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Περίληψη
Με βάση τους παράγοντες που λαµβάνουν υπόψη τους τα παιδιά για την επιλογή των φίλων
τους, µελετήθηκαν οι διαφορές που παρατηρούνται στην επιλογή κάθε κριτηρίου ξεχωριστά
στα παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Οι συµµετέχοντες
απάντησαν σε ένα ερωτηµατολόγιο, στο οποίο καλούνταν να επιλέξουν ποιο άτοµο από τις
περιπτώσεις που τους παρουσιάζονται θα επέλεγαν για φίλο τους. Για το κάθε κριτήριο
υπολογιζόταν το ποσοστό της µέσης τιµής που έγινε η συγκεκριµένη επιλογή. Στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκαν στατιστικές αναλύσεις προκειµένου να αξιολογηθεί η διαφορά. Από
τις αναλύσεις προέκυψε ότι τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
επιλέγουν µε µεγαλύτερη ευκολία παιδιά διαφορετικού φύλου, µικρότερα παιδιά, παιδιά µε
διαφορετικό χρώµα δέρµατος, κοντά παιδιά, παιδιά που φορούν γυαλιά οράσεως, παιδιά
που δεν έχουν ωραία παιχνίδια και τέλος παιδιά µε τα οποία δε συνδέονται µε συγγενικούς
δεσµούς. Συνεπώς τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες φαίνεται να
είναι λιγότερο δεκτικά, όταν πρόκειται για παιδιά µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα
δικά τους. Επιπλέον µελετήθηκαν οι διαφορές στις επιλογές των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες µε διαφοροποιητικό παράγοντα το φύλο. Από την
ανάλυση προέκυψε ότι τα κορίτσια επιλέγουν πιο εύκολα παιδιά µε καταγωγή ίδια µε τη
δική τους συγκριτικά µε τα αγόρια, χωρίς να παρουσιάζεται αξιόλογη διαφορά στην
περίπτωση επιλογής παιδιού από άλλη χώρα. Τα ευρήµατα µπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε
να οργανωθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα µε στόχο την αποδοχή παιδιών µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά από όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, τα οποία σε συγκεκριµένα κριτήρια είναι λιγότερο
δεκτικά.
Λέξεις κλειδια: φιλία, παιδιά, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρίες
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Abstract
Based on the factors that children take into account when they choose their friends, the
differences on the percentages of acceptance of each criterion between children with and
without special educational needs and/or disabilities were studied. Participants responded
to a questionnaire, in which they had to choose which person they would choose from those
presented to them, in order to become friends. The percentage of the average was calculated
for each criterion separately. Statistical analyses were then carried out in order to assess and
evaluate the difference between the percentages of the choices of children with and without
special educational needs and/or disabilities. The analysis showed that children without
special enducational needs and/or disabilities were more likely to choose friends of a
different sex, younger childer, children with a different skin color, shorter children, children
wearing glasses, children without attractive toys or non-relative children. Consequently,
children with special educational needs and / or disabilities appear to be less receptive when
they have to choose friends with different characteristics than theirs. In addition, differeneces
between the percentages of the choices made by boys and girls with special educational
needs and/or disabilities were studied. According to the analysis, girls seem to be more likely
to choose children of the same nationality in order to become friends in comparison with the
boys examined. In addition to this, no significant difference was noticed in the case of
choosing a child from another country. Findings can be exploited in order to organize
educational programs aiming to accept children with different characteristics.
Key words: friendship, children, special educational needs, disabilities
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Πρόλογος
Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στους παράγοντες επιλογής φίλων των
παιδιών και συγκεκριµένα εξετάζονται οι διαφορές στη συχνότητα επιλογής κάθε
παράγοντα µεταξύ παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Η
επιλογή του γνωστικού αυτού αντικειµένου έγινε διότι παρατηρήθηκε ότι παρόλο που
υπάρχουν έρευνες για τις φιλικές σχέσεις µεταξύ παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες (Geisthardt, Brotherson, & Cook, 2002˙ Guralnick, Connor, & Hammond, 1995˙
Laws & Kelly, 2005˙ Yu, Ostrosky, & Fowler, 2011), εντούτοις δεν υπάρχουν έρευνες για
τις διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επιλογή των φίλων, καθώς επίσης και
έρευνες για τις διαφορές στον τρόπο επιλογής φίλων µεταξύ αγοριών και κοριτισών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Το δείγµα της έρευνας αποτελείτο από παιδιά που φοιτούν σε δηµόσια ελληνικά
σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία ευχαριστώ πρώτα από όλους για την αποδοχή
τους στην πρόσκληση συµµετοχής. Ακόµη θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Καρτασίδου,
για την καθοδήγησή της καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωµατικής
εργασίας.
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Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει το άτοµο ήδη από τον
πρώτο χρόνο της ζωής του είναι καθοριστικές για τη µετέπειτα κοινωνική και
συναισθηµατική του ανάπτυξη, καθώς µέσω αυτών αναπτύσσονται οι κοινωνικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά και ο έλεγχος των συναισθηµάτων του (Dunn, 1999), ενώ
παράλληλα αποκτά δεξιότητες οµαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και
επίλυσης προβληµάτων (Richard & Schneider, 2005). Οι πρώτες σχέσεις που αναπτύσσει
το άτοµο είναι αυτές µε τα µέλη της οικογένειάς του. Στη συνέχεια και σταδιακά αρχίζει να
αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις, κάποιες από τις οποίες θα εξελιχθούν σε φιλικές σχέσεις.
Ωστόσο υπάρχουν άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη σύναψη και στη διατήρηση
των φιλικών τους σχέσεων, κάποια από τα οποία είναι τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται οι παράγοντες που παίζουν
ρόλο στην επιλογή των φίλων στην παιδική ηλικία και εξετάζεται η ευκολία µε την οποία
επιλέγεται ένας επικείµενος φίλος από τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες σε σύγκριση µε τα παιδιά που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες. Στο πλαίσιο του ανώτερου ερευνητικού σκοπού µελετάται και η πιθανή
διαφοροποίηση στις επιλογές αυτές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Η συλλογή των δεδοµένων προς επεξεργασία έγινε µε τη µέθοδο του
ερωτηµατολόγιου, στο οποίο οι συµµετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν ποια από τις
περιπτώσεις που τους παρουσιάστηκαν θα επέλεγαν για φίλο τους. Στη συνέχεια
υπολογίστηκε το ποσοστό επιλογής για κάθε κριτήριο που παρουσιάστηκε και µε στατιστική
ανάλυση αξιολογήθηκε η διαφορά στους µέρους όρους των επιλογών µεταξύ παιδιών µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της πρώτης
κατηγορίας.
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα είναι παιδιά που φοιτούν σε δηµόσια Δηµοτικά
σχολεία. Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι µαθητές των τµηµάτων ένταξης
ή µαθητές που δέχονται παράλληλη στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό. Σηµαντικός
περιορισµός της έρευνας είναι ο µικρός αριθµός των συµµετεχόντων και ιδιαίτερα των
κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο
αναφορικά µε τις φιλικές σχέσεις των ατόµων, τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζουν και
τα πιθανά εµπόδια τα οποία δρουν ανασταλτικά κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και
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διατήρησης τους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην έννοια των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών και παράλληλα περιγράφονται οι δυσκολίες στις κοινωνικές συναναστροφές
ατόµων µε αναπηρία. Ακόµη παρουσιάζονται οι κύριοι παράγοντες, οι οποίοι δρουν
καθοριστικά στην επιλογή των φίλων, όπως αυτοί απαντώνται στην ελληνική και διεθνή
βιβλιογραφία. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται και αναλύονται παράγοντες που αφορούν
ατοµικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά εξωτερικής εµφάνισης των ατόµων, όπως το
φύλο και η ηλικία, κριήτρια συγγένειας, αλλά και παράγοντες που αφορούν κοινωνικά
κριτήρια, όπως είναι η φυλή, η γειτνίαση κ.ά. Τέλος παρατίθενται ο σκοπός και τα
διερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας έρευνας και ακολουθεί το ερευνητικό µερος.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε
προκειµένου να συλλεχθούν τα δεδοµένα. Περιγράφεται το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε
και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα. Ακόµη
περιγράφεται εκτενώς η διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων και ακολουθεί το τρίτο
κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται η ανάλυση τους.
Την παρουσίαση των αποτελεσµάτων διαδέχεται ο σχολιασµός και η συζήτηση, τα
οποία περιλαµβάνονται στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, ενώ ακόµη
διατυπώνονται τα τελικά συµπεράσµατα. Τέλος γίνεται αναφορά στους περιορισµούς της
µελέτης και στους τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας, καθώς και σε
προτάσεις για µελλοντικές έρευνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οι φιλικές σχέσεις κατά την παιδική ηλικία
1.1 Φιλικές σχέσεις: Έννοια και ιστορική αναδροµή
Ήδη από τον 4ο αι. π.Χ. ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης ήταν από τους
πρώτους που ασχολήθηκαν µε το θέµα των φιλικών σχέσεων που αναπτύσσουν οι άνθρωποι
µεταξύ τους και ορίζει ως φίλο κάποιου το άτοµο, το οποίο ενδιαφέρεται γι’ αυτόν και
επιθυµεί οτιδήποτε καλό προς χάριν του φίλου του και όχι προς όφελος του εαυτού του.
Συνεπώς χαίρεται µε τις επιτυχίες του χωρίς να τον φθονεί, ενώ παράλληλα λυπάται για τα
δυσάρεστα που του συµβαίνουν. Ακόµη αναγνωρίζει την αµοιβαιότητα µεταξύ των φίλων
και θεωρεί τη φιλία αρετή, απαραίτητη για όλους, είτε είναι φτωχοί, είτε πλούσιοι καθώς
θεωρεί ότι κανείς δεν θα επέλεγε τη ζωή χωρίς φίλους όσα αγαθά και αν διαθέτει
(Αριστοτέλης, χ.χ.).
Στη θεωρία αυτή στηρίζεται και ο ορισµός της φιλίας σύµφωνα µε τον οποίο «φιλία
