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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Η παρούσα µελέτη ολοκληρώνει έναν τετραετή κύκλο σπουδής στα ζητήµατα  της Ειδικής Αγωγής. Ευχαριστώ όλα τα µέλη 

∆ΕΠ του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για την κοινή µας πορεία στα 

ακαδηµαϊκά θέµατα. Ιδιαίτερα, τον Καθηγητή Γεώργιο Θ. Παυλίδη ο οποίος µε γενναιοδωρία προσέφερε ‘µυστικά’ από την 

πολύτιµη κλινική του εµπειρία στις Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες και τη ∆ιάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα που 

πουθενά δε θα µπορούσα να ανακαλύψω. Επίσης ως επιβλέποντας της πτυχιακής εργασίας µου, στάθηκε αρωγός και 

εµψυχωτής. Με το ειλικρινές ανθρώπινο ενδιαφέρον του και τις εύστοχες παρατηρήσεις του στο ακαδηµαϊκό σκέλος  είναι 

ο άνθρωπος τον οποίο θέλω µέσα από την καρδιά µου να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ επίσης τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Ιωάννη Αγαλιώτη για τις παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της ∆ιαφοροποιηµένης ∆ιδασκαλίας οι οποίες 

πιστεύω ότι άλλαξαν τον τρόπο σκέψης µου στα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Επίσης ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόρης 

Σίµος µε τα µαθήµατα του για τις συναισθηµατικές διαταραχές παιδιών και εφήβων µε ευαισθητοποίησε στις πιο σύνθετες, 

από όσο πίστευα στο παρελθόν, δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες. Ευχαριστώ επίσης τον 

Καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο ο οποίος µε τα σεµινάρια του στην ερευνητική µεθοδολογία και τη χρήση του SPSS 

ουσιαστικά µου έµαθε πώς να φέρω εις πέρας τούτη την εργασία.      

Τέλος θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στο σύζυγό µου Αλέξανδρο για τη δύναµη που µου έδωσε ώστε να 

ανταπεξέλθω  στη δηµιουργική ταραχή που έφεραν στη ζωή µας τα παιδιά µας, Ορέστης και Λυδία, τα τελευταία αυτά 

αξέχαστα τέσσερα χρόνια. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουµε πώς οι έφηβοι µε συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ αυτο-

αξιολογούνται σε κρίσιµα ζητήµατα για την ηλικία τους όπως η σχολική επίδοση, οι σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους και η διαγωγή τους. Επίσης επιδιώκουµε να ελέγξουµε την επίδραση αυτών των 

αξιολογήσεων στην αυτο-εκτίµησή τους. 

 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν οι έφηβοι µε ∆ΕΠ-Υ ώστε να ξεχωρίσουν οι τοµείς εκείνοι που παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη δυσλειτουργία και να οριστούν ως πεδίο έρευνας. Οι δυσκολίες που συνδέονται µε τη 

∆ΕΠ-Υ είναι πολλές & διάχυτες  σε όλα τα περιβάλλοντα ενεργοποίησης του ατόµου  επειδή 

προκύπτουν από την ελλειµµατική λειτουργία της αναστολής (Wehmeier & συνεργάτες, 2010). Οι 

δυσκολίες αυτές αντικατοπτρίζονται στις χαµηλές αυτο-αξιολογήσεις και στη χαµηλή αυτο-εκτίµηση 

των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ (Pfiffner & συνεργάτες, 1999). Παραδόξως, υπάρχουν έρευνες όπου τα άτοµα  

µε ∆ΕΠ-Υ απροσδόκητα δίνουν εξαιρετικά θετικές αυτο-αξιολογήσεις για τις επιδόσεις τους σε 

σύγκριση µε κριτήρια που µαρτυρούν την πραγµατική τους επίδοση. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό 

στη βιβλιογραφία ως  θετική πλασµατική προκατάληψη (positive illusory bias- PIB)(Owens, Goldfine, 

Evangelista, Hoza & Kaiser, 2007) 

 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη θεωρία της Susan Harter (1999) αναφορικά µε την αυτο-αντίληψη η 

οποία αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο για τη συζήτηση των αποτελεσµάτων µας. Εν ολίγοις η Harter 

υποστηρίζει ότι η αυτο-αντίληψη επηρεάζεται από την αξία που αποδίδει ο ίδιος ο έφηβος  στους 

σηµαντικούς τοµείς της ζωής του, καθώς και από την περίσκεψή του πάνω στις απόψεις  των 

σηµαντικών άλλων. Ειδικά στην εφηβεία επισηµαίνονται οκτώ σηµαντικοί τοµείς αυτο-αντίληψης -

σχολική επίδοση, κοινωνική αποδοχή, αθλητική επίδοση, φυσική εµφάνιση, διαγωγή, εργασιακή 

επίδοση, στενές φιλίες & ροµαντικές σχέσεις- οι οποίοι δηµιουργούν διαφορετικό  πλέγµα σχέσεων 

µεταξύ τους και µε την αυτο-εκτίµηση. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θέτουµε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα που 

είναι τα εξής: 

1. Πώς αξιολογούν οι έφηβοι µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ τις ακαδηµαϊκές τους δεξιότητες στο σύνολο 

των µαθηµάτων γενικά και στα φιλολογικά µαθήµατα ειδικότερα σε σχέση µε τον πραγµατικό 

σχολικό βαθµό στα αντίστοιχα? Η αυτο-εκτίµησή τους εξαρτάται από την αυτο-αξιολόγηση της 
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σχολικής επίδοσης ή τον πραγµατικό σχολικό βαθµό? 

2. Πώς αξιολογούν οι έφηβοι µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ τη διαγωγή και τις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους τους? Αντιλαµβάνονται τις κοινωνικές δυσκολίες? Η αυτο-αντίληψη των δυσκολιών 

επηρεάζει την αυτο-εκτίµησή τους? 

3.Ποιος παράγοντας µπορεί να προβλέψει καλύτερα την αυτο-εκτίµηση του εφήβου? Η ηλικία, ο 

σχολικός βαθµός, η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ ή η αυτο-αντίληψη που έχουν για τις ικανότητές 

τους σε ακαδηµαϊκό & κοινωνικό τοµέα?  

 

 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας δηλαδή στο ερευνητικό σκέλος, αρχικά καταρτίζεται το ερευνητικό 

πλάνο. Οι συµµετέχοντες είναι έφηβοι ηλικίας 13-18 ετών που ζουν σε Βέροια & Αλεξάνδρεια του Ν. 

Ηµαθίας. Ο  γενικός πληθυσµός των εφήβων στις περιοχές αυτές ανέρχεται σε 1.700  και 500 άτοµα 

αντίστοιχα (Ρουσάκης, 2013) οπότε ορίστηκε ως δειγµατοληπτικός στόχος τα 327 άτοµα (Krejcie & 

Morgan,1970). Ως χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ορίστηκε το διάστηµα από τον Απρίλιο έως τον 

Ιούνιο του 2013. Επειδή στο διάστηµα αυτό διενεργούνται οι προαγωγικές και οι πανελλήνιες 

εξετάσεις στα δηµόσια σχολεία της χώρας µας δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλίσουµε άδεια για τη 

διεξαγωγή της έρευνάς µας σε δοµές της ∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό 

απευθυνθήκαµε σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δοµές (φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων 

Γλωσσών) που επιλέχτηκαν µε τη µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας  χρησιµοποιώντας 

τοπικό ηλεκτρονικό κατάλογο. Η έρευνα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις τους µετά την ενυπόγραφη 

άδεια από τους ιδιοκτήτες των δοµών. Χρησιµοποιήθηκαν τρείς τυποποιηµένες φόρµες για την 

καταγραφή των δηµογραφικών στοιχείων, της συµπτωµατολογίας ∆ΕΠ-Υ και της αυτο-αντίληψης των 

εφήβων. 

 

Συνοπτικά παρουσιάζουµε παρακάτω τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα. Το δείγµα µας αποτελείται 

από 302 άτοµα εκ των οποίων τα 183 είναι κορίτσια (60,6%). Οι συµµετέχοντες οµαδοποιούνται σε έξι 

ηλικιακές κλάσεις (m=15.75  & sd=1.77). Το 64,1% (196) των συµµετεχόντων είναι µαθητές ανώτερης 

επίδοσης (18-20) & το υπολειπόµενο ποσοστό εµπίπτει στη µέση επίδοση (13-17) γεγονός που 

καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την  ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

είναι υψηλό αφού σχεδόν το 60% των γονέων έχουν λάβει Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, ενώ η 

εργασία τους είναι κυρίως υπαλληλική (77,2% για πατέρες  και  63,2% για µητέρες αντίστοιχα), ενώ οι 

µητέρες σε ποσοστό 31.1% είναι άνεργες. Για την εξυπηρέτηση των στατιστικών αναλύσεων το δείγµα 

χωρίζεται σε δυο οµάδες  την οµάδα ∆ΕΠ-Υ- κυρίως Απρόσεκτου Τύπου-  (Ν= 57) και την οµάδα 

ελέγχου (Ν= 245) µε κατώτατο διαγνωστικό κριτήριο τα 6 συµπτώµατα της ∆ΕΠ-Υ. 
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Στο στατιστικό σκέλος ελέγχονται οι τιµές όλων των µεταβλητών αναφορικά µε τις τιµές κύρτωσης και 

σκέδασης ώστε να µην ξεπερνάνε την οριακή τιµή 1.96 (αγνοώντας το πρόσηµο). Επίσης ελέγχονται 

τα ιστογράµµατά τους ώστε να σχηµατίζουν κωδωνοειδή καµπύλη. Τέλος,  ελέγχεται το δείγµα για την 

ανεξαρτησία των ιδιοτήτων του µε  κριτήριο χ2 . Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της κανονικής 

κατανοµής, εφαρµόζουµε παραµετρικά τεστ για τον έλεγχο των υποθέσεών µας.  

Από τη διενέργεια του T-test οι δύο οµάδες εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε όλα τα 

πεδία -εκτός από τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους- µε  πιο σηµαντικά ευρήµατα τα εξής: 

Ως προς την αυτο-αντίληψη της σχολικής επίδοσης, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=11.35 & SD=2.91) οι δε χωρίς 

∆ΕΠ-Υ (Μ=8.89 & SD= 2.98) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά όπου  t= 5.628 ,df=300 , p<0.001. Ως 

προς την αυτο-αντίληψη της διαγωγής, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=11.54& SD=2.66), οι δε χωρίς 

(M=8.40&SD=2.57) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά όπου t=8.266, df=300, p<0.001. Ως προς την 

αυτο-εκτίµηση, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=18.12& SD=6.05), οι δε χωρίς (M=15.34&SD=5.05) διαφέρουν 

στατιστικά σηµαντικά όπου t=3.217, df=300, p<0.005.  

Στα σηµαντικότερα ευρήµατα του Pearson’s r συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 

Οι συσχετίσεις που παρουσιάζει η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ µε τα σκορ αυτο-αντίληψης είναι θετικά 

µέτριες και στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p<.01  (εξαίρεση αποτελούν οι σχέσεις µε 

συνοµηλίκους), ενώ µε το σχολικό βαθµό αρνητικά χαµηλές.  

 Ο σχολικός βαθµός συσχετίζεται αρνητικά µέτρια µε την αυτο-αντίληψη της σχολικής επίδοσης (r=-

.592, p<.01) και αρνητικά χαµηλά µε την αυτό-αντίληψη της επίδοσης στα φιλολογικά (r=-.297, p<.01)  

και την αυτo-εκτίµηση (r=-.171, p<.01). 

Η αυτο-εκτίµηση συσχετίζεται µέτρια θετικά µε τη σχολική επίδοση r=.423 και µε τις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους r=.370 σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p<.01). 

Από τη διενέργεια της Simple Linear Regression προέκυψαν τα εξής ενδιαφέροντα αποτελέσµατα: 

• η αυτο-αντίληψη της γενικής σχολικής επίδοσης (R=0.423 & R2Linear=0.179 , F=65.252, 

p<0.001) προβλέπει το 18% περίπου της διακύµανσης της τιµής της αυτο-εκτίµησης. 

• η αυτο-αντίληψη των σχέσεων µε συνοµηλίκους (R=0.370 & R2Linear=0.137 , F=47.449, 

p<0.001) προβλέπει το 14% περίπου της διακύµανσης της τιµής της αυτο-εκτίµησης.  

•  η αυτο-αντίληψη της διαγωγής (R=0.305 & R2Linear=0.93 , F=30.693, p<0.001) προβλέπει το 

9% περίπου της διακύµανσης της τιµής της αυτο-εκτίµησης.  

•  η αυτο-αντίληψη της επίδοσης στα φιλολογικά µαθήµατα (R=0.218 & R2Linear=0.48 , 

F=15.008, p<0.001) προβλέπει το 5% περίπου της διακύµανσης της τιµής της αυτο-εκτίµησης. 
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Στη συνέχεια συζητούνται τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη 

µνεία γίνεται στη θεωρία της Harter (1999) και προσπάθεια να ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα 

της έρευνας µε βάση τη θεωρία της. Αυτό που προκύπτει εν συντοµία από τη συγκεκριµένη  

σύνθεση δείγµατος είναι ότι πρώτον, οι γονείς ως σηµαντικοί άλλοι του δείγµατος που είναι 

πτυχιούχοι και υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα µε την έννοια των γνώσεων και του διαθέσιµου 

χρόνου να υποστηρίξουν τους εφήβους στα ακαδηµαϊκά θέµατα. Μοιραία, οι έφηβοι 

επηρεάζονται από αυτόν τον παράγοντα περισσότερο. ∆εύτερον, οι έφηβοι του δείγµατός µας 

αποδίδουν αξία ιεραρχικά στη γενική σχολική τους επίδοση, στις σχέσεις τους µε τους 

συνοµηλίκους, στη διαγωγή τους και τέλος στην επίδοση στα φιλολογικά µαθήµατα και 

αντλούν την αυτο-εκτίµησή τους από τις επιτυχίες που βιώνουν σε αυτούς τους τοµείς. 

 

Στη συνέχεια γίνονται προτάσεις για την κλινική και εκπαιδευτική πράξη, καθώς και για µελλοντική 

έρευνα σύµφωνα µε αυτά που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα. Ολοκληρώνοντας αυτό το 

πόνηµα συνοψίζονται οι περιορισµοί που ανέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας 

ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί τα όρια µέσα στα οποία θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε 

προσπάθεια ερµηνείας και γενίκευσης των πορισµάτων.   

 

1. Η έρευνα δεν πραγµατοποιείται στα δηµόσια γυµνάσια και λύκεια της περιοχής οπότε το 

δείγµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για το σύνολο του πληθυσµού των εφήβων.  

2. Λόγω της σύνθεσης του δείγµατος (62% άριστοι µαθητές)  δεν ελέγχεται  η ύπαρξη θετικής 

πλασµατικής προκατάληψης στη σχολική επίδοση.  

3. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στην εκφορά των ερωτηµάτων του ΠΑΤΕΜ χωρίς να έχει 

ελεγχθεί ο  αντίκτυπος στην αξιοπιστία του εργαλείου. 

4. Τα κριτήρια του DSM-IV χρησιµοποιούνται ως αυτο-αναφορά. 

5. ∆εν χρησιµοποιείται καµία έξωθεν µαρτυρία παρά µόνο αυτο-αναφορές.   
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Α’ ΜΕΡΟΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΕΠ-Υ 

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Κέντρο Συνεργασίας για την Πνευµατική Υγεία της Μ. Βρετανίας (NCCMH) που 

εκδίδει τις Εθνικές Οδηγίες για την Κλινική Πρακτική (NCPG)  στο τεύχος 72 (σελ.15)  ορίζεται πως…: 

... Το Σύνδροµο  της  Ελλειµµατικής Προσοχής (ADHD)  βασίζεται σε δυσπροσαρµοστικά υψηλά 

επίπεδα παρορµητικότητας, υπερκινητικότητας και απροσεξίας.  Ο όρος «παρορµητικότητα» 

σηµατοδοτεί πράξεις που γίνονται πρόωρα και χωρίς σκέψη. Στον όρο «υπερκινητικότητα» εµπίπτει η 

αδιάλειπτη και εναλλασσόµενη έξαρση της κίνησης και µε τον όρο «απροσεξία» περιγράφεται το 

αποδιοργανωµένο ύφος που αποτρέπει κάθε προσπάθεια συγκέντρωσης.  

Πρόκειται για συµπεριφορική διαταραχή, τα αίτια της οποίας είχαν ιστορικά αποδοθεί στην «ελάχιστη 

εγκεφαλική δυσλειτουργία». Η ανάπτυξη του τοµέα της γενετικής και νευροβιολογίας, καθώς και των 

νευροαπεικονιστικών τεχνικών για την απεικόνιση του εγκεφάλου βοήθησαν στο να αναγνωριστεί η 

κληρονοµική προδιάθεση του συνδρόµου και να στρέψει τις αιτιολογικές αποδόσεις  σε 

πολυπαραγοντικά θεωρητικά σχήµατα.  

Η συµπτωµατολογία της διαταραχής πρέπει να ξεκινά πριν τα εφτά χρόνια της ζωής του ατόµου και τα  

πιο συνήθη προβλήµατα που εκδηλώνονται µε τη ∆ΕΠ-Υ  στην παιδική ηλικία είναι η µη υποχωρητική 

συµπεριφορά, οι δυσκολίες στον ύπνο, η  επιθετικότητα, ο  θυµός,  οι εναλλαγές διάθεσης, τα κινητικά 

τικ, η  αδεξιότητα, η απόρριψη από συνοµηλίκους, η  ανώριµη οµιλία και τα µαθησιακά προβλήµατα . 

Μετά τα δέκα τέσσερα έτη και κατά την  ενήλικη ζωή των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ τα συµπτώµατα  τείνουν να 

παρουσιάζουν ύφεση. 
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Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Οι περισσότερες έρευνες στηρίζουν πλέον την εκτίµηση ότι η αιτιολογία της ∆ΕΠ-Υ είναι 

πολυπαραγοντική (Biederman & Faraone, 2005) δηλαδή οι παράγοντες µπορεί να είναι γενετικοί, 

βιολογικοί, περιβαλλοντικοί και ψυχοκοινωνικοί όπου καθένας συµβάλλει  στην αύξηση της 

ευαισθησίας του ατόµου στη διαταραχή κατά την αλληλεπίδρασή τους. 

 

ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΤΗΣ ∆ΕΠ-Υ (Biederman & Faraone, 2005) 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Γενετικοί Παράγοντες 

Βιολογικοί Παράγοντες 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες 

 

 Σύµφωνα µε τον Millichap (2008) σε µια συνολική θεώρηση των αιτιολογικών παραγόντων της ∆ΕΠ-Υ 

εφόσον υπάρχει γενετική προδιάθεση στο άτοµο η οποία  ανέρχεται σε ποσοστό 80% και σχετίζεται 

µε τα γονίδια που ελέγχουν τα επίπεδα ντοπαµίνης στον εγκέφαλο, η πιθανότητα  να εµφανίσει ∆ΕΠ-Υ  

το άτοµο τοποθετείται χρονικά είτε σε προγεννητικό στάδιο, είτε σε περιγεννητικό, είτε ακόµα και µετά 

τη γέννησή του και οι εκλυτικοί παράγοντες είναι περιβαλλοντικοί. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

είναι δυνατόν να πυροδοτήσουν την εµφάνιση του συνδρόµου της ∆ΕΠ-Υ σε κάθε χρονική περίοδο 

είναι διαφορετικοί. Στο προγεννητικό στάδιο καταγράφονται παράγοντες κινδύνου όπως  η ανωµαλία 

στη ανάπτυξη του εγκεφάλου του εµβρύου, διάφορες χρωµοσωµικές ανωµαλίες, τα ιογενή εξανθήµατα, 

η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισµα, η χρήση κοκαΐνης, ο υποθυρεοειδισµός, η αναιµία και η έλλειψη 

ιωδίου κατά την εγκυµοσύνη από τη µητέρα. Στο περιγεννητικό στάδιο καταγράφονται οι εξής κίνδυνοι: 

προωρότητα, χαµηλό βάρος γέννησης, εγκεφαλοπάθεια σχετιζόµενη µε ανοξία και ισχαιµία, 

µηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Μετά τη γέννηση είναι δυνατόν το παιδί να εµφανίσει ∆ΕΠ-Υ λόγω 

ιογενούς µηνιγγίτιδας, εγκεφαλίτιδας, εγκεφαλικού τραύµατος, έλλειψης σιδήρου,  έλλειψης λιπαρού 

οξέος, δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς και ωτίτιδας.  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΠ-Υ (Millichap, 2008) 

ΟΜΑ∆Α ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 

ΦΑΣΗ 

ανωµαλία στη ανάπτυξη του εγκεφάλου, 

χρωµοσωµικές ανωµαλίες, ιογενή εξανθήµατα,  

κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισµα, χρήση κοκαΐνης,  

υποθυρεοειδισµός,  αναιµία , έλλειψη ιωδίου 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 

ΦΑΣΗ 

προωρότητα, χαµηλό βάρος γέννησης, 

εγκεφαλοπάθεια σχετιζόµενη µε ανοξία και ισχαιµία, 

µηνιγγίτιδα,  εγκεφαλίτιδα 

ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 

ΦΑΣΗ 

ιογενούς µηνιγγίτιδας, εγκεφαλίτιδας, εγκεφαλικού 

τραύµατος, έλλειψης σιδήρου,  έλλειψης λιπαρού 

οξέος, δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς,  ωτίτιδας 

 

 

 

Γ.  ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Οι Biederman & Faraone (2005) επισηµαίνουν πως η ∆ΕΠ-Υ διαγιγνώσκεται στο 6-12 % του 

παγκόσµιου πληθυσµού, είναι πιο συνήθης διαταραχή για τους άντρες, σχετίζεται µε χαµηλότερα 

κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα, υπάρχει η τάση να παραγνωρίζεται σε µειονοτικούς πληθυσµούς και 

καταγράφεται η φθίνουσα πορεία της σοβαρότητας των συµπτωµάτων µε το πέρας της ηλικίας.  

Η Swerby &  Tripp  (σε Matson: 212) αναφέρουν  πως η διαταραχή εµφανίζεται στο 3-7% των παιδιών 

σχολικής ηλικίας και ότι τα συµπτώµατα είναι δυνατό να παραµένουν και στην ενήλικη ζωή σε 

ποσοστό µέχρι και 80%. Αναφορικά µε την επιδηµιολογία των υποτύπων της ∆ΕΠ-Υ καταγράφεται 

µεγαλύτερη συχνότητα στον Απρόσεκτο Τύπο (4,5-9% του γενικού πληθυσµού των παιδιών), 1,9-4,8% 

για τον Συνδυαστικό Τύπο και 1,7-3,9% για τον Υπερκινητικό Τύπο. Επίσης επισηµαίνεται πως η 

∆ΕΠ-Υ αφορά κυρίως τα αγόρια παρά τα κορίτσια µε εκτιµώµενη αναλογία 3:1. Παροµοίως, οι  

Faraone, Sergeant, Gillberg & Biederman (2003) καταγράφουν ένα ποσοστό εµφάνισης της 

διαταραχής της τάξης  5% ανά την υφήλιο γεγονός που επιβεβαιώνει κλινικά τη νευροβιολογική βάση 

της ∆ΕΠ-Υ.  
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∆. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ∆ΕΠ-Υ 

I. Η ∆ΕΠ-Υ ΣΕ ΝΟΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Στην έρευνα των Katusic και συνεργατών (2011) συσχετίστηκε ο δείκτης νοηµοσύνης των παιδιών µε 

∆ΕΠ-Υ µε λοιπά χαρακτηριστικά τους όπως η µαθησιακή ετοιµότητα, το οικογενειακό περιβάλλον, η 

θεραπευτική προσέγγιση κλπ. σε µια προσπάθεια να εξακριβωθεί αν το IQ είναι ο παράγοντας εκείνος 

που καθορίζει την κλινική εικόνα των παιδιών αυτών. Συµπερασµατικά, η  ∆ΕΠ-Υ εµφανίζεται 

ανεξαρτήτως του δείκτη νοηµοσύνης  δηλαδή παιδιά µε χαµηλό, µέσο ή υψηλό IQ υποστηρίζεται πως 

έχουν παρόµοια κλινική εικόνα συµπτωµάτων ∆ΕΠ-Υ. Αυτό που διαφοροποιείται ελαφρά στα παιδιά 

µε υψηλό IQ και ∆ΕΠ-Υ είναι ότι ο δείκτης νοηµοσύνης τους βοηθά να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε 

εκπαιδευτικά τεστ. 

 

II. Η ∆ΕΠ-Υ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Στην ανασκόπηση που διενήργησαν οι Aguiar, Eubic  & Schantz (2010) καταγράφηκαν µε πληρότητα 

τα ελλείµµατα στην προσοχή και στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ έτσι 

όπως προέκυψαν από τις πιο πρόσφατες έρευνες επί του ζητήµατος. Σε επίπεδο προσοχής 

παρουσιάζονται προβλήµατα είτε µε την έννοια της καθυστερηµένης απόκρισης στο ερέθισµα 

(alertness), είτε µε την έννοια της πρόωρης απόκρισης (vigilance), όπως αυτές µετρώνται από τις 

δοκιµασίες στο continuous performance task (CPT). Σε επίπεδο ανώτερων γνωστικών λειτουργιών 

εντοπίζονται δυσλειτουργίες στην οπτική και χωρική µνήµη εργασίας (visual & spatial working 

memory), στην απόκριση της λειτουργίας της αναστολής (response inhibition), στη γνωστική ευελιξία 

(cognitive flexibility) και στον σχεδιασµό (planning) οι οποίες αξιολογούνται µε βάση συστοιχίες 

ψυχοµετρικών τεστ (µπαταρίες) που επιλέγει κατά βούληση κάθε µία ερευνητική οµάδα. 

Τα κοινωνικο- γνωστικά ελλείµµατα που έχουν αναγνωριστεί και  ταυτιστεί µε τη ∆ΕΠ-Υ τα τελευταία 

30 χρόνια από την έρευνα, όπως υποστηρίζουν οι Ukermann, Kraemer, Abdel-Hamid, Schimmelmann, 

Hebebrand, Daumb, Wiltfang & Kis (2010) στην ανασκόπησή τους, είναι η δυσκολία στην 

συναισθηµατική αντίληψη του προσώπου & της προσωδίας του λόγου (δεν αντιλαµβάνονται επαρκώς 

τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας), καθώς και τα ελλείµµατα στη «θεωρία 

του νου» (δηλαδή στην ικανότητα του ατόµου να κατανοεί τις δικές του νοητικές καταστάσεις και αυτές 

των άλλων) αλλά και η µειωµένη ενσυναίσθηση. Στα οποία ελλείµµατα αποδίδονται ο εσφαλµένος 

τρόπος  µε τον οποίο επικοινωνούν τα άτοµα µε ∆ΕΠ-Υ και συνακόλουθα οι κοινωνικές δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν. 
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III. Η ∆ΕΠ-Υ ΣΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Στην έρευνα των Anastasopoulos και συνεργατών (2011) επί του ζητήµατος της αυτό-ρύθµισης των 

συναισθηµάτων σε άτοµα µε ∆ΕΠ-Υ βρέθηκε πως η πλειονότητα των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ υποφέρουν 

από συναισθηµατική αστάθεια (ως απουσία αυτό- ρύθµισης των συναισθηµάτων), γεγονός που τους 

δυσχεραίνει στην λειτουργικότητά  τους , καθώς επηρεάζει τις κοινωνικές δεξιότητες, την καθηµερινή 

διαβίωση και το σύνολο των προσαρµοστικών δεξιοτήτων τους. Επίσης εντοπίστηκε ότι η 

συναισθηµατική αστάθεια είναι ο παράγοντας εκείνος που συνδέει τη ∆ΕΠ-Υ µε τις λοιπές 

συναισθηµατικές διαταραχές όπως το άγχος (19,1%)  και η κατάθλιψη (51,2%)  δηλαδή η τάση 

εσωτερίκευσης των συναισθηµάτων, η επιθετικότητα (50,7%) και  τα προβλήµατα διαγωγής (35,6%) 

δηλαδή η τάση εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων, ώστε τελικά να διαµορφώνεται µία συννοσηρή 

κατάσταση.  

Αναφορικά µε τις υποκατηγορίες της διαταραχής, διαφάνηκε από την έρευνα πως καθένας τύπος 

καταγράφει διαφορές σε επίπεδο συναισθηµατικής αυτό-ρύθµισης στο βαθµό που οι ερευνητές να 

ισχυρίζονται πως η συναισθηµατική αστάθεια δύναται να συνεπικουρήσει στη διαφορική διάγνωση 

της διαταραχής ως πρωτεύον κλινικό εύρηµα. Συγκεκριµένα,   ο Συνδυαστικός Τύπος συνδέεται µε 

µεγαλύτερα ποσοστά συναισθηµατικής αστάθειας αλλά και µε περισσότερα προβλήµατα στη 

λειτουργικότητα και συννοσηρότητα σε σχέση µε τον Απρόσεκτο Τύπο και τον Υπερκινητικό -

Παρορµητικό.  

Εν κατακλείδι, επισηµαίνεται πως µεταξύ των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ τα ελλείµµατα στην αυτό-ρύθµιση του 

συναισθήµατος είναι ένα σύνηθες κλινικό εύρηµα το οποίο σχετίζεται µε έκπτωση στη λειτουργική 

τους ικανότητα και συνδέεται κυρίως µε τάση προς κατάθλιψη και επιθετικότητα. 

