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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της σχέσης της ψυχικής 

ανθεκτικότητας με τις στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής, όπως, 

επίσης, και στο ρόλο της ψυχικής ανθεκτικότητας και των στρατηγικών 

αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής στη σχολική επίδοση μαθητών δημοτικού. 

Στην έρευνα συμμετείχαν (Ν=100)μαθητές και μαθήτριες της έκτης τάξης 

δημοτικού.  Οι συμμετέχοντες/σσες συμπλήρωσαν τις κλίμακες των Child και 

YouthResilienceMeasurere (CYRM) των Ungar και Liebenberg (2011) και 

την κλίμακα αυτοαναφοράς A-COPE των Patterson και McCubbin (1987) και 

για τη σχολική επίδοση συμπλήρωσαν κλίμακα πέντε πιθανών απαντήσεων 

καθόλου καλός/λίγο καλός/αρκετά καλός/πολύ καλός/άριστοςκαθώς και ένα 

σύνολο ερωτήσεων για τα προσωπικά δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.  H 

συλλογή των δεδομένων έγινε περίπου στη μέση του σχολικού έτους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα και οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών στη ζωή παίζουν θετικό ρόλο στη 

σχολική επίδοση των παιδιών, καθώς οι μαθητές με την εκτιμώμενη 

επιτυχημένη σχολική επίδοση, συγκρινόμενοι με τους μαθητές με την 

εκτιμώμενη αποτυχημένη σχολική επίδοση, είχαν υψηλότερα τα συστατικά 

της ψυχικής ανθεκτικότητας και δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής.  

Βρέθηκε, ακόμη ότι η ψυχική ανθεκτικότητα σχετίστηκε θετικά με τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής.  Τα αποτελέσματα συζητούνται 

σε σχέση με τις εφαρμογές τους στην προσωπική ευζωία των συμμετεχόντων, 

τις πρακτικές εφαρμογές τους και τη μελλοντική έρευνα. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: Ψυχική ανθεκτικότητα, Στρατηγικές αντιμετώπισης 

δυσχερειών της ζωής, Σχολική επίδοση. 
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ABSTRACT 

This study aimed at examining the role of psychologicalresilience and life-

saving strategies, as well as the role of mental resilience and life-saving 

strategies in the school performance of primary school pupils. Mental 

resilience as a person's ability helps prevent it from being affected when in 

anxiety situations. The mentally-resilient people know how to use the 

strategies to deal with difficulties and thus not to pay them anxiety when faced 

with difficulties. The survey included (N = 100) pupils of the sixth elementary 

grade. Participants filled the scalesof Child&YouthResilienceMeasurere 

(CYRM) of Ungar&Liebenberg (2011)  and the scale of self resilience  A-

COPE of Pattersonκαι McCubbin (1987)for the school performance they 

completed a scale of five possible answers no good / little good / good enough 

/ very good / excellent as well as a set of questions about their personal 

demographic characteristics. data collection took place around the middle of 

the school year. The results showed that psychological resilience and 

strategies for coping with difficulties in life play a positive role in the school 

performance of children, as students with an estimated successful school 

performance, compared to students with estimated poor school performance, 

had higher components of mental resilience and said they are using more 

effective strategies to tackle life difficulties. It has also been found that mental 

resilience has been positively correlated with life-saving strategies. The results 

are discussed in relation to their applications to the participants' personal 

welfare, practical applications and future research. 

Key-words:Psychological Resilience, Life Skills Strategies, School Performance. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την δεκαετία του 1970 ορισμένοι ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι άρχισαν να 

εφιστούν την προσοχή των επιστημόνων στην παρατήρηση ότι ένας αξιοσημείωτος 

αριθμός παιδιών, παρά το γεγονός ότι ζουν κάτω από αντίξοες και στρεσογόνες 

συνθήκες, λειτουργούν με επάρκεια και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα ψυχολογικά 

προβλήματα (π.χ.Anthony, 1974. Garmezy, 1974). Η μελέτη του φαινομένου αυτού, 

που ονομάστηκε ψυχική ανθεκτικότητα, θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της 

αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, κλάδο που αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια  Η 

ψυχική ανθεκτικότητα έχει αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες το επίκεντρο πολλών 

ερευνών. Ήδη από τη δεκαετία του 70, οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι άρχισαν να 

παρατηρούν το γεγονός ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία, ενώ βρίσκονταν σε ομάδα 

«υψηλού κινδύνου» για εκδήλωση προβλημάτων, ωστόσο φαινόταν να επιτυγχάνουν 

στη ζωή τους. Οι ειδικοί υποστήριξαν ότι η μελέτη και η κατανόηση αυτού του 

γεγονότος θα προήγαγε την ανάπτυξη προγραμμάτων και παρεμβάσεων με στόχο την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση σημαντικών δυσκολιών των παιδιών (Masten & Reed, 

2002). Αυτή η θέση των ειδικών έδωσε ώθηση στην ευρεία μελέτη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη ποικίλων παρεμβάσεων. 

Για τη διατήρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας ενός ατόμου χρειάζεται η κατοχή 

στρατηγικών αντιμετώπισης δυσχερειών, οι οποίες προέρχονται από όλους τους 

πόρους του ατόμου, όπως τον ίδιο του τον εαυτό, την οικογένειά του, το σχολικό και 

φιλικό του περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ένα ψυχικά ανθεκτικό άτομο είναι ικανό 

να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που θα αντιμετωπίσει στο δρόμο 

του.    
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

2.1.1ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η Ψυχική Ανθεκτικότητα είναι μία έννοια που σχετίζεται στενά με τη Θετική 

Ψυχολογία. Όπως η Θετική Ψυχολογία, έτσι και η Ψυχική Ανθεκτικότητα δίνουν 

έμφαση στο θετικό, δηλαδή εστιάζουν στις δυνατότητες του ατόμου, στις ικανότητες 

που το ωθούν να ζήσει τη ζωή του καλά παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που 

μπορεί να συναντήσει. Η Ψυχική Ανθεκτικότητα άρχισε να αναζητεί τι είναι αυτό που 

κάνει τα άτομα να ξεπερνούν τις δυσκολίες, να τα βγάζουν πέρα με την αντιξοότητα 

και να ζουν μία ικανοποιητική ζωή. Ουσιαστικά, συνδυάζει τη μελέτη της 

ψυχολογικής επάρκειας και των δυσκολιών προσαρμογής, καθώς και τη συγκριτική 

μελέτη της φυσιολογικής με την παθολογική συμπεριφορά (Cicchetti&Cohen, 1995. 

Cicchetti&Cohen, 2006, Sroufe&Rutter. 1984).  Η Ψυχική Ανθεκτικότητα εξετάζεται 

ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και η απόκτησή της θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική για την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων. 

Η ψυχική ανθεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να προσαρμοστεί στο 

στρες και της αντιξοότητες και να τα αντιστρέψει. Είναι μία ικανότητα που ο καθένας 

μπορεί να αναπτύξει και θεωρείται μία διαδικασία παρά ένα επίκτητο χαρακτηριστικό 

της προσωπικότητας του ατόμου. Γενικά η ψυχική ανθεκτικότητα περιγράφεται ως 

μία θετική προσέγγιση ύστερα από μία στρεσογόνα ή αντίξοη κατάσταση. Είναι η 

ικανότητα του ατόμου να ανακάμψει από μία αρνητική εμπειρία πιο δυνατός. Αλλιώς, 

η ψυχική ανθεκτικότητα αναφέρεται σε μια δυναμική διαδικασία, η οποία ενέχει τη 

θετική προσαρμογή στο πλαίσιο σημαντικών αντιξοοτήτων (Luthar, 2000). Έτσι το 

ανθρώπινο ον και η ψυχική ανθεκτικότητα εξετάζονται με ολιστικό τρόπο, 

αντανακλώντας ψυχολογικούς, σωματικούς, νευροφυσιολογικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες στην υγεία, την ψυχική ισορροπία ή λειτουργία. Η ανθεκτικότατα 

αναφέρεται στην προσαρμογή του ατόμου παρά στην ύπαρξη αντίξοων ή 

τραυματικών συνθηκών, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τους και στην 

ανάκαμψη από αυτές (Luthar, Ciccretti και Becker, 2000 – Masten, 2001 – Masten & 

Obradovic, 2008 – Rutter, 1999). Σύμφωνα με τους Lerope και Revenson (2006), το 

άτομο λυγίζει από την αντιξοότητα αλλά τελικά ξαναγυρίζει στην προηγούμενη 
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ισορροπία του, όπως ένα δέντρολυγίζει στον δυνατό άνεμο αλλά επανέρχεται όταν ο 

άνεμος σταματήσει. Οι Garmezzy και Masten (1991) ορίζουν την ψυχική 

ανθεκτικότητα ως τη διαδικασία, την ικανότητα και το αποτέλεσμα μιας 

επιτυχημένης προσαρμογής παρά τις απειλητικές, προκλητικές και αντίξοες 

καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα άτομα.  Κατά τον Rutter (1987) η 

ψυχική ανθεκτικότητα ορίζεται ως μία ικανότητα αντιμετώπισης των αλλαγών και ως 

ένα ρεπερτόριο δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, που προκύπτουν από 

την πίστη του ατόμου στην αυτο-αποτελεσματικότητα του. Σύμφωνα με τους Luthar 

και Zigler (1991), η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι στατική, αποτελεί μια 

μακρόχρονη διαδικασία και μπορεί να μην παρουσιάζεται σε όλους τους τομείς της 

ζωής. Οι Rirkin και Hooperman (1991) εστιάζουν στους μαθητές, στους 

εκπαιδευτικούς και στις σχολικές κοινότητες και αναφέρουν ότι «η ψυχική 

ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγεννιέται, να επανέρχεται, να 

προσαρμόζεται με επιτυχία στο περιβάλλον παρά τις αντιξοότητες και να αναπτύσσει 

κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική επάρκεια παρά στην έκθεση του σε ένα 

έντονο στρες ή απλά σε αγχογόνες καταστάσεις που διέπουν και είναι εγγενείς στον 

σύγχρονο κόσμο». (Henderson και Milstein, 2008).1 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί και ερευνητές συμφωνούν ότι η ανθεκτικότητα 

αναφέρεται στη θετική προσαρμογή του ατόμου παρά στην ύπαρξη αντίξοων ή 

τραυματικών συνθηκών, στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και στην 

ανάκαμψη από αυτές (Luthar, Cicchetti&Becker, 2000. Masten, 2001. 