είναι η σχέση µεταξύ δύο ή περισσότερων ατόµων του ίδιου ή και διαφορετικού φύλου, µε
κύριο χαρακτηριστικό την αµοιβαία πλατωνική αγάπη, αφοσίωση και κατανόηση, χωρίς
κατ’ ανάγκη να υπάρχει συµφέρον, κίνητρο ή ανώτερος στόχος» ('Φιλία', 2017).
Οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει το άτοµο ήδη από τον πρώτο χρόνο της ζωής
του είναι καθοριστικές για τη µετέπειτα κοινωνική και συναισθηµατική του ανάπτυξη,
καθώς µέσω αυτών αναπτύσσονται οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά και
ο έλεγχος των συναισθηµάτων του (Dunn, 1999). Οι πρώτες σχέσεις που αναπτύσσει το
άτοµο είναι οι σχέσεις µε τη µητέρα και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς του. Για το λόγο
αυτό η οικογένεια θεωρείται πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης του ατόµου (Giddens,
2002), όπου το παιδί αναπτύσσει τις πρώτες διαπροσωπικές του σχέσεις αλληλοεπιδρώντας
µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς του. Με την αλληλεπίδραση αυτή αναπτύσσει
κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των µελλοντικών
κοινωνικών του συναναστροφών. Δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης είναι το
σχολείο, όπου το παιδί συναναστρέφεται συστηµατικά µε άτοµα που δεν ανήκουν στην
οικογένειά του. Αναπτύσσει νέες κοινωνικές δεξιότητες και δηµιουργεί σχέσεις και δεσµούς
τόσο µε τους συµµαθητές του, όσο και µε τους εκπαιδευτικούς της τάξης, αλλά και µε τα
υπόλοιπα µέλη της σχολικής κοινότητας. Τους τριτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης
αποτελούν τα περιβάλλοντα, οι θεσµοί και τα µέσα που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της
συµπεριφοράς του ατόµου, όπως είναι για παράδειγµα η παρέα των συνοµηλίκων, η
θρησκεία, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας, το κράτος κ. ά. (Giddens, 2002).
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Και οι τρεις φορείς συµβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και
συνεπώς παίζουν ρόλο στον τρόπο που το παιδί αποκτά και διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές
του σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των φιλικών δεσµών που αναπτύσσει.
Όπως αναφέρει η Παπαδάκη-Μιχαηλίδη (2006), σύµφωνα µε την κλασική
ψυχαναλυτική άποψη οι άνθρωποι αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις προκειµένου να
ικανοποιήσουν τις ενστικτώδεις ορµές τους και τις βιολογικές τους ανάγκες.
Οι φιλικές σχέσεις που αναπτύσσει το άτοµο ήδη από µικρή ηλικία, αποτελούν
σηµαντικό κοµµάτι των διαπροσωπικών σχέσεων του ατόµου και η έλλειψη ή η ύπαρξη
δυσκολιών στη σύναψη και διατήρηση των φιλικών σχέσεων προκαλεί δυσάρεστα
συναισθήµατα ή ακόµα και προβληµατικές συµπεριφορές στο άτοµο (ΠαπαδάκηΜιχαηλίδη, 1997). Σύµφωνα µε τους Asher και Paquette (2003, όπως αναφέρεται στο
Gordon και συν., 2005), η απόρριψη από την οµάδα συνοµηλίκων ή η µη αποδοχή
δηµιουργεί στο παιδί συναισθήµατα µοναξιάς, τα οποία είναι πιθανό να οδηγήσουν ακόµα
και σε κατάθλιψη.
Οι άνθρωποι τείνουν να χρησιµοποιούν τη λέξη «φίλοι» αναφερόµενοι σε ένα
ευρύτερο σύνολο ανθρώπων χωρίς να εντάσσονται στο σύνολο αυτό άτοµα του στενού τους
περιβάλλοντος. Για παράδειγµα τα άτοµα στην καθηµερινότητά τους είναι πιθανό να
αναφερθούν έτσι σε κάποιον άλλο που είτε δε γνωρίζουν, είτε δε θυµούνται το όνοµά του
για να τον προσφωνήσουν. Οµοίως, προσφωνήσεις όπως «αγαπητοί φίλοι και φίλες»
χρησιµοποιούνται συχνά σε οµιλίες, ηµερίδες, παρουσιάσεις προϊόντων, διαφηµιστικά
µηνύµατα κ.α. στοχεύοντας να προσδώσουν έναν τόνο οικειότητας προς το δέκτη. Συνεπώς
γίνεται αντιληπτό ότι στον καθηµερινό λόγο ο όρος «φίλος» και τα παράγωγά του
χρησιµοποιούνται ευρέως. Ωστόσο όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, έχει γίνει
διαχωρισµός σχετικά µε τους φίλους, την παρέα των συνοµηλίκων και τους γνωστούς.
Ειδικότερα δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ των δύο πρώτων όρων. Συγκεκριµένα η
ψυχολόγος κ. Γαλανάκη (2003), αναφέρει ότι η φιλία στηρίζεται στην αµοιβαιότητα που
υπάρχει µεταξύ των φίλων, ενώ η συµµετοχή στην οµάδα των συνοµηλίκων αφορά τη
δηµοτικότητα του ατόµου και προκύπτει λόγω της ανάγκης του ατόµου να ανήκει κάπου.
Έτσι είναι δυνατό να υπάρχει κάποιο παιδί που να µην είναι αποδεκτό στην οµάδα των
συνοµηλίκων του σχολείου του, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι δεν έχει κανένα φίλο (Richard
& Schneider, 2005˙ Γαλανάκη, 2003).
Σύµφωνα µε τον Willard Hartup (1992, όπως αναφέρεται στο Cole & Cole, 2000) η
φιλία χαρακτηρίζεται από στοργή και αµοιβαιότητα, ενώ οι φίλοι µεταξύ τους θεωρούνται
ίσοι. Άλλα χαρακτηριστικά µιας φιλικής σχέσης είναι η αγάπη, η εµπιστοσύνη, η
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κατανόηση, ο σεβασµός, η οικειότητα, η υποστήριξη και η εξοικείωση (Isaacs, 2002˙
Γαλανάκη, 2003).
Η ανάγκη των ανθρώπων για σύναψη φιλικών σχέσεων, δεν είναι χαρακτηριστικό
στοιχείο µόνο των ενηλίκων, αλλά και των µικρών παιδιών. Η ανάγκη µεγαλώνοντας γίνεται
όλο και πιο έντονη, γι’ αυτό και τα παιδιά επιδιώκουν σταδιακά να σταθεροποιήσουν τις
φιλικές τους σχέσεις και να αναπτύξουν δεσµούς (Γαλανάκη, 2003˙ Πανταζής &
Σακελλαρίου, 2005).
Η Γαλανάκη (2003) επισηµαίνει τη συµβολή των φιλικών σχέσεων στην ανάπτυξη
του παιδιού καθώς ενισχύεται η συναισθηµατική εγγύτητα και η οικειότητα µεταξύ των
παιδιών, προάγεται η γνωστική και ηθική ανάπτυξη, αναπτύσσεται η αυτοπεποίθηση του
ατόµου και ενισχύεται η προσωπική του αξία µέσα από τη συντροφικότητα.
Η σηµασία των φιλικών σχέσεων επισηµαίνεται και από τον Hartup (1992, όπως
αναφέρεται στο Gordon και συν., 2005) σύµφωνα µε τον οποίο οι φιλικές σχέσεις των
παιδιών συµβάλλουν στη γνωστική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη, ενώ παράλληλα
αποτελούν τη βάση για τις µελλοντικές σχέσεις του παιδιού, καθώς το βοηθούν να αναπτύξει
τις κοινωνικές του δεξιότητες.
Όπως επισηµαίνεται από την Dunn (1999:79): «οι πρώιµες σχέσεις µεταξύ
συνοµηλίκων διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, σύµφωνα µε
τη θεωρία του Piaget». Η άποψη αυτή έχει υιοθετηθεί από πληθώρα ερευνητών, αφού οι
φιλικές σχέσεις δίνουν στο άτοµο την ευκαιρία για διανοητική ανάπτυξη και
συναισθηµατική εξέλιξη, καθώς του παρέχουν κοινωνική στήριξη και αίσθηµα ασφάλειας,
ενώ παράλληλα αποκτά δεξιότητες σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους κάνει νέους
φίλους, αντιµετωπίζει συγκρούσεις, λύνει προβλήµατα και ανταπεξέρχεται στον
ανταγωνισµό (Geisthardt και συν., 2002˙ Page, 2005˙ Parker & Asher, 1993). Μέσω των
φιλικών σχέσεων τα άτοµα αποκτούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο
αναπτύσσονται ηθικά και συναισθηµατικά. Ωστόσο παλιότερα υπήρχε η πεποίθηση πως τα
µικρά παιδιά, κυρίως αυτά που είναι µικρότερα από την ηλικία των εφτά ετών, δεν ήταν σε
θέση να συνάψουν στενές σχέσεις µε άλλα παιδιά, παρά µόνο επιφανειακές και µικρές σε
διάρκεια, ενώ συχνά θεωρούν φίλους απλά τα άτοµα µε τα οποία παίζουν µαζί (Dunn, 1999).
Σε αυτό το στοιχείο αποδίδεται και η εφήµερη διάρκεια της φιλίας που αναπτύσσουν τα
µικρά παιδιά. Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι ήδη από την ηλικία των δύο ετών τα παιδιά
αναπτύσσουν προτίµηση για συγκεκριµένα άτοµα, τα οποία επιλέγουν για να παίξουν µαζί
και µάλιστα επισηµαίνεται ότι οι προτιµήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σταθερές (Ladd, 2005).
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Για τη σύναψη µιας φιλικής σχέσης οι ερευνητές Cole και Cole (2000) εντοπίζουν
κάποια βασικά στάδια, το πρώτο από τα οποία αφορά την πρώτη γνωριµία των παιδιών µε
προϋπόθεση την εγγύτητα, δηλαδή το να βρεθούν τα παιδιά στον ίδιο χώρο και να
αλληλοεπιδράσουν. Πολύ συχνά οι πρώτες γνωριµίες των παιδιών εστιάζονται σε άτοµα τα
οποία δρουν στο ίδιο πλαίσιο, όπως η κοινότητα ή η γειτονιά. Στο δεύτερο στάδιο, τα παιδιά
αυξάνοντας τις συναντήσεις τους διαπιστώνουν τα κοινά τους ενδιαφέροντα ή τις κοινές
τους ασχολίες και οδηγούνται στην αρχή της δηµιουργίας µια φιλίας, η οποία ακόµα
βρίσκεται σε πολύ επιφανειακό επίπεδο. Ουσιαστικά η φιλική σχέση σταθεροποιείται στο
τρίτο στάδιο, σύµφωνα µε τους ερευνητές, κατά το οποίο τα παιδιά επικεντρώνονται στις
οµοιότητές τους και στα κοινά στοιχεία που παρουσιάζουν, αρχίζουν να επικοινωνούν
ουσιαστικά και να µοιράζονται τις σκέψεις τους και τα συναισθήµατά τους κάνοντας την
αποκάλυψη του εαυτού τους και µαθαίνουν να επιλύουν τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις
τους. Το τέταρτο στάδιο χαρακτηρίζεται από τη συναισθηµατική δέσµευση που ενώνει τους
φίλους µεταξύ τους και οδηγεί τη φιλία σε συνέχεια µε διάρκεια ακόµα και αν
ελαχιστοποιηθούν οι επαφές. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συναισθηµατική
δέσµευση, οι επαφές των ατόµων περιορίζονται και χάνονται είτε λόγω αποξένωσης, είτε
λόγω αδυναµίας διαχείρισης των συγκρούσεων φτάνοντας στο πέµπτο στάδιο, το οποίο
αφορά την επιδείνωση της φιλικής σχέσης.
Όσον αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων, τα παιδιά καθώς συναναστρέφονται
µε τους φίλους τους, αναπτύσσουν αβίαστα στρατηγικές για την εξοµάλυνση των
προβληµάτων, όπως είναι η αποµάκρυνση πριν τον καβγά, η επαναπροσέγγιση µετά τη
σύγκρουση και η ελαχιστοποίηση της σηµασίας της σύγκρουσης (Cole & Cole, 2000).
Εντούτοις, οι φιλικές σχέσεις των παιδιών που δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τέτοιου
είδους δυσκολίες, διακόπτονται (Γαλανάκη, 2003). Σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις
εµφανίζονται αντιπαραθέσεις, εποµένως είναι σηµαντικός ο τρόπος διαχείρισης αυτών.
Ειδικότερα στα µικρά παιδιά διαπιστώθηκε ότι θεωρούνται σηµαντικότεροι οι τρόποι
διαχείρισης συγκρούσεων και επίλυσης διαφωνιών από τους τρόπους αποφυγής των
συγκρούσεων, καθώς η ύπαρξη διαφωνιών και συγκρούσεων είναι φυσική στις στενές
φιλικές σχέσεις και των µεγαλύτερων ηλικιακά ατόµων (Parker & Asher, 1993).
Η ποιότητα της φιλικής σχέσης ανάµεσα σε δύο άτοµα σχετίζεται µε την ηλικία των
ατόµων αυτών. Μεγαλώνοντας οι φιλικές σχέσεις των ανθρώπων γίνονται βαθύτερες και
ουσιαστικότερες, καθώς αναθεωρούνται οι αξίες σύµφωνα µε τις οποίες συνάπτεται και στη
συνέχεια διατηρείται µια φιλία. Ειδικότερα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σηµαντικός
παράγοντας επιλογής των φίλων τους είναι η διαθεσιµότητά τους ως προς το παιχνίδι.
9