 

 

IV. Η ∆ΕΠ-Υ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Παραδοσιακά στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται πως η ∆ΕΠ-Υ ως σύνδροµο συνδέεται σαφώς µε 

αντικοινωνικές συµπεριφορές ειδικά όταν αναφερόµαστε στον πληθυσµό των αντρών από την παιδική 

ηλικία (Jordan, 2011) έως και την ενήλικη ζωή (Moffitt, 2011). 

Στην έρευνα των Graziano, Geffken & McNamara (2011) συσχετίστηκε η λειτουργικότητα των παιδιών 

µε ∆ΕΠ-Υ σε κοινωνικό, συµπεριφορικό και συναισθηµατικό επίπεδο.  Στον όρο  κοινωνική 

λειτουργικότητα εντάχθηκαν οι εξής έννοιες: ποιότητα ζωής (PedQL, Παιδιατρική Κλίµακα για την 

Ποιότητα Ζωής, υποκατηγορία : κοινωνική λειτουργικότητα), δυσκολία µε τους συνοµηλίκους 

(Conners-3), κοινωνική προσαρµοστικότητα και κοινωνικές δεξιότητες ( BASC -2). 

Οι ανωτέρω έννοιες συσχετίστηκαν µε τη λειτουργικότητα των παιδιών σε συµπεριφορικό και 
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συναισθηµατικό επίπεδο στην οποία περιελήφθησαν οι έννοιες της εξωτερίκευσης (επιθετικότητα και 

προβλήµατα διαγωγής), της εσωτερίκευσης (κατάθλιψη και άγχος) και της µη τυπικής συµπεριφοράς 

µε βάση το BASC-2. 

Στα κύρια αποτελέσµατα της έρευνας περιλαµβάνεται το εύρηµα πως η σοβαρότητα των 

συµπτωµάτων της ∆ΕΠ-Υ (συµπτωµατολογία Συνδυαστικού Τύπου) σχετίζεται σηµαντικά µε την 

έκπτωση στην κοινωνική λειτουργικότητα σύµφωνα µε τη µαρτυρία των γονέων. Ακόµα και µετά τον 

στατιστικό έλεγχο της σοβαρότητας των συµπτωµάτων βρέθηκε πως στα παιδιά µε συνοδά 

προβλήµατα εξωτερίκευσης (επιθετικότητα/ προβλήµατα διαγωγής) και µη τυπικές συµπεριφορές, η 

λειτουργικότητα σε κοινωνικό επίπεδο ήταν ακόµα περισσότερο µειωµένη σε αντίθεση µε τα 

εσωτερικευµένα προβλήµατα που δεν παρουσίασαν στατιστική σηµαντικότητα. 

 

V. ∆ΕΠ-Υ & ΣΧΟΛΕΙΟ 

Στην έρευνα των McConaughy, Volpe,  Antshel, Gordon & Eiraldi (2011) για την κοινωνική 

προσαρµογή των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ στο χώρο του σχολείου καταγράφηκε ένα εύρος δυσκολιών της 

τάξης του 26-85% σε επιµέρους κοινωνικές δεξιότητες έτσι όπως αυτές εκτιµήθηκαν από τους γονείς 

και τους δασκάλους των παιδιών. Συγκεκριµένα οι δυσκολίες στη συµµετοχή σε δραστηριότητες 

(CBCL) ήταν στο 25,8%,στην κοινωνικότητα (CBCL)  στο 44,4%, στη συνολική ικανότητα (CBCL) στο 

70,4%, στις κοινωνικές δεξιότητες (SSRS)  σύµφωνα µε τους γονείς στο 56%, ενώ σύµφωνα µε τους 

δασκάλους (SSRS) στο  58,9% και στην προσαρµοστική λειτουργικότητα (TRF) έφτασε το 84,7%. 

Επίσης οι ερευνητές McConaughy, Volpe,  Antshel, Gordon & Eiraldi (2011) βρήκαν πως οι ανωτέρω 

δυσκολίες σε κοινωνικό επίπεδο των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ στο χώρο του σχολείου συσχετίζονται και µε 

δυσκολίες σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Αναφέρεται πως 47,1% των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ αντιµετωπίζει 

δυσκολίες µε το σχολείο γενικά, το 54% όπως δηλώνουν οι δάσκαλοι αντιµετωπίζει δυσκολίες στην 

ακαδηµαϊκή ικανότητα, το 55,4% έχει δυσκολίες στην επίδοση, το 24,7% έχει δυσκολίες στη 

γλώσσα/ανάγνωση, το 14,9% στα µαθηµατικά και το 22,1% στη γραπτή έκφραση. 

Ειδικά στη συν-εµφάνιση της ∆ΕΠ-Υ µε τη δυσλεξία αποδίδεται το µέγεθος των δυσκολιών που η 

συγκεκριµένη οµάδα µαθητών αντιµετωπίζει  σε σχέση µε τη σχολική επίδοση (Dahle & συνεργάτες, 

2010). Στην  έρευνα των  Γκιούρου, Παυλίδη και Evans (2007α) όπου το ποσοστό συνύπαρξης 

δυσλεξίας και ∆ΕΠ-Υ ανέρχεται έως και το 85% καταγράφονται προβλήµατα στην ανάγνωση 46%, 

στην ορθογραφία 50% και στα µαθηµατικά 30% στα παιδιά αυτά. Σε συνέχεια µε την προηγούµενη 

έρευνά τους οι Γκιούρου, Παυλίδη και Evans (2007β)  εντόπισαν πως αυτή η οµάδα µαθητών (∆ΕΠ-Υ 

& Μ∆) έχουν συγκεκριµένο προφίλ ορθογραφικών λαθών, τόσο σταθερό που επέτρεψε τη διάκρισή 

τους σε ποσοστό 93% από την οµάδα ελέγχου.  
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VI. Η ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΕΠ-Υ 

Στο σύνδροµο της Ελλειµµατικής Προσοχής, ο παράγοντας εκείνος που κατά κύριο λόγο 

καταδυναστεύει όσους διαγιγνώσκονται µε ∆ΕΠ-Υ είναι η έλλειψη αυτό-ελέγχου (παρορµητικότητα). Ο 

αυτό-έλεγχος ως παράγοντας πρόβλεψης της δια βίου εξέλιξης του ατόµου ήταν το ερευνητικό 

ζητούµενο µιας πολύ εµπεριστατωµένης διαχρονικής µελέτης (the Dunedin Multidisciplinary Health and 

Development Study) που διεξήχθη στη Ν. Ζηλανδία υπό την εποπτεία των Moffitt και συνεργατών 

(2011).  

Οι ερευνητές παρακολούθησαν την εξέλιξη 1.000 ατόµων από τη γέννησή τους µέχρι τα τριάντα δύο 

τους χρόνια. Κατέγραφαν κατά την παιδική ηλικία τις παραµέτρους εκείνες που αναµένεται να 

επηρεάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου δηλαδή την ευφυΐα, την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση και το 

βαθµό αυτό-ελέγχου  (διενεργήθηκε αξιολόγηση στα 3, 5, 7, 9, 11 έτη), στην εφηβεία επιλέχτηκαν οι 

παράγοντες του πρώιµου καπνίσµατος, της σχολικής διαρροής και των ανεπιθύµητων εγκυµοσυνών 

(αξιολογήθηκαν κατά τα 13, 15, 18 και 21 έτη), ενώ στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους αξιολογήθηκαν 

στις ηλικίες των 26 και 32 ετών ως προς την υγεία τους (µεταβολικά σύνδροµα, ασθένειες του 

αναπνευστικού συστήµατος, οδοντιατρικές παθήσεις, σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα, φλεγµονές, 

εξάρτηση από ουσίες), την οικονοµική ευηµερία τους (κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση, 

αποταµιεύσεις µονογονεικής οικογένειας, προβλήµατα ρευστότητας) και  την εµπλοκή τους σε 

αξιόποινες πράξεις. 

 

  

 

Στο ερευνητικό ερώτηµα του αν ο ελλιπής αυτό-έλεγχος κατά την παιδική ηλικία οδηγεί σε 

προβλήµατα υγείας και οικονοµικής επάρκειας όπως και σε καταδίκες για εγκλήµατα στην 

ενήλικη ζωή, η απάντηση είναι καταφατική. Πιο αναλυτικά, οι ενήλικες που κατά την παιδική 

τους ηλικία είχαν φτωχό αυτό-έλεγχο βρέθηκαν να έχουν σε ποσοστό 57% προβλήµατα 

υγείας όπως επίσης και προβλήµατα εθισµού και κατάθλιψης ανεξάρτητα από το 

κοινωνικο-οικονοµικό στάτους της οικογένειας και του δείκτη ευφυΐας του. Σε ποσοστό 47% 
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ανέρχονταν εκείνοι που είτε ήταν πατέρας- απών από τη ζωή του παιδιού του, είτε 

µητέρα σε µονογονεϊκή οικογένεια. Επίσης, αναφορικά µε την οικονοµική τους κατάσταση, 

καταγράφηκαν περισσότερα προβλήµατα  στη διαχείριση χρηµάτων (προβλήµατα 

ρευστότητας, χαµηλότερες αποταµιεύσεις, λιγότερες επενδύσεις π.χ. αγορά κατοικίας). 

Το 24% των συµµετεχόντων µε χαµηλό αυτό-έλεγχο  είχε καταδικαστεί για κάποια 

εγκληµατική πράξη. Αυτά τα ποσοστά αυξάνουν ακόµα περισσότερο όταν συνυπολογίζεται 

και η εφηβική εικόνα των συµµετεχόντων. Αν κατά την εφηβεία τους καταγράφονταν να 

καπνίζουν, να παρατούν το σχολείο και να είναι ήδη γονείς, τότε τα ποσοστά αυτής της 

οµάδας συµµετεχόντων µε χαµηλό αυτό-έλεγχο στην παιδική ηλικία και πρώιµα εφηβικά 

προβλήµατα ανέρχονταν στο 32%  να αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας, το 63% να 

έχουν εξαρτήσεις από ουσίες, το 35% να έχουν φτωχή κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση, 

το 29% εισοδηµατικά προβλήµατα, το 61% να συντηρεί την µονογονεϊκή οικογένεια του, 

το 35% να έχει προβλήµατα µε την οικονοµική διαχείριση, το 47% να δηλώνει οικονοµική 

δυσχέρεια και το 42% να εµπλέκεται σε εγκλήµατα. 

  

Στο άρθρο των Currie & Stabile  (2009) το οποίο περιλαµβάνει τα πορίσµατα µιας διαχρονικής 

έρευνας σε Η.Π.Α και Καναδά σχετικά µε την ψυχική υγεία των παιδιών (3.758 & 5.604 αντίστοιχα) και 

την αναπτυξιακή τους πορεία µέχρι τη νεότητα, συµπεριλαµβάνεται και ο δείκτης της 

Υπερκινητικότητας. Από τη γέννηση έως την ηλικία των 16, τα παιδιά σύµφωνα µε τη µαρτυρία των 

γονέων αξιολογήθηκαν ως προς την Υπερκινητικότητα. Στις ΗΠΑ ο δείκτης Υ παρουσιάζει 

αυξοµειώσεις από τη γέννηση έως τα 8 έτη των παιδιών µε εξάρσεις στα 4 (10,4%) και στα 6 (13,6%) 

και µετά τα 8 σταθερά µειώνεται. Ελαφρώς παραλλαγµένη είναι η εικόνα που δίνουν τα παιδιά του 

Καναδά τα οποία από τη γέννηση έως τα 4 χρόνια τους παρουσιάζουν σχετικά σταθερά ποσοστά 

εµφάνισης Υ (µε µέγιστο το 11.71% τον πρώτο χρόνο)  και µετά αυτή αποκλιµακώνεται.  

Όσον αφορά στην αναπτυξιακή τους πορεία από τα δεδοµένα της έρευνας καταδεικνύεται πως ο 

δείκτης Υπερκινητικότητας προβλέπει και στις δυο χώρες την παραβατική συµπεριφορά στην νεότητα, 

την επανάληψη κάποιας τάξης, την παραµονή στο σχολείο µετά τα 17, την υποεπίδοση σε τεστ 

µαθηµατικών και ανάγνωσης, καθώς και την παρακολούθηση  προγράµµατος  Ειδικής Αγωγής. 

Περισσότερα ανθεκτικά στον στατιστικό έλεγχο ήταν η επανάληψη κάποιας τάξης, η 

υποεπίδοση σε µαθηµατικά και ανάγνωση και η παρακολούθηση προγράµµατος Ειδικής 

Αγωγής τα οποία σχηµατίζουν την εικόνα των µαθησιακών δυσκολιών, γεγονός που µας επιτρέπει να 

κάνουµε την προβολή τους σε επίπεδο διαταραχών και να επιβεβαιώσουµε τη συνεµφάνιση της ∆ΕΠ-

Υ και των Ειδικών Μαθησιακών ∆υσκολιών. 

Από αυτές τις δυο παραµέτρους (η Υ εµπίπτει στο σύνολο των συµπεριφορικών δεικτών /ΣΣ∆)  
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δηλαδή το ΣΣ∆ και τις Μ∆, καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για την πορεία προς τη νεότητα 

βρέθηκε πως ήταν το Σύνολο των Συµπεριφορικών ∆εικτών ο οποίος εµφανίζει και στις δυο χώρες µε 

όλους τους παράγοντες κινδύνου (παραβατική συµπεριφορά στην νεότητα, την επανάληψη κάποιας 

τάξης, την παραµονή στο σχολείο µετά τα 17, την υποεπίδοση σε τεστ µαθηµατικών και ανάγνωσης, 

καθώς και την παρακολούθηση  προγράµµατος  Ειδικής Αγωγής) σηµαντική συσχέτιση. 

Στη συνέχεια αναζητώντας οι ερευνητές περεταίρω προβλεπτικούς παράγοντες δοκιµάζοντας την ισχύ 

του ΣΣ∆, διερεύνησαν τη διάδραση του ΣΣ∆ µε το οικογενειακό εισόδηµα και τη µόρφωση των 

µητέρων ώστε να διαφανεί αν τα παιδιά των οικογενειών χαµηλότερου κοινωνικο-οικονοµικού status 

διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο. Η επίδραση της µόρφωσης της µητέρας ήταν πιο ισχυρός 

παράγοντας  (κυρίως στην υποεπίδοση σε σχολικά τεστ και την παραµονή στο σχολείο µετά τα 17 για 

τις 2 χώρες) από ότι το οικογενειακό εισόδηµα (στον Καναδά φαίνεται πως το εισόδηµα συσχετίζεται 

µε τις παραµέτρους της σχολικής αποτυχίας), όµως ο ΣΣ∆ φάνηκε να έχει  µεγαλύτερη προβλεπτική 

αξία και από τα δυο δηλαδή από το κοινωνικο-οικονοµικό status. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο πρόβλεψης των Currie & Stabile για την εξελικτική πορεία των παιδιών µε 

διαταραγµένη ψυχική υγεία µπορούµε να πούµε πως ένα αγόρι µε υψηλούς ΣΣ∆ (Υπερκινητικότητα, 

Αντικοινωνικότητα & Κατάθλιψη σαν σύνολο) που προέρχεται από οικογένεια χαµηλού  κοινωνικο-

οικονοµικού status (δηλαδή χαµηλό εισόδηµα και χαµηλό µορφωτικό επίπεδο της µητέρας) έχει τις 

περισσότερες πιθανότητες να  εµφανίσει παραβατική συµπεριφορά στην νεότητα, να επαναλάβει 

κάποια τάξη, να παραµείνει στο σχολείο µετά τα 17,να σηµειώνει υποεπίδοση σε τεστ µαθηµατικών 

και ανάγνωσης, καθώς και να παρακολουθήσει  πρόγραµµα  Ειδικής Αγωγής. Το µοντέλο έχει ισχύ 

ήδη από την ηλικία των 4 ετών και διατηρεί την προβλεπτική του αξία µέχρι και τα 10 χρόνια των 

παιδιών µε ισχυρότερες προβλέψεις για τη νεανική παραβατικότητα και την παραµονή στο σχολείο 

µετά τα 17.   

 

Από την έρευνα των Currie, Stabile, Manivong & Roos (2008) προκύπτει ότι η καθυστέρηση της 

διάγνωσης της ∆ΕΠ-Υ επιδρά σηµαντικά στην εξελικτική πορεία των ατόµων αυτών. Συγκεκριµένα, 

καταδείχτηκε πως τα παιδιά που διαγνώστηκαν µε ∆ΕΠ-Υ στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής τους η 

χειρότερη δυνατή εικόνα που θα µπορούσαν να εµφανίσουν ως νεαροί ενήλικες είναι το να µην έχουν 

ολοκληρώσει το σχολείο µέχρι την ηλικία των 17. Όµως αν η διάγνωση της ∆ΕΠ-Υ δινόταν σε 

ηλικίες 4-8 και ακόµη χειρότερα µεταξύ των 9 έως 13 ετών, τότε η εικόνα των ατόµων αυτών στη 

νεότητα ενείχε 7% περισσότερες πιθανότητες να λαµβάνει επίδοµα πρόνοιας σε ηλικία 18 ετών, 

35% λιγότερες πιθανότητες να ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών στον αναµενόµενο χρόνο και 

50% λιγότερες πιθανότητες να πάρει προπαρασκευαστικά για το κολέγιο µαθηµατικά και οι 

επιδόσεις τους σε σχολικά τεστ να είναι σταθερά κατά µισή τυπική απόκλιση χαµηλότερη του 
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ΜΟ των υπολοίπων. Η εικόνα που προκύπτει από την καθυστέρηση της διάγνωσης της ∆ΕΠ-Υ έχει 

παρόµοιο µοτίβο µε την εικόνα που εµφανίζουν τα άτοµα µε διάγνωση δυο σηµαντικών διαταραχών 

(0-3). Συγκεκριµένα, ένα παιδί που λαµβάνει διπλή διάγνωση σε ηλικία µέχρι 3 ετών έχει 3% 

περισσότερες πιθανότητες να λαµβάνει επίδοµα πρόνοιας στα 18 του, 1.6% λιγότερες πιθανότητες να 

φτάσει την τελευταία τάξη του σχολείου στην αναµενόµενη ηλικία, 2% λιγότερες πιθανότητες να  πάρει 

προπαρασκευαστικά για το κολέγιο µαθηµατικά  και οι επιδόσεις σε σχολικά τεστ να είναι 0.3 της SD 

χαµηλότερες από του αδερφού του. 

  

Από τα πορίσµατα των τριών διαχρονικών ερευνών που προηγήθηκαν σχετικά µε τη δια βίου εξέλιξη 

των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ, συµπεραίνουµε ότι: 

 

�  Η συµπεριφορά ως δείκτης δυσλειτουργίας (π.χ. Υπερκινητικότητα) του ατόµου είναι 

καλύτερος προβλεπτικός παράγοντας παρά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά όπως οι 

οικογενειακοί παράµετροι (π.χ. κοινωνικο-οικονοµικό status)  ή άλλα χαρακτηριστικά του 

ατόµου (π.χ. IQ). 

�  Από την προσχολική ηλικία ακόµα, ο κακός συµπεριφορικός δείκτης ανιχνεύει άτοµα που στη 

νεότητα τους, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αποκλίνουν από τα κοινωνικά 

αποδεκτά όρια συµπεριφοράς (π.χ. εγκληµατικότητα). 

�  Η καθυστέρηση στη διάγνωση της ∆ΕΠ-Υ συνεπάγεται επιδείνωση της κλινικής εικόνας του 

ατόµου (σχέση αναλογίας) δηλαδή πληθαίνουν οι τοµείς δυσλειτουργίας και αυξάνεται το 

ποσοστό δυσλειτουργίας (π.χ. αύξηση στο ποσοστό ασθενειών).  

�  Κατά την περίοδο χωρίς διάγνωση και συνεπακόλουθα χωρίς θεραπευτική παρέµβαση, 

τυχαία γεγονότα (π.χ. µία πρόωρη εγκυµοσύνη) είναι δυνατόν να επιδεινώσουν περεταίρω την 

κλινική εικόνα στην ενήλικη ζωή. 
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Ε. ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 

 

Με τον όρο συννοσηρότητα  (co-morbidity) επιχειρείται να εκφραστεί η ιδέα πως σε µια νοσηρή 

κατάσταση είναι δυνατόν να συνυπάρχουν πλέον της µιας διαταραχές γι ’αυτό και απαιτείται 

διαφορική διάγνωση (Punt, De Jong,De Groot and Hudders-Algra, 2010). 

Οι  Gillbert  και συνεργάτες (2004) τονίζουν  ότι η συννοσηρότητα στην περίπτωση της ∆ΕΠ-Υ 

αποτελεί µείζον ζήτηµα.  Τα ποσοστά συν-εµφάνισης της ∆ΕΠ-Υ και λοιπών ψυχιατρικών νόσων είναι 

εκπληκτικά υψηλά γι΄ αυτό προτείνουν πως η διάγνωση της διαταραχής θα πρέπει να γίνεται από 

εξειδικευµένους στο σύνδροµο ειδικούς υγείας οι οποίοι επιπροσθέτως θα πρέπει να έχουν νευρο-

ψυχιατρικό υπόβαθρο. Σύµφωνα µε την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που κατέθεσαν οι ερευνητές, 

η ∆ΕΠ-Υ δύναται να συνυπάρχει µε  την Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή του Συντονισµού, την Εναντιωτική – 

Προκλητική ∆ιαταραχή και τη ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές, τη 

διπολική διαταραχή, το σύνδροµο Tourette, την ψυχαναγκαστική – καταναγκαστική διαταραχή, όπως 

επίσης και µε κάποια συµπτώµατα  του αυτιστικού φάσµατος, µε διαταραχές λόγου και  ανάγνωσης, 

τη  δυσγραφία και διαταραχές στα µαθηµατικά. 

 

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ∆ΕΠ-Υ  

Gillberg & συνεργάτες (2004) 

Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία- δυσγραφία-δυσαριθµησία) 50-80% 

 ∆ιαταραχές Λόγου 50% 

Συµπτωµατολογία αυτιστικού φάσµατος 65-80% 

Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή Συντονισµού 50% 

Εναντιωτική – Προκλητική ∆ιαταραχή & ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής 50- 60%  

∆ιαταραχή τικ –Tourette  25-85% 

Καταναγκαστική – ψυχαναγκαστική διαταραχή 6-30% 

Άγχος – Κατάθλιψη 16-26% 

Νοητική Καθυστέρηση 15% 

 

 

Επιβεβαιώνοντας τα ανωτέρω, ο  Döpfner ( σε Ρούσσου, 2002: 85) χαρακτηριστικά αναφέρει πως «η 

συνύπαρξη µε τη ∆ΕΠ-Υ άλλων µορφών ψυχοπαθολογίας στα παιδιά είναι µάλλον κανόνας».  
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• Η διαταραχή διαγωγής και η εναντιωµατική – προκλητική  διαταραχή αποτελούν πολύ 

συχνές συννοσηρές καταστάσεις. Έχει υπολογιστεί ότι ποσοστό από 30% έως 50% των 

παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ έχουν και τη διάγνωση της εναντιωµατικής – προκλητικής  διαταραχής, 

ενώ ποσοστό από 30% έως 50% έχουν και τη διάγνωση της διαταραχής διαγωγής. 

• Πολύ συχνά παρατηρείται συνύπαρξη υπερκινητικότητας και προβληµάτων άγχους και 

κατάθλιψης (από 10% έως 40%). Ορισµένα παιδιά έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση και 

ανασφάλεια ως απόρροια των αποτυχιών τους στο σχολείο και των κακών διαπροσωπικών 

σχέσεων. 

• Τα παιδιά µε υπερκινητική διαταραχή έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν 

µαθησιακά προβλήµατα (ανάγνωση – γραφή) και καθυστέρηση στο λόγο. Συχνά 

παρουσιάζουν διαταραχές στον αισθητικό – κινητικό συντονισµό. 

• Ποσοστό άνω του 30% των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ έχουν διαταραχή τικ. Αντίστροφα, 

περισσότερο από το 50% των παιδιών µε τικ πληρούν τα κριτήρια για ∆ΕΠ-Υ 
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ΣΥΝΟΨΗ  ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ 

Οι  Wehmeier & συνεργάτες (2010) αποτολµώντας τη σύνοψη των δυσκολιών που αντιµετωπίζει ένας 

έφηβος µε ∆ΕΠ-Υ και  την οργάνωσή τους σε ένα µοντέλο επεξηγηµατικό ως προς την χαµηλή 

ποιότητα ζωής αυτών των εφήβων αλλά και των οικογενειών τους, κατηγοριοποιούν τα κοινωνικά και 

συναισθηµατικά προβλήµατα παιδιών και εφήβων µε ∆ΕΠ-Υ σε τρείς κατηγορίες: α. προβλήµατα 

πρωτογενή που συνοδεύουν τη διαταραχή, β. προβλήµατα συννοσηρότητας & γ. δευτερογενή 

προβλήµατα που προκύπτουν όταν τα πρωτογενή & τα προβλήµατα συννοσηρότητας αλληλεπιδρούν 

µε τον κοινωνικό περίγυρο. Όλα όµως τα προβλήµατα ανεξάρτητα από την κατηγορία τους έχουν µια 

κοινή  -νευρολογική- πηγή την οποία περιγράφουν οι ερευνητές στο µοντέλο τους.  

Σύµφωνα µε αυτό, η λειτουργία της αναστολής συνδέεται µε τέσσερεις διακριτές ανώτερες  λειτουργίες 

του εγκεφάλου που εξαρτώνται από τον έλεγχο της αναστολής. Αυτές είναι η εργαζόµενη µνήµη, η 

λεκτική εργαζόµενη µνήµη, η αυτο-ρύθµιση του συναισθήµατος/κινήτρου και η ανάλυση και σύνθεση 

της συµπεριφοράς. Αυτές οι τέσσερεις λειτουργίες είναι που ελέγχουν τη συµπεριφορά µέσω 

εσωτερικευµένων αναπαραστάσεων και επιτρέπουν στο σχεδιασµό δράσεων σε σχέση µε 

συγκεκριµένους στόχους ειδικά αλλά και για το µέλλον γενικότερα. Επίσης, αυτές οι τέσσερεις 

λειτουργίες µαζί µε την αναστολή είναι που ορίζουν τους στόχους του ατόµου, καθώς και την επιµονή 

του σε αυτούς. Το έλλειµµα στον έλεγχο της αναστολής δυσχεραίνει την αυτο-ρύθµιση του 

συναισθήµατος  και επίσης εξηγεί τις γνωστικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά και οι 

έφηβοι µε ∆ΕΠ-Υ. Το παρόν µοντέλο χαρακτηρίζει µια µεγάλη µερίδα περιστατικών µε ∆ΕΠ-Υ κυρίως 

αυτών µε Συνδυαστικό Τύπο συµπτωµατολογίας. 

Ειδικά για τα συναισθηµατικά προβλήµατα αναφέρεται ότι είτε εκπηγάζουν από τη δυσλειτουργία των 

ανώτερων γνωστικών λειτουργιών (executive functions- response inhibition -αναστολή), είτε 

προκύπτουν από διαφορετικές ή ακόµη και κοινές γενετικές καταβολές που έχει η ∆ΕΠ-Υ µε λοιπές 

ψυχιατρικές νόσους, είτε δηµιουργούνται από την αλληλεπίδραση της δυσπροσαρµοστικής τους 

συµπεριφοράς µε τις διαρκώς µεταβαλλόµενες (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εφηβείας) δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν και συνακόλουθα τις  αποτυχίες που βιώνουν αυτά τα άτοµα είναι τα εξής: 

χαµηλή αυτό-εκτίµηση (δηλαδή υιοθετούν αρνητική στάση προς τον εαυτό τους) η οποία συνδέεται µε 

φτωχή αυτό-αντίληψη (Pfiffner & συνεργάτες, 1999 αναφορά σε Weihmeier & συνεργάτες, 2012), 

αποδοµηµένη εικόνα εαυτού και γενικά διαταραγµένες όλες τις νοητικές κατασκευές του εαυτού. Αυτό 

το συµπέρασµα επιβεβαιώνεται και από τους Silverstone & Salsazi (2003) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

η αυτό-εκτίµηση και η  ψυχική διαταραχή  (όπως η ∆ΕΠ-Υ) λειτουργούν σε ένα φαύλο κύκλο όπου η 

µεν χαµηλή αυτό-εκτίµηση διαµορφώνει το πλαίσιο αυξάνοντας την ευαισθησία για να ξεκινήσει 

κάποιας µορφής ψυχοπαθολογία ενώ µε τη σειρά της η ύπαρξη µιας ψυχικής διαταραχής µειώνει την 

αυτο-εκτίµηση. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΥΤΟ- ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 

Α) ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ HARTER  

 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούµε το θεωρητικό µοντέλο της Harter (1999), όπως και το εργαλείο 

που ίδια κατασκεύασε για την αξιολόγηση της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίµησης, για το λόγο 

αυτό κρίνεται σκόπιµη η σύντοµη αναφορά σε αυτό. 