Masten&Obradovic, 2008. Rutter, 1999 ).  Οι συνθήκες αυτές μπορεί να αφορούν είτε 

σε μόνιμες καταστάσεις στις οποίες γεννιούνται και μεγαλώνουν τα άτομα, όπως 

είναι η φτώχεια ή το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, είτε σε κάποια 

απροσδόκητα και οδυνηρά τραυματικά γεγονότα, όπως μία φυσική καταστροφή, μία 

ασθένεια ή η απώλεια αγαπημένων προσώπων (Σταλίκας, Κουδιγκέλη και 

Δημητριάδου, 2008).  Για να υπάρξει ανθεκτικότητα, αφ’ ενός, πρέπει να υπάρξει η 

έκθεση σε κάποια απειλή ή αντιξοότητα και αφ’ ετέρου, η προσαρμογή του ατόμου 

να είναι ικανοποιητική ή ακόμα και εξαιρετική (Masten, 2001. Masten&Obradovic, 

                                                           
1 Πτυχιακή εργασία, Α. Ζωγράφου. 2016, σελ. 11-14 
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2008).Σύμφωνα με τον Rutter (1999), η ευρύτητα της έννοιας της ανθεκτικότητας 

είναι αναγκαία και κατάλληλη.2 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

H ψυχική ανθεκτικότητα έχει προκαλέσει το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον των 

ειδικών επιστημόνων (Luthar, 2006) καταρχάς διότι θεωρήθηκε ότι μπορεί να ρίξει 

φως στην αιτιολογία διαφόρων μορφών ψυχοπαθολογίας, καθώς και διότι μπορεί να 

μας καθοδηγήσει ώστε να περιορίσουμε την αρνητική επίδραση των στρεσογόνων 

παραγόντων στη ψυχική υγεία αυτών των παιδιών, να προάγουμε την ψυχολογική 

τους επάρκεια και γενικά να στέψουμε την πορεία της ανάπτυξής τους προς μια πιο 

θετική κατεύθυνση (Masten&Coatsworth, 1998). Οι μελέτες αυτές μας δείχνουν πώς 

να προωθήσουμε έγκαιρα την αποτελεσματική προσαρμογή παιδιών που βρίσκονται 

σε υψηλό κίνδυνο για ψυχοπαθολογία ή και προβλήματα προσαρμογής αντί να 

προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε διαταραχές οι οποίες έχουν ήδη παγιωθεί (Rutter, 

2000. Luthar&Zelazo, 2003). 

Οι πρώτες έρευνες σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα έγιναν από τον Norman 

Garmezy (1974), ο οποίος αρχικά μελέτησε παιδιά, γονέων που έπασχαν από 

σχιζοφρένεια, τα οποία, αντίθετα από ότι αναμενόταν ήταν ψυχολογικά επαρκή. 

Παράλληλα με τον Garmezy, δύο άλλοι σημαντικοί πρωτοπόροι ερευνητές στο χώρο 

αυτό, οι James Anthony&Michael Rutter, εστίασαν τις μελέτες τους σε παρόμοια 

δείγματα. Ο μεν Anthony (1973) θεώρησε τα παιδιά αυτά «άτρωτα» (invulnerable) 

διότι είχαν καταφέρει να παραμείνουν συναισθηματικά δεμένα με τους γονείς τους, 

χωρίς όμως να μοιάζουν, να επηρεάζονται αρνητικά από την ψυχοπαθολογία τους, ο 

δε Rutter (1979) τα περιέγραψε ως ιδιαίτερα, δημιουργικά και αποτελεσματικά. 

Η διαχρονική έρευνα της Emmy Werner, η οποία μελέτησε όλα τα βρέφη που είχαν 

γεννηθεί μια συγκεκριμένη περίοδο στη νήσο Kauai της Χαβάης, αποτέλεσε ορόσημο 

στη μελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας (Werner&Smith, 1982). H Werner είχε 

παρατηρήσει ότι όσα βρέφη ζούσαν υπό συνθήκες οικονομικής ένδειας και 

παράλληλα είχανε περιγεννητικά προβλήματα βρίσκονταν σε ομάδα υψηλού 

κινδύνου για να παρουσιάσουν σοβαρές δυσκολίες στην ψυχοκοινωνική τους 

                                                           
2 Α. Σταλίκας, Π. Μυτσκίδου. Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία, σελ. 117 
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προσαρμογή. Από την άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρατηρούνταν 

παρουσία παραγόντων, όπως ο στενός συναισθηματικός δεσμός του παιδιού με την 

οικογένεια, η υποστήριξη της οικογένειας από άτυπα κοινωνικά δίκτυα και 

χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως η κοινωνικότητα, τα παιδιά αντίθετα απ’ ό,τι 

αναμενόταν, ήταν ψυχολογικά επαρκή. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Αθηνάς Ζωγράφου που διεξήχθη σε δείγμα 

εκπαιδευτικών της Αττικής και της Ν. Εύβοιας (τη χρονολογία 2016), είχε ως σκοπό 

της τη διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ ψυχικής ανθεκτικότητας και 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα η έρευνα μελέτησε τα ειδικά γνωρίσματα των 

εκπαιδευτικών και τη σύνδεσή τους με κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως το 

φύλο, η ηλικία, το εργασιακό στρες, η οικογενειακή κατάσταση, η σύμβαση 

εργασίας, ο τόπος μόνιμης κατοικίας, ο τόπος εργασίας και τη θρησκευτικότητα.  Η 

έρευνα ήταν ποσοτική εφόσον συλλέχθηκαν αριθμοί, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά 

στοιχεία, μετρήθηκαν θεωρητικές έννοιες και ελέχθησαν θεωρητικές υποθέσεις 

καθώς και δειγματοληπτική επειδή έγινε επιλογή δείγματος. Ως μέσο συλλογής 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε τυποποιημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων συγκροτήθηκε δείγμα 100 

εκπαιδευτικών από την Εύβοια και 69 εκπαιδευτικών από την Αττική καθώς έγινε 

προσπάθεια συλλογής ίσων ποσοστών εκπαιδευτικών που εργάζονται στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αντίστοιχων ποσοστών εκπαιδευτικών που εργάζονται 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως και ισοδύναμο δείγμα ανδρών και γυναικών 

κάτι το οποίο δεν επετεύχθη.  

Για την μελέτη της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Κλίμακας 

Ανθεκτικότητας Connor-Davidson [The Connor – Davidson Resilience Scale (CD-

RISC)] με σκοπό την ποσοτική μέτρηση της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών.  Η 

κλίμακα αποτελείται από 25 αυτό-αναφορικές δηλώσεις των πέντε διαβαθμίσεων (0 – 

Καθόλου αληθές, 1 – Σπάνια αληθές, 2 – Κάποιες φορές αληθές, 3 – Συχνά αληθές, 4 

– Σχεδόν πάντα αληθές).  Η βαθμολόγηση γίνεται με κριτήριο το πώς έχουν 

αισθανθεί οι ερωτώμενοι κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα και το εύρος των 

αποτελεσμάτων κυμαίνεται από 0 μέχρι 100, με τα υψηλότερα αποτελέσματα να 

υποδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Για την ανάλυση των δεδομένων 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Αρχικά εξετάστηκε η κατανομή του δείγματος και 

υπολογίστηκαν τα περιγραφικά μέτρα (μέσος όρος, διακύμανση, ελάχιστη και 
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μέγιστη τιμή), καθώς και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο όρο. Στη 

συνέχεια εξετάστηκε κάθε μεταβλητή ξεχωριστά. Για κάθε μία υπολογίστηκαν οι 

συχνότητες και τα περιγραφικά μέτρα των σκορ ψυχικής ανθεκτικότητας για κάθε 

επίπεδο της αντίστοιχης μεταβλητής και επίσης για κάποιες έγινε σύγκριση των 

μέσων σκορ των επιπέδων ανά δύο με βάση τα μέτρα Bonferroni, Sidak, Games-

Howell. LSD, Scheffe. Τέλος έγινε ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA) των 

μεταβλητών ώστε να εξεταστεί το αν και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν τη 

μεταβλητότητα της ψυχικής ανθεκτικότητας με βάση την τιμή του p-value. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας κάποιες αρχικές υποθέσεις μας 

επαληθεύτηκαν. Οι εκπαιδευτικοί του εξεταζόμενου δείγματος εκφράζουν υψηλά 

ποσοστά ψυχικής ανθεκτικότητας.  Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά ποσοστά 

ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα έτη προϋπηρεσίας επηρεάζουν την ψυχική 

ανθεκτικότητα, συγκεκριμένα, όσο πιο πολλά έτη έχει εργαστεί ο εκπαιδευτικός τόσο 

περισσότερο ανθεκτικός είναι.  Η θρησκευτικότητα συνδέεται με την ψυχική 

ανθεκτικότητα καθώς όσο περισσότερο πιστεύει στο Θεό ο εκπαιδευτικός τόσο 

περισσότερη ανθεκτικότητα διαθέτει.  Η παρουσία επαγγελματικού στρες στην 

εκπαίδευση επιδρά αρνητικά στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και 

μειώνει την ανθεκτικότητα τους.  Αφού εξετάστηκαν και οι δώδεκα μεταβλητές μας 

διαπιστώσαμε ότι ο φύλο, η θρησκευτικότητα, τα έτη προϋπηρεσίας και το στρες, 

είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα των 

εκπαιδευτικών.  Ενώ δεν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

ψυχική του ανθεκτικότητα η ηλικία, βαθμίδα εκπαίδευσης, το μορφωτικό επίπεδο, η 

σύμβαση εργασίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ικανοποίηση από το εργασιακό 

περιβάλλον, ο τόπος μόνιμης κατοικίας και  ο τόπος εργασίας του εκπαιδευτικού.3 

 

 

 

 

 

2.1.3. ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

 

                                                           
3 Πτυχιακή εργασία, Α. Ζωγράφου. 2016, σελ. 27-33 
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Το φαινόμενο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας αφορά, επίσης, στην ποιότητα 

προσαρμογής παιδιών που ζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, η οποία εξαρτάται 

κυρίως από κοινωνικούς παράγοντες και εν μέρει μόνο από χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου. Οι μελέτες για την Ψυχική Ανθεκτικότητα εστιάζουν 

κυρίως στους προστατευτικού παράγοντες και εξετάζουν τον τρόπο που οι 

παράγοντες αυτοί τροποποιούν προς μία θετική κατεύθυνση τις επιπτώσεις των 

παραγόντων επικινδυνότητας.4 Η Ψυχική Ανθεκτικότητα έχει τρεις βασικές 

διαστάσεις. Η πρώτη αναφέρεται στην αντιξοότητα κάτω από την οποία ζει το παιδί, 

η δεύτερη αναφέρεται στο γεγονός ότι, παρά το ότι ζει κάτω από αντίξοες, 

στρεσογόνες συνθήκες, είναι καλά προσαρμοσμένο και ψυχολογικά επαρκές, και 

τέλος, η τρίτη αναφέρεται στους προστατευτικούς παράγοντες και διεργασίες που 

μοιάζουν να προστατεύουν τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά από τις αρνητικές επιπτώσεις 

των παραγόντων επικινδυνότητας. 

 

Ο ρόλος της οικογένειας 

 

Η οικογένεια αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα επιρροής εξ αιτίας της οικειότητας 

των μελών της και της συχνότητας που έρχονται σε επαφή αυτά τα πρόσωπα μεταξύ 

τους.  Οι γονείς, από τη στιγμή της γέννησης ενός παιδιού, αναλαμβάνουν το σύνθετο 

ρόλο της προστασίας του απέναντι σε κάθε είδους κίνδυνο ή απειλή και από την άλλη 

της προετοιμασίας του, ώστε να ενταχθεί σε ένα νέο περιβάλλον αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά τις προκλήσεις. Μέσα από το είδος της ανατροφής ή της 

διαπαιδαγώγησης τα παιδιά μπορούν να ανταπεξέλθουν σε στρεσογόνους παράγοντες 

ή αντίστοιχα να γίνουν τρωτά και ευάλωτα απέναντι στις αντιξοότητες (Dunst, 2000). 

Ένα θετικό κλίμα αποδοχής, αναγνώρισης και ασφάλειας και ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον, όπου ισορροπούν αρμονικά η πειθαρχία και η παροχή αυτονομίας, 

συντελούν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας (Gutman, Brown, 

Akerman, & Obelenskaya, 2010). Οι γονείς είναι εκείνοι που θα καλύψουν τις 

βιολογικές και ψυχικές ανάγκες ενός παιδιού, αλλά συγχρόνως, θα είναι, με τη στάση 

τους, και οι ρυθμιστές των μελλοντικών του σχέσεων, καθώς θα αναπτύσσει 

σημαντικές επαφές και εκτός οικογενειακού πλαισίου. 