Μεγαλώνοντας εστιάζουν σε άλλα στοιχεία τα οποία ξεφεύγουν από την ικανοποίηση
πρόσκαιρων θεληµάτων και τείνουν να δίνουν έµφαση αρχικά στην κατανόηση και την
πίστη που υπάρχει µεταξύ των φίλων και τελικά στην εµπιστοσύνη και στην υποστήριξη
(Doll, 1996 όπως αναφέρεται στο Gordon και συν., 2005), αφού φτάνοντας στην εφηβική
ηλικία, η φιλική σχέση χαρακτηρίζεται από περισσότερη σταθερότητα, ισοτιµία και
οικειότητα µε έντονα χαρακτηριστικά αυτοαποκάλυψης (Richard & Schneider, 2005).
Επιπρόσθετα, στις φιλίες των µικρών παιδιών παρατηρούνται επιφανειακές
οµοιότητες µεταξύ των φίλων, όπως είναι το φύλο και η εθνικότητα, ενώ στις προεφηβικές
και εφηβικές ηλικίες οι οµοιότητες εντοπίζονται κυρίως στα ενδιαφέροντα και τις στάσεις
ζωής (Schneider, 2000 όπως αναφέρεται στο Richard & Schneider, 2005).

1.2 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φιλικές σχέσεις
Παλαιότερα και κυρίως πριν το 1980, για την αναφορά σε άτοµα µε αναπηρίες,
χρησιµοποιούνταν