Η Harter εννοεί τον «εαυτό» ως µια νοητική κατασκευή η οποία ευθυγραµµίζεται µε το αντίστοιχο 

στάδιο νοητικής ανάπτυξης του ατόµου. Η κατασκευή του «εαυτού» είναι µια συνεχής διαδικασία 

αναδιαµόρφωσης δηλαδή ο εαυτός διαρκώς σµιλεύεται και δεν ακολουθεί µια πορεία αναπτυξιακών 

σταδίων. Η Harter  προτείνει ότι οι κοινωνικές επιδράσεις είναι που διαµορφώνουν το πλαίσιο για να 

σχηµατιστεί η αυτο-αντίληψη (self-concept) εννοώντας πως η αυτο-αντίληψη επηρεάζεται έντονα από 

την περίσκεψη του ατόµου πάνω στις απόψεις  των σηµαντικών άλλων όπως οι γονείς, οι δάσκαλοι, 

οι κηδεµόνες γενικά. Με τον τρόπο αυτό, οι αξίες της ευρύτερης κοινωνίας ενσωµατώνονται στις αυτο-

αντιλήψεις των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων σύµφωνα µε τη Harter. Το θεωρητικό µοντέλο της Harter 

έχει ιεραρχική δοµή και στην κορυφή του βρίσκεται η αυτο-εκτίµηση (self-worth). Η Harter πιστεύει ότι 

είναι σηµαντικό να ρωτάµε κάποιον ευθέως  για την αυτο-εκτίµησή του ώστε να µπορέσουµε να 

εκτιµήσουµε τα αισθήµατα που έχει και την αξία που αποδίδει στο άτοµό του συνολικά.  Η αυτο-

εκτίµηση µέσα σε αυτό το θεωρητικό σχήµα εξετάζεται ως µια κατασκευή ξεχωριστά από τις λοιπές 

αυτό-αξιολογήσεις ανά τοµέα και µε αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η διερεύνηση των σχέσεων που 

αναπτύσσονται µεταξύ τους. Η Harter δίνει έµφαση στο ότι η επιρροή της κάθε αυτό-αξιολόγησης (ανά 

τοµέα) πάνω στην αυτο-εκτίµηση δεν είναι η ίδια, προτείνοντας πως διαµορφώνεται διαφορετική 

ιεραρχία για κάθε άτοµο. Το δεύτερο ζήτηµα στην ιεραρχία της Harter είναι το γεγονός ότι 

αναγνωρίζονται διαφορετικοί τοµείς αυτο-αντίληψης σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Οι τοµείς αυτοί είναι 

διακριτοί και δεν συνδέονται µεταξύ τους ή µε την αυτο-εκτίµηση. Στα παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 

ετών εξετάζονται πέντε τοµείς αυτο-αντίληψης οι οποίοι είναι οι εξής: σχολική επίδοση, κοινωνική 

αποδοχή, αθλητική επίδοση, φυσική εµφάνιση, διαγωγή καθώς και η αυτο-εκτίµηση. Στους εφήβους 

(12-18 ετών) προσθέτει άλλους τρεις τοµείς αυτο-αντίληψης δεδοµένου ότι πληθαίνουν τα πλαίσια 

αναφοράς σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, καθώς και οι ανησυχίες των ίδιων των εφήβων, τα οποία 

είναι η εργασιακή επίδοση, οι στενές φιλίες και οι ροµαντικές σχέσεις. 

Για τη Harter είναι σηµαντικό να εξετάζονται οι ατοµικές διαφορές µέσα από την εξέλιξη των αυτο-

αξιολογήσεων στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια που βιώνει κάθε άτοµο. Ειδικά για τους εφήβους η 

αυτο-αντίληψη µεταξύ τοµέων διαφοροποιείται σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στην παιδική ηλικία 

γεγονός που ενισχύει την ανάγκη να εξετάζεται η αυτο-αντίληψη ξεχωριστά ανά τοµέα. Το γεγονός 
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αυτό αποδίδεται στο ότι καθώς το άτοµο ωριµάζει οι κοινωνικές επιδράσεις  που δέχεται η αυτό-

εικόνα του είναι µικρότερες αφού εξαρτάται λιγότερο από τις αξιολογήσεις των άλλων. Είναι δυνατόν 

για κάποια άτοµα η αυτο-αντίληψη να παραµείνει σχετικά σταθερή  στο πέρασµα των ετών, ενώ για 

άλλους να ελαττωθεί στη αρχή της  εφηβείας και στη συνέχεια να αρχίσει και πάλι να αυξάνει µέχρι 

την ενηλικίωση. 

 

B) ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΕΦΗΒΕΙΑ 

Στην έρευνα των Young  & Mcoczek (2003) εξετάζεται η αναπτυξιακή πορεία της αυτο-αντίληψης. Στη 

διάρκεια της εφηβείας συγκεκριµένα διαπιστώνουν αυξοµειώσεις στην αυτο-αντίληψη κατά τοµέα. Από 

όλες τις δοµές της αυτό-αντίληψης, η αυτο-εκτίµηση υποστηρίζουν ότι είναι η πιο σταθερή κατασκευή 

η οποία καταγράφεται σταθερά σε πιο χαµηλά επίπεδα για τα κορίτσια αυτής της ηλικίας.  Οι Fraine, 

Damme & Onghena, (2007) κινούµενοι στο ίδιο ερευνητικό πεδίο υποστηρίζουν ότι όταν πρόκειται 

ειδικά για την αυτό-αντίληψη της σχολικής επίδοσης και πάλι τα κορίτσια κατά την εφηβεία 

καταγράφουν χαµηλότερα σκορ. Ανεξάρτητα όµως από το φύλο και υιοθετώντας αναπτυξιακή σκοπιά, 

υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη της αυτό-αντίληψης της σχολικής επίδοσης δε συνδέεται µε την εξέλιξη της 

πραγµατικής σχολικής επίδοσης. Από τα πορίσµατα της έρευνά τους, οι  Sangeeta & Sumitra (2012) 

υποστηρίζουν ότι οι καλοί µαθητές είναι αυτοί που σηµειώνουν  υψηλές τιµές αυτό-αντίληψης σε 

όλους τους τοµείς (physical, moral, personal, family, social and overall self-concept). Αναφορικά µε τις 

διαφορές φύλου υποστηρίζουν ότι τα αγόρια τείνουν να εξαρτούν την αυτό-εκτίµησή τους από την 

επίδοσή τους στον τοµέα των προσωπικών ενώ για τα κορίτσια οι σηµαντικότεροι τοµείς αυτό-

αντίληψης που σχετίζονται µε υψηλότερη αυτό-εκτίµηση είναι η φυσική εµφάνιση και η κοινωνική 

αποδοχή. Συνολικά για την αυτο-αντίληψη των κοινωνικών επαφών (σχέσεις µε συνοµηλίκους ή 

γονείς, κοινωνική αποδοχή, ροµαντικές επαφές, διαγωγή), αναφέρουµε τα λόγια της  Ybrandt  (2008) η 

οποία συµπεραίνει από την έρευνά της ότι:… ‘η θετική αυτό-αντίληψη είναι ο πιο σηµαντικός 

παράγοντας για κοινωνική προσαρµογή και προστασία από  συνηθισµένα προβλήµατα 

συµπεριφοράς’.  
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Γ) ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ∆ΕΠ-Υ 

Η αυτο-αντίληψη σε όλους τους τοµείς της  και ειδικότερα η αυτο-εκτίµηση των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ κατά 

κανόνα στη διεθνή έρευνα  καταγράφονται σε χαµηλά επίπεδα σύµφωνα µε την ανασκόπηση των 

Wehmeier & συνεργατών (2010). Το  γεγονός αυτό ειδικά για τους εφήβους µε ∆ΕΠ-Υ  αποδίδεται στο 

πλήθος και το µέγεθος των δυσκολιών που βιώνουν ταυτόχρονα σε όλους τους τοµείς της ζωής τους. 

Από την παιδική ηλικία  (Hoza , 2007)  έως και τη νεότητα (Walters; Babinski, 2011) τα πορίσµατα των 

ερευνών συγκλίνουν στο ότι η ∆ΕΠ-Υ είναι ο παράγοντας εκείνος που επηρεάζει αρνητικά  

επισκιάζοντας τυχόν άλλες παραµέτρους όπως το φύλο επί παραδείγµατι. Σε περιπτώσεις ερευνών 

που τα συµπεράσµατά τους δεν επιβεβαιώνουν αυτόν τον γενικό κανόνα καταγράφεται το φαινόµενο 

των θετικών πλασµατικών προκαταλήψεων (positive illusory bias) για το οποίο θα γίνει λόγους στο 

τέλος αυτού του κεφαλαίου εκτενώς. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του Edbom (2009) αναφορικά µε την αυτο-εκτίµηση των 

ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ. Πρόκειται για διαχρονική µελέτη διδύµων (The Twin Study of Child and Adolescent 

Development). Στόχος της ήταν να παρακολουθήσει τη σχέση που αναπτύσσεται διαχρονικά µεταξύ 

συµπτωµατολογίας ∆ΕΠ-Υ και αυτο-εκτίµησης. Οι αξιολογήσεις των παραµέτρων  διενεργήθηκαν σε 

τέσσερεις φάσεις (στα 8-9, στα  13-14, στα 15-17 και στα 20-21 έτη των συµµετεχόντων). 

Παρατηρήθηκε µακροχρόνια σχέση µεταξύ των συµπτωµάτων ∆ΕΠ-Υ στην παιδική ηλικία και της  

χαµηλής αυτο-εκτίµησης στη εφηβεία. Όµως δεν διαφάνηκε αιτιώδης σχέση µεταξύ τους, καθώς 

από τη σύγκριση της αναπτυξιακής πορείας των µονοζυγωτικών και των διζυγωτικών διδύµων, 

υπήρξαν ενδείξεις ότι κάποιος άλλος πιο κοινός παράγοντας (π.χ. χαρακτηριστικά προσωπικότητας) 

είναι που πυροδοτεί τις γενετικές καταβολές. Η ίδια σχέση βρέθηκε µεταξύ της συµπτωµατολογίας 

∆ΕΠ-Υ στην εφηβεία και της ύπαρξης χαµηλής αυτο-εκτίµησης στη νεότητα επίσης.  

Σε δηµοσιευµένη αναφορά (2010) για τη διαχρονική µελέτη του Υπουργείου Υγείας της Αυστραλίας 

(‘The Raine Study’: Πρόγραµµα παρακολούθησης 2.868 ατόµων των οποίων οι µητέρες εγγράφηκαν 

το 1989 κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους  και οι αξιολογήσεις τους διενεργήθηκαν στις ηλικίες 

1,2,3,5,8,10,14,17) αναφορικά µε τη χρήση φαρµακευτικής αγωγής (διεγερτικά) και την επίδρασή τους 

σε αρκετούς τοµείς της ζωής ατόµων µε ADHD (n=116), επισηµαίνονται τα εξής για την αυτο-αντίληψη. 

Η αυτο-αντίληψη αξιολογήθηκε µε το Self-Perception Profile for Adolescents της  Harter και 

διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των σκορ των οµάδων ∆ΕΠ-Υ και µη-∆ΕΠ-Υ. ∆ε 

διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά  σε σχέση µε τη χρήση διεγερτικών παρά µόνο µια 

ελαφριά θετική τάση σε περιπτώσεις που η φαρµακευτική αγωγή ήταν αδιάλειπτη (µέχρι τα 14 έτη) 

γεγονός που έµµεσα µαρτυρά βαρύτερη συµπτωµατολογία.  Στις υπόλοιπες περιπτώσεις παιδιών που 

ήταν υπό την επήρεια φαρµάκων σε µια ή και δύο φάσεις αξιολόγησης, η φαρµακευτική αγωγή σε 

µικρό βαθµό αλλά σταθερά συσχετιζόταν µε χαµηλή αυτο-εκτίµηση. 



25 
 

 Στην έρευνα των Mazzonne & συνεργατών (2013) εξετάζεται η αυτο-εκτίµηση παιδιών και εφήβων µε 

∆ΕΠ-Υ σε σχέση µε τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων τους αλλά και της φαρµακευτικής αγωγής που 

ενδεχοµένως να λαµβάνουν. Σχηµατίστηκαν 3 οµάδες: ∆ΕΠ-Υ- (ήπια συµπτώµατα/ χωρίς φάρµακα), 

∆ΕΠ-Υ+ (σοβαρά συµπτώµατα/ µε φάρµακα) και µη  ∆ΕΠ-Υ. Από τη σύγκρισή τους προέκυψε ότι η 

∆ΕΠ-Υ ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων συνδέεται µε χαµηλή αυτο-εκτίµηση (όπου 

αρκετά άτοµα εµπίπτουν στο παθολογικό εύρος) σε σχέση µε τη µη ∆ΕΠ-Υ. Όµως βρέθηκε µια 

διαφοροποίηση µεταξύ των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ ως προς τη φαρµακευτική αγωγή που ακολουθούν, 

δηλαδή εκείνοι που παίρνουν µεθυλφαινιδάτη κατέγραψαν υψηλότερες τιµές αυτό-εκτίµησης από 

εκείνους που παίρνουν ατοµοξετίνη. Παρόλα αυτά και για την ατοµοξετίνη δηµοσιεύονται θετικά 

πορίσµατα από τους Dittmann & συνεργάτες (2009) οι οποίοι βρήκαν ότι µετά από θεραπεία 24 

εβδοµάδων µε ατοµοξετίνη τα επίπεδα αυτό-εκτίµησης των εφήβων µε ∆ΕΠ-Υ αυξήθηκαν σηµαντικά. 

Συµπερασµατικά, όταν πρόκειται για περιστατικά µε πιο πολλά συµπτώµατα και δη 

υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας, η φαρµακευτική αγωγή σε εφήβους µε ∆ΕΠ-Υ έχει ευεργετικά 

αποτελέσµατα στην αυτο-εκτίµησή  τους. 

 

 Οι Houck & συνεργάτες (2011) διενήργησαν εθνογραφική µελέτη και βρήκαν ότι η ηλικία  και η 

συννοσηρότητα είναι οι παράγοντες εκείνοι που συνδέουν τη ∆ΕΠ-Υ µε την αυτο-αντίληψη και 

µάλιστα αρνητικά. ∆ηλαδή όσο µεγαλύτερης ηλικίας είναι και όσο περισσότερα συνοδά προβλήµατα 

έχει το άτοµο µε ∆ΕΠ-Υ, τόσο χειρότερα αξιολογεί τον εαυτό του. Οι Glass & συνεργάτες (2010) 

υποστηρίζουν ότι οι έφηβοι µε ∆ΕΠ-Υ κατ’ αρχάς  δε διαφοροποιούνται σε σχέση µε εφήβους χωρίς 

∆ΕΠ-Υ ως προς την αυτο-εκτίµηση τους. Όµως όταν συνεκτίµησαν την αυτο-εκτίµηση, τη 

συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ , τη συννοσηρότητα ∆ΕΠ-Υ και Προβληµάτων ∆ιαγωγής και τη χρήση 

ουσιών βρήκαν ότι ο παράγοντας εκείνος που συσχετίζεται ισχυρότερα µε χαµηλότερη αυτο-εκτίµηση 

είναι η συννοσηρότητα της ∆ΕΠ-Υ και Προβληµάτων ∆ιαγωγής, η οποία κατ’ επέκταση τείνει να 

προβλέπει τη χρήση ουσιών. Επισηµαίνεται δηλαδή ότι δεν είναι τα συµπτώµατα της ∆ΕΠ-Υ που 

συνδέονται άµεσα µε χαµηλή αυτο-εκτίµηση αλλά τα συννοσηρά προβλήµατα που συλλειτουργούν µε 

τη ∆ΕΠ-Υ. Από τα συµπεράσµατα των ερευνών που προαναφέρθηκαν  φαίνεται καθαρά ότι η ύπαρξη 

προβληµάτων συννοσηρότητας είναι που µεσολαβεί µεταξύ της ∆ΕΠ-Υ και των αρνητικών στάσεων 

προς τον εαυτό (αρνητική αυτο-εικόνα και χαµηλή αυτο-εκτίµηση συνακόλουθα). 

 

Ας µη ξεχνάµε άλλωστε ότι στη ∆ΕΠ-Υ η ηλικία και η συνοσηρότητα συµπορεύονται. Όπως προκύπτει 

και από την έρευνα των  Takeda & συνεργατών (2011) σε µεγαλύτερης ηλικίας παιδιά και εφήβους µε 

ADHD παρατηρούνται συνοδά εσωτερικευµένα ψυχολογικά προβλήµατα (κατάθλιψη και αγχώδεις 

διαταραχές), ενώ σε νεότερης ηλικίας παιδιά η ∆ΕΠ-Υ δε συνοδεύεται από δευτερογενή 
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συµπτωµατολογία. Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι µε το πέρασµα των ετών και την 

επίγνωση των  αποτυχιών, δυσκολιών κλπ δηµιουργούνται δευτερογενή ψυχολογικά προβλήµατα. 

Αντιθέτως τα εξωτερικευµένα ψυχολογικά (επιθετικότητα, προβλήµατα διαγωγής, παραβατικότητα, 

χρήση ουσιών κλπ) παρατηρούνται σε ∆ΕΠ-Υ µε µεγαλύτερο πλήθος συµπτωµάτων (όπου σίγουρα 

εµπεριέχονται και  υπερκινητικότητας & παρορµητικότητας) συµπεραίνοντας ότι τα εξαρχής βαρύτερα 

περιστατικά ∆ΕΠ-Υ ακολουθούν πορεία εξωτερίκευσης. 

 

 Συµπερασµατικά για την αυτο-αντίληψη στη ∆ΕΠ-Υ έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής. Όντως από την  

έρευνα  η ∆ΕΠ-Υ συνδέεται µε χαµηλή αυτο-αντίληψη και αυτο-εκτίµηση. Αυτό οφείλεται στο πλήθος 

και το µέγεθος των δυσκολιών που βιώνουν τα συγκεκριµένα άτοµα εξαιτίας της αδυναµίας να αυτο-

ρυθµίσουν τη συµπεριφορά και το συναίσθηµά τους. Στη λογική αυτή της συσσώρευσης δυσκολιών 

και της  µετουσίωσής τους σε δευτερεύοντα ψυχολογικά προβλήµατα,  παράγοντες όπως η ηλικία, η 

εξαρχής βαρύτερη συµπτωµατολογία της διαταραχής ή η ύπαρξη συνοδών διαταραχών  δυσχεραίνει 

την κλινική κατάσταση των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ συµπαρασύροντας και την αυτο-αντίληψη και αυτο-

εκτίµησή τους σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά του γενικού πληθυσµού. 

 

Μέχρι τώρα εξετάστηκε η ∆ΕΠ-Υ στις πιο βαριές της περιπτώσεις σε σχέση µε την αυτο-αντίληψη. Τι 

συµβαίνει µε τα περιστατικά εκείνα που λειτουργικά µπορεί να παρουσιάζουν παρεµφερή εικόνα, 

όµως δεν αγγίζουν το κατώτατο όριο των έξι συµπτωµάτων για να λάβουν την τυπική διάγνωση της 

∆ΕΠ-Υ ? 

Οι Whitley & συνεργατών (2008) στην έρευνά τους έθεσαν αυτόν τον σκοπό. Για να ελεγχθεί  

δηµιουργήθηκαν  δύο οµάδες όπου η µεν πρώτη απαρτίζονταν από άτοµα µε διαγνωσµένη ∆ΕΠ-Υ,  η 

δε δεύτερη από άτοµα µε µέτριου βαθµού συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ που όµως εµφάνιζαν τα 

δυσπροσαρµοστικά πρότυπα συµπεριφοράς αλλά και τις συναισθηµατικές δυσκολίες  της οµάδας 

∆ΕΠ-Υ. Συγκρίθηκαν µεταξύ τους ως προς σχολικό, κοινωνικό και συµπεριφορικό τοµέα. Επίσης έγινε 

χρήση εξωτερικού κριτηρίου που ήταν η αξιολόγηση των δασκάλων για τους ίδιους τοµείς. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η οµάδα ∆ΕΠ-Υ έτεινε να υπερεκτιµά τις ικανότητές της σε σύγκριση µε την 

οριακή ∆ΕΠ-Υ σε σχέση µε τις αναφορές των δασκάλων. Επίσης η οµάδα ∆ΕΠ-Υ βαθµολογήθηκε από 

τους δασκάλους πιο χαµηλά από ότι η οριακή ∆ΕΠ-Υ. Εποµένως αν και λειτουργικά εµφάνιζαν 

παρόµοια εικόνα σε συµπεριφορά και συναίσθηµα οι δυο οµάδες, τις δυσκολίες φαίνεται ότι τις 

αντιλαµβάνονταν σε διαφορετικό βαθµό δηλαδή διαφοροποιούνται στα σκορ της αυτο-αντίληψης. 
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Στην παρούσα έρευνα λοιπόν οι Whitley & συνεργάτες (2008) αποδίδουν τα αποτελέσµατά τους στην 

ταµπέλα ‘∆ΕΠ-Υ’ η οποία λειτουργεί ως κοινωνικό στίγµα επηρεάζοντας τη βαθµολογία των 

δασκάλων. Πιστεύουν δηλαδή οι ερευνητές ότι οι δάσκαλοι επηρεάστηκαν αρνητικά από τη διάγνωση  

∆ΕΠ-Υ µε αποτέλεσµα να υποτιµήσουν τις ικανότητες της οµάδας ∆ΕΠ-Υ µε συνέπεια να καταγραφεί 

µεγαλύτερη απόκλιση µεταξύ των δύο οµάδων (τυπική ∆ΕΠ-Υ & οριακή ∆ΕΠ-Υ) ως προς την 

ικανότητα αυτο-αξιολόγησης. Το φαινόµενο αυτό της ύπαρξης κοινωνικού στίγµατος γύρω από τη 

∆ΕΠ-Υ επιβεβαιώνει και ο Arkin, J. ο  οποίος στην έρευνά του σε δασκάλους και ειδικούς ψυχικής 

υγείας αναφορικά µε τις αντιλήψεις τους για την επίδοση των εφήβων µε ∆ΕΠ-Υ στην Κοινωνική 

Αποδοχή, Στενές Φιλίες, Εργασιακή Ετοιµότητα και Αυτό-εκτίµηση  βρήκε πως και οι δυο κατηγορίες 

λειτουργών επηρεάζονται σε αρκετά µεγάλο βαθµό από την ταµπέλα της ∆ΕΠ-Υ στους δυο πρώτους 

τοµείς (κοινωνικός τοµέας). Το ανησυχητικό είναι, όπως επισηµαίνει ο ερευνητής,  ότι ενώ στις 

προτάσεις που γίνονται µετά από κάθε έρευνα επί της αυτο-αντίληψης των εφήβων µε ∆ΕΠ-Υ 

προτείνεται σταθερά η ψυχοθεραπεία, από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι ούτε οι ειδικοί, που 

θεωρητικά θα κλιθούν να διαχειριστούν τη διαστρεβλωµένη αυτο-αντίληψη των εφήβων µε ∆ΕΠ-Υ, 

παρά την εκπαίδευσή τους, δεν αντιστέκονται στην επιρροή του στίγµατος της ∆ΕΠ-Υ. 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι  Bussing & συνεργάτες (2012) επισηµαίνουν ότι η ∆ΕΠ-Υ συνδέεται στην κοινή 

αντίληψη (τόσο των εφήβων, όσο και των γονέων) µε αρνητικά στερεότυπα  που τις περισσότερες  

φορές πηγάζουν από µύθους του παρελθόντος κι όχι από πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα. 

Επιπροσθέτως έχει υποστηριχθεί από τη Hoza (2007)  ότι αν η οµάδα συνοµηλίκων χαρακτηρίσει και 

απορρίψει  κάποιον γιατί είναι διαγνωσµένος µε ∆ΕΠ-Υ τότε δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος για 

τον τελευταίο καθώς η οµάδα συνοµηλίκων τον προκαλεί για να εκδηλώσει τις συγκεκριµένες 

ανεπιθύµητες συµπεριφορές ακόµη κι αν  ο ίδιος επιθυµεί να τις καταστείλει επειδή αναγνωρίζει ότι 

δεν τον εξυπηρετούν στη ζωή του. Παρόλο που είναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο στους κύκλους των 

συνοµηλίκων, δεν έχει βρεθεί αποτελεσµατική θεραπεία. Ο λόγος για την επιµονή αυτών των 

προβληµάτων φαίνεται να είναι η συνεχής ανατροφοδότηση που δίνεται εξαιτίας µιας διαµορφωµένης 

κουλτούρας ανταγωνισµού και επιθετικότητας στην κοινωνία του σχολείου που λειτουργεί σαν ένα 

«κανάλι» για τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ ώστε να µετουσιώσουν το έλλειµµα αυτό-ρύθµισης της 

συµπεριφοράς  και του συναισθήµατος λόγω της διαταραχής σε θυµό και επιθετικότητα (Singh, 2011). 

 

Για τη λειτουργία της ∆ΕΠ-Υ ως κοινωνικού στίγµατος αναφέρονται και  οι Wiener & συνεργάτες 

(2012) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι και οι ίδιοι οι έφηβοι µε ∆ΕΠ-Υ εκλαµβάνουν ως κοινωνικό στίγµα 

τη διαταραχή και γι’ αυτό υποφέρουν από χαµηλή αυτο-εκτίµηση. Όταν αναφερόµαστε στον όρο 

«κοινωνικό στίγµα» αναφορικά µε τη ∆ΕΠ-Υ εννοούµε ότι το άτοµο έχει διαµορφώσει αρνητική αυτο-

εικόνα εξαιτίας της διάγνωσης του µε ∆ΕΠ-Υ, ανησυχεί αναφορικά µε την αποκάλυψη της διάγνωσης 
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αυτής στο περίγυρο του και επίσης ανησυχεί σχετικά µε τις στάσεις που επικρατούν στην κοινωνία 

αναφορικά µε τη ∆ΕΠ-Υ (Kellison, Bussing, & Bell, 2010).  

 

Όµως, υπάρχει και µια διαφορετική πλευρά. Είναι αυτή όπου παρά τα σηµαντικά λειτουργικά 

προβλήµατα σε πολλαπλούς τοµείς, τα άτοµα  µε ∆ΕΠ-Υ απροσδόκητα δίνουν εξαιρετικά θετικές αυτο-

αξιολογήσεις για τις επιδόσεις τους σε σύγκριση µε κριτήρια που µαρτυρούν την πραγµατική τους 

επίδοση. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ως  θετική πλασµατική προκατάληψη 

(positive illusory bias- PIB)(Owens, Goldfine, Evangelista, Hoza & Kaiser, 2007). Οι PIB τείνουν να 

εµφανίζονται σε άτοµα µε περισσότερα συµπτώµατα υπερκινητικότητας και παρορµητικότητας παρά 

στην απροσεξία (Owens & Hoza, 2003). Αναφορικά µε την επίδρασή τους στην κοινωνική 

συµπεριφορά των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ, η έρευνα των  Linnea, Hoza, Tomb, & Kaiser (2012) είναι 

διαφωτιστική. Συγκρίνουν µια οµάδα ∆ΕΠ-Υ µε θετική πλασµατική προκατάληψη (PIB+), µια οµάδα µε 

∆ΕΠ-Υ µε ακριβή αυτο-αντίληψη (PIB-)(όπου τα 2 γκρουπ της ∆ΕΠ-Υ δεν διαφοροποιούνταν σε 

σοβαρότητα συµπτωµατολογίας ή προβλήµατα συµπεριφοράς)  και µια οµάδα χωρίς  ∆ΕΠ-Υ σε 

εργαστηριακό πείραµα κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο εξεταζόµενος ήταν ο οικοδεσπότης σε τηλεοπτική 

εκποµπή και έπρεπε να διαχειριστεί τη συζήτηση µε τον καλεσµένο (άγνωστο παιδί που ήταν 

εκπαιδευµένο να δυσκολέψει το έργο του οικοδεσπότη) και να διασκεδάσει το κοινό και τον 

καλεσµένο. Τα κυριότερα συµπεράσµατα είναι ότι η πρώτη οµάδα ∆ΕΠ-Υ (PIB+) ήταν αυτή που 

επέδειξε τη  λιγότερο κοινωνική συµπεριφορά, έκανε τις λιγότερες προσπάθειες να πετύχει το στόχο 

της, επέδειξε την πιο διαταρακτική συµπεριφορά και ήταν το ίδιο αρνητική στη στάση της όσο και η 

οµάδα ∆ΕΠ-Υ χωρίς PIB. Τα ευρήµατα σύµφωνα µε τους ερευνητές υποδεικνύουν πως οι PIB 

ενδεχοµένως να αναστέλλουν τη σωστή παρακολούθηση της συµπεριφοράς του εαυτού (self-

monitoring) ώστε στη συνέχεια να µη δύναται να προσαρµοστεί στις ανάγκες µιας κοινωνικής 

συνθήκης που διαρκώς µεταβάλλεται. Εποµένως, οι PIB δε βοηθούν στον κοινωνικό τοµέα τα παιδιά 

µε ∆ΕΠ-Υ, πόρισµα το οποίο επιβεβαιώνει και η Barton  (2006). Στην έρευνά της καταγράφηκε το 

φαινόµενο των PIB ανεξαρτήτως φύλου δηλαδή και τα αγόρια όπως και τα κορίτσια µε ∆ΕΠ-Υ 

υπερεκτίµησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες σε σχέση µε την αξιολόγηση των γονέων. Επίσης, τα 

παιδιά της οµάδας ∆ΕΠ-Υ (ιδιαίτερα αυτά µε περισσότερα συµπτώµατα) βαθµολογήθηκαν και από 

τους δασκάλους τους ως λιγότερο κοινωνικά ικανά και από τους συνοµηλίκους τους ως λιγότερο 

κοινωνικά αποδεκτά. 

 

Σε επίπεδο καθηµερινότητας τώρα, η έρευνα  των Volz-Sidiropoulou, Boecker, & Gauggel (2013)  

εξετάζει την ακρίβεια στις αυτο-αξιολογήσεις παιδιών και εφήβων µε ∆ΕΠ-Υ αναφορικά µε τους 

περιορισµούς που βιώνουν σε δραστηριότητες καθηµερινής διαβίωσης. Χρησιµοποιήθηκαν οι 
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µαρτυρίες των γονέων ως εξωτερικό κριτήριο κατά τη σύγκρισή τους µε οµάδα παιδιών χωρίς ∆ΕΠ-Υ. 