 

                                                           
4 Βλ. ορισμό Masten, 2001 
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Ο ρόλος του σχολείου- εκπαιδευτικών 

 

Καθώς το παιδί εισέρχεται στο σχολείο, ο κοινωνικός του κόσμος διευρύνεται. Η 

ποιότητα της σχολικής του ζωής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις που 

διαμορφώνει με τα μέλη της σχολικής κοινότητας και κυρίως με τους εκπαιδευτικούς. 

Η στάση και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, αλλά πρωτίστως οι προσδοκίες και 

οι πεποιθήσεις που έχει για τους μαθητές του, μπορούν να διαμορφώσουν την εικόνα 

που έχει το παιδί για τον εαυτό του (Μπρούζος, Α. 2004).  Ιδιαιτέρως εάν η 

υποστήριξη ή η φροντίδα από τους γονείς είναι ανεπαρκής, ακόμα περισσότερο 

μεγαλώνει η ανάγκη δημιουργίας μιας διαπροσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης, 

ειλικρινούς επικοινωνίας και αμοιβαιότητας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.  Ο 

δάσκαλος, ασκώντας τον παιδαγωγικό του ρόλο, είναι συμπαραστάτης σε κάθε πτυχή 

της μαθητικής ζωής ενός παιδιού. Η ενισχυτική συμπεριφορά του, αλλά ακόμα και οι 

παρατηρήσεις και τα σχόλιά του, όταν έχουν συχνότητα, χαρακτηριστικό απαραίτητα 

για να έχει ο εκπαιδευτικός ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού, βοηθούν στην 

εδραίωση μιας ζεστής και ουσιαστικής σχέσης ανάμεσα σε αυτόν και τους μαθητές 

του (Weare&Gray, 2000). 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία (American Psychological 

Association,2014) η οποία αναφέρεται στη διαδικασία καλής προσαρμογής στις 

αντιξοότητες, τις τραυματικές εμπειρίες ή ακόμα και στις σημαντικές πηγές στρες, 

όπως οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα σχέσεων, σοβαρά προβλήματα υγείας 

ή εργασιακές και οικονομικές στρεσογόνες καταστάσεις. Ο αλληλένδετος 

σύνδεσμος σχολείου-οικογένειας – κοινωνίας λειτουργώντας ως συγκοινωνούντα 

δοχεία μεταφέρει όλα αυτά τα προβλήματα από το ευρύτερο περιβάλλον της 

κοινωνίας μέσα στην σχολική τάξη.  Η ενδυνάμωση των μαθητών με τα στοιχεία 

εκείνα που θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους 

στο σχολείο αρχικά, αλλά και ως μέλη της κοινωνίας αργότερα, κρίνεται περισσότερο 

αναγκαίο από ποτέ.  Το σχολείο αποτελεί το πιο κατάλληλο πλαίσιο προαγωγής της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και των εφήβων γιατί εξασφαλίζει το 

περιβάλλον εκείνο που προάγει τις συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν την ψυχική 

ανθεκτικότητα και μπορεί να προωθήσει την εφαρμογή εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 

με στόχο την ανάπτυξη ατομικών προστατευτικών παραγόντων των μαθητών.  Η 
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σχολική κοινότητα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση λύσεων τόσο 

για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη σχολική επιτυχία όσο και για 

τους εκπαιδευτικούς που βιώνουν μαζί με τους μαθητές τους τις αλλαγές που 

συμβαίνουν και είναι αποκαρδιωμένοι από την τρέχουσα κατάσταση στα σχολεία. 

 

Ο ρόλος των συνομηλίκων  

 

Μέσα στο σχολικό περιβάλλον αναπτύσσονται και οι πρώτες φιλίες, οι οποίες έχουν 

ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού (Dunn, J. 

1999). Τα παιδιά επιδιώκουν την αλληλεπίδραση με εκείνα τα άτομα που μοιράζονται 

όμοια ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτή τη σχέση βιώνουν κοινές 

εμπειρίες, προσπαθούν να πετύχουν την αυτονομία τους από την οικογένεια και 

εκδηλώνουν μία αμοιβαία υποστήριξη, χαρακτηριστικά που ενισχύουν την αυτοαξία 

τους.  Πλέον το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στο τι μπορούν να κάνουν καλά σε 

σύγκριση με τους άλλους, γεγονός που σηματοδοτεί μία αναπτυξιακή αλλαγή 

(Λεονταρή, 1996).  Συγχρόνως αντιλαμβάνονται ως προσωπικό τους επίτευγμα την 

αποδοχή από το κοινωνικό τους περίγυρο, αφού τα παιδιά είναι ικανά να κάνουν 

ουσιαστικές και αξιόπιστες κρίσεις για την αξία τους ως άτομα από αυτήν ακόμα την 

ηλικία (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

Η άσκηση επιρροής από αυτούς τους φορείς (οικογένεια-σχολείο-φίλοι) είναι 

αναπόφευκτη και αναμφισβήτητη, αφού οι διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια 

και η επίδραση του σχολείου - μέσα από τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικού και 

συνομηλίκους- μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση της αντίληψης ενός 

παιδιού για τον εαυτό του, ενισχύοντας την ψυχική του υγεία (Weiss, 1987; Fox, 

1992; Καλογιάννης, 2006).  

 

Σύμφωνα με την έρευνα της Παπακωνσταντινοπούλου Αρτεμισίας, η οποία διεξήχθη 

σε δημοτικά σχολεία του Νομού Αχαΐας (τη χρονολογία 2018), είχε ως στόχο να 

εξετάσει τη Ψυχική Ανθεκτικότητα σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του 

δημοτικού (Ε ́ & ΣΤ ́ τάξης) και να εντοπιστούν, στο μέτρο του δυνατού, οι ατομικοί 

προστατευτικοί παράγοντες που τους κάνουν να ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες και 

να συνεχίζουν με επιτυχία, καθώς και ενδεχόμενες διαφορές τους με τους 

συνομήλικους συμμαθητές τους με μαθησιακές δυσκολίες. Στην έρευνα συμμετείχαν 

1524 μαθητές και μαθήτριες Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης που φοιτούσαν σε 32 δημοτικά σχολεία 
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του Νομού Αχαΐας.  Στην πιλοτική φάση της έρευνας συμμετείχαν 167 μαθητές από 4 

σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούσαν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χωρίς να 

λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, καθώς εκκρεμούσε η επίσημη σύστασή του.  Στην κύρια 

φάση της έρευνας συμμετείχαν 1357μαθητές από 28 σχολικές μονάδες στις οποίες 

λειτουργούσαν Τμήματα Ένταξης.  Οι 28 αυτές σχολικές μονάδες ήταν όλες οι 

σχολικές μονάδες που είχαν Τμήμα Ένταξης στην Αχαΐα. 

Στους μαθητές της έρευνας δόθηκαν κλίμακες που αφορούσαν στην αξιολόγηση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτοαποτελεσματικότητας, της 

ικανότητας διαχείρισης προβλημάτων, του παράγοντα των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών και του άγχους (ιδιοσυγκρασιακό άγχος, άγχος κατάστασης). 

Συγκεκριμένα, δόθηκε κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας (ResilienceScale) των 

Wagnild και Young. Η πρώτη υποκλίμακα αποτελείται από 17 στοιχεία που 

συνιστούν την προσωπική επάρκεια του ατόμου  και περιέχει ερωτήσεις όπως: «όταν 

κάνω σχέδια τα πραγματοποιώ», ενώ η δεύτερη υποκλίμακα συγκροτείται από 8 

στοιχεία που συνιστούν την αποδοχή του εαυτού και της ζωής και περιέχει ερωτήσεις 

όπως: «σπάνια αναρωτιέμαι ποιο είναι το νόημα της ζωής».  Η έννοια της 

αυτοεκτίμησης μετρήθηκε με την Κλίμακα Αυτοεκτίμησης του Rosenberg.  

Αποτελείται από 10 ερωτήματα σχετικά με τη συνολική αίσθηση του ατόμου για την 

προσωπική του αξία, καθώς και την προσωπική του αξιολόγηση ως ανθρώπινο ον, 

όπως: «Αισθάνομαι ότι είμαι άτομο που αξίζω, τουλάχιστον όπως και οι άλλοι» και 

«Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι καθόλου καλός/ή». Οι συμμετέχοντες 

απαντούν στα ερωτήματα με τη χρήση κλίμακας τύπου Likert 4 σημείων (όπου 1= 

Διαφωνώ απόλυτα, 4= Συμφωνώ απόλυτα).  Υψηλά σκορ στην κλίμακα φανερώνουν 

υψηλή αυτοεκτίμηση. Για τη μέτρηση της αυτοαποτελεσματικότητας 

χρησιμοποιήθηκε η Νέα Κλίμακα Γενικής Αυτοαποτελεσματικότητας των Chen, 

Gully & Eden (2001). Η κλίμακα αυτή αξιολογεί τη γενική αυτοαποτελεσματικότητα 

των νεαρών ατόμων ηλικίας 9-12 ετών. Έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα 

ελληνικά από τους Αλεξόπουλο και Ασημακοπούλου (Alexopoulos & 

Asimakopoulou, 2009. Ασημακοπούλου, 2005).  Για τη μέτρηση της ικανότητας των 

παιδιών για την διαχείριση προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Διαχείρισης 

Προβλημάτων για παιδιά και εφήβους (Coping Scale for Children and Youth-CSCA, 

Brodzinsky, Elias, Steiger, Simon, Gill & Hitt, 1992).  Αποτελείται από 28 ερωτήσεις 

τύπου Likert 4 σημείων (όπου 1 = Ποτέ και 4 = Πολύ Συχνά) και περιλαμβάνει 

τέσσερις (4) υποκλίμακες: α) Αναζήτηση βοήθειας β) Γνωστική-Συμπεριφορική 
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Επίλυση Προβλημάτων, γ) Γνωστική Αποφυγή δ) Συμπεριφορική Αποφυγή.  Η 

κλίμακα Άγχους Κατάστασης και Ιδιοσυγκρασιακού Άγχους για Παιδιά είναι 

κλίμακα που αξιολογεί το επίπεδο άγχους κατάστασης και το ιδιοσυγκρασιακό άγχος 

ή άγχος προδιάθεσης σε νεαρά άτομα ηλικίας 9 έως 12 ετών.  

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων διακύμανσης σχετικά με την επίδραση 

των δημογραφικών χαρακτηριστικών στους μαθητές με κανονικές επιδόσεις στην 

κύρια φάση της έρευνας, εμφανίστηκε πολύ μικρή επίδραση και των τριών 

παραγόντων.  Αναφορικά με τον παράγοντα Φύλο, η επίδραση αυτή αφορούσε την 

ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων με τα αγόρια να εμφανίζουν σχετικά λίγο 

περισσότερες ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων και τον παράγοντα του 

ιδιοσυγκρασιακού άγχους, όπου τα κορίτσια έδειξαν λίγο πιο αυξημένο άγχος σε 

σχέση με τα συνομήλικα αγόρια που συμμετείχαν στην έρευνα.  Ο παράγοντας Τάξη 

εμφάνισε πολύ μικρή επίδραση στον παράγοντα των δυνατοτήτων και δυσκολιών και 

στο ιδιοσυγκρασιακό άγχος με τους μαθητές της Ε΄ τάξης να δείχνουν σχετικά 

περισσότερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και πιο αγχωτικό 

χαρακτήρα από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.  Τέλος, ο παράγοντας Περιοχή είχε 

ελάχιστη επίδραση στην ψυχική ανθεκτικότητα και την αυτοεκτίμηση με τους 

μαθητές των αστικών περιοχών να εμφανίζουν σχετικά μεγαλύτερες μέσες τιμές και 

για τις δυο αυτές μεταβλητές.  Μικρή επίδραση εμφάνισε, ακόμα, στην ικανότητα 

διαχείρισης προβλημάτων και στο ιδιοσυγκρασιακό άγχος, με τους μαθητές από τις 

ημιαστικές-αγροτικές περιοχές να δείχνουν σχετικά λίγο μεγαλύτερες μέσες τιμές από 

τους μαθητές των αστικών περιοχών.  