όροι

όπως

αποκλίνοντα,

ειδικά,

προβληµατικά

κ.ά.

και

περιθωριοποιούνταν ή ακόµα και αποκλείονταν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά το
1980 άρχισε να γίνεται χρήση άλλων όρων όπως «άτοµα µε ειδικές ανάγκες», «άτοµα µε
δυσκολίες», «άτοµα µε εµπόδια στη ζωή και στη µάθηση», «άτοµα µε αναπηρίες» κ.ά.
(Χρηστάκης, 2006).
Η σαφής περιγραφή της έννοιας της αναπηρίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της
πολυπλοκότητας της φύσης της αναπηρίας. Εποµένως δεν υπάρχει ένας ενιαίος γενικά και
καθολικά αποδεκτός ορισµός για την αναπηρία. Ωστόσο ήδη από το 1980 ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας εξέδωσε ένα σύστηµα ταξινόµησης της αναπηρίας χρησιµοποιώντας
τους όρους βλάβη (impairment), περιορισµό ικανοτήτων λόγω βλάβης (disability) και
αναπηρία µε επιπτώσεις σε τοµείς δραστηριοτήτων λόγω περιορισµένων ικανοτήτων
(handicap), οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις αιτίας και αποτελέσµατος (Σούλης,
2013˙ Χρηστάκης, 2006).
Η αναπηρία προσδιορίζεται εννοιολογικά µε δύο µοντέλα. Το πρώτο µοντέλο είναι
το ιατρικό-βιολογικό µοντέλο, στο οποίο δίνεται έµφαση στην παθολογία και η αναπηρία
αντιµετωπίζεται ως ένα ατοµικό χαρακτηριστικό. Το δεύτερο µοντέλο είναι το κοινωνικοοικοσυστηµικό µοντέλο, στο οποίο η αναπηρία προσδιορίζεται κοινωνικά. Η αναπηρία δεν
αποτελεί µόνο ένα ατοµικό χαρακτηριστικό, αλλά διαµορφώνεται από τις εκάστοτε
κοινωνικές καταστάσεις (Σούλης, 2013). Στην αντιµετώπιση της αναπηρίας ως κοινωνικό
φαινόµενο δίνει έµφαση και η αµερικανική επιτροπή για θέµατα αναπηρίας στην ψυχολογία,
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κάνοντας διαχωρισµό στη χρήση των όρων disability και handicap (Committee on Disability
Issues in Psychology, 1992). Έτσι διαχωρίζονται οι περιπτώσεις ύπαρξης περιορισµών στο
άτοµο λόγω της βλάβης και περιορισµών που θέτονται από την κοινωνία.
Επιπλέον οι αναπηρίες ανάλογα µε το χρόνο εµφάνισής τους διακρίνονται σε
συγγενείς και σε επίκτητες. Συγγενείς αναπηρίες είναι οι αναπηρίες που οφείλονται σε
προγεννητικά, περιγεννητικά και µεταγεννητικά αίτια, όπως για παράδειγµα τα γενετικά
σύνδροµα. Επίκτητες είναι οι αναπηρίες που οφείλονται σε ασθένειες ή ατυχήµατα, όπως
για παράδειγµα στις περιπτώσεις ασθενών µε πολιοµυελίτιδα (Σταθόπουλος, 1999).
Ωστόσο, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία ύπαρξης της αναπηρίας, όλα τα άτοµα έχουν
δικαίωµα στην εκπαίδευση, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές (Νόµος
3699/2008).
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µαθητές µε αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι όλοι οι µαθητές που εµφανίζουν δυσκολίες µάθησης λόγω
αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών και αναπτυξιακών προβληµάτων ή ψυχικών και
νευροψυχικών διαταραχών. Ο νόµος αφορά ιδίως µαθητές µε νοητική αναπηρία,
αισθητηριακές αναπηρίες όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια µη ιάσιµα
νοσήµατα,