Βρέθηκε πως η οµάδα ∆ΕΠ-Υ ήταν πολύ πιο πιθανό να υπερεκτιµήσει τις ικανότητες της σε σχέση µε 

τη µη ∆ΕΠ-Υ ειδικά όταν η αξιολόγηση αφορούσε σε ασχολία που πλήττονταν περισσότερο από τα 

συµπτώµατα της ∆ΕΠ-Υ. Οι υπερεκτιµήσεις των δυνατοτήτων συχνά συνοδεύονται και από 

προβλήµατα εξωτερίκευσης που ενδεχοµένως υποδηλώνει ότι οι PIB συνδέονται µε πιο βαριά 

περιστατικά ∆ΕΠ-Υ (Υ/Π) που ρέπουν όπως γνωρίζουµε από η βιβλιογραφία προς την εξωτερίκευση 

(Takeda & συνεργάτες, 2011). 

 

Στο ερώτηµα αν οι PIB εξυπηρετούν σε κάποιο τοµέα, οι McQuade, Hoza, Waschbusch., Murray-Close 

& Owens (2011) διαπιστώνουν την ευεργετική τους επίδραση  στην συναισθηµατική κατάσταση των 

ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ. Βρέθηκε ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ που παρουσίασαν θετική αλλαγή (αύξηση score) 

στην αυτο-αντίληψή τους σε κοινωνικό, ακαδηµαϊκό και συµπεριφορικό τοµέα είχαν λιγότερα 

συµπτώµατα κατάθλιψης και πιο θετικές αποδόσεις µετά από  διάστηµα έως και τριών ετών. Οι 

ερευνητές εκτιµούν ότι η θετική αυτο-αντίληψη έχει προστατευτική ισχύ στα άτοµα µε ∆ΕΠ-Υ σε σχέση 

τουλάχιστον µε την κατάθλιψη. ∆ηλαδή επισηµαίνουν πως η θετική αυτο-εικόνα εξωραΐζει το µέγεθος ή 

το πλήθος των δυσκολιών που βιώνουν µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται τυχόν καταθλιπτικά 

συµπτώµατα. Όµως οι ίδιοι εφιστούν την προσοχή καθώς η εξαιρετικά θετική αυτο-εικόνα (PIB)  

µπορεί να έχει και αρνητική δράση αφού δεν επιτρέπει στο παιδί να έχει πραγµατική επίγνωση των 

δυνατοτήτων του ώστε να αναπτύξει στρατηγικές διαχείρισης (coping skills). Με αποτέλεσµα να 

φτάνουµε στο επόµενο αναπτυξιακό στάδιο µε αντίστοιχα προβλήµατα όπως θα δούµε στη συνέχεια.  

Η Fefer (2011) στην έρευνά της εστιάζει στον πληθυσµό των εφήβων αποκλειστικά για να ελέγξει την 

ύπαρξη ή όχι θετικών πλασµατικών προκαταλήψεων σε συνδυασµό µε την ύπαρξη συµπτωµατολογίας 

∆ΕΠ-Υ. Επιβεβαιώνει καταρχάς την υψηλή συσχέτιση µεταξύ θετικών πλασµατικών προκαταλήψεων 

και συµπτωµατολογίας ∆ΕΠ-Υ. Όµως, τα αποτελέσµατά της διαφοροποιούνται σε σχέση µε τις 

προαναφερθείσες έρευνες στα εξής σηµεία. Πρώτον, οι έφηβοι µε θετική αυτο-εικόνα είτε στην σχολική 

επίδοση, είτε στην κοινωνική αποδοχή (πιο θετική σε σύγκριση µε την αξιολόγηση των δασκάλων 

τους) είχαν περισσότερα συµπτώµατα Απροσεξίας και όχι Υπερκινητικότητας-Παρορµητικότητας. 

Παρόλο που οι PIB τείνουν να επιµένουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας, η δράση τους είναι 

διαφορετική. Η Fefer ερµηνεύοντας τα αποτελέσµατά της  εκτιµά ότι η ηλικία είναι ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας για την εξέταση της αυτο-αντίληψης, καθώς µε το πέρασµά της και τα πλαίσια αναφοράς 

του ατόµου διαφοροποιούνται και πληθαίνουν, αλλά και στην περίπτωση της ∆ΕΠ-Υ δίνονται 

περισσότερες αφορµές για συσσώρευση δυσκολιών και δηµιουργία δευτερευόντων ψυχολογικών 

προβληµάτων.  
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Κατά τον ίδιο τρόπο, το φαινόµενο των PIB δε σταµατά στην εφηβεία παρά συνεχίζεται και στην 

ενήλικη ζωή όπως προκύπτει από την έρευνα των Manora, Vurembrandt, Rosen, Gevan, Weizman, & 

Zalsman (2012). Εξετάστηκε η συµφωνία των αυτο-αναφορών για συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ νεαρών 

ενηλίκων µε την τυπική αξιολόγηση της ∆ΕΠ-Υ και βρέθηκε ότι οι ενήλικες έτειναν να σκοράρουν 

λιγότερα από τα συµπτώµατά τους καθώς και να υποτιµούν τις δυσκολίες που προέκυπταν από τη 

διαταραχή. Η ύπαρξη θετικών πλασµατικών προκαταλήψεων δεν υποχωρούν µε την ηλικία παρά 

αλλάζουν ενδεχοµένως πλαίσιο αναφοράς όπως υποστηρίζουν κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

τους οι  McQuade, Hoza, Waschbusch., Murray-Close & Owens (2011) οι οποίοι υποστηρίζουν πως 

δεν είναι η λύση το να προσπαθούµε να  αυξάνουµε την αυτο-αντίληψη των παιδιών ανεξάρτητα από 

τις ικανότητες τους καθώς αποτέλεσµα αυτή της δράσης είναι να γαλουχούνται ενήλικες µε ∆ΕΠ-Υ 

χωρίς επαρκή επίγνωση δυνατοτήτων και µε ακόµα χειρότερες ικανότητες διαχείρισης των δυσκολιών 

τους. Εποµένως η θετική αυτο-εικόνα δεν είναι η λύση στην οποία πρέπει να προσβλέπουµε µέσω 

ψυχοθεραπείας ή εκπαίδευσης παρά µια παράµετρος που φαίνεται να αναχαιτίζει την κατάθλιψη. Η 

ευεργετική δράση της θετικής αυτο-εικόνας πρέπει να ιδωθεί στον δια βίου ορίζοντα συνδυαστικά µε 

την αυτο-αποτελεσµατικότητα και άλλες ψυχολογικές εκφάνσεις µέσω της έρευνας και της 

εκπαιδευτικής παρέµβασης 
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Β’ ΜΕΡΟΣ- ΕΡΕΥΝΑ 

 

1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

 

Στο πρώτο µέρος της εισαγωγής εστιάσαµε στη ∆ΕΠ-Υ και ιδιαίτερα στις λειτουργικές δυσκολίες που 

προκύπτουν από τη διαταραχή ώστε να έχουµε τη δυνατότητα στη συνέχεια να εξετάσουµε το βαθµό 

στον οποίο οι δυσκολίες αυτές αποτυπώνονται στις αυτο-αξιολογήσεις των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ.  Στο 

δεύτερο µέρος της εισαγωγής  αποσαφηνίστηκαν εννοιολογικά οι όροι της αυτο-αντίληψης και αυτο-

εκτίµησης , έγινε µια σύντοµη ανασκόπηση του ζητήµατος για το γενικό πληθυσµό των εφήβων και 

στη συνέχεια µια εκτενέστερη ανασκόπηση των πιο πρόσφατων ερευνών από το διεθνή χώρο πάνω 

στο ζήτηµα της αυτο-αντίληψης των  ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ.   Προέκυψαν αρκετοί παράγοντες που 

επιδρούν στην εξέλιξη της αυτο-αντίληψης. Σηµαντικότεροι από αυτούς είναι η ηλικία, το φύλο, η 

σοβαρότητα της συµπτωµατολογίας ∆ΕΠ-Υ, η χρήση φαρµακευτικής αγωγής (ως ένδειξη βαρύτερης 

συµπτωµατολογίας), η ύπαρξη συνοδών προβληµάτων και  η ύπαρξη θετικών πλασµατικών 

προκαταλήψεων, η δράση των οποίων σε πολλές περιπτώσεις είναι σύνθετη (καθώς εµπλέκονται και 

οι επιλογές της ερευνητικής µεθοδολογίας όπως για παράδειγµα συµβαίνει όταν χρησιµοποιούνται 

αξιολογήσεις τρίτων προσώπων για τις ικανότητες των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ και τη δράση του κοινωνικού 

στίγµατος της ∆ΕΠ-Υ) και τα αποτελέσµατα των επιµέρους ερευνών συχνά αντικρουόµενα µε 

αποτέλεσµα η ερµηνεία τους να γίνεται επισφαλής.  

Στην Ελλάδα η αυτο-αντίληψη έχει εκτιµηθεί σε σχέση µε τη σχολική επίδοση κυρίως αλλά όλες οι 

έρευνες έγιναν σε παιδιά δηµοτικού γενικού πληθυσµού αποκλειστικά. Μία δηµοσιευµένη έρευνα στην 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων βρήκαµε για το γενικό πληθυσµό των εφήβων και την αυτό-

αντίληψη σχολικής επίδοσης, αυτή του Περικλή Καλογιάννη (2010). Ειδικά για τους εφήβους µε ∆ΕΠ-

Υ δεν έχει δηµοσιευτεί  κάποια έρευνα στην Ελλάδα αναφορικά µε τις έννοιες που µας ενδιαφέρουν. 

Επιθυµώντας λοιπόν να γνωρίσουµε την ελληνική πραγµατικότητα και να τη συγκρίνουµε µε τα διεθνή 

ερευνητικά ευρήµατα, η παρούσα  έρευνα  θα εξετάσει την αυτο-αντίληψη ως προς την ηλικία, το φύλο 

και τη σοβαρότητα της συµπτωµατολογίας ∆ΕΠ-Υ. Επίσης η εξέταση της ύπαρξης θετικών 

πλασµατικών προκαταλήψεων θα πραγµατοποιηθεί µόνο ως προς τη σχολική επίδοση τη γενική και 

στα φιλολογικά µαθήµατα. 

Σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουµε πώς οι έφηβοι µε ∆ΕΠ-Υ αυτο-αξιολογούνται σε κρίσιµα 

ζητήµατα για την ηλικία τους όπως η σχολική επίδοση, οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους και η διαγωγή 

τους. Επίσης επιδιώκουµε να ελέγξουµε την επίδραση αυτών των αξιολογήσεων στην αυτο-εκτίµησή 

τους. Οι ερευνητικοί στόχοι διαµορφώνονται ως εξής: 
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1. α. Πώς αξιολογούν οι έφηβοι µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ τις ακαδηµαϊκές τους δεξιότητες στο σύνολο 

των µαθηµάτων γενικά και στα φιλολογικά µαθήµατα ειδικότερα σε σχέση µε την πραγµατική σχολική 

τους επίδοση στα αντίστοιχα? 

 

β. Η αυτο-εκτίµηση των εφήβων µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ εξαρτάται από την αυτο-αξιολόγηση της 

σχολικής επίδοσης ή τις πραγµατικές τους επιδόσεις? 

 

2. α. Πώς αξιολογούν οι έφηβοι µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ τη διαγωγή και τις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους τους? Αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες? 

 

β.  Η αυτο-αντίληψη ή µη των δυσκολιών στους τοµείς αυτούς συσχετίζεται µε την αυτο-εκτίµησή τους? 

 

3. α. Η συµπτωµατολογία της ∆ΕΠ-Υ αν ιδωθεί σαν ένα συνεχές στο οποίο κατατάσσεται όλο το 

δείγµα των εφήβων είναι δυνατόν να προβλέψει την αυτό-εκτίµησή τους?  

 

β. Παράγοντες όπως η ηλικία και η πραγµατική σχολική επίδοση είναι δυνατόν να προβλέψουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό την αυτό-εκτίµηση από ότι η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ?  

 

γ. Μήπως η αυτό-αξιολόγηση σε κάποιο επιµέρους τοµέα της ζωής των εφήβων προβλέπει καλύτερα 

την αυτό-εκτίµησή τους δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό ότι αυτός ο τοµέας είναι υψηλότερα στην 

ιεραρχία των εφήβων δηλαδή ότι εξαρτούν την συνολική τους αξία ως άτοµα από την επίδοση σε έναν 

συγκεκριµένο τοµέα? 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Ερευνητικό Υλικό 

 

Το ερευνητικό υλικό αποτελείται από τρεις φόρµες. Το ερωτηµατολόγιο συλλογής των ερευνητικών 

δεδοµένων που δόθηκε στους συµµετέχοντες και δύο φόρµες προς τους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων, 

µία για την ενηµέρωσή τους και µία για την ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους (οι οποίες παρατίθενται 

αυτούσιες στο παράρτηµα 1). Και οι τρεις φόρµες δηµιουργήθηκαν µε βάση τις αρχές της ερευνητικής 

δεοντολογίας. Πιο συγκεκριµένα, οι φόρµες συντάχθηκαν µε τόση επιµέλεια ώστε οι απαντώντες στα 

ερωτηµατολόγια να συµµετέχουν στην έρευνα ως αποτέλεσµα: 

• Της συνειδητής συναίνεσής τους 

• Του δικαιώµατος να εγκαταλείψουν σε οποιαδήποτε φάση ή να µην συµπληρώσουν 

συγκεκριµένες ερωτήσεις 

• Των εγγυήσεων ότι η έρευνα δε θα τους βλάψει 

• Των εγγυήσεων της εµπιστευτικότητας, ανωνυµίας και µη ανιχνευσιµότητας που παρέχει η 

έρευνα  

{Το ζήτηµα της ωφέλειας των συµµετεχόντων δεν µπορέσαµε να το προβλέψουµε καθώς 

χρειαζόταν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των συµµετεχόντων και οι ενυπόγραφες 

συγκαταθέσεις των ίδιων των γονέων και όχι των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων ώστε να 

σταλούν τα αποτελέσµατα της έρευνας.}   

(Cohen, Manion & Morrison, 414, 2007) 
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Α) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες απαρτίζεται από τρία σκέλη. Στο πρώτο 

ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία (κατά το πρότυπο του ΠΑΤΕΜ το οποίο περιγράφεται 

παρακάτω), απαραίτητα για την περιγραφή του δείγµατος και τη διεξαγωγή κάποιων από τις 

στατιστικές αναλύσεις. Αυστηρά δε ζητήθηκαν στοιχεία που να επιτρέπουν την ανίχνευση της 

ταυτότητας του ερωτώµενου. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:  …./…./2013 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  (επωνυµία) :…………………………………………………….. 

 

ΤΑΞΗ (παρακαλώ κυκλώστε):  Α’  /   Β’  /   Γ’       γυµνασίου   /   λυκείου 

ΦΥΛΟ (παρακαλώ κυκλώστε) :  ΑΓΟΡΙ  /  ΚΟΡΙΤΣΙ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:     ……/……../……….. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:………………………………. 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:……………………………. 

 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ (παρακαλώ κυκλώστε):   

1. λίγες τάξεις δηµοτικού  / 2. δηµοτικό / 3. γυµνάσιο / 4. λύκειο / 5. ΑΕΙ-ΤΕΙ / 6. µεταπτυχιακό  

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ (παρακαλώ κυκλώστε): 

 1. λίγες τάξεις δηµοτικού  / 2. δηµοτικό / 3. γυµνάσιο / 4. λύκειο / 5. ΑΕΙ-ΤΕΙ / 6. µεταπτυχιακό  

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ: 

• ποιος είναι ο µέσος όρος της βαθµολογίας σας ?  Γενικός……………. 

• ποια είναι η βαθµολογία σας στα Νέα Ελληνικά?      Έκθεση……… Κείµενα………… 
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2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ∆ΕΠ-Υ 

 

Το ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς για την ανίχνευση συµπτωµατολογίας ∆ΕΠ-Υ δηµιουργήθηκε µε 

πρότυπο την ελληνική έκδοση των διαγνωστικών κριτηρίων του DSM-IV (APA,1996) η οποία 

παρατίθεται σε µορφή πίνακα στο παράρτηµα 2.  

 

Κυριότερη τροποποίηση είναι η χρήση πρώτου προσώπου στην εκφορά του λόγου αντί για τρίτο που 

έχει το DSM-IV. Η χρήση των κριτηρίων του DSM-IV ως αυτό-αναφορά συνηθίζεται στη διεθνή έρευνα. 

(Παραδειγµατικά αναφέρονται δυο δηµοσιευµένες έρευνες το 2012 από τους Birchwood & Daley 

καθώς και τους Manora, Vurembrandt, Rosen, Gevan, ,Weizman, & Zalsman.) Επίσης, αφαιρέθηκε 

από όλα τα κριτήρια η λέξη «συχνά» επειδή πρώτον δεν καθορίζεται ως συχνότητα από το DSM-IV  

και δεύτερον γιατί θα χρησιµοποιήσουµε κλίµακα likert για να προσδιορίσουµε τη συχνότητα 

(περιγράφεται παρακάτω). Το περιεχόµενο των κριτηρίων παρέµεινε αυτούσιο. Στις περιπτώσεις που 

διαφοροποιήθηκε η φρασεολογία έγινε µε κριτήριο τη συντοµία και τη µη παρέµβαση στο νόηµα του 

κριτηρίου. Αφαιρέσαµε τους τίτλους και τους υπότιτλους της ∆ΕΠ-Υ ώστε να προκύψουν απαντήσεις 

µε µεγαλύτερο αυθορµητισµό αποφεύγοντας την επενέργεια αρνητικών στερεοτύπων γύρω από τη 

∆ΕΠ-Υ τα οποία όπως υποστηρίζουν οι Bussing & συνεργάτες (2012) υπάρχουν στην κοινή αντίληψη 

(εφήβων και γονέων) και συνδέονται µε µύθους του παρελθόντας κι όχι µε την τρέχουσα επιστηµονική 

έρευνα.  Χρησιµοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητοι µεταξύ τους τρόποι µέτρησης κάθε συµπτώµατος 

(µεθοδολογική τριγωνοποίηση, Cohen, Manion & Morrison, 191, 2007) για µεγαλύτερη εγκυρότητα. Τα 

συµπτώµατα µετρήθηκαν σε κατηγορική κλίµακα ναι /όχι και σε κλίµακα Likert 1-2-3-4-5 (όπου 

1=καθόλου, 2= σπάνια, 3=µερικές φορές, 4=συχνά, 5=πολύ συχνά). Στην κατηγορική κλίµακα θα 

πρέπει να συµπληρώσει ο συµµετέχων τουλάχιστον έξι ‘ναι’ ώστε να θεωρηθεί ότι πληροί τα κριτήρια 

της ∆ΕΠ-Υ, ενώ στην Likert κατοχυρώνονται τα συµπτώµατα που έχουν βαθµολογία από 3 και πάνω 

και φυσικά αυτά θα πρέπει στο σύνολό τους να είναι τουλάχιστον έξι. Οι συµµετέχοντες που πληρούν 

τα έξι κατ’ ελάχιστον κριτήρια από τα 18 της ∆ΕΠ-Υ και στους δύο τρόπους µέτρησης, εντάσσονται 

στην οµάδα ∆ΕΠ-Υ, ενώ οι υπόλοιποι αποτελούν την οµάδα ελέγχου. Παρατίθενται στη συνέχεια, το 

ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς για ∆ΕΠ-Υ όπως χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα,  καθώς και η 

αντιπαραβολή του µε τα κριτήρια του DSM-IV για την καλύτερη εποπτεία των αλλαγών που 

πραγµατοποιήθηκαν.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ∆ΕΠ-Υ  
 
 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΡΧΙΚΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΑΝ ΣΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Η 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ & ΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ).  
 ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ  
(ΟΠΟΥ 1=ΚΑΘΟΛΟΥ, 2= ΣΠΑΝΙΑ, 3=ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, 4=ΣΥΧΝΑ, 5=ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ) 

1 αποτυγχάνω να συγκεντρώσω την προσοχή µου σε λεπτοµέρειες 
ή κάνω λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες ή άλλες 
δραστηριότητες 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

2  κινώ νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζω στη θέση ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

3  δυσκολεύοµαι να διατηρήσω την προσοχή µου σε δουλειές ή 
δραστηριότητες παιχνιδιού 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

4 αφήνω τη θέση µου στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις όπου 
πρέπει να κάθοµαι 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

5  δεν ακούω όταν µου απευθύνεται ο λόγος ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

6 νιώθω ανήσυχος (-η) ή τρέχω εδώ κι εκεί χωρίς λόγο (σαν παιδί 
σκαρφάλωνα ή έτρεχα σε περιστάσεις που δεν έπρεπε) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

7 δεν ακολουθώ µέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνω να 
αποτελειώσω σχολικές εργασίες ή  δουλειές που µου ανατίθενται 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

8 δυσκολεύοµαι  να παίζω ή να συµµετέχω σε δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου ήσυχα 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

9 δυσκολεύοµαι να οργανώσω δουλειές και δραστηριότητες ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

10 είµαι διαρκώς σε κίνηση ή κινούµαι «σα κουρδισµένος» ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

11 αποφεύγω, αποστρέφοµαι ή είµαι απρόθυµος (-η) να ασχοληθώ 
µε τη σχολική µου εργασία ή την προπαρασκευή των µαθηµάτων 
µου στο σπίτι 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

12 µιλώ υπερβολικά ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

13 χάνω αντικείµενα απαραίτητα για δουλειές ή δραστηριότητες 
όπως π.χ. σχολικές εργασίες που µου έχουν δοθεί για το σπίτι, 
µολύβια, βιβλία κλπ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

14 απαντώ απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

15 η προσοχή µου διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσµατα ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

16 δυσκολεύοµαι να περιµένω τη σειρά µου ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

17 ξεχνώ καθηµερινές δραστηριότητες ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 

18 διακόπτω ή ενοχλώ µε την παρουσία µου τους άλλους (π.χ. 
παρεµβαίνω σε συζητήσεις ή παιχνίδια) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 3 4 5 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ DSM-IV 

ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ 

1. αποτυγχάνω να συγκεντρώσω την 
προσοχή µου σε λεπτοµέρειες ή κάνω 
λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες 
ή άλλες δραστηριότητες 

 (α) συχνά αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την προσοχή 
σε λεπτοµέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές 
εργασίες, τη δουλειά ή άλλες δραστηριότητες 
  
 
 

 3. δυσκολεύοµαι να διατηρήσω την 
προσοχή µου σε δουλειές ή 
δραστηριότητες παιχνιδιού 

(β) συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε 
δουλειές ή δραστηριότητες παιχνιδιού 

 

 5. δεν ακούω όταν µου απευθύνεται ο 
λόγος 

(γ) συχνά φαίνεται να µην ακούει όταν του απευθύνεται ο 
λόγος 

7. δεν ακολουθώ µέχρι τέλους οδηγίες και 
αποτυγχάνω να αποτελειώσω σχολικές 
εργασίες ή  δουλειές που µου ανατίθενται 

(δ) συχνά δεν ακολουθεί µέχρι τέλους οδηγίες και 
αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες, 
δουλειές που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο 
εργασίας (χωρίς να οφείλεται σε εναντιωτική 
συµπεριφορά ή αποτυχία κατανόησης των οδηγιών) 
 

9. δυσκολεύοµαι να οργανώσω δουλειές 
και δραστηριότητες 

(ε) συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και 
δραστηριότητες 
 

11. αποφεύγω, αποστρέφοµαι ή είµαι 
απρόθυµος (-η) να ασχοληθώ µε τη 
σχολική µου εργασία ή την 
προπαρασκευή των µαθηµάτων µου στο 
σπίτι 

(στ) συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή είναι απρόθυµος 
(-η) να εµπλακεί σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη 
πνευµατική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή 
προπαρασκευή των µαθηµάτων στο σπίτι) 
 

13. χάνω αντικείµενα απαραίτητα για 
δουλειές ή δραστηριότητες όπως π.χ. 
σχολικές εργασίες που µου έχουν δοθεί 
για το σπίτι, µολύβια, βιβλία κλπ. 

(ζ) συχνά χάνει αντικείµενα απαραίτητα για δουλειές ή 
δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, σχολικές εργασίες που 
έχουν δοθεί για το σπίτι, µολύβια, βιβλία ή εργαλεία) 
 

15. η προσοχή µου διασπάται εύκολα 
από εξωτερικά ερεθίσµατα 

(η) συχνά η προσοχή διασπάται εύκολα από εξωτερικά 
ερεθίσµατα 

17. ξεχνώ καθηµερινές δραστηριότητες (θ) συχνά ξεχνά καθηµερινές δραστηριότητες 
 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2. κινώ νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή 
στριφογυρίζω στη θέση 

 (α) συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή 
στριφογυρίζει στη θέση 
  
  
  

4. αφήνω τη θέση µου στην τάξη ή σε 
άλλες περιστάσεις όπου πρέπει να 
κάθοµαι 

(β) συχνά αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες 
περιστάσεις, στις οποίες αναµένεται ότι θα µείνει 
καθισµένος –η 
 

6. νιώθω ανήσυχος (-η) ή τρέχω εδώ κι 
εκεί χωρίς λόγο (σαν παιδί σκαρφάλωνα 
ή έτρεχα σε περιστάσεις που δεν έπρεπε) 

(γ) συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει µε τρόπο 
υπερβολικό, σε περιστάσεις οι οποίες δεν προσφέρονται 
για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και στους 
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ενήλικους αυτό µπορεί να περιορίζεται σε υποκειµενικά 
αισθήµατα ανησυχίας) 
 

8. δυσκολεύοµαι  να παίζω ή να 
συµµετέχω σε δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου ήσυχα 

(δ) συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συµµετέχει σε 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα 
 

10. είµαι διαρκώς σε κίνηση ή κινούµαι 
«σα κουρδισµένος» 

(ε) συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν 
να «κινείται µε µηχανή» 
 

12. µιλώ υπερβολικά (στ) συχνά οµιλεί υπερβολικά 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

14. απαντώ απερίσκεπτα πριν 
ολοκληρωθεί η ερώτηση 

(ζ) συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η 
ερώτηση 

16. δυσκολεύοµαι να περιµένω τη σειρά 
µου 

(η) συχνά δυσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του (της) 
 

18. διακόπτω ή ενοχλώ µε την παρουσία 
µου τους άλλους (π.χ. παρεµβαίνω σε 
συζητήσεις ή παιχνίδια) 

(θ) συχνά διακόπτει ή ενοχλεί µε την παρουσία του (της) 
τους άλλους (π.χ. παρεµβαίνει σε συζητήσεις ή 
παιχνίδια) 
 

 
 
 
 
 
 
3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΑΥΤΟ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 

Σύµφωνα µε τους Butler & Gasson (2005) τα εργαλεία που ως στόχο έχουν την αξιολόγηση της αυτό-

εκτίµησης, αυτό-αντίληψης και αυτό-εικόνας µοιράζονται  κοινές αρχές. Αυτές είναι:  

Χρησιµοποιούν αυτό-αναφορές που σηµαίνει ότι προϋποθέτουν επαρκή ικανότητα  λόγου και αυτό-

επίγνωση. Επίσης, τα αποτελέσµατά τους µπορεί να αλλοιωθούν από τη συναισθηµατική κατάσταση 

και τα κίνητρα των ερωτώµενων, µπορεί να παραγνωρίσουν τις πολιτισµικές διαφορές τους, όπως και 

το αναπτυξιακό τους στάδιο π.χ. στα παιδιά από ερωτήµατα πολύ συγκεκριµένα και καθηµερινά 

γίνονται αναγωγές σε αφηρηµένες ψυχολογικές κατασκευές.  

Εξετάζουν τον εαυτό ως ‘εγώ’. Είναι δύσκολο όµως να γίνει διάκριση και αξιολόγηση του 

υποκειµενικού εαυτού  που βιώνει το άτοµο ως  «οντότητα» από τον αντικειµενικό εαυτό το «δηµόσιο  

εγώ» το οποίο εν τέλει είναι αυτό που εκτιµάται από τις ψυχοµετρικές κλίµακες. 

Υποθέτουν τη µεταβλητότητα καθώς πρόκειται για προσωπικές κατασκευές που εκ των πραγµάτων 

διαφοροποιούνται από άτοµο σε άτοµο. 

Υποθέτουν ότι η αυτο-εκτίµηση είναι µετρήσιµο µέγεθος που συνάγεται από το άθροισµα 

επιµέρους αξιολογήσεων και αποδόσεων για τον εαυτό ή την προσωπικότητα.  
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Το ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς για την αξιολόγηση της αυτο-αντίληψης και αυτο-εκτίµησης που 

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, δηµιουργήθηκε µε πρότυπο το Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου 

(ΠΑΤΕΜ iii & iv) για µαθητές γυµνασίου και λυκείου της Εύης Μακρή- Μπότσαρη, Ελληνικά Γράµµατα, 

2001 (παρατίθεται αυτούσια η φόρµα του ΠΑΤΕΜ στο παράρτηµα). Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο 

είναι η ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου ‘THE SELF-PERCEPTION PROFILE FOR 

ADOLESCENTS’ της Susan Harter  (1988).  

 

∆εδοµένου ότι  ο εκδοτικός οίκος Ελληνικά Γράµµατα που νόµιµα διατηρούσε τα πνευµατικά 

δικαιώµατα του ερωτηµατολογίου δεν υφίσταται, η ερευνήτρια για να εξασφαλίσει άδεια χρήσης του 

ερωτηµατολογίου, αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει µε την ίδια την κα Μπότσαρη στο e-

mail της εργασίας της. 