Στους μαθητές με ΜΔ δεν εμφανίστηκε καμιά επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών.  Όμως, οι μαθητές με κανονικές επιδόσεις εμφάνισαν υψηλότερη 

ψυχική ανθεκτικότητα, αυτοεκτίμηση και αυτοαποτελεσματικότητα, ενώ οι μαθητές 

με ΜΔ εμφάνισαν υψηλότερες μέσες τιμές στην ικανότητα διαχείρισης 

προβλημάτων, στον παράγοντα των δυνατοτήτων και δυσκολιών, στο 

ιδιοσυγκρασιακό άγχος και στο άγχος κατάστασης5(Παπακωνσταντινοπούλου, 2018).  

 

 

 

 

                                                           
5 Διδακτορικό, Α. Παπακωνσταντινοπούλου. 2018, σελ. 102-129 
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2.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ερευνητικές προσπάθειες που 

έχουν καταδείξει τη σημασία μιας σειράς παραγόντων μηχανισμών στη διαμόρφωση 

της ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους.  Η ανθεκτικότητα προϋποθέτει την 

ύπαρξη άγχους, κινδύνων ή σοβαρών δυσχερειών.  Επίσης, την καλή προσαρμογή 

των ατόμων και τέλος τη διαμεσολάβηση μιας σειράς ψυχοκοινωνικών πόρων, οι 

οποίοι βοηθούν τα άτομα να παρουσιάσουν καλή προσαρμογή (Luthar&Zelazo, 2003. 

Masten&Coatsworth, 1998).  Τέτοιοι πόροι είναι είτε ατομικοί, είτε οικογενειακοί 

είτε και περιβαλλοντικοί.  Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δυσχέρειες και τους 

πόρους των παιδιών και των νέων καθορίζει κάθε φορά το εξελικτικό αποτέλεσμα, 

δηλαδή την καλή προσαρμογή τους.  

Στα πλαίσια των τριών διαστάσεων της ανθεκτικότητας, οι προσπάθειες που 

καταβάλλει το άτομο για να αντιμετωπίσει το άγχος αλλά και γενικότερα τις 

δυσχέρειες, θεωρούνται ως σημαντικοί παράγοντες διαμεσολάβησης (Garmezy, 

1984).  Μέχρι σήμερα, δύο διαστάσεις των προσπαθειών αντιμετώπισης έχουν τύχει 

ερευνητικής μελέτης.  Η πρώτη διάσταση αφορά σε ενεργητικές προσπάθειες 

αντιμετώπισης, που εστιάζουν στο πρόβλημα ή στην προσέγγιση, δηλαδή σε 

προσπάθειες με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.  Η δεύτερη 

διάσταση αφορά σε προσπάθειες που εστιάζουν στο συναίσθημα ή στην αποφυγή, 

δηλαδή σε προσπάθειες μείωσης της ψυχολογικής πίεσης που αισθάνεται το άτομο, 

κυρίως αποφεύγοντας την επαφή με τη δύσκολη κατάσταση, χωρίς να προσπαθήσει 

να την αλλάξει (Seiffge- Krenke, 2000).  Οι ενεργητικές προσπάθειες αντιμετώπισης 

θεωρούνται ότι προάγουν την καλή ψυχική υγεία και την ομαλή προσαρμογή, ενώ οι 

προσπάθειες προσαρμογής  συνδέονται συχνά με την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας και 

την κακή προσαρμογή των νέων. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί η διαπίστωση της φύσης και του ρόλου των 

στρατηγικών αντιμετώπισης των δυσχερειών στα πλαίσια της παιδικής και νεανικής 

ανθεκτικότητας.  Υπάρχουν τρεις κύριες προσεγγίσεις:  Πρώτον, ως απλές 

συνιστώσες της ανθεκτικότητας, δεύτερον, ως ψυχοκοινωνικούς πόρους στην 

υπηρεσία της ανθεκτικότητας, και τρίτον, εκείνη που τις μελετά ως προστατευτικούς 

παράγοντες που διαμεσολαβούν τη σχέση ανάμεσα στις συνθήκες άγχους ή 
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δυσχερειών και τη προσαρμογή του ατόμου.  Η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις τρεις 

προσεγγίσεις είναι δύσκολη, καθώς τα φαινόμενα που μελετώνται είναι σύνθετα και 

πολυεπίπεδα από τη φύση τους (Wright&Masten, 2005).  Οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης των δυσχερειών τη ζωής ως έννοια είναι ευρεία και συμπεριλαμβάνει 

μία σειρά από επιμέρους έννοιες, καθεμία από τις οποίες αλληλεπιδρά και 

ενδεχομένως διαμεσολαβείται από άλλες.  Επιπλέον, οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

των δυσχερειών  έχουν διαφορετική λειτουργική σημασία και διαδραματίζουν 

διαφορετικό ρόλο, ανάλογα με τις συνθήκες άγχους που αντιμετωπίζει το άτομο. 

Συγκεκριμένα, κάτω από ομαλές συνθήκες και υπό την απουσία ιδιαίτερου άγχους, το 

άτομο διαμορφώνει και στη συνέχεια εξοικειώνεται με  τη χρήση διαφόρων 

στρατηγικών αντιμετώπισης.  Δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά ένα 

ρεπερτόριο από στρατηγικές αντιμετώπισης, στις οποίες μπορεί να καταφύγει όταν οι 

συνθήκες γίνονται αντίξοες και απειλούν την καλή του προσαρμογή.  

Σε ομαλές περιπτώσεις, οι στρατηγικές αντιμετώπισης θεωρούνται ως 

ψυχοκοινωνικοί πόροι.  Αντίθετα, κάτω από συνθήκες υψηλού άγχους , δυσχερειών ή 

κινδύνου , οι στρατηγικές αντιμετώπισης αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες, οι 

οποίοι συντελούν στην εμφάνιση της ανθεκτικότητας.   

Τόσο τα γνωστικά όσο και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά του ατόμου φαίνεται 

να διαδραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο στη  διαδικασία  επιλογής των κατάλληλων 

προσαρμοστικών στρατηγικών αντιμετώπισης.  Είναι σημαντικό οι νέοι να 

διαμορφώσουν και να εξοικειωθούν από νωρίς στη ζωή τους με τη χρήση πολλαπλών 

στρατηγικών αντιμετώπιση, στις οποίες θα μπορούν να ανατρέξουν όταν τις 

χρειάζονται.  Η Hammond (2004) αναφέρεται στην καθοριστική επίδραση της 

μάθησης και της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη μιας σειράς ψυχοκοινωνικών 

δεξιοτήτων, όπως η αυτοεκτίμηση και η αυτό- αποτελεσματικότητα, η ταυτότητα του 

εαυτού, η αίσθηση σκοπού και ελπίδας στη ζωή, οι διαπροσωπικές ικανότητες και η 

επικοινωνία, και η ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο.  Τονίζει, επίσης, τη σημασία 

της συνεισφοράς του σχολείου και των δασκάλων στη διεύρυνση των οριζόντων των 

μαθητών ώστε να αναπτύσσουν νέα ενδιαφέροντα και να ανακαλύπτουν ευκαιρίες για 

συνεχή προσωπική ανάπτυξη. 6 

 

 

                                                           
6 Α. Σταλίκας, Π. Μυτσκίδου. Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία, σελ.141 
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2.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Ο βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η σχέση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας με τις στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής, όπως, επίσης, 

και ο ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας και των στρατηγικών αντιμετώπισης 

δυσχερειών ζωής στη σχολική επίδοση μαθητών δημοτικού.  

 

Οι ερευνητικέ υποθέσεις της έρευνας είναι οι επακόλουθες: 

Υπόθεση 1η: Η ψυχική ανθεκτικότητα παίζει θετικό ρόλο στη σχολική επίδοση. 

Υπόθεση 2η: Οι στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής επηρεάζουν θετικά τη     

σχολική επίδοση. 

Υπόθεση 3η: Οι μαθητές/τριες με υψηλότερη ψυχική ανθεκτικότητα θα 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής. 

 

 

 

 

 

 

3 ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

 

3.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Το δείγμα προήλθε από 4 τμήματα δύο Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ευόσμου.  Τα σχολεία 

επιλέχθηκαν με στόχο την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, αλλά και  την 

προθυμία του προσωπικού των σχολείων να συμμετάσχουν στην έρευνα.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προήλθαν με τυχαία δειγματοληψία από δημόσια 

σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης.  Στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες ήταν 

συνολικά 100 παιδιά από τα οποία 41 ήταν αγόρια (41%) και 56 κορίτσια (56%) 

προεφηβικής ηλικίας, και τρία (3%) άκυρα καθώς δεν απαντήθηκαν από τα παιδιά. 

Ειδικότερα, οι μαθητές ήταν κατανεμημένοι στην τελευταία τάξη του δημοτικού, 
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97μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης (97%) και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 11 έτη 

και 5 μηνών. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας και του πατέρα οι περισσότεροι 

μαθητές απάντησαν ότι έχουν τελειώσει Πανεπιστήμιο, ενώ λίγοι ήταν εκείνοι που 

απάντησαν ότι έχουν τελειώσει Λύκειο και ακόμα λιγότεροι εκείνοι που απάντησαν 

ότι οι γονείς ήταν στο επίπεδο του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού. 

 

 

3.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόβλημα της παρούσας μελέτης, καταλληλότερη 

κρίθηκε η ποσοτική μέθοδος, η οποία προσδιορίζει αποτελεσματικότερα τάσεις ή 

εξηγήσεις.  Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία 

συμπλήρωσαν οι μαθητές των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους.7 

 

 

 

 

3.2.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχαν ερωτήματα για την αξιοποίηση των 

δημογραφικών παραγόντων.  Συγκεκριμένα ζητήθηκαν πληροφορίες για το φύλο, την 

ηλικία και το σχολείο στο οποίο φοιτούν.  Επιπλέον, οι μαθητές ρωτήθηκαν για το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους καθώς και ποια άτομα βρίσκονται στην 

οικογένειά τους και με ποιους μένουν στο σπίτι. 