διαταραχές

οµιλίας-λόγου,

ειδικές

µαθησιακές

δυσκολίες,

σύνδροµο

ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές,
ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες, αλλά και µαθητές µε συναισθηµατικές
διαταραχές, παραβατική συµπεριφορά, όπως και µαθητές µε ιδιαίτερα αναπτυγµένες
νοητικές ικανότητες και ταλέντα (Νόµος 3699/2008).
Με την αναγνώριση των δικαιωµάτων των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε αντίστοιχη προς τις
δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνική ζωή (Νόµος
3699/2008), εµφανίζεται η ιδέα για τη δόµηση ενός «Σχολείου για όλους» (Σούλης, 2008).
Ήδη από τη δεκαετία του 1970 γινόταν λόγος για ένταξη µαθητών µε αναπηρία στις γενικές
τάξεις. Ωστόσο αυτό που άλλαξε ήταν µόνο η χωροταξική τοποθέτηση των µαθητών αυτών,
καθώς στην ουσία οι µαθητές παρέµεναν κοινωνικά αποµονωµένοι (Σούλης, 2013). Έτσι
εµφανίστηκε ο όρος ενσωµάτωση, ο οποίος περιλαµβάνει την ένταξη του µαθητή. Με τον
όρο αυτόν, πέρα από την τοποθέτησή του µαθητή στη γενική τάξη, νοείται και η ενεργός
συµµετοχή του µε ισότιµη µεταχείριση σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του,
οι οποίες καθορίζονται µε βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες του (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).
Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται από τον Χρηστάκη (2006), οι όροι της ένταξης και της
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ενσωµάτωσης αναφέρονται στην ετοιµότητα του µαθητή. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την
αντικατάσταση των όρων αυτών από τους όρους της συνεκπαίδευσης και της
συµπερίληψης. Δηλαδή δόθηκε έµφαση, ώστε η σχολική κοινότητα να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες όλων των µαθητών (Σούλης, 2013˙ Τζίµας & Λαµπροπούλου, 2007˙ Χρηστάκης,
2006). Στόχος της εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών (Νόµος
1566/1985) συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής τους ανάπτυξης και αυτό επιδιώκεται µε
τον όρο συµπερίληψη (Χρηστάκης, 2006).
Η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών σχετίζεται άµεσα µε τις φιλικές σχέσεις που
αναπτύσσει το άτοµο ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2006).
Παρόλα αυτά, κάποια παιδιά δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν ή να διατηρήσουν φιλικές
σχέσεις π.χ. τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όπως αναφέρεται
σε ποικίλες έρευνες (Gordon, Feldman, & Chiriboga, 2005˙ Laws & Kelly, 2005˙ Saenz,
2003˙ Wiener & Schneider, 2002). Αιτίες για τις δυσκολίες αυτές είναι συχνά το χαµηλό
επίπεδο αυτοεκτίµησης και τα προβλήµατα στις κοινωνικές δεξιότητες (Shokoohi-Yekta &
Hendrickson, 2010).
Παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι τα παιδιά µε διαταραχές του
φάσµατος του αυτισµού, έχουν µειωµένες κοινωνικές δεξιότητες, καθώς πρόκειται για µία
νευρολογικής φύσης διαταραχή, η οποία επηρεάζει τον τρόπο που το παιδί επικοινωνεί και
αλληλοεπιδρά µε τα άτοµα του περιβάλλοντός του (Slavin, 2007˙ Wiseman & Rich, 2009).
Σύµφωνα µε την Καλυβά (2005), ανάλογα µε τις δυνατότητες και ικανότητες του παιδιού,
τις αδυναµίες και δυσκολίες του, αλλά και το βαθµό λειτουργικότητάς του, γίνεται λόγος
για ελαφριά, µέτρια ή σοβαρή µορφή διαταραχής στο φάσµα του αυτισµού.
Χαρακτηριστικό των ατόµων µε διαταραχές στο φάσµα του αυτισµού είναι το
γεγονός ότι δε δείχνουν τα ενδιαφέροντά τους και προτιµούν τις ατοµικές δραστηριότητες.
Ακόµη προτιµούν τα µοναχικά παιχνίδια και δυσκολεύονται ιδιαίτερα στα κοινωνικά
παιχνίδια (Happe, 2003˙ Συριοπούλου – Δελλή & Κασίµος, 2013). Επιπλέον
χαρακτηριστικό των παιδιών µε αυτισµό είναι η έλλειψη δηµιουργικής φαντασίας µε
συνέπεια τις δυσκολίες στην ανάπτυξη συµβολικού παιχνιδιού (Wing, 2000). Το συµβολικό
παιχνίδι είναι το πιο συνηθισµένο είδος παιχνιδιού για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του
δηµοτικού σχολείου, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι κανόνων που προτιµάται από τα
µεγαλύτερα παιδιά (Ματσόπουλος, 2005). Η συµµετοχή σε αυτά τα είδη παιχνιδιών
προϋποθέτει τη συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων, συνεπώς παιδιά µε δυσκολίες στο
συµβολικό