 

Όσον αφορά την ελληνική έκδοση των εργαλείων, η ίδια η συγγραφέας µέσα στο εγχειρίδιο του 

ΠΑΤΕΜ παροτρύνει για τη χρήση ολόκληρου του ερωτηµατολογίου ή κάποιων επιµέρους κλιµάκων. 

Οι κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν από τις συνολικά 12 του ΠΑΤΕΜ είναι οι εξής πέντε:  

• γενική σχολική ικανότητα, 

• σχέσεις µε συνοµηλίκους,  

• ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα,  

• διαγωγή-συµπεριφορά, 

• αυτο-εκτίµηση  

 

 Επιλέχθηκαν λοιπόν οι συγκεκριµένες κλίµακες γιατί από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση καταλήξαµε 

ότι οι έφηβοι µε ∆ΕΠ-Υ πάσχουν στους συγκεκριµένους τοµείς, εποµένως είναι µεθοδολογικά θεµιτή η 

σύγκριση ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ και χωρίς ∆ΕΠ-Υ πάνω στους συγκεκριµένους τοµείς για την εξαγωγή 

έγκυρων και αξιόπιστων συµπερασµάτων για την αυτο-αντίληψη και αυτο-εκτίµηση των εφήβων µε 

∆ΕΠ-Υ (Rizzo, 2011). 
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ΤΥΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΜ 

Η στάθµιση του ΠΑΤΕΜ-ΙΙΙ έγινε σε 374 µαθητές γυµνασίου (178 αγόρια και 196 κορίτσια) και του 

ΠΑΤΕΜ-IV σε 491 µαθητές λυκείου (183 αγόρια και 308 κορίτσια). Ο Cronbach a των επιµέρους 

κλιµάκων αναφέρεται από 0.68 έως 0.87, ενώ ο συντελεστής αξιοπιστίας επαναληπτικών µετρήσεων 

από 0.70 έως 0.84 που θεωρούνται ικανοποιητικά επίπεδα και στις δυο του εκδόσεις. Οι φορτίσεις 

των επιµέρους ερωτηµάτων µετά από επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση είναι ικανοποιητική µε 

συσχετίσεις από µέτριες µέχρι υψηλές µε µέσο όρο 0.62 και 0.63 αντίστοιχα. Η συγκλίνουσα 

εγκυρότητα του εργαλείου όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο του ΠΑΤΕΜ είναι ικανοποιητική σε σχέση 

µε τα ερωτηµατολόγια του  Marsh και των Piers-Harris. Επίσης κατά τη διερεύνηση των συσχετίσεων 

µεταξύ αυτό-αντίληψης µαθητών και αντίστοιχων αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών ο Pearson r  

βρέθηκε από 0.38 έως 0.57. 

 

 

 

 

Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στη διάρθρωση του πρωτότυπου ΠΑΤΕΜ για λόγους συντοµίας 

επειδή η αρχική µορφή του χρειάζεται (κατά τη συγγραφέα) 25-30 λεπτά για να συµπληρωθεί. 

Χρησιµοποιήθηκαν όλα τα υποερωτήµατα κάθε κλίµακας (5 για κάθε τοµέα της αυτο-αντίληψης & 10 

για την αυτό-εκτίµηση) δηλαδή συνολικά υποβάλλονται 30 ερωτήσεις. Όσον αφορά την εκφορά της 

ερώτησης, στο πρωτότυπο δίνεται µε θετική και µε αρνητική χροιά παροτρύνοντας των ερωτώµενο να 

σηµειώσει αν του ταιριάζει απόλυτα ή µάλλον η µία από τις δύο εκφορές. Αυτός ο τρόπος εκφοράς των 

ερωτηµάτων ονοµάζεται ‘structure alternative format’ και η Harter διατείνεται ότι  δεν επιτρέπει στις 

προκαταλήψεις του ερωτώµενου να επέµβουν στις απαντήσεις του δηλαδή ότι µε τον τρόπο αυτό ο 

ερωτώµενος δεν διαστρεβλώνει τις απαντήσεις του ώστε να γίνει αρεστός (Fefer, 2011). 

  

Π.χ. Μερικοί έφηβοι είναι δηµοφιλείς µεταξύ των συνοµηλίκων τους 

 -Απόλυτα µου ταιριάζει / Μάλλον µου ταιριάζει- 

ΟΜΩΣ  

Άλλοι έφηβοι δεν είναι και τόσο δηµοφιλείς -Απόλυτα µου ταιριάζει / Μάλλον µου ταιριάζει- 

   

Επειδή όµως ο τρόπος αυτός είναι πολύ χρονοβόρος και ειδικά στον υπό εξέταση πληθυσµό (άτοµα 

µε συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ) κατά τη  γνώµη της ερευνήτριας θα µείωνε τη συµµετοχή, αλλάξαµε τη 

διάρθρωση. Γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι η τροποποίηση αυτή αλλοιώνει την αξιοπιστία του 
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εργαλείου όπως αυτές καταγράφηκαν από τη Μακρή-Μπότσαρη κατά τη στάθµισή του και τα 

αποτελέσµατά µας θα ερµηνευτούν µε επιφύλαξη.  Επιλέχτηκε είτε θετική, είτε αρνητική εκφορά για 

κάθε ερώτηση µε τυχαίο τρόπο αλλά στο σύνολο των τριάντα ερωτήσεων καταλήγουµε σε ισορροπία 

15 θετικών και 15 αρνητικών εκφορών. 

 

Η σειρά κατάταξης των ερωτηµάτων στο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε ανά κλίµακα και το 

περιεχόµενό τους που συµβολίζεται µε πρόσηµο: 

• γενική σχολική ικανότητα : 1 (+), 7 (-), 13 (+), 19 (+), 24 (-) 

• σχέσεις µε συνοµηλίκους: 2 (-), 8 (-), 14 (-), 20 (+), 25 (+) 

• ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα: 3 (+), 9 (-), 15 (-) , 21 (+), 26 (+)  

• διαγωγή-συµπεριφορά: 4 (-), 10 (-), 16 (+), 22 (+), 27 (-) 

• αυτο-εκτίµηση: 5 (+), 6 (+), 11 (+), 12 (-), 17 (+), 18 (-), 23 (-), 28 (-), 29 (-), 30 (+) 

  

 ∆ιατηρήσαµε την κλίµακα µέτρησης σε τέσσερεις βαθµίδες όπως και το πρωτότυπο αλλά µε 

διαφορετική έκφραση δηλαδή το ‘µου ταιριάζει απόλυτα /µάλλον’ για θετική και αρνητική εκφορά 

µετατράπηκε σε ‘συµφωνώ απόλυτα (1)- συµφωνώ µάλλον (2)- διαφωνώ µάλλον (3)- διαφωνώ 

απόλυτα (4)’. Επιπλέον, άλλαξε το πρόσωπο εκφοράς και από τρίτο ενικό έγινε πρώτο δεδοµένου ότι 

ζητάµε ευθέως αυτο-αναφορές από τους συµµετέχοντες. Με τον τρόπο αυτό το παραπάνω παράδειγµα 

διαµορφώνεται ως εξής:  

 

Π.χ.  Είµαι δηµοφιλής µεταξύ των συνοµηλίκων µου. 1-2-3-4 

 

Στο ΠΑΤΕΜ οι ερωτήσεις βαθµολογούνται µε 1,2,3,4 µε βάση το κλειδί του εργαλείου όπου οι 

υψηλότερες τιµές αντανακλούν υψηλότερα επίπεδα αυτο-αντίληψης και αυτο-εκτίµησης, εξάγεται ο 

µέσος όρος για κάθε κλίµακα χωριστά και εν τέλει σχηµατίζεται ένα ατοµικό προφίλ (διάγραµµα µ.ο.) 

για κάθε συµµετέχοντα.  

Εξαιτίας των αλλαγών στην εκφορά των ερωτήσεων, καθώς και των διαφορετικών στόχων που θέσαµε 

(δε µας ενδιαφέρει η ατοµική παρά η επίδοση των οµάδων), έγιναν τροποποιήσεις στο σύστηµα 

βαθµολόγησης χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία του ΠΑΤΕΜ... Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων 

πρέπει αρχικά όλες οι ερωτήσεις να µετατραπούν σε θετικού περιεχοµένου αντιστρέφοντας την 

κλίµακα likert  από 1=συµφωνώ απόλυτα που έχει στο ερωτηµατολόγιο σε 1=διαφωνώ απόλυτα και 

ούτω καθ’ εξής των αρνητικού περιεχοµένου ερωτηµάτων (2,4,7,8,9,10,12,14,15,18,23,24,27,28,29). 
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π.χ. Το ερώτηµα 2 του ερωτηµατολογίου: ∆υσκολεύοµαι να κάνω φίλους. 

 Όπου ο ερωτώµενος απάντησε ότι συµφωνεί απόλυτα δηλαδή 1 

 1= ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ, 2= ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΛΛΟΝ, 3= ∆ΙΑΦΩΝΩ ΜΑΛΛΟΝ, 4= ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ  

Για την βαθµολόγησή του χρησιµοποιούµε αντεστραµµένη την κλίµακα  

όπου 1=∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ, 2=∆ΙΑΦΩΝΩ ΜΑΛΛΟΝ, 3=ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΛΛΟΝ, 4=ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ δηλαδή η συγκεκριµένη απάντηση βαθµολογείται µε 4 (συµφωνώ απόλυτα). 

Μετατρέποντας όλα τα ερωτήµατα σε θετικού περιεχοµένου µε τον τρόπο αυτό, µας δίνεται η 

δυνατότητα να αθροίσουµε τις επιµέρους βαθµολογίες και να εξάγουµε απόλυτα σκορ όπου οι 

υψηλότερες τιµές αντανακλούν χαµηλότερα επίπεδα αυτο-αντίληψης και αυτο-εκτίµησης. 

Έτσι,  για τους τέσσερεις τοµείς της αυτο-αντίληψης η βαθµολογία κυµαίνεται από 5 έως 20 µε 

κατώφλι το 12 (π.χ. µε σκορ 14 ο χαρακτηρισµός που αποδίδεται είναι «χαµηλή» αυτο-αντίληψη), ενώ 

για την αυτο-εκτίµηση η βαθµολογία κυµαίνεται από 10 έως 40 µε κατώφλι το 25 (π.χ. µε σκορ 20 ο 

χαρακτηρισµός που αποδίδεται είναι υψηλή αυτο-εκτίµηση). 

 

Για την αξιολόγηση της αυτο-εκτίµησης προτιµήθηκε από την ίδια την συγγραφέα του ΠΑΤΕΜ να 

χρησιµοποιηθεί η κλίµακα του Rosenberg (The Rosenberg Self-Esteem Scale - παρατίθεται στο 

παράρτηµα η πρωτότυπη) και όχι η αντίστοιχη κλίµακα της Harter (global self-worth) που υπάρχει στο 

πρωτότυπο SPPA της Harter. 

Οι λόγοι για τους οποίους ακολουθούµε την ίδια επιλογή είναι πολλοί. Πρώτον,  από την έρευνα έχει 

προκύψει ότι οι δύο κλίµακες είναι έγκυρες και αξιόπιστες. Συγκεκριµένα, ο Hagborg (1993) 

διαπίστωσε ότι η κλίµακα του Rosenberg είναι έγκυρη και αξιόπιστη αφού όντως εκτιµά έναν 

παράγοντα  αυτό της αυτό-εκτίµησης και ταυτίζεται µε εκείνον της Harter. ∆εύτερον, η κλίµακα του 

Rosenberg είναι εξ αρχής περισσότερο λειτουργική και δε χρειάζεται τροποποιήσεις κατά τη 

µετάφραση όπως η αντίστοιχη κλίµακα της Harter. Τρίτον, είναι σαφώς πιο ευρέως διαδεδοµένη και 

την προτιµούν συχνότερα οι ερευνητές. Οι Butler & Gasson (2005) στην ανασκόπηση τους πάνω στα 

εργαλεία αυτο-εκτίµησης/αντίληψης τα κατέταξαν ανάλογα µε το πόσο έχουν χρησιµοποιηθεί σε 

δηµοσιευµένες έρευνες τα τελευταία 20 χρόνια και  το ερωτηµατολόγιο του Rosenberg για την αυτό-

εκτίµηση (1965) είναι στη δεύτερη θέση (263 δηµοσιεύσεις) ενώ της Harter για την αυτο-αντίληψη των 

εφήβων (1988) είναι στην όγδοη θέση (10 δηµοσιεύσεις) σε σύνολο δεκαπέντε διαθέσιµων εργαλείων. 

Τέταρτον, τα τυπικά δεδοµένα της κλίµακας του Rosenberg είναι καλύτερα. Οι νόρµες του Rosenberg 

προέκυψαν από 5.024 µαθητές λυκείου σε δέκα σχολεία, χρησιµοποιείται για ηλικίες άνω των 11 

ετών, η θεωρία του δεν είναι σαφής, πρόκειται για  µονοπαραγοντικό µοντέλο και η προσέγγιση είναι 

φαινοµενολογική.  
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Οι νόρµες της Harter προέκυψαν από 651 µαθητές ηλικίας 13-16 ετών µεσαίας και χαµηλής 

κοινωνικής τάξης του Colorado. Χρησιµοποιείται σε εφήβους από 14-18 ετών (παρόλο που οι νόρµες 

ξεκινούν από τα 12), η θεωρία της δεν είναι σαφής (παρόλο που οι επιρροές των James και Cooley 

είναι εµφανής), το µοντέλο είναι πολυ-παραγοντικό και η προσέγγιση φαινοµενολογική. 

Ο Rosenberg ορίζει την αυτο-αντίληψη ως ένα οργανισµό µερών, κοµµατιών… ιεραρχικά δοµηµένων 

και αλληλοσυσχετιζόµενων µε σύνθετους τρόπους… όπου η αυτο-εκτίµηση είναι το σύνολο των 

σκέψεων και συναισθηµάτων του ατόµου προς τον εαυτό του ιδωµένο σαν αντικείµενο.  Παρόλο που ο 

εαυτός γίνεται αντιληπτός σαν ιεραρχική δοµή, η αυτο-εκτίµηση είναι µια κρίση επί του εαυτού ως 

συνόλου. Η κλίµακα µέτρησης για την Αυτο-Εκτίµηση του Rosenberg είναι ένα µονο-παραγοντικό 

µέτρο για το σύνολο της αξίας που αποδίδει κάποιος στο πρόσωπό του. Χρησιµοποιεί 10 προτάσεις 

(5 θετικές και 5 αρνητικής έκφρασης) σε πρώτο πρόσωπο οι οποίες βαθµολογούνται σε τετραβάθµια 

κλίµακα likert (συµφωνώ πολύ-συµφωνώ-διαφωνώ-διαφωνώ πολύ) (Butler & Gasson, 2005)  . 

Υπάρχει η δυνατότητα να εξαχθεί άθροισµα από την τετραβάθµια κλίµακα likert για να προκύψει 

συνολικό σκορ αφού πρώτα αντιστραφεί η βαθµολογία των αρνητικού περιεχοµένου ερωτηµάτων 

(Ciarocci & Bilich, 61, 2006). Παραθέτουµε το πρωτότυπο εργαλείο του Rosenberg στο παράρτηµα 2. 
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∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ & ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ. 
 ΟΠΟΥ  1= ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ, 2= ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΛΛΟΝ, 3= ∆ΙΑΦΩΝΩ ΜΑΛΛΟΝ, 4= ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

1. Τα πάω καλά στα διαγωνίσµατα των περισσότερων σχολικών µαθηµάτων. 1 2 3 4 

2. ∆υσκολεύοµαι να κάνω φίλους. 1 2 3 4 

3. Μου αρέσουν τα φιλολογικά µαθήµατα. 1 2 3 4 

4. Συχνά κάνω πράγµατα που ξέρω πως δε θα έπρεπε να κάνω. 1 2 3 4 

5. Είµαι ευχαριστηµένος/η µε τον εαυτό µου. 1 2 3 4 

6. Πιστεύω ότι ,γενικά, µπορώ να κάνω κάποια πράγµατα το ίδιο καλά όπως 
και οι άλλοι. 

1 2 3 4 

7. Αναρωτιέµαι συχνά αν είµαι το ίδιο καλός/ή στα περισσότερα σχολικά 
µαθήµατα όπως οι συνοµήλικοί µου. 

1 2 3 4 

8. Θα ήθελα να µε συµπαθούν περισσότερο οι συνοµήλικοί µου. 1 2 3 4 

9. Τα φιλολογικά µαθήµατα δεν είναι από τα αγαπηµένα µου. 1 2 3 4 

10. Βρίσκω τον µπελά µου µε αυτά που κάνω συνήθως. 1 2 3 4 

11. Πιστεύω πως µπορώ να κάνω πολλά σηµαντικά πράγµατα στη ζωή µου. 1 2 3 4 

12. Πιστεύω πως ,γενικά , δεν αξίζω. 1 2 3 4 

13. Τα καταφέρνω πολύ καλά στα περισσότερα σχολικά µαθήµατα. 1 2 3 4 

14. Θα ήθελα να είµαι κοινωνικά αποδεκτός/ή από περισσότερους 
συνοµηλίκους µου. 

1 2 3 4 

15. Οι εργασίες που έχουν σχέση µε τα φιλολογικά µου φαίνονται δύσκολες. 1 2 3 4 

16. Συνήθως κάνω αυτό που είναι σωστό. 1 2 3 4 

17. Έχω εµπιστοσύνη στον εαυτό µου. 1 2 3 4 

18. Πιστεύω πως δεν υπάρχουν πολλά πράγµατα για τα οποία να είµαι 
περήφανος/η. 

1 2 3 4 

19. Παίρνω υψηλούς βαθµούς στα περισσότερα σχολικά µαθήµατα. 1 2 3 4 

20. Έχω πολλούς φίλους. 1 2 3 4 

21. Μαθαίνω εύκολα κάθε καινούριο θέµα που έχει σχέση µε τα φιλολογικά 
µαθήµατα. 

1 2 3 4 

22. Συµπεριφέροµαι έτσι όπως ξέρω πως πρέπει να συµπεριφερθώ. 1 2 3 4 

23. Πιστεύω πως δεν αξίζω ως άτοµο όσο οι άλλοι. 1 2 3 4 

24. ∆υσκολεύοµαι στα περισσότερα σχολικά µαθήµατα. 1 2 3 4 

25. Είµαι δηµοφιλής µεταξύ των συνοµηλίκων µου. 1 2 3 4 

26. Τα καταφέρνω αρκετά καλά στα διαγωνίσµατα των φιλολογικών 
µαθηµάτων. 

1 2 3 4 

27. ∆υσκολεύοµαι να ελέγξω τη συµπεριφορά µου. 1 2 3 4 

28. Συχνά αµφιβάλλω για το αν αξίζω. 1 2 3 4 

29. Νιώθω αποτυχηµένος/η. 1 2 3 4 

30. Έχω θετική στάση απέναντι στον εαυτό µου. 1 2 3 4 
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ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Ο πληθυσµός στον οποίο θα εστιάσουµε τον ενδιαφέρον µας είναι οι έφηβοι ηλικίας 13 έως και 18 

ετών που κατοικούν σε Βέροια και Αλεξάνδρεια του νοµού Ηµαθίας. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 

συλλόγου ιδιοκτητών φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ηµαθίας κ. Ρουσάκη Νικόλαο 

(www.sefi.co), αυτός ο πληθυσµός ανέρχεται στα 1.700 άτοµα για την πόλη της Βέροιας και 500 για 

την Αλεξάνδρεια. Το µέγεθος του δείγµατος, κατά τον ερευνητικό σχεδιασµό, καθορίστηκε µε επίπεδο 

εµπιστοσύνης στο 95% και αντίστοιχο σφάλµα κατά την δειγµατοληψία 5%. Με µέγεθος πληθυσµού 

σε Βέροια και Αλεξάνδρεια περί τα 2.200 άτοµα, το µέγεθος του δείγµατος µας σύµφωνα µε τους 

Krejcie & Morgan, 1970 (αναφορά σε Cohen, Manion & Morrison, 153, 2007) θα πρέπει να ανέρχεται 

στα 327 άτοµα γεγονός που ορίζεται ως δειγµατοληπτικός στόχος. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 Επειδή η διαδικασία για την εξασφάλιση άδειας για ερευνητικούς σκοπούς σε δηµόσια σχολεία από 

το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού 

είναι χρονοβόρα (www.keea.pi.ac.cy) και δεν θα την εξασφαλίζαµε πριν το τέλος του ακαδηµαϊκού 

έτους ώστε να διεκπεραιωθεί η έρευνα, επιλέξαµε να απευθυνθούµε στα ιδιωτικά φροντιστήρια 

γνωρίζοντας εκ προοιµίου ότι µε την επιλογή αυτή το δείγµα µας δε θα είναι απολύτως 

αντιπροσωπευτικό του εν λόγω πληθυσµού, καθώς δεν παρακολουθούν όλοι οι µαθητές της Μέσης 

Εκπαίδευσης µαθήµατα και σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Παρά ταύτα, το δείγµα (έτσι όπως ορίστηκε) 

επιλέχτηκε µε τη µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας που σηµαίνει ότι κάθε ένας συµµετέχοντας 

του υπό εξέταση πληθυσµού έχει τις ίδιες ακριβώς πιθανότητες να επιλεγεί (Cohen, Manion & 

Morrisson, 164, 2007).  Για το λόγο αυτό ανατρέξαµε σε ηλεκτρονικό τοπικό κατάλογο πληροφοριών 

(www.veriorama.gr) µε λέξεις κλειδιά «φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης & Ξένων Γλωσσών» και από 

τη λίστα που προέκυψε, επικοινωνήσαµε µε τους ιδιοκτήτες των δοµών ώστε να εξασφαλίσουµε την 

άδειά τους για συµµετοχή στην έρευνα.  Η ενηµέρωση έγινε από την ίδια την ερευνήτρια προφορικά 

προς τους ιδιοκτήτες, αλλά και γραπτές οδηγίες δόθηκαν µέσω της «ΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Η  ∆ιάσπαση Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ) στο γενικό πληθυσµό 

των εφήβων, συσχετίσεις µε την αυτό-εκτίµηση και τη σχολική επίδοση.» Στο παράρτηµα 3 υπάρχει 

αναλυτικός πίνακας µε τα στοιχεία όλων των δοµών που συµµετείχαν στην έρευνα, ενώ στο 

παράρτηµα 1 παρατίθενται οι φόρµες ενηµέρωσης και συγκατάθεσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που 

παρατίθενται, επιβεβαιώνεται από τη φόρµα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ: Η  ∆ιάσπαση Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ) στο γενικό πληθυσµό των εφήβων, 

συσχετίσεις µε την αυτο-εκτίµηση και τη σχολική επίδοση.» την οποία έχουν συµπληρώσει και 

υπογράψει όλοι οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων που συµµετείχαν.  



46 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 19 που παρέχεται 

δωρεάν στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Κατά την µετεγγραφή των ερευνητικών 

δεδοµένων στο SPSS δηµιουργήθηκαν οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στον πίνακα του 

παραρτήµατος 4. 

 

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Το δείγµα αποτελείται από 302 άτοµα. Τα αγόρια (Ν=119) καλύπτουν το 39.4%, ενώ τα κορίτσια 

(Ν=183) το υπόλοιπο 60.6% του συνόλου. Αναφορικά µε την ηλικία, καταγράφηκε m=15.75 & sd=1.77. 

Το εύρος των τιµών ηλικίας είναι 5 και εκτείνεται από 13 έως 18 µε µεγαλύτερη συχνότητα τα 18 όπου 

f=66 που αντιπροσωπεύει το 21.9% του συνόλου του δείγµατος και µικρότερη τα 15 όπου f=23 που 

αντιπροσωπεύει το 7.6%. Αναλυτικά, 13 ετών είναι 46 συµµετέχοντες (15.2%), 14 ετών είναι 52 

συµµετέχοντες (17.2%), 16 ετών είναι 56 συµµετέχοντες (18.5%) και 17 ετών είναι 59 συµµετέχοντες 

(19.5%). Συγκεντρωτικά οι συχνότητες κάθε ηλικιακής κλάσης ακολουθούν στον πίνακα συχνοτήτων. 

  ΗΛΙΚΙΑ 

 συχνότητα ποσοστό 

Ηλικια

κές 

κλάσει

ς 

13.00 46 15.2 

14.00 52 17.2 

15.00 23 7.6 

16.00 56 18.5 

17.00 59 19.5 

18.00 66 21.9 

σύνολο 302 100.0 

 
Όσον αφορά στη τάξη που παρακολουθούν τα άτοµα του δείγµατος, σχεδόν συµπίπτει απόλυτα µε τις 

ηλικιακές τιµές, εκτός από µία διαφορά µεταξύ πρώτης και δευτέρας γυµνασίου σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες ηλικίες 13 και 14 ετών (προκύπτει από τη σύγκριση των δύο πινάκων συχνοτήτων ηλικία 

και τάξης) όπου ένα άτοµο 14 ετών που θα έπρεπε να παρακολουθεί τη δευτέρα γυµνασίου, βρίσκεται 

στην πρώτη χωρίς να έχει προσδιοριστεί ο λόγος (η περίπτωση δεν εξαιρείται από το δείγµα γιατί 

πληροί το ηλικιακό κριτήριο).   
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ΤΑΞΗ 

 συχνότητα ποσοστό 

Σχολικ

ές 

τάξεις 

a gymnasio 47 15.6 

b gymnasio 51 16.9 

c gymnasio 24 7.9 

a lykeio 55 18.2 

b lykeio 59 19.5 

c lykeio 66 21.9 

σύνολο 302 100.0 

 
Συνολικά το δείγµα των µαθητών κατατάσσεται σε µέση (13-17) και ανώτερη (18-20) επίδοση στο 

σχολείο (γενικός βαθµός) και στα φιλολογικά µαθήµατα ειδικότερα (µ.ο. έκθεσης & λογοτεχνίας) 

δηλαδή δεν αντιπροσωπεύονται στην έρευνα οι µαθητές χαµηλών επιδόσεων, γεγονός που θα 

αναλυθεί στο κεφάλαιο «περιορισµοί έρευνας».  

Γενικός Μ.Ο. Σχολικής Επίδοσης 

 συχνότητα ποσοστό 

κλάσε

ις 

µέση 106 35.1 

υψηλή 196 64.9 

σύνολο 302 100.0 

 

Μ.Ο. Βαθµολογίας στα φιλολογικά µαθήµατα 

 συχνότητα ποσοστό 

κλάσε

ις 

µέση 116 38.4 

υψηλή 186 61.6 

σύνολο 302 100.0 

 

 

 
Αναφορικά µε το οικογενειακό υπόβαθρο του δείγµατος ακολουθεί περιγραφή της επαγγελµατικής 

κατάστασης και του µορφωτικού επιπέδου και των δύο γονέων. Η επαγγελµατική κατάσταση 

επιµερίστηκε σε τέσσερεις κατηγορίες: υπάλληλος (γραφείου- πνευµατική εργασία), εργάτης, 

ιδιοκτήτης επιχείρησης και άνεργος. Οι πατεράδες του δείγµατος στην πλειοψηφία τους είναι εργάτες 

όπου f=123 (40.7%), µετά ακολουθεί η κατηγορία των υπαλλήλων µε f=110 (36.4%), οι επιχειρηµατίες 

αντιπροσωπεύουν το 17.2% (f=52) και τέλος καταγράφονται 17 άνεργοι (5.6%).  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

 συχνότητα ποσοστό 

κατηγ

ορίες 

Υπάλληλος 

γραφείου 

110 36.4 

Υπάλληλος 

χειρώνακτας 

123 40.7 

Ιδιοκτήτης 

επιχείρησης 

52 17.2 

Άνεργος 17 5.6 

σύνολο 302 100.0 

 
Αντίστοιχα, οι µητέρες κατά το πλείστον είναι υπάλληλοι f=123 (40.7%), ακολουθεί το ποσοστό των 

άνεργων όπου f=94 δηλαδή το 31.1%, µετά καταγράφονται 68 µητέρες ως εργάτριες (22.5%) και τέλος 

επιχείρηση στην ιδιοκτησία τους έχουν µόλις 17 γυναίκες (5.6%). 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 συχνότητα ποσοστό 

κατηγ

ορίες 

Υπάλληλος 

γραφείου 

123 40.7 

Υπάλληλος 

χειρώνακτας 

68 22.5 

Ιδιοκτήτρια 

επιχείρησης 

17 5.6 

Άνεργη 94 31.1 

σύνολο 302 100.0 

 

 

 
Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων µετρήθηκε σε κλίµακα έξι κλάσεων όπου στην πρώτη εντάσσονται 

όσοι έχουν παρακολουθήσει λίγες τάξεις του δηµοτικού, στη δεύτερη όσοι έχουν ολοκληρώσει το 

δηµοτικό σχολείο, στην τρίτη το γυµνάσιο, στην τέταρτη το λύκειο, στην πέµπτη το Πανεπιστήµιο και 

στην έκτη συναντούµε όσους έχουν ακολουθήσει µεταπτυχιακές σπουδές. Για τους πατεράδες έχουµε 

τις εξής συχνότητες: µεγαλύτερη συχνότητα έχει η πανεπιστηµιακή µόρφωση όπου f=142 (47%) και 

ακολουθεί η ολοκλήρωση του λυκείου όπου f=90 (29.8%), ενώ σε µεταπτυχιακό επίπεδο βρίσκονται 

30 άτοµα (9.9%). Οι χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου κλάσεις έχουν τις µικρότερες συχνότητες 

όπου f=40 (13.2%). 
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ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ 

 
συχνότη

τα ποσοστό 

κατηγ

ορίες 

δηµοτικό 12 4.0 

γυµνάσιο 28 9.3 

λύκειο 90 29.8 

πανεπιστήµιο 142 47.0 

µεταπτυχιακά 30 9.9 

σύνολο 302 100.0 

 
 

Για τις µητέρες καταγράφεται ποσοστό σχεδόν 60% στην ανώτατη εκπαίδευση (Πανεπιστήµιο & 

µεταπτυχιακά) όπου f=176, ακολουθεί η µέση εκπαίδευση (γυµνάσιο & λύκειο) µε f=115 (38%) και στο 

τέλος η πρωτοβάθµια µε µόλις 11 άτοµα (3.3%). 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 
συχνότη

τα ποσοστό 

κατηγ

ορίες 

Μερικές τάξεις 1 .3 

δηµοτικό 10 3.3 

γυµνάσιο 21 7.0 

λύκειο 94 31.1 

πανεπιστήµιο 153 50.7 

µεταπτυχιακά 23 7.6 

σύνολο 302 100.0 

 

 
Επίσης στον πίνακα των στατιστικών στοιχείων που ακολουθεί (αναφέρθηκαν ήδη τα µέτρα κεντρικής 

τάσης και διασποράς των µεταβλητών) θα πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας στις τιµές της 

ασυµµετρίας και της κύρτωσης (οι οποίες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν την οριακή τιµή 1.96 –

αγνοώντας το πρόσηµο- για να δεχτούµε ότι ακολουθούν την κανονική κατανοµή, Field, 139, 2009). Οι 

τιµές όντως κυµαίνονται µέσα στα αποδεκτά όρια οπότε δεχόµαστε την ύπαρξη κανονικής κατανοµής. 
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ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΚΥΡΤΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 
φύλο ηλικία τάξη 

Επάγγελµα 

πατέρα 

Επάγγελµα 

µητέρας 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ -.436 -.233 -.230 .672 .379 

ΚΥΡΤΩΣΗ -1.822 -1.339 -1.344 -.271 -1.562 

 

   

 Μόρφωση 

πατέρα 

Μόρφωση 

µητέρας 

Σχολικός 

µέσος 

όρος 

Μέσος όρος 

φιλολογικών 

Οµάδες 

∆ΕΠ-Υ 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ -.701 -.940 -.628 -.479 -1.599 

ΚΥΡΤΩΣΗ .396 1.340 -1.617 -1.782 .560 

 
 
 

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Το δείγµα επιµερίζεται σε δύο οµάδες, την ADHD µε f=57 (18.9%)  όπου εντάσσονται άτοµα που 

πληρούσαν τα κριτήρια της ∆ΕΠ-Υ και στα δύο απαντητικά σκέλη (κατηγορικό & likert- τριγωνοποίηση 

µεθόδου για µεγαλύτερη αξιοπιστία) και την οµάδα ελέγχου µε f=245 (81.1%). 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

 συχνότητα ποσοστό 

οµάδε

ς 

∆ΕΠ-Υ 57 18.9 

Ελέγχου 245 81.1 

σύνολο 302 100.0 

 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες κλίµακες του ερωτηµατολογίου, τέσσερεις για τους επιµέρους τοµείς της 

αυτο-αντίληψης (γενική σχολική επίδοση, επίδοση στα φιλολογικά, σχέσεις µε συνοµηλίκους, 

διαγωγή) και µία συνολική όπως και µία για την αυτο-εκτίµηση, η επεξεργασία τους έγινε µε δύο 

τρόπους. Σύµφωνα µε τον πρώτο, κατατάξαµε το δείγµα σε διχοτοµική κλίµακα (χαµηλή/ υψηλή 

επίδοση) και δηµιουργήθηκαν 6 κατηγορικές µεταβλητές σύµφωνα πάντα µε το σκορ που σηµείωσαν 

στις αντίστοιχες κλίµακες, ενώ στον δεύτερο τα σκορ χρησιµοποιήθηκαν ως απόλυτες τιµές και 

δηµιουργήθηκαν αντιστοίχως 6 συνεχείς (αριθµητικές) µεταβλητές.  