 

3.2.2. ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Για τη διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα των Child και YouthResilienceMeasurere (CYRM)των Ungar&Liebenberg 

(2011) η οποία αποτελείται από 26 ερωτήσεις που σχετίζονταν με  αντιδράσεις των 

παιδιών σε διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, με συντελεστή αξιοπιστίας 

                                                           
7 Βλέπε ‘’παράρτημα’’. 
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cronbach’sa=0,84.  Οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ τριών πιθανών 

απαντήσεων της κλίμακας όχι / μερικές φορές / ναι.  Η κλίμακα συνίσταται από τρεις 

υποκλίμακες για ατομικά χαρακτηριστικά.  Σχέσεις με το/τα σημαντικά άλλα 

πρόσωπα, και πλαίσιο, και η κάθε μία από αυτές αποτελείται από διακριτές 

υποκλίμακες.  Ακριβέστερα, η υποκλίμακα ατομικά χαρακτηριστικά αφορά 

προσωπικές δεξιότητες (π.χ. «Μοιράζεσαι πράγματα με τους ανθρώπους γύρω σου;»)  

υποστήριξη από συνομηλίκους (π.χ. «Έχεις φίλους που νοιάζονται για σένα;») και 

κοινωνικές δεξιότητες (π.χ.«Ξέρεις που θα πας να ζητήσεις βοήθεια όταν τη 

χρειάζεσαι;» ).  Το ενδιαφέρον από το σημαντικό άλλο πρόσωπο αναφέρεται στην 

ικανοποίηση βιολογικών φυσικών αναγκών (π.χ. «Είναι αρκετό για σένα να τρως στο 

σπίτι όταν πεινάς;») και ψυχολογικών αναγκών(π.χ. «Γνωρίζεις από πού προέρχεται η 

οικογένειά σου ή το ιστορικό της;»).  Το πλαίσιο του παιδιού αναφέρεται στην 

υποστήριξη που μπορεί να λάβει από τη θρησκεία(π.χ. «πηγαίνεις στην εκκλησία;») , 

από το σχολείο (π.χ. «Είναι σημαντικό για εσένα να τα πηγαίνεις καλά στο σχολείο;») 

και από την πολιτισμική κοινότητα (π.χ. «Προσπαθείς να ολοκληρώσεις 

δραστηριότητες που έχεις ξεκινήσει;»).  Όσο πιο υψηλή η τιμή τόσο πιο υψηλή η 

ανθεκτικότητα 

 

3.2.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής των συμμετεχόντων εξετάστηκαν με 

την κλίμακα αυτοαναφοράς A-COPE των Pattersonκαι McCubbin (1987).  Η κλίμακα 

αυτή μελετά πως οι έφηβοι μπορούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις που 

θα παρουσιαστούν στη ζωή τους.  Το ερωτηματολόγιο A-COPE εμπεριέχει 54 

ερωτήσεις που σχετίζονται με τις στρατηγικές που ακολουθούν οι μαθητές και τις 

ατομικές συμπεριφορές σε καταστάσεις άγχους.  Οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν 

μία από τις 5 πιθανές απαντήσεις της κλίμακας ποτέ / σπάνια / μερικές φορές / συχνά / 

πάντα. 

3.2.4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

Για τη σχολική επίδοση δόθηκαν στο τέλος του ερωτηματολογίου ερωτήσεις   που 

αναφέρουν πέντε βασικά μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική, Τέχνες, 

Ξένη γλώσσα) και οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 5 πιθανές 

απαντήσεις της κλίμακας καθόλου καλός / λίγο καλός / αρκετά καλός / πολύ καλός / 
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άριστος και ένας πίνακας για να συμπληρωθούν οι βαθμοί σε κάθε μάθημα αλλά και ο 

γενικός βαθμός και ο βαθμός του προηγούμενου τριμήνου.  

 

3.2.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

   Δόθηκε ένα σύνολο ερωτήσεων που αφορούσε τα προσωπικά και δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων όπως το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης των 

γονέων και τα άτομα που βρίσκονται στην οικογένεια και το σπίτι.    

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκε και εξασφαλίσθηκε η άδεια από τους 

διευθυντές/ διευθύντριες των σχολικών μονάδων, καθώς και η συναίνεση από τους 

γονείς των παιδιών. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε από τις 15 Φεβρουαρίου 

του 2019 έως και τις 19 Απριλίου του 2019. Σε όλα τα σχολεία, ύστερα από δια 

ζώσης επικοινωνία, υπήρχε η συγκατάθεση τόσο από τους διευθυντές/ διευθύντριες 

όσο και από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και ορίστηκε 

ημερομηνία συλλογής δεδομένων.  Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

κατάλληλο για παιδιά μέσης σχολικής ηλικίας, το οποίο περιελάμβανε τις ακόλουθες 

κλίμακες. 8  Η διαδικασία ολοκληρώθηκε για κάθε σχολικό τμήμα ξεχωριστά και 

διήρκησε περίπου μία διδακτική ώρα (40-45).  Στην έρευνα συμμετείχαν μόνο τα 

παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν επιστρέψει συμπληρωμένες τις σχετικές υπεύθυνες 

δηλώσεις, ενώ τονίστηκε προφορικά ότι η συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα ήταν 

εθελοντική για τα ίδια.  Ωστόσο, κανένα παιδί δεν αρνήθηκε να συμπληρώσει τα 

ερωτηματολόγια.  Κατόπιν, μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια στους/ στις μαθητές/-

τριες και δόθηκαν προφορικά οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις από την 

ερευνήτρια, παρόλο που η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υπήρχε κατανοητά 

διατυπωμένη στην αρχή κάθε ερωτηματολογίου.  Τονίστηκε ότι τα ερωτηματολόγια 

είναι ανώνυμα και δεν θα έπρεπε να γράψουν πουθενά το όνομά τους.  Τους 

ζητήθηκε να τα συμπληρώσουν με ειλικρίνεια, ενώ διευκρινίστηκε ότι οι απαντήσεις 

είναι εμπιστευτικές και ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές ο δάσκαλος/α τους, οι 

συμμαθητές/τριες ή οι γονείς τους.  Η ερευνήτρια ήταν παρούσα σε όλη τη διάρκεια 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και απαντούσε σε ερωτήσεις των παιδιών που 

                                                           
8 Βλ. ‘’παράρτημα’’ 



 

23 
 

προέκυπταν.  Σημειώνεται, τέλος, ότι σε όλες τις περιπτώσεις η συνεργασία της 

ερευνήτριας με τους διευθυντές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων ήταν 

πολύ καλή και δεν προέκυψαν προβλήματα.  

 

4.1. ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

   Η ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με καλή σχολική επίδοση και τα συστατικά 

κυμάνθηκαν από 2,56 έως 2,87.  Προκειμένου να ελεγχθεί εάν διαφέρουν οι μαθητές 

με την επιτυχημένη σχολική επίδοση από τους μαθητές με την αποτυχημένη σχολική 

επίδοση ως προς τα συστατικά της ψυχικής ανθεκτικότητας   έγινε ανάλυση με t-test 

(β. Πίνακας 1).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μαθητές με καλή σχολική επίδοση 

φαίνεται να έχουν περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα από τους μαθητές με 

αποτυχημένη σχολική επίδοση.  Οι μαθητές δεν διέφεραν στην υποστήριξη 

βιολογικών φυσικών αναγκών, στην υποστήριξη από θρησκεία και στην υποστήριξη 

από την κοινότητα.  

 

Πίνακας 1: Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και αποτελέσματα από   t-test για τις 

διαφορές της ομάδας των μαθητών με την επιτυχημένη σχολική επίδοση από την 

ομάδα των μαθητών με την αποτυχημένη σχολική επίδοση όσον αφορά τα συστατικά 

της ψυχικής ανθεκτικότητας. 

 

Ψυχική 

ανθεκτικότητα  Σχολική επίδοση Μ.Ο. Τ.Α. t (1, 95)* 

Προσωπικές 

δεξιότητες 

Επιτυχημένη   2,56 0,27  

7.20 Αποτυχημένη  2,11 0,33 

Υποστήριξη 

από 

συνομηλίκους 

Επιτυχημένη  2,86 0,24  

8.50 Αποτυχημένη  2,36 0,28 

Προσωπικές 

κοινωνικές 

δεξιότητες 

Επιτυχημένη 2,76 0,20  

10.73 Αποτυχημένη 2,22 0,28 

Υποστήριξη 

βιολογικών 

φυσικών 

αναγκών 

Επιτυχημένη 2,74 0,30  

0,14 Αποτυχημένη 2,73 0,35 
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Ψυχολογική 

υποστήριξη 

Επιτυχημένη 2,81 0,32  

8.40 Αποτυχημένη 2,23 0,32 

Υποστήριξη 

από θρησκεία 

Επιτυχημένη 2,62 0,36  

0,67 Αποτυχημένη 2,57 0,37 

Υποστήριξη 

από το 

σχολείο 

Επιτυχημένη 2,87 0,23  

5.50 Αποτυχημένη 2,59 0,25 

Υποστήριξη 

από την 

κοινότητα  

Επιτυχημένη 2,68 0,27  

-0,81 Αποτυχημένη 2,73 0,,22 

*: t(1, 95) <0,67, p >0,05, t(1, 95) >0,67, p < 0,01. 

 

Στον πίνακα 1 παρατηρείται ότι οι Μ.Ο (Μέσοι Όροι) των επιτυχημένων επιδόσεων 

όσον αφορά τα στατιστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι μεγαλύτεροι από την 

αποτυχημένη επίδοση.  Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό ότι η ψυχική 

ανθεκτικότητα επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση.  Η 1η Υπόθεση ως επί το 

πλείστο επιβεβαιώθηκε και η ψυχική ανθεκτικότητα παίζει θετικό ρόλο στη σχολική 

επίδοση. 

 

4.2. ΣΤΡΑΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

Οι στρατηγικές διαχείρισης των δυσχερειών ζωής με βάση τους μαθητές με 

επιτυχημένη σχολική επίδοση και τα συστατικά κυμάνθηκαν από  1,94 έως 4,42. 

Προκειμένου να ελεγχθεί εάν διαφέρουν οι μαθητές με την επιτυχημένη σχολική 

επίδοση από τους μαθητές με την αποτυχημένη σχολική επίδοση ως προς τα 

συστατικά των στρατηγικών αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής, έγινε ανάλυση με t-test 

(β. Πίνακα 2).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές με επιτυχημένη σχολική 

επίδοση μπορούν να χρησιμοποιήσουν ευκολότερα τις στρατηγικές αντιμετώπισης 

για να διαχειριστούν δυσχερείς καταστάσεις, ενώ οι μαθητές με αποτυχημένη 

σχολική επίδοση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα τις στρατηγικές 

διαχείρισης για να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους.  

 

Πίνακας 2: Μέσος όρος, τυπική απόκλιση και αποτελέσματα από  t-test για τις 

διαφορές της ομάδας των μαθητών με την επιτυχημένη σχολική επίδοση από την 
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ομάδα των μαθητών με την αποτυχημένη σχολική επίδοση όσον αφορά τις 

στρατηγικές διαχείρισης των δυσχερειών της ζωής  

 

Στρατηγικές διαχείρισης 

των δυσχερειών της ζωής 
Σχολική επίδοση Μ.Ο Τ.Α t (1, 95)* 

Βοήθεια στους άλλους Επιτυχημένη 4,10 0,52  

6.33 Αποτυχημένη 3,35 0,61 

Αποφυγή  Επιτυχημένη 2,48 0,38  

1,30 Αποτυχημένη 2,36 0,48 

Εξωτερίκευση 

συναισθημάτων  

Επιτυχημένη 1,94 0,74  

-2.45 Αποτυχημένη 2,34 0,75 

Κοινωνικές 

δραστηριότητες 

Επιτυχημένη 4,31 0,45  

1.05 Αποτυχημένη 4,21 0,47 

Αλληλεπίδραση στην 

οικογένεια 

Επιτυχημένη 4,37 0,36 8.55 

 Αποτυχημένη 3,41 0,73 

Αναζήτηση θρησκευτική 

υποστήριξη 

Επιτυχημένη 2,78 0,51  

1.45 Αποτυχημένη 2,63 0,4 

Φυσικές αποκλείσεις  Επιτυχημένη 4,42 0,4  

1.34 Αποτυχημένη 4,30 0,43 

Παθητικές αποκλείσεις Επιτυχημένη 4,12 0,33  

,70 Αποτυχημένη 4,06 0,44 

κάθαρση Επιτυχημένη 3,78 0,39  

3.10 Αποτυχημένη 3,53 0,33 

Με χιούμορ Επιτυχημένη 3,50 0,55  

.59 Αποτυχημένη 3,57 0,55 

Αναζητώντας 

επαγγελματική 

υποστήριξη  

Επιτυχημένη 2,40 0,67  

1.03 Αποτυχημένη 2,24 0,74 

Θετικές απεικονίσεις Επιτυχημένη 3,98 0,41  

6.96 Αποτυχημένη 3,30 0,53 

Βασιζόμενος στον εαυτό Επιτυχημένη 4,25 0,51 3.30 

 Αποτυχημένη 3,89 0,49 
*: t(1, 95) <1,45, p >0,05, t(1, 95) > 3,10, p < 0,01, t(1, 95)=-2.45, p < 0,05. 