και

συνεργατικό

παιχνίδι,

όπως

και

στη

συµµόρφωση

κανόνων

περιθωριοποιούνται και απέχουν (Ματσόπουλος, 2005˙ Τσιάντης, Δραγώνα, &
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Γιαννοπούλου-Τσούρτη, 2000) µε αποτέλεσµα η σύναψη φιλικών δεσµών και η διατήρηση
αυτών να καθίσταται δύσκολη.
Μία ακόµα κατηγορία παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη σύναψη και διατήρηση των φιλικών τους σχέσεων και
γενικότερα στις κοινωνικές τους συναναστροφές είναι τα παιδιά µε νοητική αναπηρία.
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (2009:273):
Νοητική καθυστέρηση είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναστολή
ή ατελή ανάπτυξη της νόησης, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από
διαταραχή δεξιοτήτων που εκδηλώνονται κατά την περίοδο της ανάπτυξης,
δεξιοτήτων που συµβάλλουν στο συνολικό επίπεδο νοηµοσύνης, πχ
γνωστικών, γλωσσικών, κινητικών και κοινωνικών ικανοτήτων.
Σύµφωνα µε τους Thomas & Woods (2008), τα άτοµα µε νοητική αναπηρία εντάσσονται σε
πέντε κατηγορίες ανάλογα µε το νοητικό τους πηλήκο. Συγκεκριµένα τα άτοµα µε νοητικό
πηλίκο από 70 έως 80 µονάδες, θεωρείται ότι έχουν οριακή νοητική αναπηρία. Τα άτοµα
αυτά συνήθως δεν παρουσιάζουν προβλήµατα στις κοινωνικές τους σχέσεις. Άτοµα µε
νοητικό πηλήκο από 50 έως 69 µονάδες εντάσσονται στην κατηγορία των ατόµων µε ήπια
νοητική αναπηρία, ενώ στην τρίτη κατηγορία της µέτρια νοητικής αναπηρίας εντάσσονται
άτοµα µε νοητικό πηλίκο από 30 έως 49 µονάδες. Τα άτοµα αυτά εµφανίζουν σηµαντικές
δυσκολίες στις κοινωνικές τους συναναστροφές και έχουν ανάγκη από διδασκαλία για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Στην κατηγορία ατόµων µε σοβαρή νοητική αναπηρία
εντάσσονται άτοµα των οποίων το νοητικό πηλίκο κυµαίνεται από 20 έως 34 µονάδες, ενώ
τα άτοµα µε νοητικό πηλίκο µικρότερο των 20 µονάδων θεωρείται ότι έχουν βαριά νοητική
αναπηρία και χρειάζονται διαρκή υποστήριξη σε όλους τους τοµείς.
Οι κοινωνικές δεξιότητες που αποκτά το άτοµο, σχετίζονται µε τη νοητική του
λειτουργία, τις εµπειρίες του και τις ικανότητές του. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία που
συνοδεύουν ορισµένες αναπηρίες, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µειωµένη αποδοχή του
παιδιού από την παρέα των συνοµηλίκων και σε περιορισµένες ευκαιρίες για σύναψη
φιλικών σχέσεων. Άτοµα µε δυσκολίες στην επικοινωνία, όπως είναι τα άτοµα µε σοβαρή
νοητική αναπηρία ή πολλαπλές αναπηρίες, έχουν περιορισµένο κοινωνικό κύκλο, όπως
έδειξε και µια ολλανδική έρευνα του 2014 (Kamstra, van der Putten, & Vlaskamp, 2015),
ενώ γενικά τα παιδιά µε αναπηρίες βιώνουν συχνότερα την απόρριψη από την οµάδα
συνοµηλίκων και αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη δηµιουργία αµοιβαίων σχέσεων
(Geisthardt και συν., 2002˙ Guralnick, και συν., 1995˙ Saenz, 2003).
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Για το λόγο αυτό τα παιδιά µε αναπηρίες, ιδίως νοητικές, στρέφονται σε συγγενικά
τους πρόσωπα για τη σύναψη φιλικών σχέσεων, σύµφωνα µε τους Turnball, Blue-Banning
και Pereira (2000, όπως αναφέρεται στο Saenz, 2003) ή σε άτοµα που επίσης έχουν νοητική
αναπηρία (Emerson & McVilly, 2004˙ O’Brien, 1993), καθώς αναγνωρίζεται η διάρκεια και
η αίσθηση της οµοιότητας στον τρόπο ζωής, αν και υπάρχει και η αντίθετη θεώρηση,
σύµφωνα µε την οποία προτιµώνται φιλικές σχέσεις µε άτοµα χωρίς νοητική αναπηρία
(Knox & Hickson, 2001).
Μια ακόµα κατηγορία παιδιών µε εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία είναι πιθανό να
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία σύναψης φιλικών σχέσεων και στη διατήρηση
αυτων είναι τα παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. Ο όρος των µαθησιακών δυσκολιών
εµφανίστηκε πρώτη φορά το 1962 από τον Samuel Kirk (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007),
ο οποίος αναφερόταν σε διαταραχή του προφορικού και του γραπτού λόγου. Σύµφωνα µε
τον ορισµό που δίνεται από τον Hammill (1990, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου &
Μπότσας, 2007:8), πρόκειται για διαταραχές που «εκδηλώνονται µε δυσκολίες στην
πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή
µαθηµατικής ικανότητας», οι οποίες δεν οφείλονται σε αισθητηριακή βλάβη, νοητική
καθυστέρηση ή συναισθηµατική διαταραχή. Σηµαντικό κριτήριο για τη διάγνωση των
µαθησιακών δυσκολιών είναι η απόκλιση που εντοπίζεται στο νοητικό δυναµικό του µαθητή
και στη σχολική του επίδοση (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).
Οι µαθησιακές δυσκολίες εµφανίζονται σε άτοµα όλων των φυλών ανεξαρτήτως
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, γλώσσας και πολιτισµού, ενώ διακρίνονται σε γενικές
και ειδικές. Ως γενικές µαθησιακές δυσκολίες νοούνται οι δυσκολίες που επηρεάζουν το
άτοµο σε διάφορους τοµείς της καθηµερινότητας, ενώ ως ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
νοούνται οι δυσκολίες που εµφανίζει το άτοµο στον τοµέα της ανάγνωσης, της γραφής, της
αρίθµησης και αλλού, οι οποίες δεν οφείλονται σε νοητικές και αισθητηριακές αναπηρίες
ή συναισθηµατικές διαταραχές και κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες (ΜαριδάκηΚασσωτάκη, 2011). Για παράδειγµα το προφίλ των παιδιών µε δυσλεξία περιλαµβάνει
µερικές φορές δυσκολίες κατά τη µετάφραση της γλώσσας σε σκέψη και της σκέψης σε
γλώσσα (Αγαλιώτης, 2011). Εποµένως τα παιδιά αυτά έχουν κατ’ επέκταση δυσκολίες στην
επικοινωνία τους, κάτι που δυσχεραίνει την ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων.
Δυσκολίες στη σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων αντιµετωπίζουν επίσης τα
άτοµα που έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία εξαιτίας προβληµάτων ακοής ή δυσκολιών
στην έκφραση. Σύµφωνα µε τον Moores (2007), κωφό θεωρείται το άτοµο το οποίο δεν
κατανοεί την οµιλία µε την ακουστική οδό, µε ή χωρίς τη χρήση ακουστικού βοηθήµατος,
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ενώ βαρήκοο είναι το άτοµο που παρά τις δυσκολίες, κατανοεί την οµιλία µε την ακουστική
οδό είτε µε, είτε χωρίς τη χρήση ακουστικού βοηθήµατος. Σύµφωνα µε το ελληνικό
σύνταγµα η πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων ατόµων είναι η Ελληνική Νοηµατική
Γλώσσα και θεωρείται ισότιµη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αναγνωρίζεται ως
δεύτερη γλώσσα των µαθητών αυτών. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται η προσέγγιση της
δίγλωσσης εκπαίδευσης (Νόµος 3699/2008). Αναφορικά µε τα άτοµα µε προβλήµατα
ακοής, έχει διαπιστωθεί ότι οι κοινωνικές και ιδίως οι φιλικές σχέσεις που αναπτύσσουν
σχετίζονται άµεσα µε το σχολείο στο οποίο φοίτησαν. Ειδικότερα, τα άτοµα που φοίτησαν
σε γενικό σχολείο, έστω για κάποια χρόνια της σχολικής τους ζωής, ανέπτυξαν φιλικούς
δεσµούς και σχέσεις µε ακούοντα άτοµα, ενώ τα άτοµα που φοίτησαν σε ειδικά σχολεία
είχαν φίλους µόνο άτοµα µε προβλήµατα ακοής (Κοτσάνη & Δόικου-Αυλίδου, 2015).
Συγκεκριµένα για τα άτοµα µε κώφωση, τα οποία επικοινωνούν στην Ελληνική Νοηµατική
Γλώσσα, παρατηρήθηκε ότι λόγω δυσκολιών στην επικοινωνία τους µε ακούοντες, οι
φιλικές σχέσεις που δηµιουργούν δε χαρακτηρίζονται από στενούς συναισθηµατικούς
δεσµούς, παρόλο που χαρακτηρίζονται θετικές. Αντίθετα οι φιλικές σχέσεις που
δηµιουργούνται µεταξύ ατόµων µε κώφωση είναι πιο ουσιαστικές λόγω της ευχέρειας στην
επικοινωνία (Κοτσάνη & Δόικου-Αυλίδου, 2015).
Αντίστοιχες δυσκολίες στις κοινωνικές τους συναναστροφές έχουν και τα άτοµα µε
διαταραχές λόγου. Τα άτοµα αυτά µεγαλώνοντας, βρίσκονται σε κίνδυνο για αποµόνωση
και απόσυρση από την οµάδα των συνοµηλίκων, εξαιτίας της χαµηλής κοινωνικής αποδοχής
που βιώνουν σε συνδυασµό µε την αρνητική αντίληψη του εαυτού που αναπτύσσουν
σύµφωνα µε τους Jerome, Fujiki, Brinton & James (2002, όπως αναφέρεται στο Saenz,
2003).