Η αυτο-αντίληψη της γενικής σχολικής επίδοσης είναι υψηλή για 200 συµµετέχοντες (66.2%) και το 

υπόλοιπο χαµηλή. Η αυτο-αντίληψη των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους είναι µοιρασµένη σχεδόν 

αφού στην υψηλή έχουµε 153 άτοµα και στη χαµηλή 149 (50.7 & 49.3% αντίστοιχα). Η αυτο-αντίληψη 

της ικανότητας στα γλωσσικά µαθήµατα είναι περισσότερο αλλά όχι σηµαντικά χαµηλή όπου f=163 
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(54%). Η αυτο-αντίληψη της διαγωγής είναι σε ποσοστό 72.8% υψηλή (f=220). Η αυτο-αντίληψη σαν 

σύνολο είναι επίσης υψηλή σε ποσοστό 66.2% (f=200), ενώ η αυτο-εκτίµηση είναι σε πολύ µεγάλο 

ποσοστό υψηλή (91.4%) µε f=276. 

 

Β) Χ 2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προαναφερθείσες κατηγορικές µεταβλητές είναι ο έλεγχός 

τους µε τη διενέργεια του τεστ χ2 για να διαπιστωθεί η ανεξαρτησία των ιδιοτήτων του δείγµατός µας 

(Ρούσσος &Τσαούσης, 2011, σελ.474).  

Οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια του χ2 είναι οι εξής (οι οποίες πληρούνται για όλες τις µεταβλητές 

όπως φαίνεται στους πίνακες διπλής εισόδου που παρατίθενται στο παράρτηµα): α. κάθε 

συµµετέχοντας πρέπει να εµφανίζεται στον πίνακα διπλής εισόδου µόνο µία φορά. β. στον πίνακα 

καταγράφονται πραγµατικές συχνότητες και όχι ποσοστά. γ. το σύνολο των αναµενόµενων 

συχνοτήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των πραγµατικών συχνοτήτων και δ. κανένα κελί δεν 

πρέπει να έχει συχνότητα µικρότερη του 5 (Ρούσσος & Τσαούσης, σελ. 484).   

 

Στον πίνακα διπλής εισόδου για την αυτο-αντίληψη σχολικής επίδοσης χ ADHD οµάδες, καταγράφεται 

στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα όπου χ2(1)=27.120, p.0001,  φc=0.3. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ Χ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΠ-Υ 

 
Οµάδες ∆ΕΠ-Υ 

σύνολο ∆ΕΠ-Υ control  

Σχολική επίδοση χαµηλ

ή 

πλήθος 36 66 102 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

19.3 82.7 102.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

11.9% 21.9% 33.8% 

υψηλή πλήθος 21 179 200 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

37.7 162.3 200.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

7.0% 59.3% 66.2% 

σύνολο πλήθος 57 245 302 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

57.0 245.0 302.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

18.9% 81.1% 100.0% 
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Από τον πίνακα διπλής εισόδου καταγράφουµε τα εξής: Το δείγµα µας έχει στην πλειοψηφία του f=200 

(66,2%) υψηλή αυτό-αντίληψη σχολικής επίδοσης. Από αυτά τα 200 άτοµα, οι 21 έχουν πάνω από έξι 

συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ που αντιστοιχεί στο 7% του δείγµατος, ενώ στη χαµηλή αυτό-αντίληψη σχολικής 

επίδοσης καταγράφονται 36 άτοµα µε τουλάχιστον 6 συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ (11,9%). 

 

Στον πίνακα διπλής εισόδου για την αυτο-αντίληψη των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους χ την ADHD 

οµάδα δεν καταγράφηκε στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα X2(1)=0.390, ns. 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ Χ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΠ-Υ 

 
Οµάδες ∆ΕΠ-Υ 

σύνολο ∆ΕΠ-Υ control  

Σχέσεις µε 

συνοµηλίκους  

χαµηλ

ή 

πλήθος 26 123 149 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

28.1 120.9 149.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

8.6% 40.7% 49.3% 

υψηλή πλήθος 31 122 153 

Αναµενόµενο 

πλήθος  

28.9 124.1 153.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

10.3% 40.4% 50.7% 

σύνολο πλήθος 57 245 302 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

57.0 245.0 302.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

18.9% 81.1% 100.0% 

 

 

Από τον πίνακα διπλής εισόδου για τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους καταγράφονται τα εξής: Το 

δείγµα είναι µοιρασµένο ως προς την αυτό-αντίληψη αυτού του τοµέα. Υψηλή αυτό-αντίληψη έχουν 

153 (50,7%) άτοµα εκ των οποίων οι 31(10,3%) εµφανίζουν τουλάχιστον 6 συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ, ενώ 

χαµηλή αυτό-αντίληψη µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ έχουν 26 άτοµα που αντιστοιχεί στο 8,6% του 

δείγµατος και αντίστοιχα χαµηλή αυτό-αντίληψη σχέσεων µε συνοµηλίκους χωρίς συµπτωµατολογία 

∆ΕΠ-Υ έχουν 123 άτοµα (40,7%). 
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Στον πίνακα διπλής εισόδου για την επίδοση στα φιλολογικά χ ADHD οµάδα καταγράφηκε στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα όπου X2(1)=9.119, p=0.003, φc=0.17 και πληρείται το κριτήριο το 5 ατόµων 

κατ’ ελάχιστο σε κάθε κελί του πίνακα. 

 

 

 

 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ  Χ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΠ-Υ 

 
Οµάδες ∆ΕΠ-Υ 

σύνολο  ∆ΕΠ-Υ control  

Επίδοση στα 

φιλολογικά 

χαµηλ

ή 

πλήθος 41 122 163 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

30.8 132.2 163.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

13.6% 40.4% 54.0% 

υψηλή πλήθος 16 123 139 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

26.2 112.8 139.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

5.3% 40.7% 46.0% 

σύνολο πλήθιος 57 245 302 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

57.0 245.0 302.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

18.9% 81.1% 100.0% 

 

Μόνο στον πίνακα διπλής εισόδου για την αυτό-αντίληψη της επίδοσης στα φιλολογικά µαθήµατα 

καταγράφονται µεγαλύτερες συχνότητες στο χαµηλό φάσµα της αυτό-αντίληψης. Συγκεκριµένα, 163 

άτοµα (54%) εκ των οποίων οι 41 (13,6%)  µε τουλάχιστον 6 συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ. Αντιθέτως υψηλή 

αυτό-αντίληψη στον τοµέα αυτό σε συνδυασµό µε συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ έχουν 16 άτοµα (5,3%) 

και χωρίς συµπτώµατα 123 άτοµα (40,7%). 

Στον πίνακα διπλής εισόδου για την αυτο-αντίληψη της διαγωγής χ την ADHD οµάδα βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα όπου X2(1)=55.463, p=0.001, φc=0.43.  
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∆ΙΑΓΩΓΗ Χ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΠ-Υ 

 
Οµάδες ∆ΕΠ-Υ 

σύνολο ∆ΕΠ-Υ control  

διαγωγή χαµηλ

ή 

πλήθος 38 44 82 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

15.5 66.5 82.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

12.6% 14.6% 27.2% 

υψηλή πλήθος 19 201 220 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

41.5 178.5 220.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

6.3% 66.6% 72.8% 

σύνολο πλήθος 57 245 302 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

57.0 245.0 302.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

18.9% 81.1% 100.0% 

 

Το δείγµα µας στον τοµέα της διαγωγής αριθµεί 220 άτοµα  στο υψηλό της φάσµα εκ των οποίων οι  

19 έχουν και συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ (6,3%). Στο φάσµα της χαµηλής αυτό-αντίληψης καταγράφονται 38 

άτοµα µε συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ και 44 χωρίς (12,6 & 14,6% αντίστοιχα). 

 
 

Στον πίνακα διπλής εισόδου για την αυτο-αντίληψη ως σύνολο χ την ADHD οµάδα βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα όπου X2(1)=23.978, p=0.001, φc=0.28. 
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ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ Χ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΠ-Υ 

 
Οµάδες ∆ΕΠ-Υ 

σύνολο ∆ΕΠ-Υ control  

Αυτό-

αντίληψη 

χαµηλ

ή 

πλήθος 35 67 102 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

19.3 82.7 102.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

11.6% 22.2% 33.8% 

υψηλή πλήθος 22 178 200 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

37.7 162.3 200.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

7.3% 58.9% 66.2% 

σύνολο πλήθος 57 245 302 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

57.0 245.0 302.0 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

18.9% 81.1% 100.0% 

 

 

Χαµηλή αυτο-αντίληψη έχουν 35 άτοµα (11,6%) που έχουν τουλάχιστον 6 συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ  και 67 

άτοµα δεν έχουν συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ (22,2%), ενώ αντίστοιχα υψηλά αυτό-αντίληψη καταγράφουν 22 

άτοµα (7,3%) µε 6 συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ και 178 άτοµα χωρίς (58,9%).  
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Στον πίνακα διπλής εισόδου για την αυτο-εκτίµηση χ την ∆ΕΠ-Υ οµάδα βρέθηκε στατιστικά σηµαντικό 

αποτέλεσµα όπου X2(1)=10.203, p=0.001, φc=0.18.  

 

 

 

ΑΥΤΟ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΠ-Υ 

 
Οµάδες ∆ΕΠ-Υ 

σύνολο ∆ΕΠ-Υ control  

Αυτο-εκτίµηση χαµηλ

ή 

πλήθος 11 15 26 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

4.9 21.1 26.0 

Ποσοστό επί του 

συνόλου 

3.6% 5.0% 8.6% 

υψηλή πλήθος 46 230 276 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

52.1 223.9 276.0 

Ποσοστό επί του 

συνόλου 

15.2% 76.2% 91.4% 

Σύνολο  πλήθος 57 245 302 

Αναµενόµενο 

πλήθος 

57.0 245.0 302.0 

Ποσοστό επί του 

συνόλου 

18.9% 81.1% 100.0% 

 

Το δείγµα µας έχει στη συντριπτική του πλειοψηφία υψηλή αυτό-εκτίµηση (276 άτοµα δηλαδή 91,4% 

εκ των οποίων οι 46 έχουν συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ). Στο χαµηλό φάσµα της καταγράφονται  11 άτοµα 

(3,6%) µε ∆ΕΠ-Υ και 15 (5%) χωρίς.  

 

Για να εξυπηρετηθούν οι αναλύσεις µας, τις κλίµακες της αυτο-αντίληψης τις επεξεργαστήκαµε και 

αριθµητικά. Ακολουθούν τα µέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς του. Για την αυτο-αντίληψη 

σχολικής επίδοσης καταγράφεται  m=9.36 , sd =3.12 , µε εύρος 14, διάµεσο 9 και κορυφή 5.  

Για την αυτο-αντίληψη των σχέσεων µε συνοµηλίκους έχουµε m=10.24 ,sd=2.88, εύρος 14 διάµεσο 10 

και κορυφή 12. Για την αυτο-αντίληψη της επίδοσης στα φιλολογικά έχουµε m=11.38 ,sd=4.58, µε 

εύρος 19 ,διάµεσο 11 και κορυφή 5.  Για την αυτο-αντίληψη της διαγωγής καταγράφεται m=8.99 

,sd=2.86, µε εύρος 16 , διάµεσο 9 και κορυφή 7.  Για την συνολική αυτο-αντίληψη καταγράφεται 

m=56.02 sd=12.72 , µε εύρος 91, διάµεσο 54 και κορυφή 53 και τέλος για την αυτο-εκτίµηση έχουµε 

m=15.87 ,sd=5.36, µε εύρος 36 , διάµεσο 15 και κορυφή 10.  
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ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΚΥΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

Γενική 

σχολική 

επίδοση 

Σχέσεις µε 

συνοµηλίκο

υς 

Επίδοση στα 

φιλολογικά 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ .463 .064 .127 

ΚΥΡΤΩΣΗ -.420 -.312 -1.119 

 

 

 
∆ιαγωγή 

Αυτο-

αντίληψη Αυτο-εκτίµηση 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ .576 .064 1.055 

ΚΥΡΤΩΣΗ -.075 .712 1.179 
     

Αυτό που µας ενδιαφέρει επίσης για τις συγκεκριµένες µεταβλητές είναι οι τιµές της ασυµµετρίας 

(skewness) και της κύρτωσης (kurtosis) -όπως και στις υπόλοιπες αριθµητικές µεταβλητές- οι οποίες 

θα πρέπει να είναι κοντά στο µηδέν και να µην υπερβαίνουν την οριακή τιµή 1.96 (αγνοώντας το 

πρόσηµο) για να θεωρήσουµε ότι ακολουθούν την κανονική κατανοµή. Πράγµατι µελετώντας στον 

παραπάνω πίνακα τις τιµές  της ασυµµετρίας και της κύρτωσης, διαπιστώνουµε ότι κυµαίνονται στα 

αποδεκτά όρια της κανονικής κατανοµής. Στη συνέχεια αντιπαραβάλουµε τις εν λόγω τιµές και τα 

ιστογράµµατα των αντίστοιχων µεταβλητών ώστε να είναι πιο έγκυρα τα συµπεράσµατά µας περί 

κανονικότητας των δεδοµένων µας (παρατίθενται στο παράρτηµα 5). 

 
Όντως για όλες τις µεταβλητές το µεγαλύτερο πλήθος των τιµών τους εµπίπτουν στην κωνοειδή 

καµπύλη οπότε και µε δεδοµένη τη συµφωνία των τιµών κύρτωσης και ασυµµετρίας, δεχόµαστε ότι τα 

δεδοµένα µας ακολουθούν την κανονική κατανοµή, εποµένως µπορούµε να εφαρµόσουµε 

παραµετρικά τεστ για να ελέγχουµε τις υποθέσεις µας. 
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Γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ T-TEST ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

Μετά από διενέργεια t-test ως προς τα σκορ των κλιµάκων του ερωτηµατολογίου µεταξύ των οµάδων 

µε ∆ΕΠ-Υ & χωρίς ∆ΕΠ-Υ για να βρεθούν οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές, καταγράφηκαν τα εξής 

αποτελέσµατα: 

 

• Ως προς την αυτο-αντίληψη της σχολικής επίδοσης, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=11.35 & SD=2.91) οι δε 

χωρίς ∆ΕΠ-Υ (Μ=8.89 & SD= 2.98) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά όπου  t= 5.628 ,df=300 , 

p<0.001. 

• Ως προς την αυτο-αντίληψη της ικανότητας στα φιλολογικά µαθήµατα, οι µεν ∆ΕΠ-Υ 

(Μ=13.35& SD=4.12), οι δε χωρίς (M=10.90&SD=4.56) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά όπου 

t=3.709, df=300, p<0.001. 

• Ως προς την αυτο-αντίληψη της διαγωγής, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=11.54& SD=2.66), οι δε χωρίς 

(M=8.40&SD=2.57) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά όπου t=8.266, df=300, p<0.001. 

• Ως προς την αυτο-αντίληψη (σύνολο), οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=65.02& SD=11.58), οι δε χωρίς 

(M=53.92&SD=12.06) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά όπου t=6.300, df=300, p<0.001. 

• Ως προς την αυτο-εκτίµηση, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=18.12& SD=6.05), οι δε χωρίς 

(M=15.34&SD=5.05) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά όπου t=3.217, df=300, p<0.005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Από t-tesτ ως προς το φύλο προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην επίδοση στα φιλολογικά 

µαθήµατα όπου τα µεν αγόρια (n=119) έχουν M=12.47 & SD=4.79 και τα κορίτσια  (n=183) µε  

M=10.65 &SD=4.28 µε t=3.438, df=300.p<0.001. 

  

 

Από t-test µεταξύ καλών (n=196) και µέτριων (n=106) µαθητών προέκυψε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά  (t=5.161, df=300, p<0.001) στην επίδοση στα φιλολογικά για τους µεν καλούς (Μ=10.40 & 

SD=4.61) και για τους µέτριους (M=13.14 & SD=3.93) 

και στην αυτοεκτίµηση όπου για τους µεν καλούς (M=15.12 & SD=4.85), ενώ για τους µέτριους 

(M=17.23 & 5.96) µε t=3.318, df=300, p<0.001 .  

 
 
Από διενέργεια t-test µεταξύ µαθητών γυµνασίου και λυκείου καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά δεν 
προέκυψε. 
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∆) PEARSON’S R  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.ηλικία - 
.05
1 

.002 -

.021 

-

.008 

-

.09

4 

-

.062 

-

.045 

-

.026 

.022 0.79 

2.αριθµός 

συµπτωµάτων 

από likert 

 .892
** 

.784*

* 

.357
** 

.02

1 

.312
** 

.533
** 

.435
** 

.227
** 

-

.201

** 

3. ένταση   .813*

* 

.367
** 

.02

3 

.273
** 

.541
** 

.450
** 

.282
** 

-

.232

** 

4. αριθµός 

συµπτωµάτων 

από κατηγορική 

   .337
** 

.06

8 

.300
** 

.542
** 

.415
** 

.185
** 

-

.219

** 

5.σχολική 

επίδοση 

    .12

8* 

.402
** 

.272
** 

.658
** 

.423
** 

-

.592

** 

6.σχέσεις µε 

συνοµηλίκους 

     .047 .159
** 

.472
** 

.370
** 

-.028 

7. επίδοση στα 

φιλολογικά 

      .321
** 

.627
** 

.218
** 

-

.297

** 

8.διαγωγή        .595
** 

.305
** 

-

.132

* 

9.αυτο-αντίληψη         .774
** 

-

.357

** 

10.αυτο-εκτίµηση          -
.171** 

11.σχολικός 

βαθµός 

          

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Τα αποτελέσµατα του πίνακα συσχετίσεων ερµηνεύονται σύµφωνα µε τους Cohen, Manion &Morrison 

(344, 2007). Οι συσχετίσεις µε r<0.40 δεν καταγράφονται ως χαµηλές, φαίνονται όµως στον πίνακα 

συσχετίσεων (τιµές µαρκαρισµένες µε κίτρινο αναλύονται παρακάτω & µε γαλάζιο αγνοούνται).   

Η µεταβλητή για το σκορ για αριθµός συµπτωµάτων ADHD µέσω likert εµφανίζει τις εξής 

συσχετίσεις: 

Πολύ υψηλή θετική συσχέτιση µε την ένταση (severity) των συµπτωµάτων όπου  r=0.892, p<0.01. 



61 
 

Επίσης υψηλή θετική συσχέτιση µε το σκοράρισµα στην κατηγορική κλίµακα adhd (αριθµός 

συµπτωµάτων adhd στην κατηγορική) όπου r=0.792, p<0.01. 

Μέτρια θετική συσχέτιση εµφανίζει µε την αυτο-αντίληψη της διαγωγής όπου r=0.533, p<0.01 και µε 

την αυτο-αντίληψη σαν συνολική ικανότητα όπου r=0.435, p<0.01. 

Η µεταβλητή της έντασης των συµπτωµάτων (severity) εµφανίζει τις εξής συσχετίσεις: 

Πολύ υψηλή θετική συσχέτιση σηµειώνεται µε το σκοράρισµα στην κατηγορική κλίµακα της ∆ΕΠ-Υ 

όπου r=0.812, p<0.01. 

Μέτρια θετική συσχέτιση σηµειώνεται µε αυτο-αντίληψη της διαγωγής όπου r=0.541, p<0.01και µε 

την αυτο-αντίληψη σαν συνολική ικανότητα όπου r=0.450, p<0.01. 

Η µεταβλητή για το σκορ για την κατηγορική κλίµακα ADHD σηµειώνει τις εξής συσχετίσεις: 

Μέτρια θετική συσχέτιση µε την αυτο-αντίληψη της διαγωγής όπου r=.0542, p<0.01 & µε την αυτο-

αντίληψη σαν σύνολο όπου r=0.450, p<0.01. 

Η µεταβλητή αυτο-αντίληψη της σχολικής επίδοσης εµφανίζει τις εξής συσχετίσεις: 

Υψηλή θετική συσχέτιση µε την αυτο-αντίληψη όπου r=0.658, p<0.01. 

Μέτρια αρνητική συσχέτιση µε το σχολικό βαθµό (grades) όπου r=-0.592, p<0.01 

Μέτρια θετική συσχέτιση µε την αυτο-εκτίµηση όπου r=0.423, p<0.01 & µε την αυτο-αντίληψη της 

ικανότητας λόγου όπου r=0.402, p<0.01. 

Η µεταβλητή αυτο-αντίληψη των σχέσεων µε συνοµηλίκους συσχετίζεται µέτρια θετικά µε την αυτο-

αντίληψη όπου r=0.472, p<0.01. 

Η µεταβλητή αυτο-αντίληψη της επίδοσης στα φιλολογικά συσχετίζεται υψηλά θετικά µε την αυτο-

αντίληψη όπου r=0.627, p<0.01. 

Η µεταβλητή αυτο-αντίληψη της διαγωγής συσχετίζεται µέτρια θετικά µε την αυτο-αντίληψη όπου 

r=0.595, p<0.01. 

Η µεταβλητή αυτο-αντίληψη σαν σύνολο συσχετίζεται υψηλά θετικά µε την αυτο-εκτίµηση όπου 

r=0.774, p<0.01. 

Η αυτο-αντίληψη (global self-concept) είναι η µεταβλητή που σταθερά σηµειώνει τουλάχιστον µέτρια 

αλλά και πιο υψηλές συσχετίσεις µε όλες τις µεταβλητές εκτός από την ηλικία. Είναι κρίσιµο να 

εξετάσουµε αν µπορεί να δηµιουργηθεί µοντέλο πρόβλεψης µεταξύ των µεταβλητών που εµφανίζουν 

υψηλή συσχέτιση και αυτό θα ελεγχτεί µε την διενέργεια  πολλαπλών simple linear regression. 
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Ε) SIMPLE LINEAR REGRESSION ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

∆ιενεργούµε πολλαπλές γραµµικές παλινδροµήσεις για να διαπιστώσουµε ποιος παράγοντας 

προβλέπει καλύτερα την αυτό-εκτίµηση. Οι παράγοντες πρόβλεψης (predictors) που χρησιµοποιούνται 

είναι οι εξής: αυτοαντίληψη της διαγωγής (R=0.305 & R2Linear=0.93 , F=30.693, p<0.001) , της 

επίδοσης στα φιλολογικά µαθήµατα (R=0.218 & R2Linear=0.48 , F=15.008, p<0.001) , των σχέσεων µε 

συνοµηλίκους (R=0.370 & R2Linear=0.137 , F=47.449, p<0.001) , της γενικής σχολικής επίδοσης 

(R=0.423 & R2Linear=0.179 , F=65.252, p<0.001) , αλλά και η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ (κατηγορική & 

likert) (R=0.228 & R2Linear=0.52 , F=8.173, p<0.001), η ηλικία και ο σχολικός βαθµός (R=0.175 & 

R2Linear=0.31 , F=4.175, p<0.001). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Α) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Σηµαντικές παράµετροι που ανέκυψαν µετά την περιγραφική ανάλυση των δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγµατος και που θα πρέπει να έχουµε υπόψη κατά την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας είναι: 

 

Α. H πλειονότητα των µαθητών (Ν=196) έχει υψηλές επιδόσεις στο σχολείο δηλαδή ο γενικός βαθµός 

τους είναι ίσος ή µεγαλύτερος από 18 και οι υπόλοιποι έχουν µέτριες επιδόσεις δηλαδή ο γενικός τους 

είναι από 17 έως 13 (όπου µε γενικό µέσο όρο βαθµολογίας 13 καταγράφονται µόνο 3 άτοµα). ∆εν 

συµπεριλαµβάνεται επαρκής αριθµός µαθητών χαµηλών επιδόσεων ώστε να εξυπηρετηθούν οι 

αναλύσεις µας. Επίσης, η παράµετρος αυτή είναι ιδιαίτερα περιοριστική και ως προς τη γενίκευση των 

αποτελεσµάτων. Στο γενικό πληθυσµό των εφήβων µαθητών οι σχολικές επιδόσεις ποικίλουν δηλαδή 

υπάρχουν οι καλοί, οι µέτριοι και οι κακοί µαθητές και γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν 

εφαρµογή τα συµπεράσµατά αυτής της έρευνας. Η δυσαναλογία αυτή ως προς τη σχολική επίδοση 

των συµµετεχόντων οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγµα προέκυψε από φροντιστήρια Μέσης 

Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών και όχι από τα γενικά δηµόσια γυµνάσια και λύκεια της 

συγκεκριµένης περιοχής. Συνυπολογίζοντας και τις υπόλοιπες παραµέτρους του δείγµατος, δεδοµένης 

και της οικονοµικής δυσπραγίας που εµφανίζουν πολλές οικογένειες τον τελευταίο καιρό, εικάζουµε τα 

παρακάτω. Το µορφωτικό κεφάλαιο των γονέων το οποίο είναι αρκετά υψηλό και ιδιαίτερα αυτό των 

µητέρων που όµως δε συνοδεύεται και από αντίστοιχα υψηλόβαθµη άρα και πιο καλοπληρωµένη 

επαγγελµατική απασχόληση (καθώς καταγράφονται αρκετοί άνεργοι και χειρώνακτες), διαµορφώνει 

µια πραγµατικότητα στην οποία τα παιδιά των οικογενειών µε υψηλές ακαδηµαϊκές προσδοκίες έχουν 

µεν καλές επιδόσεις, παρακολουθούν δε και µαθήµατα σε φροντιστήρια ιδιωτικά για να αριστεύσουν 

ανεξάρτητα από την οικονοµική ευχέρεια των γονέων.  Ενώ στις οικογένειες που δεν είναι 

προτεραιότητα η ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία, τα παιδιά έχουν πιο χαµηλές σχολικές επιδόσεις τις 

οποίες δεν ενδιαφέρονται να βελτιώσουν φοιτώντας ενδεχοµένως και σε κάποιο ιδιωτικό 

φροντιστήριο. Με βάση αυτό το σκεπτικό προκύπτει ότι οι καλοί µαθητές θα γίνονται όλο και 

καλύτεροι, ενώ εκείνοι µε τις χαµηλότερες επιδόσεις το πιθανότερο είναι να  παραµένουν στάσιµοι.  