 

Στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση από την οικογένεια είναι ο τρόπος 

αντιμετώπισης δυσχερειών με τη μεγαλύτερη χρήση από τους μαθητές με την 

επιτυχημένη σχολική επίδοση.  Ο τρόπος αντιμετώπισης που χρησιμοποιείται πιο 

συχνά από τους μαθητές με την αποτυχημένη σχολική επίδοση είναι οι κοινωνικές 

δραστηριότητες.  Οι κοινωνικές δραστηριότητες, η αναζήτηση θρησκευτικής 

υποστήριξης, οι φυσικές αποκλείσεις και το χιούμορ δεν έχουν μεγάλη διαφορά 

χρήσης ανάμεσα στους μαθητές με την επιτυχημένη και αποτυχημένη σχολική 

επίδοση.  Μα αυτόν τον τρόπο συμπεραίνεται ότι οι στρατηγικές διαχείρισης των 
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δυσχερειών στη ζωή παίζουν σημαντικά θετικό ρόλο στη σχολική επίδοση των 

παιδιών και επιβεβαιώνεται η 2η Υπόθεση.  

 

4.3. ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 
 

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας συσχετίσεων μεταξύ των συστατικών ανθεκτικότητας 

των μαθητών και των στρατηγικών διαχείρισης των δυσχερειών της ζωής για το 

συνολικό δείγμα και ανά σχολική επίδοση ( επιτυχημένη-αποτυχημένη ).  

 

 

 

 

Πίνακας 3: Συσχετίσεις μεταξύ των συστατικών ψυχολογικής ανθεκτικότητας των 

μαθητών και των στρατηγικών διαχείρισης των δυσχερειών της ζωής για το συνολικό 

δείγμα και ανά σχολική επίδοση (επιτυχημένη αποτυχημένη) 

 

 Προσωπικές δεξιότητες Υποστήριξη από 

συνομηλίκους 

Προσωπικές 

κοινωνικές δεξιότητες 

Υποστήριξη 

βιολογικών φυσικών 

αναγκών 

Ψυχολογική 

υποστήριξη 

Υποστήριξη από 

θρησκεία 

 

 Σ Ε. Α. Σ Ε. Α. Σ Ε. Α. Σ Ε. Α. Σ Ε. Α. Σ Ε. Α. 

Βοήθεια στους 

άλλους 

.65 0,4** 0,58** .57 0,29* 0,42* .41 0,02 0,01 .053 0,02 0,15 .66 0,54* 0,39 .06 0,13 0,31 

Αποφυγή  -

002 

0,1 0,1 -

,06 

0,28* 0,11 07 0,1 0,03 0 0,11 0,14 13 0,41** 0,12 04 0 0,08 

Εξωτερίκευση 

συναισθημάτων 

-40 0,32** 0,35* -
27 

0,2 0,07 -
24 

0,08 0,09 -05 0,11 0,04 -45 0,43** 0,35* -
03 

0,04 0,13 

Κοινωνικές 

δραστηριότητες 

26 0,32* 0,15 04 0,11 0,08 08 0,14 0,14 16 0,1 0,25 10 0,07 0,005 03 0,07 0,2 

Αλληλεπίδραση 

στην 

οικογένεια 

63 0,28* 0,5** 55 0,23 0,23 55 0,1 0,16 10 0,04 0,19 70 0,56** 0,46** 18 0,16 0,52** 

Αναζήτηση 

θρησκευτική 

υποστήριξη 

15 0,04 0,15 12 0,58 0,26 24 0,23 0,16 08 0,09 0,45** 006 0,11 0,12 12 0,19 0,05 

Φυσικές 

αποκλείσεις 

29 0,25 0,3 19 0,79 0,23 23 0,32* 0,05 17 0,08 0,28 28 0,27* 0,23 03 0,004 0,07 

Παθητικές 

αποκλείσεις 

12 0,005 0,15 02 0,1 0,08 09 0,15 0,02 10 0,15 0,05 16 0,14 0,16 -
08 

0,15 0 

κάθαρση 04 0,29* 0,01 29 0,15 0,11 35 0,03 0,49** 02 0,13 0,3 21 0,04 0,02 -
22 

0,36** 0,04 

Με χιούμορ 
-02 0,06 0,06 01 0,03 0,12 -

06 

0,16 0,27 -04 0,02 0,07 -07 0,004 0,11 13 0,25* 0,09 

Αναζητώντας 

επαγγελματική 

υποστήριξη 

005 0,01 0,15 -
03 

0,09 0,22 -
01 

0,23 0,04 -14 0,16 0,12 -07 0,3* 0,02 -
02 

0,04 0,17 

Θετικές 

απεικονίσεις 

61 0,46** 0.34* 55 0,21 0,39* 41 0,17 0,24 09 0,03 0,18 58 0,5** 0,09 -
07 

0,23 0,01 

Βασιζόμενος 30 0,12 0,2 22 0,05 0,16 17 0,03 0,2 09 0,02 0,22 32 0,07 0,29 -

23 

0,35** 0,09 
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Σ= Σύνολο συμμετεχόντων, Ε= Επιτυχημένη σχολική επίδοση, Α= Αποτυχημένη 

σχολική επίδοση  

 
Σύμφωνα με τον πίνακα συσχετίσεων ανάμεσα στην ψυχική ανθεκτικότητα και 

τις στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής σε σχέση με τη σχολική 

επίδοση, παρατηρείται ότι όσον αφορά τις προσωπικές δεξιότητες οι μαθητές με 

επιτυχημένη σχολική επίδοση χρησιμοποιούν κοινωνικές δραστηριότητες και 

αλληλεπίδραση της οικογένειας και λιγότερο τη βοήθεια στους άλλους, την 

εξωτερίκευση συναισθημάτων και τις θετικές απεικονίσεις, ενώ οι μαθητές με 

αποτυχημένη σχολική επίδοση χρησιμοποιούν πιο συχνά την εξωτερίκευση 

συναισθημάτων και τις θετικές απεικονίσεις ενώ λιγότερο τη βοήθεια στους 

άλλους και την αλληλεπίδραση της οικογένειας.  Σχετικά με την υποστήριξη από 

συνομηλίκους οι μαθητές με επιτυχημένη σχολική επίδοση χρησιμοποιούν τη 

βοήθεια από τους άλλους και την αποφυγή ενώ οι μαθητές με αποτυχημένη 

σχολική επίδοση χρησιμοποιούν τη βοήθεια από τους άλλους και τις θετικές 

απεικονίσεις.  Έπειτα, στην ψυχολογική υποστήριξη οι μαθητές με επιτυχημένη 

σχολική επίδοση χρησιμοποιούν βοήθεια από τους άλλους, φυσικές αποκλείσεις 

και αναζήτηση επαγγελματικής υποστήριξης ενώ οι μαθητές με αποτυχημένη 

σχολική επίδοση χρησιμοποιούν εξωτερίκευση συναισθημάτων ενώ φαίνεται ότι 

και οι δύο ομάδες μαθητών δεν χρησιμοποιούν συχνά την αλληλεπίδραση στην 

οικογένεια.  Τέλος, στην υποστήριξη από το σχολείο οι μαθητές με επιτυχημένη 

σχολική επίδοση βοηθούν τους άλλους και τείνουν προς την αποφυγή και οι 

μαθητές με αποτυχημένη σχολική επίδοση χρησιμοποιούν φυσικές αποκλείσεις. 

Παρατηρείται πως και οι δύο ομάδες μαθητών δεν χρησιμοποιούν ως στρατηγική 

αντιμετώπισης τις παθητικές αποκλείσεις και το να βασίζονται στον εαυτό τους.  

 

 

 

στον εαυτό 

Υποστήριξη από το σχολείο Υποστήριξη από την κοινωνία 

Σ Ε. Α. Σ Ε. Α. 

.46 0,26* 0,27 .10 1 0,01 

-19 0,29* 0,32 -15 0,08 0,24 

-30 0,21 0,23 02 0,1 0,21 

-005 0,05 0,26 -03 0,07 0,08 

44 0,19 0,17 -13 0,01 0,23 

06 0,09 0,22 -19 0,19 0,33 

16 0,002 0,27 -09 0,07 0,08 

-06 0,02 0,22 -01 0,07 0,09 

05 0,005 0,37* -15 0,14 0.12 

-12 0,03 0,24 18 0,19 0,14 

-15 0,21 0,28 -01 0,03 0,05 

54 0,47** 0,21 -13 0,14 0,02 

14 0,01 0,09 -28 0,18 0,5* 
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5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η ψυχική 

ανθεκτικότητα και οι στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ζωής παίζουν 

θετικό ρόλο στην σχολική επίδοση παιδιών του δημοτικού.  

 

5.1. ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 

Σύμφωνα με την πρώτη ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας που αναφέρεται 

στη σύνδεση της ψυχικής ανθεκτικότητας, των στρατηγικών αντιμετώπισης 

δυσκολιών με τη σχολική επίδοση των μαθητών, επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα της 

έρευνας καθώς γίνεται αντιληπτό ότι η ψυχική ανθεκτικότητα συνδέεται στενά με τη 

σχολική επίδοση των παιδιών στο σχολείο.  Το σχολείο, ανταποκρινόμενο στις 

ανάγκες της κοινωνίας , καλείται να λειτουργήσει ως υπόβαθρο ενδυνάμωσης της 

ψυχικής ανθεκτικότητας εστιάζοντας στις δυνατότητες των ατόμων και των 

συστημάτων (Cefai, 2011; Χατζηχρήστου, 2015).   Στις τάξεις που χαρακτηρίζονται 

από ψυχική ανθεκτικότητα, όλα τα παιδιά είναι έχουν επιτυχίες σε συναισθηματικό 

και σχολικό επίπεδο (Doll, Zucker&Brehm, 2009, σελ. 31). 

Η σχέση ανάμεσα στη σχολική επίδοση και τη ψυχική ανθεκτικότητα και με τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης δυσκολιών είναι αμοιβαία σύμφωνα με ερευνητικά 

δεδομένα.   Ο πρώτος παράγοντας βρίσκεται σε συνεχή συσχέτιση και επιρροή με το 

δεύτερο και μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αυτοπροσαρμογής του παιδιού, τόσο η 

σχολική επίδοση όσο και η ψυχική ανθεκτικότητα αλλά και η σχέση τους μέσα από 

την οποία αναδύονται αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι αλληλένδετες και αποτελούν 

συγκοινωνούντα δοχεία (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000). 