1.3 Δυσκολίες στη σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων
Οι δυσκολίες στη σύναψη φιλικών σχέσεων σχετίζονται µε ποικίλες αιτίες όπως π.χ.
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς. Για παράδειγµα παιδιά µε έντονο εγωκεντρισµό,
ο οποίος είναι συνήθως χαρακτηριστικό των µικρών παιδιών και αφορά τις δυσκολίες στην
κατανόηση άλλων προοπτικών που διαφέρουν από τις προσωπικές εµπειρίες και απόψεις
του ίδιου του παιδιού (Daniel, Lafortune, Pallascio, Mongeau, Slade, Splitter, και συν.,
2003), όπως και παιδιά µε χαµηλή ικανότητα ενσυναίσθησης, δυσκολεύονται να
κατανοήσουν τη θέση και τον τρόπο σκέψης του άλλου, µε αποτέλεσµα να µη γίνονται
αµοιβαίες υποχωρήσεις και προσπάθειες για επίλυση συγκρούσεων και διαφωνιών (Webster
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& Stratton, 2013). Αντίθετα έχει αποδειχθεί ότι παιδιά µε αναπτυγµένη ενσυναίσθηση έχουν
περισσότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, είναι περισσότερο αποδεκτά από την παρέα των
συνοµηλίκων και είναι πιο ικανά να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν υγιείς κοινωνικές
σχέσεις (Vivier, Pihl, Cote, & Tremblay, 2014, όπως αναφέρεται στο Lu, 2015˙ Webster &
Stratton, 2013).
Όπως προαναφέρθηκε, οι φιλίες των µικρών παιδιών είναι ευµετάβλητες και τα
παιδιά χαρακτηρίζουν κάποιο άλλο παιδί φίλο τους επειδή παίζουν µαζί, δίνοντας στην
έννοια της φιλίας έναν πρόσκαιρο χαρακτήρα. Συνεπώς παιδιά τα οποία δε µοιράζονται
εύκολα τα παιχνίδια τους και τα πράγµατά τους, γεγονός που σχετίζεται µε τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητά τους, είναι πιθανό να είναι λιγότερο δηµοφιλή
(Γαλανάκη, 2003).
Οµοίως, παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς, δε γίνονται εύκολα
αποδεκτά από την παρέα των συνοµηλίκων και δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν σταθερές
φιλικές σχέσεις µε κάποιο συγκεκριµένο παιδί (Webster & Stratton, 2013). Λιγότερο
συµπαθή και δηµοφιλή είναι επίσης τα παιδιά µε παρορµητικότητα (Olson, 1989 όπως
αναφέρεται στο Gower, Hohmann, Gleason, & Gleason, 2001˙ Webster & Stratton, 2013),
ενώ τέλος, άλλες αιτίες για τις δυσκολίες που εµφανίζει ένα παιδί κατά τη διαδικασία
σύναψης και διατήρησης φιλικών σχέσεων είναι οι ιδιαιτερότητες στην ανάπτυξη των
κοινωνικών του δεξιοτήτων και η περιορισµένη έκθεσή του σε περιβάλλοντα µε ευκαιρίες.
Επιπλέον σηµαντικές δυσκολίες στη διαδικασία δηµιουργίας και διατήρησης
φιλικών σχέσεων και δεσµών εµφανίζουν συχνά τα άτοµα µε αναπηρίες και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, για τα οποία έγινε λόγος στην προηγούµενη ενότητα. Ιδιαίτερα τα
παιδιά µε σοβαρές και βαριές αναπηρίες αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη σύναψη φιλικών
σχέσεων, οι οποίες επιδεινώνονται λόγω της ανάγκης των παιδιών να αποχωρήσουν από την
τάξη και να χωριστούν από τα υπόλοιπα παιδιά προκειµένου να δεχθούν τις ειδικές
υπηρεσίες που χρειάζονται (Gordon και συν., 2005). Με αποτέλεσµα τα παιδιά που
απουσιάζουν για µεγάλο διάστηµα από την τάξη να έχουν λιγότερες ευκαιρίες για
αλληλεπίδραση και κατ’ επέκταση λιγότερες ευκαιρίες για σύναψη φιλικών δεσµών.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως µέσο, η τεχνολογία γενικότερα και τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα αποτελούν µία διέξοδο για κοινωνική αλληλεπίδραση σε
άτοµα που δυσκολεύονται στις φιλικές τους σχέσεις και σε άτοµα χωρίς κάποιον στενό φίλο,
στον οποίο µπορούν να στηριχθούν και να αντιµετωπίσουν προσωπικά τους προβλήµατα.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας

ιδίως όσον αφορά την επικοινωνία και

αλληλεπίδραση µέσω διαδικτύου, προσφέρονται στους χρήστες νέα ψηφιακά περιβάλλοντα
16

και ευκαιρίες για γνωριµία µε άτοµα που βρίσκονται σε οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη
(O’Keeffe, & Clarke-Pearson, 2011˙ Raju, Valsaraj, & Noronha, 2015). Η ανωνυµία που
προσφέρει η ηλεκτρονική επικοινωνία, σε συνδυασµό µε την αµεσότητα, δίνει την ευκαιρία
ακόµα και σε συνεσταλµένα άτοµα µε στενό κοινωνικό περιβάλλον και περιορισµένες
γνωριµίες να διευρύνουν τον κύκλο των επαφών τους. Έτσι άτοµα που φαίνονται
αποµονωµένα από τον περίγυρό τους, είναι πιθανό να αναπληρώνουν το κενό µε την
αλληλεπίδραση µε τους ψηφιακούς τους φίλους (Uz & Cagiltay, 2015).
Πλέον µία από τις πιο διαδεδοµένες δραστηριότητες των παιδιών και των εφήβων
στη σύγχρονη εποχή είναι η περιήγηση στο διαδίκτυο για λόγους ψυχαγωγίας, επικοινωνίας
και έρευνας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενασχόληση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και
στα διαδικτυακά παιχνίδια µπορεί να ωφελήσει τους νέους καθώς προωθεί την επικοινωνία
και την κοινωνική επαφή ( O’Keeffe, & Clarke-Pearson, 2011˙ Uz & Cagiltay, 2015) και
κατ’ επέκταση τις φιλικές σχέσεις . Στους χρήστες δίνεται η ευκαιρία να διατηρήσουν την
επικοινωνία και τη σχέση τους µε τους φίλους τους και να κάνουν νέες γνωριµίες και φίλους.
Τα περισσότερα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στηρίζουν τη λειτουργία τους στη λειτουργία
των επαφών, οι οποίες συνθέτουν τους «φίλους», δηλαδή τις συνδέσεις µεταξύ των ατόµων
που έχουν προφίλ και χρησιµοποιούν το εκάστοτε µέσο. Συχνά οι επαφές που επιλέγει
κάποιο άτοµο να γίνουν φίλοι του και κατ’ επέκταση να έχουν σε ένα βαθµό πρόσβαση στα
στοιχεία του, είναι φίλοι του και εκτός διαδικτύου ή συµµαθητές, συνεργάτες, άτοµα µε
κοινά ενδιαφέροντα ή ακόµα και επιχειρήσεις ή οργανισµοί (Henderson & Bowley, 2010˙
O’Keeffe, & Clarke-Pearson, 2011). Συνεπώς γίνεται κατά κάποιο τρόπο προβολή του
εαυτού. Ωστόσο η προβολή αυτή ελλοχεύει κινδύνους, καθώς κάποια από τα στοιχεία που
καταχωρούν οι χρήστες είναι ορατά και διαθέσιµα για όποιον τα αναζητήσει, ενώ δεν είναι
όλοι οι χρήστες και ιδιαίτερα τα παιδιά πάντα πλήρως ενηµερωµένοι για τους τρόπους µε
τους οποίους µπορούν να προστατεύσουν τα στοιχεία αυτά από κοινή χρήση και δηµόσια
προβολή (O’Keeffe, & Clarke-Pearson, 2011).
Ένας ακόµα κίνδυνος πολύ σηµαντικός για τους χρήστες του διαδικτύου είναι η
πιθανότητα για ψηφιακό εκφοβισµό, cyberbullying όπως είναι ο όρος που χρησιµοποιείται
ευρέως, κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα, όπως κατάθλιψη,
άγχος, κοινωνική αποµόνωση ή ακόµα και σε τάσεις αυτοκτονίας. Εξίσου σοβαρό
πρόβληµα είναι και ο κίνδυνος για σεξουαλική εκµετάλλευση από τρίτους, που συνήθως
παριστάνουν τους φίλους, το οποίο είναι ένα πρόβληµα που ανησυχεί ιδιαίτερα τους γονείς
(O’Keeffe, & Clarke-Pearson, 2011). Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι οι φιλίες που γίνονται
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι πάντα πραγµατικές και αληθινές µε
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χαρακτηριστικά αµοιβαιότητας και οικειότητας. Για το λόγο αυτό ο Boyd (2006, όπως
αναφέρεται στο Henderson & Bowley, 2010) διαφοροποιεί τη σχέση των φίλων στο
διαδίκτυο από τη φιλία εκτός διαδικτύου, αναγνωρίζοντας ότι στην πρώτη περίπτωση
γίνεται δηµόσια παρουσίαση του εαυτού, ενώ η δεύτερη στηρίζεται στην υποστήριξη και το
συναισθηµατικό δέσιµο που ενώνει τους φίλους µεταξύ τους.
Ωστόσο πολλά παιδιά µε δυσκολίες στη σύναψη και διατήρηση φιλικών δεσµών
αντιµετωπίζουν την έλλειψη φίλου µε άλλους τρόπους. Ένας πολύ διαδεδοµένος τρόπος,
ιδιαίτερα στα µικρά παιδιά, είναι δηµιουργώντας µε τη φαντασία τους τον ιδανικό σύντροφο
για τα παιχνίδια τους και τις καθηµερινές τους ασχολίες (Craig & Baucum, 2007). Η
φαντασία σύµφωνα µε την ψυχολογία ορίζεται ως µια ικανότητα µε την οποία
δηµιουργούνται µορφές, προερχόµενες από το συνδυασµό παλιών στοιχείων (Κρασανάκης,
2003). Έρευνες στο παρελθόν έδειξαν ότι περισσότερο από το 50% του παιδικού πληθυσµού
είχε κάποια στιγµή κάποιον φανταστικό φίλο και αυτό δε θεωρείται αρνητικό στοιχείο,
καθώς τα παιδιά µε τον τρόπο αυτό αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες και εξασκούνται σε
συζητήσεις µέσα σε ένα ρυθµισµένο από τα ίδια πλαίσιο (Craig & Baucum, 2007). Επιπλέον
η ύπαρξη φανταστικών φίλων παρέχει και συναισθηµατικά οφέλη στο παιδί (Craig &
Baucum, 2007). Για παράδειγµα στις περιπτώσεις που το παιδί αποδίδει στον φανταστικό
του φίλο κάποιους φόβους που το ίδιο έχει, λόγου χάρη για το σκοτάδι και επιχειρεί να
καθησυχάσει και να παρηγορήσει το φανταστικό του σύντροφο προσπαθώντας να
ξεπεράσει το ίδιο τις αδυναµίες του. Επίσης είναι πολύ πιθανόν να αποδίδει στο φανταστικό
του φίλο κάποιες προσωπικές του επιθυµίες παραδείγµατος χάριν την επιθυµία να φάει
παγωτό και βρίσκει έτσι έναν τρόπο να το ζητήσει έµµεσα και να µάθει αν αυτό που θέλει
είναι εφικτό.
Στις µορφές αυτές που παίρνουν το ρόλο φίλου, το παιδί αποδίδει όλα τα επιθυµητά
χαρακτηριστικά που προτιµά για τους φίλους του. Συνεπώς µελετώντας τους φανταστικούς
φίλους των παιδιών, εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε τους παράγοντες που θεωρεί
σηµαντικούς για την επιλογή των ενδεχόµενων φίλων του.