Μια άµεση συνέπεια της απουσίας µαθητών χαµηλών σχολικών επιδόσεων από το δείγµα είναι το ότι 

δεν επιτρέπεται ο στατιστικός έλεγχος σχετικά µε την ύπαρξη θετικών πλασµατικών προκαταλήψεων. 

Για να ήταν εφικτό κάτι τέτοιο θα έπρεπε το δείγµα να απαρτιζόταν εξίσου κατά το δυνατόν από 

µαθητές χαµηλού, µέσου και υψηλού επιπέδου ώστε αφαιρώντας από το σχολικό βαθµό (ως έξωθεν 
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µαρτυρία για τη σχολική επίδοση) το σκορ αυτο-αντίληψης της σχολικής επίδοσης, η διαφορά 

(discrepancy score) αυτή αν ήταν θετική θα υποδήλωνε την ύπαρξη θετικών πλασµατικών 

προκαταλήψεων. ∆εν είναι δυνατόν να συµβεί αυτό άρα ακυρώνεται κατά το ήµισυ ο πρώτος 

ερευνητικός στόχος.  

Β. Μεταξύ των δύο τρόπων σκοραρίσµατος σηµειώθηκε αρκετά µεγάλη απόκλιση. Όταν γίνεται 

οµαδοποίηση για ∆ΕΠ-Υ  (απαιτούνται τουλάχιστον 6 συµπτώµατα) µόνο από τις απαντήσεις στην 

κατηγορική κλίµακα καταγράφονται 53 άτοµα, ενώ µε βάση της απαντήσεις µόνο στη likert 

καταγράφονται 3. Συµπίπτουν και στις δυο κλίµακες οι απαντήσεις 57 ατόµων (που εν τέλει 

αποτέλεσαν την κλινική οµάδα ‘∆ΕΠ-Υ’) και υπήρχαν άλλα 4 άτοµα τα οποία οριακά (για 1-2 

συµπτώµατα) δεν έφτασαν το κατώτατο διαγνωστικό όριο των έξι συµπτωµάτων για καµία από τις 

προαναφερθείσες οµάδες ∆ΕΠ-Υ. Η διαφορά µεταξύ των δύο κλιµάκων, της κατηγορικής και της likert, 

αποδίδεται στο γεγονός ότι στη µεν κατηγορική επειδή δεν προσδιοριζόταν η συχνότητα εµφάνισης 

του συµπτώµατος οι ερωτώµενοι το σηµείωναν ως ‘ναι’ ακόµη κι αν η εµφάνιση ήταν σπάνια µε 

αποτέλεσµα να αθροίζονται πολλά περισσότερα συµπτώµατα, ενώ στη likert όπου ζητούνταν από τον 

ίδιο να καθορίσει τη συχνότητα εµφάνισης του συµπτώµατος (µε προσδιορισµένο κατώτατο όριο το 3) 

η καταγραφή των συµπτωµάτων ήταν περισσότερο έγκυρη αφού η σπάνια εµφάνιση του 

συµπτώµατος (2) αποκλειόταν.  

 

 

 

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τ-ΤΕΣΤ  

 

Κατά την εξέταση των απόλυτων τιµών θα πρέπει να θυµόµαστε ότι µεγαλύτερο σκορ σηµαίνει 

χειρότερο επίπεδο στον εκάστοτε τοµέα αυτο-αντίληψης. Το κατώτατο όριο των επιµέρους τοµέων της 

αυτο-αντίληψης είναι το 14, πάνω από το οποίο προκύπτει χαµηλή αυτο-αντίληψη δηλαδή κακή αυτο-

αξιολόγηση, ενώ της αυτο-εκτίµησης είναι το 25. 

 

∆ιενεργήθηκαν πολλαπλά T-test ώστε να εξακριβωθεί ποιος είναι ο παράγοντας εκείνος από τους 

σηµαντικότερους που διαφάνηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση (ηλικία, φύλο, σχολική επίδοση  

και συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ) που διαφοροποιεί το συγκεκριµένο δείγµα σε µεγαλύτερο βαθµό ως 

προς τους τέσσερεις τοµείς της αυτο-αντίληψης καθώς και την αυτο-εκτίµηση. 
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∆ιαδοχικά, η ηλικία (αφού χωρίστηκε το δείγµα σε  δύο οµάδες µαθητών γυµνασίου και λυκείου 

ορίζοντας ως ‘cut-off point’ την ηλικία των 16) δεν παρείχε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

Το αποτέλεσµα αυτό µας εξέπληξε εν µέρει καθώς σύµφωνα µε τη θεωρία της Harter στην αρχή της 

εφηβείας τα σκορ της αυτο-αντίληψης στους επιµέρους τοµείς τείνουν να µειώνονται και µε το πέρας 

των ετών µέχρι την ενηλικίωση αυξάνουν (Harter αναφορά σε Fefer, 2011) κάτι που δεν αποτυπώνεται 

ως στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µαθητών γυµνασίου και λυκείου στην παρούσα έρευνα.  

Αναφορικά µε  την αυτο-εκτίµηση και το γεγονός ότι δε διαφοροποιήθηκε από τον ηλικιακό παράγοντα 

είναι ένα εύρηµα που συγκλίνει µε τα αντίστοιχα των  Young & Mcoczek (2003) οι οποίοι επίσης 

υποστηρίζουν ότι η αυτο-εκτίµηση είναι η πιο σταθερή κατασκευή στο πέρασµα των ετών από τους 

τοµείς της αυτο-αντίληψης. 

 

Το φύλο ως παράγοντας οµαδοποίησης του δείγµατός µας διαµόρφωσε δύο οµάδες, 119 αγοριών 

από τη µία (M=12.47 & SD=4.79)  και 183 κοριτσιών από την άλλη (M=10.65 &SD=4.28) οι οποίες 

βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ως προς την επίδοση στα φιλολογικά µαθήµατα  

(t=3.438, df=300.p<0.001).  

Αυτό που αναµέναµε µε βάση την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά δεν επιβεβαιώθηκε 

από την ανάλυσή µας,  ήταν η στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς 

την αυτό-εκτίµηση όπως υποστηρίζεται από Young & Mcoczek (2003) αναφορικά µε την αναπτυξιακή 

πορεία της αυτό-εκτίµησης των κοριτσιών που σταθερά καταγράφεται σε χαµηλότερα επίπεδα σε 

σύγκριση µε των αγοριών.  

 

Η επόµενη παράµετρος είναι η σχολική επίδοση. Οι Sangeeta & Sumitra (2012) υποστηρίζουν ότι η 

σχολική επίδοση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ως προς τα σκορ αυτο-αντίληψης. Στην έρευνά τους 

βρέθηκε ότι οι καλοί µαθητές ήταν αυτοί που σταθερά σκόραραν υψηλότερα από τους πιο µέτριους. 

Παρόλο που το δείγµα της παρούσας έρευνας έχει παρεµφερείς επιδόσεις µε αυτή των Sangeeta & 

Sumitra και επίσης χωρίζεται σε καλούς και µέτριους µαθητές, οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές που 

βρέθηκαν ήταν στην επίδοση των φιλολογικών µαθηµάτων  (για τους καλούς έχουµε Μ=10.40 & 

SD=4.61 και για τους µέτριους M=13.14 & SD=3.93 όπου t=5.161, df=300, p<0.001)  και στην αυτο-

εκτίµηση (για τους µεν καλούς έχουµε M=15.12 & SD=4.85, ενώ για τους µέτριους M=17.23 & 5.96  µε 

t=3.318, df=300, p<0.001). Συµπερασµατικά, παρά την οµοιότητα στη σύσταση του δείγµατος ως προς 

τη γενική σχολική του επίδοση, τα αποτελέσµατα των δυο ερευνών συµφωνούν µόνο ως προς την 

αυτο-εκτίµηση.  
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Η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ εν τέλει είναι ο παράγοντας εκείνος που δίνει ουσιαστικά αποτελέσµατα 

για το δείγµα µας. Χωρίζοντας το δείγµα σε δύο οµάδες µε βάση την ύπαρξη συµπτωµατολογίας  

κλινικού επιπέδου (τουλάχιστον έξι συµπτώµατα) για την οµάδα ∆ΕΠ-Υ και τη µη ∆ΕΠ-Υ (λιγότερα 

από έξι συµπτώµατα) βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές  διαφορές µεταξύ των οµάδων σε όλους τους 

τοµείς εκτός από την αυτο-αντίληψη των σχέσεων µε συνοµηλίκους. 

 

• Ως προς την αυτο-αντίληψη της σχολικής επίδοσης, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=11.35 & SD=2.91)  και 

οι δε χωρίς ∆ΕΠ-Υ (Μ=8.89 & SD= 2.98) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά. Όµως τα απόλυτα 

σκορ τους εµπίπτουν στην υψηλή αυτο-αντίληψη που σηµαίνει ότι µπορεί η οµάδα ∆ΕΠ-Υ  να 

σηµειώνει υψηλότερα σκορ άρα πιο χαµηλό επίπεδο  αυτο-αντίληψης από τη µη ∆ΕΠ-Υ όµως 

και πάλι το επίπεδο της αντανακλά θετική αυτο-αξιολόγηση ως προς τη σχολική επίδοση. 

• Ως προς την αυτο-αντίληψη της επίδοσης στα φιλολογικά µαθήµατα, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=13.35& 

SD=4.12), οι δε χωρίς (M=10.90&SD=4.56) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά. Όντως από τα 

απόλυτα σκορ προκύπτει ότι η οµάδα ∆ΕΠ-Υ είναι µεν στο φάσµα της θετικής αυτο-

αξιολόγησης, πολύ οριακά δε. Εποµένως σαφέστατα διαφοροποιείται από τη µη ∆ΕΠ-Υ στον 

τοµέα των φιλολογικών µαθηµάτων. 

• Ως προς την αυτο-αντίληψη της διαγωγής, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=11.54& SD=2.66), οι δε χωρίς 

(M=8.40&SD=2.57) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά. όµως και οι δύο οµάδες αξιολογούν 

θετικά τη διαγωγή τους. 

• Ως προς την αυτο-αντίληψη (σύνολο), οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=65.02& SD=11.58), οι δε χωρίς 

(M=53.92&SD=12.06) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά όπου t=6.300, df=300, p<0.001. 

• Ως προς την αυτο-εκτίµηση, οι µεν ∆ΕΠ-Υ (Μ=18.12& SD=6.05), οι δε χωρίς 

(M=15.34&SD=5.05) διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά αλλά καταγράφουν σκορ υψηλής αυτο-

εκτίµησης αµφότεροι. 

 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα είχαν στην έρευνα τους οι Barber, Grubbs & Cottrell (2005). Οι τελευταίοι 

ανίχνευσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους των οµάδων µε ∆ΕΠ-Υ και χωρίς 

∆ΕΠ-Υ στην αυτο-αντίληψη της συµπεριφοράς όπου οι συµµετέχοντες στην οµάδα ∆ΕΠ-Υ είχαν 

χειρότερο µέσο όρο. Στους υπόλοιπους τοµείς αυτο-αντίληψης επίσης βρέθηκαν διαφορές αλλά όχι σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. Τα ευρήµατα των Barber & συνεργατών είναι συγκρίσιµα λόγω 

της κοινής µεθοδολογίας που χρησιµοποιούµε και συµπίπτουν, όµως δεν πρέπει να µας διαφεύγει το 

ότι η δική τους έρευνα  διεξάγεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Βέβαια ο παράγοντας της ηλικίας και 

στην έρευνά τους όπως και στην παρούσα δεν έδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα.  
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Το γεγονός ότι από την κλίµακα της αυτο-αντίληψης των σχέσεων µε συνοµηλίκους δεν προέκυψε 

κανένα στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα ως προς τους τέσσερεις παράγοντες οµαδοποίησης (ηλικία, 

φύλο, σχολική επίδοση, συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ) δηµιουργεί προβληµατισµούς καθώς είναι γνωστό 

από τη βιβλιογραφία ότι ειδικά στην εφηβεία ο τοµέας των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους είναι 

υψηλού ενδιαφέροντος. Η απουσία στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ οµάδας ∆ΕΠ-Υ και µη 

∆ΕΠ-Υ είναι δυνατόν να ερµηνευτεί µε τους εξής τρόπους:  

 

Πρώτον, οι έφηβοι µε ∆ΕΠ-Υ όντως δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την οµάδα συνοµηλίκων 

ερµηνεία που προσκρούει στα ευρήµατα της διεθνούς έρευνας. Ενδεικτικά θα αναφερθεί στο σηµείο 

αυτό η ανασκόπηση των Wehmeier & συνεργατών (2010) αναφορικά µε τις κοινωνικές και 

συναισθηµατικές δυσκολίες των ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ. Οι τελευταίοι µε σαφήνεια επιµένουν και 

αναδεικνύουν ως σηµαντικότατο πόλο απογοήτευσης και δυσκολίας στη ζωή του εφήβου µε ∆ΕΠ-Υ τη 

συναναστροφή µε την οµάδα συνοµηλίκων αφού οδηγεί τις περισσότερες φορές σε απόρριψη, 

θυµατοποίηση και στιγµατισµό.   Συµπεράσµατα που επιβεβαιώνει και η Hoza στην ανασκόπησή της 

για τις σχέσεις των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ µε τους συνοµήλικούς τους (2007) ήδη από την παιδική ηλικία. 

Εξαιτίας της ανατροφοδοτούµενης φύσης αυτών των προβληµάτων καθώς δεν είναι δυνατόν, ούτε και 

θεµιτό να αποµονωθεί το παιδί µε ∆ΕΠ-Υ (ανεξαρτήτως φύλου αφού πλήττονται εξίσου αγόρια και 

κορίτσια στον συγκεκριµένο τοµέα) από τους συνοµήλικούς του, τα προβλήµατα ανθίστανται στη 

θεραπεία και δεν υποχωρούν µε την πάροδο της ηλικίας παρά διογκώνονται.  Εποµένως, η ερµηνεία 

ότι οι έφηβοι µε ∆ΕΠ-Υ δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε συνοµηλίκους και γι’ αυτό δεν προκύπτουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές  στα αποτελέσµατά µας δεν ευσταθεί. 

 

∆εύτερον, όλοι οι έφηβοι ανεξάρτητα από την ύπαρξη συµπτωµατολογίας ∆ΕΠ-Υ (λόγω της 

αναπτυξιακής φάσης στην οποία βρίσκονται) ‘προβληµατίζονται’ στον τοµέα αυτό µε αποτέλεσµα να 

µην προκύπτει διαφορά. Όντως, η  Hoza στην ανασκόπηση (2007) που προαναφέρθηκε  

χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: ‘…η ύπαρξη θετικών σχέσεων µε την οµάδα συνοµηλίκων είναι 

αναπτυξιακά σηµαντικό για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το αν υποφέρουν από ∆ΕΠ-Υ ή όχι.’ 

Με γνώµονα αυτήν την τοποθέτηση µπορεί να υποτεθεί ότι πράγµατι οι δύο οµάδες ∆ΕΠ-Υ και µη 

∆ΕΠ-Υ δεν διαφοροποιούνται επειδή αντικατοπτρίζεται στα σκορ τους  η ανησυχία αναφορικά µε τους 

συνοµήλικους που επισηµαίνει η Hoza. Όµως µε µέσο όρο απόλυτων σκορ και για τις δυο οµάδες 

γύρω στο 10 που σύµφωνα µε το κατώτατο όριο που ορίστηκε, εµπίπτει στο φάσµα της θετικής αυτο-

αντίληψης, αυτή η ερµηνεία δεν υποστηρίζεται. 
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Τρίτον, η συγκεκριµένη κλίµακα του ΠΑΤΕΜ δεν είναι αξιόπιστη ή τουλάχιστον µετά τις τροποποιήσεις 

που έγιναν στο εργαλείο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, η συγκεκριµένη κλίµακα έχασε 

βαθµούς αξιοπιστίας. Για να εξακριβωθεί αυτό το ενδεχόµενο θα έπρεπε να επαναληφθούν οι 

µετρήσεις, κάτι που είναι έξω από τους στόχους αυτής της έρευνας. 

 Τέταρτον, έχει υπεισέλθει κάποια αλλαγή στην κουλτούρα των εφήβων ως προς την έννοια της φιλίας 

εξαιτίας της επιρροής που ασκεί η διαφοροποιηµένη χρήση του όρου ‘φίλος’ στα Μέσα Κοινωνικής 

∆ικτύωσης µε αποτέλεσµα να αλλοιώνει τις απαντήσεις των συµµετεχόντων. 

 

 

 

Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ PEARSON’S r 

 

Πρώτον, η κλίµακα της αυτο-αντίληψης της σχολικής επίδοσης δίνει σταθερά στατιστικά σηµαντικές 

συσχετίσεις µέτριου κυρίως βαθµού µε όλες τις υπόλοιπες κλίµακες. Το αποτέλεσµα αυτό σηµαίνει ότι 

ο τοµέας αυτός είναι υψηλά στην ιεραρχία της αυτο-αντίληψης των εφήβων µε την έννοια που της 

προσδίδει η Harter. Είναι δηλαδή ιδιαίτερα σηµαντικό να έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο και 

εξαρτούν την αυτο-εκτίµησή τους από αυτό. 

 

∆εύτερον, αντίστοιχης σηµασίας κλίµακα µε ανάλογες συσχετίσεις είναι η αυτή της διαγωγής. 

 

Τρίτον,  πιο λίγες συσχετίσεις και  µε χαµηλότερες τιµές αλλά επίσης στατιστικά σηµαντικές είναι 

αυτές  της κλίµακας για την αυτο-αντίληψη στα φιλολογικά µαθήµατα, υποδεικνύοντας τη χαµηλότερη 

τάξη της στην ιεραρχία των εφήβων.  

 

Τέταρτον, η κλίµακα των σχέσεων µε συνοµηλίκους δίνει µόνο µια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

και µάλιστα χαµηλή µε την κλίµακα της αυτο-εκτίµησης. Άρα οι έφηβοι εξαρτούν την αξία τους ως 

άτοµα από την ποιότητα των σχέσεων που διατηρούν µε τους συνοµηλίκους τους. 

 

Πέµπτον, αθροίζοντας τα επιµέρους σκορ των τεσσάρων τοµέων της αυτο-αντίληψης σε ένα ενιαίο 

σκορ αυτο-αντίληψης (για να προσεγγίσουµε αυτό που η Harter αποκαλεί ‘global self-concept’) 

παρατηρείται ότι  συσχετίζεται µε όλους τους τοµείς µεν αλλά κυρίως µε την αυτο-εκτίµηση σε αρκετά  

υψηλό βαθµό (r=0.77, p<0.001). Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει τη θεωρία και της Harter και του 

Rosenberg που υποστηρίζουν ότι η αυτο-εκτίµηση του ατόµου απαρτίζεται από πολλά επιµέρους 

κοµµάτια αυτο-εικόνας που ενώνοντας τα το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του σαν ολότητα και του 
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προσδίδει την αντίστοιχη αξία.  Όπως υποστηρίζουν οι Butler & Gasson (2005)… ‘ ο Rosenberg ορίζει 

την αυτο-αντίληψη ως ένα οργανισµό µερών, κοµµατιών… ιεραρχικά δοµηµένων και 

αλληλοσυσχετιζόµενων µε σύνθετους τρόπους… όπου η αυτο-εκτίµηση είναι το σύνολο των σκέψεων 

και συναισθηµάτων του ατόµου προς τον εαυτό του ιδωµένο σαν αντικείµενο. Παρόλο που ο εαυτός 

γίνεται αντιληπτός σαν ιεραρχική δοµή, η αυτο-εκτίµηση είναι µια κρίση επί του εαυτού ως συνόλου’.  

Στην παρούσα έρευνα  επιβεβαιώνεται αυτό που είχε επισηµάνει το 1993  ο Hagborg στην έρευνά του 

για τη συγχρονική αξιοπιστία (concurrent validity) της κλίµακας αυτής  ‘global self-concept’ του 

εργαλείου της Harter (SPPA) µε την κλίµακα αυτο-εκτίµησης του Rosenberg και µάλιστα σχεδόν µε την 

ίδια τιµή συσχέτισης (r=0.76 p<0.001). 

 

 

 

 

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 

 

Από τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα:  

 

Πρώτον, αξιοποιώντας την  ικανότητα πρόβλεψης κάθε ενός παράγοντα διαµορφώνεται µια ιεραρχία 

στην αυτο-αντίληψη του δείγµατος:  

1) Αυτο-εκτίµηση 

2) αυτο-αντίληψη γενικής σχολικής επίδοσης  

3) αυτο-αντίληψη σχέσεων µε συνοµηλίκους  

4) αυτο-αντίληψη διαγωγής  

5) αυτο-αντίληψη επίδοσης στα φιλολογικά µαθήµατα 

∆εύτερον οι παράγοντες της ηλικίας και του σχολικού βαθµού από µόνοι τους δεν είναι ικανοί να 

επηρεάσουν την αυτοεκτίµηση των εφήβων (µέχρι 3% η ικανότητα πρόβλεψης).  

 

Τρίτον η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ δεν επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την αυτο-εκτίµηση των εφήβων. 

Μόνο το 5%  της αυτο-εκτίµησης των εφήβων αποδίδεται στις επιδράσεις της  συµπτωµατολογίας 

∆ΕΠ-Υ. Το αποτέλεσµα αυτό δεν ξενίζει καθώς η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ χρησιµοποιήθηκε σαν ένα 

συνεχές στο οποίο εµπίπτει όλος ο γενικός πληθυσµός, µια µεθοδολογία που χρησιµοποιείται και από 

την  Fefer (2011). Είναι λοιπόν αναµενόµενο ο γενικός πληθυσµός των εφήβων να µην επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από τα συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μετά τη συζήτηση των ευρηµάτων της παρούσας έρευνας σε σχέση µε τα αντίστοιχα διεθνή µπορούν 

να απαντηθούν  οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν. 

 

1. α. Πώς αξιολογούν οι έφηβοι µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ τις ακαδηµαϊκές τους δεξιότητες στο σύνολο 

των µαθηµάτων γενικά και στα φιλολογικά µαθήµατα ειδικότερα σε σχέση µε την πραγµατική σχολική 

τους επίδοση στα αντίστοιχα? 

 

-Οι έφηβοι µε συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ αξιολογούν τη σχολική τους επίδοση πιο χαµηλά τόσο στο 

σύνολο των µαθηµάτων, όσο και στα φιλολογικά µαθήµατα σε σχέση µε εκείνους που δεν έχουν 

συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ. ∆υστυχώς για τους λόγους που εκτενώς αναφέρθηκαν στη συζήτηση δεν 

κατέστη δυνατή η εξέταση της ύπαρξης θετικών πλασµατικών προκαταλήψεων δηλαδή δεν ήταν 

δυνατός ο έλεγχος της ακρίβειας των απαντήσεων των συµµετεχόντων σε σχέση µε τις πραγµατικές 

τους επιδόσεις.  

 

β. Η αυτο-εκτίµηση των εφήβων µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ εξαρτάται από την αυτο-αξιολόγηση της 

σχολικής επίδοσης ή τις πραγµατικές τους επιδόσεις? 

 

-Η αυτο-εκτίµηση των εφήβων µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ εξαρτάται περισσότερο από τον τρόπο που 

αντιλαµβάνονται τη σχολική βαθµολογία και όχι από την ίδια τη σχολική βαθµολογία. Από το πόρισµα 

αυτό προκύπτει ότι για τον µαθητή των υψηλών επιδόσεων και µε αντίστοιχα διαµορφωµένη αυτο-

αντίληψη δηλαδή θετική, µία αρνητική βαθµολογία σε κάποια δοκιµασία ενδεχοµένως δε θα επηρεάσει 

την αυτο-εκτίµησή του.  Όµως επιφυλασσόµαστε να απαντήσουµε στο συγκεκριµένο ερώτηµα , καθώς 

το δείγµα είναι πολύ υψηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου και µε την έννοια αυτή ο υψηλός σχολικός 

βαθµός καθόρισε τα αποτελέσµατα. 

 

2. α. Πώς αξιολογούν οι έφηβοι µε συµπτώµατα ∆ΕΠ-Υ τη διαγωγή και τις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους τους? Αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες? 

 

-Όσον αφορά τη διαγωγή τους την αξιολογούν πιο χαµηλά σε σχέση µε τους εφήβους χωρίς ∆ΕΠ-Υ 

αλλά και πάλι οι βαθµολογίες τους είναι αρκετά υψηλές, εµπίπτουν δηλαδή στο φάσµα της υψηλής 

αυτο-αντίληψης που σηµαίνει ότι πιστεύουν ότι συµπεριφέρονται σωστά. Για τις σχέσεις µε 

συνοµηλίκους όπως ήδη αναφέρθηκε δεν ήταν δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Αυτό 
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που προκύπτει από τις στατιστικές αναλύσεις είναι ότι στον τοµέα αυτό δεν διαφοροποιούνται από 

τους συνοµηλίκους τους στον τρόπο που αξιολογούνται. 

 

 

β.  Η αυτο-αντίληψη ή µη των δυσκολιών στους τοµείς αυτούς επιδρά στην αυτο-εκτίµησή τους? 

 

-Η αυτο-εκτίµηση του δείγµατος αυτής της έρευνας βρέθηκε να είναι στην συντριπτική πλειοψηφία του 

υψηλή. Βέβαια, υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων αυτο-εκτίµησης που 

σηµειώνουν οι δυο οµάδες µε την οµάδα ∆ΕΠ-Υ να έχει χειρότερα σκορ. Από τις  συσχετίσεις µεταξύ 

τοµέων αυτο-αντίληψης και αυτο-εκτίµησης που σηµειώθηκαν µπορεί να συναχθεί ότι όντως η αυτο-

εκτίµησή των εφήβων µε συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ επηρεάζεται από τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν σε σχολική επίδοση, σχέσεις µε συνοµηλίκους και διαγωγή.  

  

3. α. Η συµπτωµατολογία της ∆ΕΠ-Υ αν ιδωθεί σαν ένα συνεχές στο οποίο κατατάσσεται όλο το 

δείγµα των εφήβων είναι δυνατόν να προβλέψει την αυτο-εκτίµησή τους?  

 

Από το µοντέλο πρόβλεψης για την αυτο-εκτίµηση µε γνώµονα τη συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ προέκυψε 

ότι η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτή καταγράφηκε (κατηγορική ή 

κλίµακα likert) εξηγεί µόνο το 5% της διασποράς των τιµών της αυτο-εκτίµησης. ∆ηλαδή η 

συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ δεν είναι ικανός παράγοντας για να προβλέψουµε την αυτο-εκτίµηση ενός 

εφήβου του γενικού πληθυσµού. 

 

β. Παράγοντες όπως η ηλικία και η πραγµατική σχολική επίδοση είναι δυνατόν να προβλέψουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό την αυτο-εκτίµηση από ότι η συµπτωµατολογία ∆ΕΠ-Υ?  

 

Ούτε η ηλικία είναι ικανός παράγοντας πρόβλεψης της αυτο-εκτίµησης, ούτε οι σχολικοί βαθµοί που 

εξηγούν µόλις το 3% της διασποράς των τιµών της αυτο-εκτίµησης. 

 

γ. Μήπως η αυτο-αξιολόγηση σε κάποιο επιµέρους τοµέα της ζωής των εφήβων προβλέπει καλύτερα 

την αυτο-εκτίµησή τους?  Μπορούµε να δηµιουργήσουµε µια ιεραρχία αυτο-αντίληψης σύµφωνα µε το 

θεωρητικό µοντέλο της Harter που να προβλέπει την αυτο-εκτίµηση για τον έφηβο του γενικού 

πληθυσµού? 
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Όντως η  αυτο-αξιολόγηση των επιµέρους τοµέων είναι καλύτεροι δείκτες πρόβλεψης αφού το σύνολό 

τους (global self-concept) εξηγεί µέχρι και το 60% της διασποράς των τιµών της αυτο-εκτίµησης. Ο 

τρόπος που αξιολογούν οι έφηβοι τη σχολική τους επίδοση, τις σχέσεις µε συνοµηλίκους και τη 

διαγωγή τους φτάνει να εξηγεί το 60% της αυτο-εκτίµησής τους. Πιο συγκεκριµένα, η αυτο-αντίληψη 

της γενικής σχολικής επίδοσης ευθύνεται για το 18% της διακύµανσης των τιµών της αυτο-εκτίµησης, 

η αυτο-αντίληψη της επίδοσης στα φιλολογικά ευθύνεται για το 5%,  η αυτο-αντίληψη των σχέσεων µε 

συνοµηλίκους ευθύνεται το 14% και η αυτο-αντίληψη της διαγωγής ευθύνεται  για το 10% της 

διακύµανσης των τιµών της αυτο-εκτίµησης. Από τα δεδοµένα της έρευνάς µας συνάγεται η εξής 

ιεραρχία: 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται οι περιορισµοί που προέκυψαν από τον σχεδιασµό αλλά και κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, οι οποίοι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πριν από κάθε απόπειρα ερµηνείας 

των αποτελεσµάτων και γενίκευσης των συµπερασµάτων.  

Α. Περιορισµοί αναφορικά µε το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. 