 

 

5.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ 

ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

Σύμφωνα με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση που τέθηκε πριν την πραγματοποίηση 

της έρευνας, η οποία ανέφερε ότι στους ανθρώπους, στους οποίους η ψυχική 

ανθεκτικότητα εκδηλώνεται σε μεγάλο βαθμό, είναι και εκείνοι που γνωρίζουν πώς 

να επιλέγουν σωστά στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερών καταστάσεων 

επαληθεύεται από τα αποτελέσματα της έρευνας.  Γίνεται αντιληπτό ότι οι ψυχικά 

ανθεκτικοί άνθρωποι γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν καταστάσεις άγχους.  Με 

αυτόν τον τρόπο συμπεραίνεται ότι τα παιδιά που είναι ψυχικά ανθεκτικά γνωρίζουν 

να χρησιμοποιούν τις στρατηγικές αντιμετώπισης και η σχολική τους επίδοση να 

είναι πολύ καλή.  Αυτό παρατηρείται και στο πλήθος των παιδιών στα οποία 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα.   Πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και δεξιότητες 
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του παιδιού όπως το επίπεδο δραστηριότητας και κοινωνικότητας, η νοημοσύνη, οι 

δεξιότητες επικοινωνίας (γλώσσα, ανάγνωση), καθώς και ο αυτοέλεγχος (Werner, 

1989) θεωρούνται ότι λειτουργούν προστατευτικάγια την ψυχολογική του επάρκεια 

και την ψυχική του υγεία (Garmezy,1993; Μόττη-Στεφανίδη, 2006).  Υπάρχουν 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των ίδιων των ατόμων ή επίσης των πλαισίων στα οποία 

ανήκουν τα άτομα, τα οποία αμβλύνουν τις συνέπειες των δυσμενών καταστάσεων 

και επιτρέπουν στους μαθητές να επιτύχουν παρά τους υψηλούς παράγοντες 

επικινδυνότητας (Esquivel, Doll, & Oades-Sese, 2011).  Για παράδειγμα το χιούμορ 

ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, αποτελεί έναν προστατευτικό παράγοντα 

για το παιδί που μπορεί να αξιοποιήσει όταν βιώνει μια δύσκολη κατάσταση 

Ουσιαστικά οι προστατευτικοί παράγοντες αποτελούν τις δυνατότητες που είναι 

σημαντικές όταν τα επίπεδα επικινδυνότητας είναι υψηλά (Masten, 1999. 

Masten&Reed, 2002). 

 

 

 

 

 

 

5.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η παρούσα έρευνα μελετά την ψυχική ανθεκτικότητα και τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης δυσχερειών σε σχέση με τη σχολική επίδοση.  Η έρευνα αυτή 

περιορίζεται καθώς το δείγμα που συμμετείχε ήταν μικρό και η έρευνα έγινε σε μία 

μόνο περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Επίσης, τα αποτελέσματα είναι μεταβλητά καθώς 

περνούν τα χρόνια και για ένα πιο σίγουρο αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνεται μελέτη 

των στοιχείων αυτών ανά πέντε χρόνια.  Σε μελλοντικές έρευνες θα πρότεινα 

μεγαλύτερη δειγματοληψία και ποικιλία περιοχών ώστε τα αποτελέσματα να γίνονται 

αντιληπτά από ένα μεγαλύτερο πλήθος ατόμων.  Τέλος, θα μπορούσε να γίνει έρευνα 

για τα ίδια ευρήματα ανάμεσα σε δημόσια δημοτικά σχολεία και ιδιωτικά δημοτικά 

σχολεία για να θιχθεί και το θέμα της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.   

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι κύριοι στόχοι της παραπάνω ανάλυσης ήταν να εξεταστεί κατά πόσο παίζει 

σημαντικό ρόλο η ψυχική ανθεκτικότητα και οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

δυσχερειών της ζωής στην σχολική επίδοση των παιδιών.  Εξετάστηκαν μεμονωμένα 

η σχέση της ψυχικής ανθεκτικότητας με την σχολική επίδοση όπως και οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών της ζωής σε σχέση με την σχολική επίδοση.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης σχετικά με τη σχολική επίδοση των 

παιδιών σε σχέση με την ψυχική ανθεκτικότητα και τις στρατηγικές αντιμετώπισης 

δυσχερειών στη ζωή, διαφαίνεται ότι η σχολική επίδοση των παιδιών επηρεάζεται 

σημαντικά από την ψυχική ανθεκτικότητα του καθενός κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τα 

αποτελέσματα σχετικών ερευνών αλλά και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, κατά τις 
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οποίες ένα ψυχικά ανθεκτικό παιδί μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες και 

αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και στη σχολική του επίδοση.  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σχέση της ψυχικής ανθεκτικότητας με τη σχολική 

επίδοση, γίνεται κατανοητό από τα ευρήματα ότι για να χτιστεί μία καλή σχολική 

επίδοση σημαντικό κομμάτι αποτελεί και η ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου, καθώς 

εάν ένα παιδί δεν είναι ψυχικά ανθεκτικό τότε δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με ευκολία 

στις απαιτήσεις των σχολικών καθηκόντων του.  Τέλος, επαληθεύτηκε ότι ένα ψυχικά 

ανθεκτικό άτομο βρίσκεται σε πιο κατάλληλη θέση για να χρησιμοποιήσει σωστά τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης δυσχερειών ώστε να λύσει κάποια δυσκολία που μπορεί 

να αντιμετωπίσει στη ζωή του ακόμα και στο σχολικό περιβάλλον.  Έτσι, τα παιδιά 

που είναι ψυχικά ανθεκτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης δυσχερειών στη ζωή και να αποφεύγουν δυσφορείς καταστάσεις 

αποτελεσματικά.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ  
 

 

Πρόκειται να πάρεις μέρος σε μία έρευνα που εστιάζει πώς μελετούν και 

μαθαίνουν οι μαθητές σε σχέση με την ανθεκτικότητα ή αντοχή τους σε 

διάφορες δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν.  

 

Παρακαλώ, να διαβάσεις προσεκτικά κάθε μία από τις ερωτήσεις ή 

προτάσεις των ερωτηματολογίων που ακολουθούν και να απαντήσεις 

αυτό που πραγματικά πιστεύεις εσύ και αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε 

εσένα. Οι απαντήσεις σου δε θα βαθμολογηθούν (δεν υπάρχουν σωστές 

ή λάθος απαντήσεις), ούτε θα γίνουν γνωστές σε κανέναν άλλο εκτός 

από την ερευνήτρια. Επίσης, θα τηρηθεί ανωνυμία, δηλαδή δε χρειάζεται 

να αναφερθεί πουθενά το όνομά σου. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για επιστημονική έρευνα.  

 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος πτυχιακής εργασίας στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια  Φοιτήτρια 

Στεφάνου Γεωργία Έλλη Μήττα 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γνωστικής Τηλ.:  
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Ψυχολογίας  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Email: elliemitta@gmail.com 

 

 

 

 

Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου 

 

 

 

Κωδικός: 

 

Α. Δημογραφικά Στοιχεία  
 

 

Σχολείο: ................................................       

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ  

 

Φύλο: Αγόρι                  Ηλικία:...……        Τάξη:...........           Τμήμα:..........        

 

           Κορίτσι   

 

 

 Σπουδές μητέρας (Συμπλήρωσε ή σημείωσε Χ στο κουτάκι που ταιριάζει)  

 

Δημοτικό                         

Γυμνάσιο                         

Λύκειο                             

Πανεπιστήμιο / Τ.Ε.Ι.      

Μεταπτυχιακό                  

Διδακτορικό                     

Άλλο…………………………….  

 

Σπουδές πατέρα (Συμπλήρωσε ή σημείωσε Χ στο κουτάκι που ταιριάζει)  

 

Δημοτικό                         

Γυμνάσιο                         

Λύκειο                             

Πανεπιστήμιο / Τ.Ε.Ι.      

Μεταπτυχιακό                  

Διδακτορικό                     

Άλλο…………………………….  

 

Επάγγελμα μητέρας: ………………………………………………….. 
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Επάγγελμα πατέρα: …………………………………………………… 

 

Γράψε με ποιους ζεις ( παράδειγμα, μητέρα, πατέρα, θείο, θεία, παππού, γιαγιά, 

αδέρφια, φίλοι) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Γράψε ποιοι είναι στην οικογένειά σου ( παράδειγμα, μητέρα, πατέρας, 

αδερφός/οι, αδερφή/ες…)  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Β. Ψυχική ανθεκτικότητα  

Παρακάτω υπάρχουν ερωτήσεις γύρω από εσένα, το περιβάλλον σου και 

τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους. Οι απαντήσεις σου σε αυτές 

τις ερωτήσεις μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα πως διαχειρίζεσαι 

τις δυσκολίες  στην καθημερινότητά σου γενικά, αλλά και το ρόλο που 

παίζουν οι γύρω σου άνθρωποι στο πως διαχειρίζεσαι τις δυσκολίες και 

τις προκλήσεις.Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις 

 

Παρακαλώ κύκλωσε μία μόνο απάντηση στην κάθε ερώτηση 

 Όχι  Μερικές 

φορές 

Ναι 

1. Υπάρχουν άτομα στα οποία θέλεις 

να μοιάσεις; 
 

 
 

2. Μοιράζεσαι πράγματα με τους 

ανθρώπους γύρω σου; 

  
 

3. Είναι σημαντικό για εσένα να τα 

πηγαίνεις καλά στο σχολείο; 

  
 

4. Γνωρίζεις πώς να συμπεριφέρεσαι 

σε διαφορετικές καταστάσεις (όπως, στο 

σχολείο, στο σπίτι, στην εκκλησία ή το 

τζαμί); 
  

 

5. Πιστεύεις ότι οι γονείς σου 

γνωρίζουν πάντα που είσαι και τι κάνεις; 

  
 

6. Νοιώθεις πως οι γονείς σου 

γνωρίζουν πολλά πράγματα για σένα 

όπως, τι σε φοβίζει, τι σε κάνει 

ευτυχισμένο; 
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7. Είναι αρκετό για εσένα να τρως 

στο σπίτι όταν πεινάς; 

  
 

8. Προσπαθείς να ολοκληρώσεις 

δραστηριότητες που έχεις ξεκινήσει; 

  
 

9. Γνωρίζεις από πού προέρχεται η 

οικογένειά σου ή το ιστορικό της; 

  
 

10. Αρέσει στα άλλα παιδιά να 

παίζουν μαζί σου; 

  
 

11. Μιλάς στην οικογένειά σου για τα 

συναισθήματά σου (για παράδειγμα, όταν 

είσαι στενοχωρημένος ή φοβισμένος); 
  

 

12. Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν 

όπως θα ήθελες, μπορείς να τα 

διορθώσεις χωρίς να βλάψεις τον εαυτό 

σου ή τους άλλους όπως, να τους 

χτυπήσεις ή να τους πεις δυσάρεστα 

λόγια; 

  
 

13. Έχεις φίλους που νοιάζονται για 

σένα; 

  
 

14. Ξέρεις που θα πας να ζητήσεις 

βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι; 

  
 

15. Νοιώθεις πως ταιριάζεις με τα 

άλλα παιδιά; 

  
 

16. Νομίζεις ότι η οικογένειά σου 

ενδιαφέρεται για σένα όπως όταν είσαι 

άρρωστος ή όταν έχεις κάνεις κάποιο 

λάθος ή όταν περνάς μια δυσκολία; 
  

 

17. Νομίζεις πως οι φίλοι/ες σου 

ενδιαφέρονται για σένα όπως όταν είσαι 

άρρωστος, ή όταν κάνεις κάποιο λάθος ή 

όταν περνάς μια δυσκολία; 
  

 

18. Σε αντιμετωπίζουν δίκαια; 

  
 

19. Έχεις ευκαιρίες να δείξεις στους 

άλλους ότι μεγαλώνεις και μπορείς να 

κάνεις πολλά πράγματα μόνος/η σου; 
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20. Γνωρίζεις σε ποια πράγματα είσαι 

