειώσουν τη
σχολική τους
εργασία.
Μερικά παιδιά θα
ήθελαν να έχουν
περισσότερους
φίλους
Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι θα
μπορούσαν να τα
καταφέρουν καλά
σχεδόν σε κάθε νέο
σπορ με το οποίο
δεν έχουν ασχοληθεί
μέχρι τώρα.

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
τελειώνουν γρήγορα
τη σχολική τους
εργασία.
Άλλα παιδιά έχουν
τόσους φίλους
όσους θα ήθελαν
Άλλα παιδιά
αναρωτιούνται
μήπως δεν τα
καταφέρουν καλά σε
σπορ με τα οποία
δεν έχουν ασχοληθεί
μέχρι τώρα
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Απόλυτα

Μάλλον

Απόλυτα

Μάλλον

μου

μου

μου

μου

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι δεν
έχουν και τόσο καλό
σώμα

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι έχουν
καλό σώμα.

Μερικά παιδιά
συνήθως βρίσκουν
τον μπελά τους με
αυτά που κάνουν

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
συνήθως δεν
κάνουν πράγματα
που τα βάζουν σε
μπελάδες.

Μερικά παιδιά είναι
ικανοποιημένα με
τον εαυτό τους ως
άτομο.
Μερικά παιδιά τα
καταφέρνουν πολύ
καλά στα μαθήματά
τους
Μερικά παιδιά θα
ήθελαν να τα
συμπαθούν
περισσότεροι
συνομήλικοί τους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά συχνά
δεν είναι
ικανοποιημένα με
τον εαυτό τους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά δεν τα
καταφέρνουν και
τόσο καλά στα
μαθήματά τους

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι τα
συμπαθούν οι
περισσότεροι από
τους συνομηλίκους
τους.
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Απόλυτα

Μάλλον

Απόλυτα

Μάλλον

μου

μου

μου

μου

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι είναι
καλύτερα στα σπορ
και τη γυμναστική
από ότι οι
συνομήλικοί τους.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν
μπορούν να τα
καταφέρουν στα
σπορ και τη
γυμναστική το ίδιο
καλά με τους
συνομηλίκους τους.

Μερικά παιδιά θα
ήθελαν η εμφάνισή
τους να είναι
διαφορετική

ΟΜΩΣ

Μερικά παιδιά δεν
θα ήθελαν η
εμφάνισή τους να
είναι διαφορετική

Μερικά παιδιά συχνά
κάνουν πράγματα
που ξέρουν ότι δεν
θα έπρεπε να
κάνουν.
Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι τα
περισσότερα
πράγματα στη ζωή
τους τα κάνουν τόσο
καλά όσο τα άλλα
παιδιά της ηλικίας
τους.
Μερικά παιδιά
δυσκολεύονται να
βρουν τις σωστές
απαντήσεις στο
σχολείο
Μερικά παιδιά είναι
δημοφιλή ανάμεσα
στους συνομηλίκους
τους.

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά σπάνια
κάνουν πράγματα
που ξέρουν ότι δεν
θα έπρεπε να
κάνουν.
Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι πολλά
πράγματα στη ζωή
τους δεν τα κάνουν
τόσο καλά όσο τα
άλλα παιδιά της
ηλικίας τους.
Άλλα παιδιά σχεδόν
πάντα βρίσκουν τις
σωστές απαντήσεις.

Άλλα παιδιά δεν
είναι και τόσο
δημοφιλή
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Απόλυτα

Μάλλον

Απόλυτα

Μάλλον

μου

μου

μου

μου

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

ταιριάζει

Μερικά παιδιά δεν τα
καταφέρνουν καλά
στα υπαίθρια
παιχνίδια (βόλεϊ,
ποδόσφαιρο,
μπάσκετ)

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά τα
καταφέρνουν καλά
στα υπαίθρια
παιχνίδια.

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι έχουν
ωραίο πρόσωπο.

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά
πιστεύουν ότι δεν
έχουν και τόσο
ωραίο πρόσωπο.

Μερικά παιδιά
συμπεριφέρονται
πολύ καλά.
Μερικά παιδιά δεν
είναι πολύ
ικανοποιημένα με
τον τρόπο που
κάνουν διάφορα
πράγματα στη ζωή
τους

ΟΜΩΣ

ΟΜΩΣ

Άλλα παιδιά συχνά
δυσκολεύονται να
ελέγξουν τη
συμπεριφορά τους.
Άλλα παιδιά είναι
ικανοποιημένα με
τον τρόπο που
κάνουν διάφορα
πράγματα στη ζωή
τους.

219

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παραδείγματα:
Να απαντήσετε μια‐ μια όλες τις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας την
απάντηση που ταιριάζει σε εσένα

Α. Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

Β. Νιώθω κουρασμένος / κουρασμένη μετά το σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

Γ. Το γραφείο των δασκάλων είναι ένας χώρος που μου αρέσει.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές
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1. Μου είναι εύκολο να κάνω καινούριους φίλους στο σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

2. Μου αρέσει να διαβάζω.
Πάντα

Τις περισσότερες
φορές

3. Δεν έχω κανένα για να μιλήσω μαζί του μέσα στην τάξη.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

4. Τα καταφέρνω να δουλεύω μαζί με τα άλλα παιδιά της τάξης μου σε διάφορες
εργασίες.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

5. Βλέπω πολλές ώρες τηλεόραση.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

φορές

6. Μου είναι δύσκολο να κάνω φίλους στο σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές
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7. Μου αρέσει το σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

8. Έχω πολλούς φίλους στην τάξη μου.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

φορές

9. Νιώθω μόνος / μόνη στο σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

φορές

10. Μπορώ να βρω ένα φίλο / μια φίλη μέσα στην τάξη μου όταν τον / την χρειάζομαι.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

11. Κάνω πολύ αθλητισμό.
Πάντα

Τις περισσότερες
φορές

12. Είναι δύσκολο να κάνω τα άλλα παιδιά στο σχολείο να με συμπαθήσουν.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές
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13. Μου αρέσουν η φυσική και η τεχνολογία.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

14. Δεν έχω κανέναν να παίξω μαζί του στο σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

15. Μου αρέσει η μουσική.
Πάντα

Τις περισσότερες
φορές

16. Τα πηγαίνω καλά με τους συμμαθητές μου.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

φορές

17. Νιώθω ότι με παραμερίζουν, με αφήνουν απέξω από όλα τα πράγματα στο
σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

18. Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά για να ζητήσω βοήθεια όταν τη χρειάζομαι στο σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές
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19. Μου αρέσει να ζωγραφίζω και να σχεδιάζω.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

20. Δεν τα πηγαίνω καλά με τα άλλα παιδιά στο σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

21. Νιώθω μοναξιά στο σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες
φορές

22. Με συμπαθούν πολύ τα άλλα παιδιά στο σχολείο.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

23. Μου αρέσει πολύ να παίζω επιτραπέζια παιχνίδια.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

Σχεδόν ποτέ

Καθόλου

φορές

24. Δεν έχω φίλους μέσα στην τάξη.
Πάντα

Τις περισσότερες

Μερικές φορές

φορές

224