Η έρευνα διεξήχθη σε µία περίοδο δύο µηνών (από τα τέλη Απριλίου έως τις αρχές Ιουνίου 2013) που 

συµπίπτει µε την περίοδο προετοιµασίας και διεξαγωγής των προαγωγικών και πανελλήνιων 

εξετάσεων για το γυµνάσιο και το λύκειο. Εξαιτίας αυτής της συγκυρίας δεν εξασφαλίστηκε η 

απαιτούµενη άδεια για να διεξαχθεί η παρούσα έρευνα στα δηµόσια σχολεία της περιοχής. Επειδή 

δεν υπήρχε η δυνατότητα να αναβληθεί η έρευνα για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, αποφασίστηκε να 

διενεργηθεί σε ιδιωτικά φροντιστήρια γνωρίζοντας ωστόσο εκ προοιµίου ότι µε την επιλογή αυτή 

περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό η ικανότητα γενίκευσης των πορισµάτων. 

  

B. Επειδή συγκεντρώθηκε το δείγµα από ιδιωτικά φροντιστήρια µοιραία καθορίστηκε η σύστασή του. 

Μαθητές υψηλού επιπέδου µε ακαδηµαϊκές προσδοκίες για συνέχιση των σπουδών τους στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, σίγουρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό  δείγµα για το γενικό πληθυσµό. 

Επίσης σε δείγµα αυτής της σύστασης δεν είναι πρόσφορη η ανίχνευση συµπτωµατολογίας ∆ΕΠ-Υ 

ώστε να  συσχετιστεί µε  τη σχολική επίδοση.  

 

 Επιπρόσθετα πρέπει να επισηµανθούν περιορισµοί που προκύπτουν σε σχέση µε τις µεθοδολογικές 

επιλογές που έγιναν. 

.   

Γ. Η τροποποίηση του ΠΑΤΕΜ (έχει εκτενώς αναλυθεί στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας) όσον αφορά 

στη διάρθρωση των ερωτηµάτων είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα. ∆εν χρησιµοποιήθηκε η µορφή του 

πρωτότυπου εργαλείου (structure alternative format) αλλά διαµορφώθηκε ένα εναλλακτικό που 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Η επιλογή αυτή ενδεχοµένως να στερεί βαθµούς 

αξιοπιστίας από το εναλλακτικό εργαλείο που διαµορφώθηκε και εν τέλει χρησιµοποιήθηκε. Επίσης το 

γεγονός ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν όλες οι κλίµακες του εργαλείου ενδεχοµένως να µην µας επέτρεψε 

να αντιληφθούµε την έννοια της  αυτο-αντίληψης σε όλο της το φάσµα κρίνοντας από τον τρόπο που οι 

επιµέρους τοµείς της αλληλεπιδρούν. 
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∆. Η χρήση των κριτηρίων του DSM-IV σαν ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς και µάλιστα µε διπλό 

τρόπο καταγραφής της απάντησης  είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και για το λόγο 

αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής των δεδοµένων µε αντίστοιχα άλλων ερευνών για να 

διασταυρωθούν τα πορίσµατα.   

 

E. Το γεγονός ότι χρησιµοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου κριτήρια αυτο-αναφοράς και δεν επιστρατεύτηκε 

εξωτερική µαρτυρία (σταθµισµένη δοκιµασία ή µαρτυρία γονέα/δασκάλου) ενδεχοµένως να στερεί 

βαθµούς αξιοπιστίας. Στον αρχικό σχεδιασµό της έρευνας το ρόλο του εξωτερικού κριτηρίου θα 

αναλάµβανε ο σχολικός βαθµός (γενικός και φιλολογικών). Εξαιτίας όµως της συντριπτικής 

πλειοψηφίας µαθητών µε καλές επιδόσεις (ανοµοιογενής διακύµανση τιµών) ακυρώνεται η αξία του. 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

Τα πορίσµατα αυτής της έρευνας παρά τους περιορισµούς που συζητήθηκαν παραπάνω θα 

µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως ενδείξεις για το γενικό πληθυσµό των εφήβων όπως και για την 

κλινική οµάδα των διαγνωσµένων µε ∆ΕΠ-Υ µαθητών. Αυτό σηµαίνει ότι τα πορίσµατα µπορούν να 

αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης.  

Η γνώση ότι η αυτο-εκτίµηση η οποία είναι κλειδί για την περαιτέρω πορεία στη ζωή των εφήβων δεν 

εξαρτάται από το σχολικό βαθµό αλλά από τον τρόπο που αξιολογούν οι ίδιοι οι µαθητές τις επιδόσεις 

τους αλλά και γενικότερα τις ικανότητες τους, αποδυναµώνει το ισχύον σύστηµα βαθµολόγησης του 

ελληνικού δευτεροβάθµιου σχολείου. Το σχολείο θα πρέπει να καλλιεργήσει την ικανότητα αυτο- 

αξιολόγησης σε όλους τους µαθητές ανεξάρτητα από την ύπαρξη συµπτωµάτων ∆ΕΠ-Υ ή τη σχολική 

επίδοση γιατί είναι πιο θεµελιώδης η δράση της όπως καταδεικνύεται από την παρούσα έρευνα. Η 

συνείδηση δηλαδή του «καλού µαθητή» µε την έννοια της επιµέλειας είναι πιο θεµελιώδης από τυχόν 

καλούς βαθµούς σε κάποιες δοκιµασίες. Αυτό συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτικός της τάξης θα βοηθήσει 

περισσότερο τους µαθητές του εάν δεν χρησιµοποιεί βαθµολογία αλλά χαρακτηρισµούς για την 

αξιολόγηση των εργασιών των µαθητών του, καλλιεργώντας εύγλωττα την συνείδηση αυτή. Με την 

πρόταση αυτή αναµένουµε ότι η θετική περιγραφική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα τονώσει την 

αυτο-εκτίµηση του µαθητή και αυτή θα συµπαρασύρει και την προσπάθεια του τελευταίου για 

καλύτερες επιδόσεις. 

Η ικανότητα αυτό-αξιολόγησης θα πρέπει να ιδωθεί από τον εκπαιδευτικό ως  µια στρατηγική που 
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πρέπει να µάθουν οι µαθητές του ώστε να την εφαρµόζουν εντός και εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια 

της εφηβείας και όλης της ζωής τους.  Σίγουρα το πεδίο των σχολικών επιδόσεων δεδοµένης της αξίας 

που έχει για τον έφηβο, προσφέρεται για την εκµάθηση αυτής της στρατηγικής. Οι αρχές της γνωστικο-

συµπεριφορικής θεραπείας µπορούν να συνεπικουρήσουν στα έργο αυτό του εκπαιδευτικού. Μία 

µέθοδος  που χρησιµοποιείται ούτως ή άλλως στην εκπαίδευση ατόµων µε ∆ΕΠ-Υ (Sibley & 

συνεργάτες, 2011) και προέρχεται από τη γνωστικό-συµπεριφορική σχολή είναι το να ζητάµε από τον 

έφηβο να συµπληρώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα φόρµες που να αξιολογεί τον εαυτό του ως προς 

συγκεκριµένους τοµείς. Από µόνο του αυτό το µέτρο είναι εποικοδοµητικό ως προς την αυτό-αντίληψη 

(Butler &Gasson, 2005) γιατί  δίνει την ευκαιρία στον έφηβο να ‘ξανασκεφτεί’ τις πράξεις του άρα όταν 

γίνεται συστηµατικά τον ασκεί σε ένα νέο τρόπο σκέψης.   

Είναι µια προσέγγιση πρόληψης κατά τη γνώµη µας.  Προλαµβάνει τα προβλήµατα στο χώρο του 

σχολείου όσον αφορά στις συµπεριφορές, στις σχέσεις συνοµηλίκων αλλά και στις επιδόσεις στα 

ακαδηµαϊκά θέµατα επειδή καλλιεργεί τον τρόπο ώστε οι ίδιοι οι µαθητές να ‘παρακολουθούν’  και να 

αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους και τους άλλους. Επιπλέον αφορά και εφαρµόζεται εξίσου σε όλους 

τους µαθητές µε αποτέλεσµα να µην στιγµατίζεται καµία συγκεκριµένη οµάδα ατόµων (έφηβοι µε ∆ΕΠ-

Υ επί παραδείγµατι) από διαφορετικούς χειρισµούς εκ µέρους των εκπαιδευτικών. 

 

 

 

 

Β. ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Χρήσιµο θα ήταν να επαναλαµβανόταν η παρούσα έρευνα µε κάποιες µεθοδολογικές 

διαφοροποιήσεις. Καταρχάς το δείγµα να συγκεντρωθεί από τις τάξεις του δηµόσιου σχολείου ώστε να 

είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Επίσης, η χρήση της έξωθεν µαρτυρίας (γονέα ή δασκάλου) επιτρέπει 

την εξέταση της ύπαρξης θετικών πλασµατικών προκαταλήψεων στους µαθητές µε συµπτωµατολογία 

∆ΕΠ-Υ ώστε να αποκοµίσουµε πιο ολοκληρωµένη εικόνα από το φαινόµενο.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την έρευνά µας και αξίζει κατά τη γνώµη µας να 

διερευνηθεί περεταίρω είναι το γεγονός ότι ο τοµέας των σχέσεων µε συνοµηλίκους δεν παρουσίασε 

σηµαντικά αποτελέσµατα παρά τις προσδοκίες µας. Ενδεχοµένως να έχει προκύψει κάποια αλλαγή 

στον τρόπο που οι έφηβοι αντιλαµβάνονται τη φιλία και τις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους 

εξαιτίας της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης όπου η χρήση των εννοιών ‘φίλος’ ή ‘οµάδα’ 

είναι αν µη τι άλλο διαφορετική από αυτή που γνωρίζαµε. Θα είχε λοιπόν αρκετό ενδιαφέρον η 

σύγκριση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται και αξιολογούν οι έφηβοι τις σχέσεις µε τους 
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συνοµηλίκους  στο διαδίκτυο και στην πραγµατική ζωή τους. Μόνο από µια τέτοιου είδους σύγκριση 

θα µπορούσαµε να συνάγουµε αν έχει επέλθει κάποια αλλαγή στην κουλτούρα των εφήβων. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
  (ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

Εγνατίας 156,  Θεσσαλονίκη, Μακεδονία  540 06 
 

Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης 
Tηλ.  2310- 891333-4,   Fax  2310-891335,     pavlidis@uom.gr 

 
 
 
 
 

23/4/2013 
  ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: 
«Η  ‘∆ιάσπαση Προσοχής / Υπερκινητικότητα’  (∆ΕΠ-Υ) στο Γενικό Πληθυσµό των Εφήβων: 
Συσχετίσεις µε την Αυτο-εκτίµηση και τη Σχολική Επίδοση.» 
 
Καλησπέρα σας, 
Οι µαθητές σας θα απασχοληθούν 15 λεπτά το πολύ και έχουν το δικαίωµα ελεύθερα να 
αποφασίσουν αν επιθυµούν να συµµετάσχουν. Οι απαντήσεις είναι εµπιστευτικές και θα 
αξιοποιηθούν (ανώνυµα) στη διπλωµατική εργασία της φοιτήτριας του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Ελένης Τόλιου. 
Στόχος της προσπάθειάς µας είναι να γνωρίσουµε σε ποιο  βαθµό η απροσεξία και  η 
υπερκινητικότητα  των εφήβων επιδρούν στο πώς αντιλαµβάνονται οι ίδιοι τις σχολικές τους επιδόσεις 
και τις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους καθώς και στην αυτο-εκτίµησή τους. 
Για το λόγο αυτό ζητάµε από τους µαθητές σας να αφιερώσουν 15 λεπτά από το χρόνο τους ώστε να 
συµπληρώσουν το έντυπο του ερωτηµατολογίου µας (και τις τρεις συρραµµένες φόρµες 
απαραιτήτως για να θεωρούνται έγκυρες οι συµµετοχές).  Το έντυπο περιέχει οδηγίες σχετικά µε 
τον τρόπο συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων αλλά σε περίπτωση που εξακολουθούν να 
προκύπτουν απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την ερευνήτρια  στο τηλέφωνο 6947073145 για 
περεταίρω διευκρινίσεις. 
 
     Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 

 
 
 
    ………………………. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
  (ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

Εγνατίας 156,  Θεσσαλονίκη, Μακεδονία  540 06 
 

Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης 
Tηλ.  2310- 891333-4,   Fax  2310-891335,     pavlidis@uom.gr 

 
 
 
 
  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: 
 
«Η  ‘∆ιάσπαση Προσοχής / Υπερκινητικότητα’  (∆ΕΠ-Υ) στο Γενικό Πληθυσµό των Εφήβων: 
Συσχετίσεις µε την Αυτο-εκτίµηση και τη Σχολική Επίδοση.» 
 
 
Στις ……/…/2013, στον χώρο του φροντιστηρίου …………………………………………………. το 

οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση………………………………………………., µετά από την άδεια του 

ιδιοκτήτη του, κυρίου…………………………………………………………, πραγµατοποιήθηκε η 

συλλογή ερευνητικών δεδοµένων για τη µεταπτυχιακή εργασία της Ελένης Τόλιου, φοιτήτριας 

του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας µε τον τίτλο «Η  ‘∆ιάσπαση Προσοχής / Υπερκινητικότητα’  (∆ΕΠ-Υ) στο Γενικό 

Πληθυσµό των Εφήβων: Συσχετίσεις µε την Αυτο-εκτίµηση και τη Σχολική Επίδοση.» 

Αρχικά οι µαθητές ενηµερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας, καθώς και για τον τρόπο 

συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων σύµφωνα µε τη ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Κατόπιν 

µοιράστηκαν τα ερωτηµατολόγια σε ……..(Ν) µαθητές, ηλικίας από ……έως …… ετών, οι οποίοι 

δήλωσαν ελεύθερα ότι επιθυµούν να συµµετέχουν στην έρευνα ανώνυµα υπό την προϋπόθεση 

ότι κανένα προσωπικό τους δεδοµένο δε θα γνωστοποιηθεί και ότι οι απαντήσεις τους 

συλλογικά θα γίνουν αντικείµενο στατιστικής επεξεργασίας στα πλαίσια της εν λόγω έρευνας 

και µόνο. 

 

     …………………….., ……/…/2013 

     ………………………………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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∆ιαταραχή Ελαττωµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας  κατά DSM-IV (APA,1996) 
 

Α. Είτε το (1) είτε το (2) 
 

(1) έξι ή περισσότερα από τα ακόλουθα συµπτώµατα 
απροσεξίας έχουν επίµονα παρατηρηθεί για τουλάχιστον 6 
µήνες, σε βαθµό δυσπροσαρµοστικό και ασυνεπή σε σχέση 
µε το αναπτυξιακό επίπεδο 

(2) έξι ή περισσότερα από τα ακόλουθα συµπτώµατα 
υπερκινητικότητας – παρορµητικότητας έχουν επίµονα 
παρατηρηθεί για τουλάχιστον 6 µήνες, σε βαθµό 
δυσπροσαρµοστικό και ασυνεπή σε σχέση µε το 
αναπτυξιακό επίπεδο 
 

Απροσεξία 
(α) συχνά αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την προσοχή σε 
λεπτοµέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές 
εργασίες, τη δουλειά ή άλλες δραστηριότητες 
(β) συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε 
δουλειές ή δραστηριότητες παιχνιδιού 
(γ) συχνά φαίνεται να µην ακούει όταν του απευθύνεται ο 
λόγος 
(δ) συχνά δεν ακολουθεί µέχρι τέλους οδηγίες και 
αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες, δουλειές 
που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας 
(χωρίς να οφείλεται σε εναντιωτική συµπεριφορά ή 
αποτυχία κατανόησης των οδηγιών) 
(ε) συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και 
δραστηριότητες 
(στ) συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται ή είναι απρόθυµος (-
η) να εµπλακεί σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη 
πνευµατική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή 
προπαρασκευή των µαθηµάτων στο σπίτι) 
(ζ) συχνά χάνει αντικείµενα απαραίτητα για δουλειές ή 
δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, σχολικές εργασίες που 
έχουν δοθεί για το σπίτι, µολύβια, βιβλία ή εργαλεία) 
(η) συχνά η προσοχή διασπάται εύκολα από εξωτερικά 
ερεθίσµατα 
(θ) συχνά ξεχνά καθηµερινές δραστηριότητες 
 

Υπερκινητικότητα 
(α) συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει 
στη θέση 
(β) συχνά αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες 
περιστάσεις, στις οποίες αναµένεται ότι θα µείνει 
καθισµένος –η 
(γ) συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει µε τρόπο 
υπερβολικό, σε περιστάσεις οι οποίες δεν προσφέρονται 
για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και στους 
ενήλικους αυτό µπορεί να περιορίζεται σε υποκειµενικά 
αισθήµατα ανησυχίας) 
(δ) συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συµµετέχει σε 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα 
(ε) συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν 
να «κινείται µε µηχανή» 
(στ) συχνά οµιλεί υπερβολικά 
Παρορµητικότητα 
(ζ) συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η 
ερώτηση 
(η) συχνά δυσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του (της) 
(θ) συχνά διακόπτει ή ενοχλεί µε την παρουσία του (της) 
τους άλλους (π.χ. παρεµβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια) 
 

Β. Μερικά συµπτώµατα υπερκινητικότητας – παρορµητικότητας ή απροσεξίας που προκαλούν έκπτωση, υπήρχαν πριν από 
την ηλικία των 7 ετών. 
Γ. Η έκπτωση λόγω των συµπτωµάτων είναι παρούσα σε δύο ή περισσότερα πλαίσια (π.χ. στο σχολείο [ή τη δουλειά] και στο 
σπίτι. 
∆. Πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σηµαντικής έκπτωσης στην κοινωνική, σχολική ή επαγγελµατική 
λειτουργικότητα. 
Ε. Τα συµπτώµατα δεν εµφανίζονται αποκλειστικά στη διάρκεια της πορείας διάχυτης αναπτυξιακής ∆ιαταραχής, Σχιζοφρένειας 
ή άλλης Ψυχωσικής ∆ιαταραχής και δεν εξηγούνται καλύτερα µε άλλη ψυχική διαταραχή (π.χ. ∆ιαταραχή της ∆ιάθεσης, 
Αγχώδης ∆ιαταραχή, Αποσυνδετική ∆ιαταραχή ή ∆ιαταραχή της Προσωπικότητας). 

Κωδικοποιείστε µε βάση τον τύπο: 
314.01 ∆ιαταραχή Ελαττωµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας, Συνδυασµένος Τύπος: όταν πληρούνται αµφότερα τα Κριτήρια Α1και 
Α2 τους τελευταίους 6 µήνες 
314.00 ∆ιαταραχή Ελαττωµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας, µε Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο: όταν πληρούται το κριτήριο 
Α1, αλλά δεν πληρούται το Κριτήριο Α2 τους τελευταίους 6 µήνες 
314.01 ∆ιαταραχή Ελαττωµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας, µε Προεξάρχοντα τον Υπερδραστήριο – Παρορµητικό Τύπο: όταν 
πληρούται το κριτήριο Α2, αλλά δεν πληρούται το Κριτήριο Α1 τους τελευταίους 6 µήνες 
314.9 ∆ιαταραχή Ελαττωµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας Μη Προσδιοριζόµενη Αλλιώς 
Σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται διαταραχές µε προεξάρχοντα συµπτώµατα απροσεξίας ή υπερκινητικότητας – 
παρορµητικότητας, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια της ∆ιαταραχής Ελαττωµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας. Στα παραδείγµατα 
περιλαµβάνονται: 

1. Άτοµα των οποίων τα συµπτώµατα και η έκπτωση πληρούν τα κριτήρια ∆ιαταραχή Ελαττωµατικής Προσοχής / 
Υπερκινητικότητας, µε Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο, αλλά η ηλικία έναρξης είναι τα 7 έτη ή αργότερα. 

2. Άτοµα µε κλινικά σηµαντική έκπτωση, τα οποία εµφανίζουν απροσεξία και των οποίων το σύµπτωµα δεν πληροί τα κριτήρια 
για τη διαταραχή, αλλά παρουσιάζουν συµπεριφορικό πρότυπο που χαρακτηρίζεται από νωθρότητα, ονειροπολήσεις και 
υποδραστηριότητα. 
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Rosenberg Self-Esteem Scale 
 
Below is a list of statements dealing with your general feelings about yourself. If you 
strongly agree, circle SA. If you agree, with the statement, circle A. If you disagree, 
circle D. If you strongly disagree, circle SD. 
 
1. On the whole, I am satisfied with myself.     SA A D SD 
2. At times, I think I am no good at all.      SA A D SD 
3. I feel that I have a number of good Qualities.     SA A D SD 
4. I am able to do things as well as most other people.    SA A D SD 
5. I feel I do not have much to be proud of.     SA A D SD 
6. I certainly feel useless at times.      SA A D SD 
7. I feel that I’m a person of worth, at least on an equal plane with others.   SA A D SD 
8. I wish I could have more respect for myself.     SA A D SD 
9. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.    SA A D SD 
10. I take a positive attitude toward myself.     SA A D SD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤ
ΗΡΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥ
ΝΣΗ 

ΟΝΟΜΑ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

ΤΥΠΟΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣ
ΤΗΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΣΥΜΜΕ
ΤΕΧΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕ
ΧΟΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟ
ΛΗΨΙΑΣ 

1. Rubic-on Ελιάς 1 Παπαχατζή 
Αργυρώ 

Ξένων 
Γλωσσών 

23 14-17 12-5-2013 

2. Rubic-on Ακροπό
λεως 
29, 
Βέροια 

Παπαχατζή 
Αργυρώ 

Ξένων 
Γλωσσών 

25 13-15 13-5-2013 

3. Όµιλος  Μεγάλο
υ 
Αλεξάνδ
ρου, 
Βέροια 

Χριστοφορίδη
ς Π. 

Μέσης 
Εκπαίδευ
σης 

20 16-18 13-5-2013 

4. Κουκουτέγο
υ 
Αναστασία 

Πλατεία 
Ωρολογ
ίου 4, 
Βέροια 

Κουκουτέγου 
Αναστασία 

Ξένων 
Γλωσσών 

10 13-15 13-5-2013 

5. Μίµα 
∆ηµούλα 

Μητροπ
όλεως 
48, 
Βέροια 

Μίµα 
∆ηµούλα 

Ξένων 
Γλωσσών 

18 13-16 14-5-2013 

6. Λέξις Πλατεία 
Ωρολογ
ίου 1, 
Βέροια 

Ανδρεάδης 
Γεώργιος 

Ξένων 
Γλωσσών 

14 13-14 14-5-2013 

7. ΑΧΟΝ Μητροπ
όλεως 
39, 
Βέροια 

Γκανίδου 
Άννα 

Ξένων 
Γλωσσών 

20 13-16 16-5-2013 

8. Κόσµος Παστέρ, 
Βέροια 

Μαρκουλή 
Στεργιανή 

Ξένων 
Γλωσσών 

8 15-16 24-5-2013 

9. Συροπούλο
υ 

Μητροπ
όλεως 
50, 
Βέροια 

Συροπούλου 
Ιωάννα 

Ξένων 
Γλωσσών 

13 13-17 27-5-2013 

10. Access to 
Language 
Learning 

Μεγάλο
υ 
Αλεξάνδ
ρου 38, 
Βέροια 

Αναστασίου-
Σισµανίδου 

Ξένων 
Γλωσσών 

20 13-17 27-5-2013 

11. Λέξις Ανοίξεω
ς 30, 
Βέροια 

Καλλιγάς 
Γεώργιος 

Ξένων 
Γλωσσών 

8 13-18 3-6-2013 

12. Ιωσηφίδης Τρεµπε Ιωσηφίδης Μέσης 8 16-17 3-6-2013 
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σίνας 2, 
Βέροια 

Εκπαίδευ
σης 

13. Ένα Φιλίππ
ου 25, 
Βέροια 

Γιοµπλιάκης 
Λάζαρος 

Μέσης 
Εκπαίδευ
σης 

45 15-18 3-6-2013 

14. Αριστοτέλει
ο 

Αλεξάνδ
ρεια 

Ρουσάκης 
Νικόλαος 

Μέσης 
Εκπαίδευ
σης 

77 16-18 22-4 έως 
10-5-2013 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Όνοµα µεταβλητής Περιεχόµενο 
µεταβλητής 

Τύπος 
µεταβλητής 

Αντίστοιχη 
κλίµακα 
ερωτηµατολογίου 

Τροποποίηση κατά 
την µετεγγραφή 

 

sex Φύλο  κατηγορική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

age Ηλικία  αριθµητική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

class Τάξη  Τακτική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

location Τόπος 
κατοικίας 

κατηγορική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

job_1 Εργασιακή 
κατάσταση 
πατέρα 

κατηγορική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

job_2 Εργασιακή 
κατάσταση 
µητέρας 

κατηγορική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

education_1 Μόρφωση 
πατέρα 

κατηγορική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

education_2 Μόρφωση 
µητέρας 

κατηγορική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

grade Μ.Ο. 
βαθµολογίας 
σχολείου  

Αριθµητική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Αυτούσια 
απάντηση 

 

school_average Γενική Σχολική 
επίδοση 

κατηγορική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Σχηµατισµός 
οµάδων υψηλής & 
µέτριας επίδοσης  
µε κατώφλι το 17 

 

greek_average Επίδοση στα 
Γλωσσικά 
µαθήµατα (2 
οµάδες) 

κατηγορική ∆ηµογραφικά 
στοιχεία 

Σχηµατισµός 
οµάδων υψηλής & 
µέτριας επίδοσης  
µε κατώφλι το 17 

 

adhd_group2 2 οµάδες: 
ADHD & 
control  

κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
∆ΕΠ-Υ 

καθορισµός 
οµάδας ∆ΕΠ-Υ 
σύµφωνα µε τα 
σκορ σε 
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κατηγορική και 
likert (διπλή 
προϋπόθεση) 

adhd_group 5 οµάδες: 
ADHD *4 & 
control  

κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
∆ΕΠ-Υ 

καθορισµός 
οµάδων ∆ΕΠ-Υ 
σύµφωνα µε τα 
σκορ σε 
κατηγορική 
(ανεξάρτητα) , likert 
(ανεξάρτητα), 
κατηγορική & likert 
(διπλή 
προϋπόθεση), 
ένταση 
συµπτωµάτων 

 

adhd_sym_number1 Πλήθος 
συµπτωµάτων 
∆ΕΠ-Υ (likert) 

αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
∆ΕΠ-Υ 

Με σκορ από 3 και 
πάνω στη likert, 
προσµετρείται κάθε 
σύµπτωµα & µετά 
αθροίζονται 

 

severity Ένταση 
συµπτωµάτων 

αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
∆ΕΠ-Υ 

Άθροισµα της likert 
για όλα τα 
συµπτώµατα (από 
3 και πάνω) 

 

adhd_sym_number2 Πλήθος 
συµπτωµάτων 
∆ΕΠ-Υ 
(κατηγορική) 

αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
∆ΕΠ-Υ 

Άθροισµα θετικών 
απαντήσεων στην 
κατηγορική 

 

adhd_type Τύπος ∆ΕΠ-Υ κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
∆ΕΠ-Υ 

Καθορισµός κατά 
DSM-IV: 
Απρόσεκτος-
Υπερκινητικός-
Μεικτός Τύπος 

 

general_school Αυτό-αντίληψη 
σχολικής 
επίδοσης 

κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Χαρακτηρισµός 
υψηλής /χαµηλής 
αυτο-αντίληψης µε 
κατώφλι το 12 στη 
βαθµολογία  

 

relations Αυτό-αντίληψη 
σχέσεων µε 
συνοµηλίκους 

κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Χαρακτηρισµός 
υψηλής /χαµηλής 
αυτο-αντίληψης µε 
κατώφλι το 12 στη 
βαθµολογία 

 

language_ability Αυτό-αντίληψη 
ικανότητας στα 
γλωσσικά 
µαθήµατα 

κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Χαρακτηρισµός 
υψηλής /χαµηλής 
αυτο-αντίληψης µε 
κατώφλι το 12στη 
βαθµολογία 

 

behavior Αυτό-αντίληψη 
διαγωγής 

κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 

Χαρακτηρισµός 
υψηλής /χαµηλής 
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αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

αυτο-αντίληψης µε 
κατώφλι το 12 
βαθµολογία 

self_aware Αυτό-αντίληψη 
συνολικά 

κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Χαρακτηρισµός 
υψηλής /χαµηλής 
αυτο-αντίληψης µε 
κατώφλι το 12 στη 
βαθµολογία 

 

self_esteem Αυτο-εκτίµηση κατηγορική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Χαρακτηρισµός 
υψηλής /χαµηλής 
αυτο-εκτίµησης µε 
κατώφλι το 25 στη 
βαθµολογία 

 

general_2 Αυτό-αντίληψη 
σχολικής 
επίδοσης 

αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Απόλυτο σκορ στις 
ερωτήσεις της 
συγκεκριµένης 
κλίµακας 

 

relations_2 Αυτό-αντίληψη 
σχέσεων µε 
συνοµηλίκους  

αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Απόλυτο σκορ στις 
ερωτήσεις της 
συγκεκριµένης 
κλίµακας 

 

language_ability_2 Αυτό-αντίληψη 
ικανότητας στα 
γλωσσικά 
µαθήµατα 

αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Απόλυτο σκορ στις 
ερωτήσεις της 
συγκεκριµένης 
κλίµακας 

 

behavior_2 Αυτό-αντίληψη 
διαγωγής 

αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Απόλυτο σκορ στις 
ερωτήσεις της 
συγκεκριµένης 
κλίµακας 

 

self_aware_2 Αυτό-αντίληψη 
συνολικά 

αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Απόλυτο σκορ στις 
ερωτήσεις της 
συγκεκριµένης 
κλίµακας 

 

Self-esteem_2 Αυτό-εκτίµηση αριθµητική Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς 
αυτό-αντίληψης & 
αυτό-εκτίµησης 

Απόλυτο σκορ στις 
ερωτήσεις της 
συγκεκριµένης 
κλίµακας 
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