καλός; 

  
 

21. Συμμετέχεις σε θρησκευτικά 

δρώμενα όπως στην εκκλησία ή το τζαμί; 

  
 

22. Πιστεύεις πως είναι σημαντικό να 

συμμετέχεις στην κοινωνία που ανήκεις; 

  
 

23. Νοιώθεις ασφαλής με την 

οικογένειά σου; 

  
 

24. Έχεις ευκαιρίες να μάθεις 

πράγματα που θα σου φανούν χρήσιμα 

όταν μεγαλώσεις όπως το να μαγειρεύεις; 
  

 

25. Σου αρέσει το πώς γιορτάζει η 

οικογένειά σου καταστάσεις όπως γιορτές 

ή να μαθαίνεις για τη κουλτούρα σου; 
  

 

26. Σου αρέσει το πώς γιορτάζει η 

κοινωνία σου καταστάσεις όπως 

εκδηλώσεις και γιορτές; 
  

 

27. Συζητάς για τα προβλήματά σου 

με τους γονείς σου; 

  
 

28. Μιλάς ευθέως για τα προβλήματά 

σου; 

  
 

29. Έχεις ζητήσει βοήθεια από 

ίδρυμα; 

  
 

30. Περιμένεις να απογοητευτείς από 

καταστάσεις; 

  
 

31. Αποδέχεσαι τις αντοχές και τα 

όριά σου; 

  
 

32. Θα μιλήσεις με το άτομο που το 

αφορά το πρόβλημα; 

  
 

33. Συμπεριφέρεσαι σαν να μην έχει 

συμβεί τίποτα; 
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34. Επιτρέπεις να σε καταβάλει ο 

θυμός; 

  
 

35. Ανησυχείς εφόσον το πρόβλημα 

έχει λυθεί; 

  
 

36. Σκέφτεσαι για το πρόβλημα και 

τρόπους για τη λύση του; 

  
 

37. Συμβιβάζεσαι; 

  
 

38. Εκδηλώνεις το θυμό/ απελπισία 

σου; 

  
 

39. Αποδέχεσαι ότι θα υπάρχουν 

πάντα προβλήματα; 

  
 

40. Σκέφτεσαι τα προβλήματα μόνο 

όταν αυτά εμφανίζονται; 

  
 

41. Ψάχνεις πληροφορίες σε 

περιοδικά κ.α.; 

  
 

42. Προσπαθείς να μην σκέφτεσαι το 

πρόβλημα; 

  
 

43. Καταναλώνεις αλκοόλ ή 

ναρκωτικά; 

  
 

44. Ζητάς βοήθεια από άτομα που 

βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με 

σένα; 
  

 

45. Ζητάς βοήθεια από τους φίλους 

σου; 

  
 

46. Αν η κατάσταση είναι μη 

ανατρέψιμη θα σταματήσεις να 

ασχολείσαι; 
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Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

Στις επόμενες ερωτήσεις απάντησε πόσο συχνά εφαρμόζεις την κάθε μία 

από τις παρακάτω συμπεριφορές όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες ή 

αισθάνεσαι πίεση. 

 

Παρακαλώ κύκλωσε αυτό που ταιριάζει σε σένα 

  

 

Ποτέ 

 

Σχεδόν 

ποτέ 

 

Μερικές 

φορές 

 

 

Συχνά 

Τις 

περισσότερες 

φορές 
1. Υπακούω στους  κανόνες και 

στις απαιτήσεις των γονιών 1 2 3 4 5 

2.Διαβάζω 1 2 3 4 5 

3.Προσπαθώ να είμαι αστείος 

και να ξεκαθαρίζω τα πάντα 1 2 3 4 5 

4.Απολογούμαι σε άτομα 1 2 3 4 5 

5.Ακούω μουσική 1 2 3 4 5 

6.Μιλάω σε δασκάλους ή 

συμβούλους στο σχολείο 
1 2 3 4 5 
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σχετικά με το τι με απασχολεί 

7.Τρώω φαγητό 1 2 3 4 5 

8.Προσπαθώ να μείνω μακριά 

από το σπίτι όσο το δυνατόν 

περισσότερο 1 2 3 4 5 

9.Χρησιμοποιώ φάρμακα με 

συνταγή γιατρού 1 2 3 4 5 

10.Συμμετέχω συχνά σε 

δραστηριότητες στο σχολείο 1 2 3 4 5 

11.  Πηγαίνω για ψώνια, 

αγοράζω πράγματα που μου 

αρέσουν 1 2 3 4 5 

12. Προσπαθώ να συνεργάζομαι 

με του γονείς μου και να μιλάω 

για αυτά που σκέφτομαι 1 2 3 4 5 

13.Προσπαθώ να βελτιώσω τον 

εαυτό μου (να παίρνω 

καλύτερους βαθμούς κ.α.) 1 2 3 4 5 

14. Κλαίω 1 2 3 4 5 

15. Προσπαθώ να βλέπω τα 

θετικά πράγματα στη ζωή 1 2 3 4 5 

16. Έχω φίλο ή φίλη 1 2 3 4 5 

17. Κάνω βόλτες με το 

αυτοκίνητο 1 2 3 4 5 

18. Λέω όμορφα πράγματα 

στους άλλους 1 2 3 4 5 

19. Θυμώνω και φωνάζω στους 

ανθρώπους 1 2 3 4 5 

20. Λέω αστεία και έχω χιούμορ 1 2 3 4 5 

21. Μιλάω στον υπουργό, στον 

παπά ή στο ραβίνο 1 2 3 4 5 

22. Μιλάω νευρικά όταν 

διαμαρτύρομαι στην οικογένειά 

μου 1 2 3 4 5 

23. Πηγαίνω στην εκκλησία 1 2 3 4 5 

24. Χρησιμοποιώ φάρμακα (όχι 

απαραίτητα με συνταγή 

γιατρού) 1 2 3 4 5 

25. Οργανώνω τη ζωή μου και 

το τι έχω να κάνω 1 2 3 4 5 



 

41 
 

26. Ορκίζομαι 1 2 3 4 5 

27. Δουλεύω σκληρά για τις 

εργασίες του σχολείου  1 2 3 4 5 

28. Κατηγορώ άλλους για κάτι 

που συμβαίνει 1 2 3 4 5 

29. Βρίσκομαι κοντά σε κάποιον 

που νοιάζομαι 1 2 3 4 5 

30. Προσπαθώ να βοηθήσω τους 

άλλους με τα προβλήματά τους 1 2 3 4 5 

31. Μιλάω στη μητέρα μου για 

κάτι που με απασχολεί 1 2 3 4 5 

32. Προσπαθώ μόνος μου να 

αντιμετωπίσω τα προβλήματά 

μου 1 2 3 4 5 

33. Ασχολούμαι με χόμπι 1 2 3 4 5 

34. Δέχομαι συμβουλές από 

κάποιον ειδικό 1 2 3 4 5 

35. Προσπαθώ να κρατήσω 

φιλίες ή κάνω νέους φίλους 1 2 3 4 5 

36. Δεν θεωρώ σημαντικό να 

αναλύω μόνος μου τα 

προβλήματά μου 1 2 3 4 5 

37. Πηγαίνω στον 

κινηματογράφο 1 2 3 4 5 

38. Σκέφτομαι πως θα 

μπορούσαν να είναι τα 

πράγματα 1 2 3 4 5 

39. Μιλάω στον αδερφό ή 

αδερφή μου για τα 

συναισθήματά μου 1 2 3 4 5 

40. Παίρνω στα σοβαρά τη 

δουλειά μου 1 2 3 4 5 

41. Κάνω πράγματα με την 

οικογένειά μου 1 2 3 4 5 

42. Καπνίζω 1 2 3 4 5 

43.Βλέπω τηλεόραση 1 2 3 4 5 

44. Προσεύχομαι 1 2 3 4 5 

45. Προσπαθώ να δω τα καλά 

πράγματα σε δύσκολες 

καταστάσεις 1 2 3 4 5 
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46.Πίνω μπύρα, κρασί 1 2 3 4 5 

47. Προσπαθώ να  παίρνω δικές 

μου αποφάσεις 1 2 3 4 5 

48. Κοιμάμαι 1 2 3 4 5 

49.  Λέω άσχημα πράγματα 

στους άλλους γίνομαι 

σαρκαστικός 1 2 3 4 5 

50.  Μιλάω στον πατέρα μου για 

κάτι που με απασχολεί 1 2 3 4 5 

51.  Μιλάω νευρικά όταν 

διαμαρτύρομαι στους φίλους 

μου 1 2 3 4 5 

52.  Μιλάω στους φίλους μου 

για τα συναισθήματά μου 1 2 3 4 5 

53. Παίζω βιντεοπαιχνίδια, 

πινγκ-πονκ κ.α. 1 2 3 4 5 

54. Κάνω ασκήσεις ( όπως πάω 

για τρέξιμο, κάνω ποδήλατο 

κ.α.) 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι γύρω από την επίδοσή σου στο σχολείο. 

Συμπλήρωσε ότι ταιριάζει σε σένα. Σου θυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν 

λάθος απαντήσεις.  
 

 

 Καθόλου 

καλός 

Λίγο καλός Αρκετά 

καλός 

Πολύ 

καλός 

Άριστος 

1. Πόσο 

καλός/η 

αισθάνεσαι 

ότι είσαι στη 

γλώσσα; 

 

1 2 3 4 5 

2. Πόσο τα 

καταφέρνεις 

στη γλώσσα 

; 

1 2 3 4 5 

3. Πόσο 

καλό/η 

1 2 3 4 5 
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αισθάνεσαι 

ότι είσαι στα 

μαθηματικά; 

4. Πόσο τα 

καταφέρνεις 

στα 

μαθηματικά; 

1 2 3 4 5 

5. Πόσο 

καλός/η 

αισθάνεσαι 

ότι είσαι στη 

φυσική 

αγωγή/ 

γυμναστική; 

1 2 3 4 5 

6. Πόσο τα 

καταφέρνεις 

στη φυσική 

αγωγή/ 

γυμναστική; 

1 2 3 4 5 

7. Πόσο 

καλός 

αισθάνεσαι 

ότι είσαι 

στις τέχνες 

(μουσική, 

ζωγραφική); 

1 2 3 4 5 

8. Πόσο τα 

καταφέρνεις 

στις τέχνες 

(μουσική 

ζωγραφική(; 

1 2 3 4 5 

9. Πόσο 

καλός 

αισθάνεσαι 

ότι είσαι 

στις ξένες 

γλώσσες; 

1 2 3 4 5 

10. πόσο τα 

καταφέρνεις 

στις ξένες 

γλώσσες; 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωσε και το βαθμός σου στο προηγούμενο τρίμηνο. 
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ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ 

Νεοελληνική γλώσσα  

Μαθηματικά   

Φυσική αγωγή/ Γυμναστική  

Τέχνες (μουσική, ζωγραφική)   

Ξένες γλώσσες  

Γενικά στο σχολείο    

Βαθμός προηγούμενου τριμήνου  

 

 

 

 

 

 

Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.  

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η …………………………………………………. γονέας του/της μαθητ……. 

της ……. Τάξης …………………………………………. Δηλώνω υπεύθυνα ότι Επιτρέπω / Δεν Επιτρέπω 

στο παιδί μου τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια θα είναι 

ανώνυμα και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα δημοσιοποιηθούν πουθενά. Ωστόσο, 

θα επιθυμούσα την συναίνεσή σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Σας 

ευχαριστώ εκ των προτέρων Μήττα Έλλη.  

 

                                                                                           Ο δηλών/Η δηλούσα 
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