1.4 Παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιλογή φίλων
Σύµφωνα µε επιστηµονικές έρευνες (Gower και συν., 2001˙ Richard & Schneider,
2005) διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της ηλικίας των παιδιών που προτίθενται να
αναπτύξουν φιλικές σχέσεις. Το ίδιο ισχύει και για το φύλο και την εθνικότητα, ενώ ακόµη
βρέθηκαν πολλές οµοιότητες στα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες, τη σχολική
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επίδοση, τις προσωπικές στάσεις και αξίες και κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας,
τόσο θετικά όσο και αρνητικά.
Οι γονείς επηρεάζουν έµµεσα και άµεσα τις επιλογές των παιδιών τους σχετικά µε
την επιλογή των φίλων τους, ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες (Geisthardt και συν., 2002˙ Yu
και συν., 2011). Έµµεσες επιρροές δέχεται το παιδί µέσα στο περιβάλλον στο οποίο
ανατρέφεται, καθώς βιώνει τις στάσεις των γονέων του απέναντι σε διάφορες συνθήκες. Για
παράδειγµα ένα παιδί του οποίου οι γονείς έχουν επαφές και σχέσεις µε άτοµα µε αναπηρίες,
είναι πιθανότερο να είναι δεκτικό ως προς µία επικείµενη φιλική σχέση µε παιδί µε
αναπηρίες (Turnbull, Pereira, & Blue-Banning, 1999). Όσον αφορά τις άµεσες επιρροές
που ασκούν οι γονείς, αυτές σχετίζονται µε τις συναντήσεις που προγραµµατίζουν να έχει
το παιδί τους µε τους φίλους του, τη συµµετοχή του σε party, επισκέψεις, δραστηριότητες
κ.λπ ( Yu και συν., 2011).
Σύµφωνα µε ερευνητές (Πανταζής & Σακελλαρίου, 2005) τα παιδιά λαµβάνουν
υπόψη τους για την επιλογή των φίλων τους κάποια στοιχεία όπως είναι το φύλο, η
σωµατική εµφάνιση, η φυλή ή ακόµα και το όνοµα του παιδιού. Οι Cole και Cole (2000)
θεωρούν ως πρωταρχικό παράγοντα συµβολής στην επιλογή των φίλων των παιδιών τη
γειτνίαση, αν και τονίζουν ότι ο παράγοντας αυτός δεν επαρκεί, αλλά παίζουν ρόλο και
άλλοι παράγοντες, όπως είναι η οµοιότητα. Ως προς την οµοιότητα µεταξύ των ενδεχόµενων
φίλων, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τείνουν να επιλέγουν για φίλους τους άλλα
παιδιά τα οποία συνήθως ανήκουν στην ίδια φυλή, έχουν το ίδιο φύλο µε αυτά, βρίσκονται
στην ίδια ηλικία, ενώ ακόµη βρίσκονται σε παρόµοιο επίπεδο δεξιοτήτων. Επιπλέον
παρατηρούν ότι συχνά έχουν παρόµοια στάση απέναντι στο σχολείο, δηλαδή τους αρέσει ή
δεν τους αρέσει. Αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούν ως σηµαντικότερα για την επιλογή των
φίλων, ενώ προσθέτουν µερικά ακόµη, τα οποία συµβάλλουν κυρίως στη διατήρηση της
φιλίας. Τέτοια είναι η αποτελεσµατική επικοινωνία, οι κοινές δραστηριότητες, η αµοιβαία
εµπιστοσύνη και η οικειότητα, καθώς και η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων.
Με την έναρξη της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, αναπόφευκτα έρχονται σε
επαφή µε νέα παιδιά, τα οποία δεν είναι πάντα γνωστά στην οικογένειά τους. Εποµένως, για
πρώτη φορά τα παιδιά ερχόµενα στο σχολείο γνωρίζουν άλλα άτοµα, τα οποία µόνα τους
κρίνουν και είτε επιλέγουν, είτε απορρίπτουν για συναναστροφή, χωρίς να έχουν εκ των
προτέρων τη γνώµη των γονέων τους. Βέβαια, σε επόµενη φάση, είναι δυνατό οι γονείς να
επηρεάσουν τις επιλογές και τη στάση που θα κρατήσει το παιδί απέναντι στα άλλα παιδιά.
Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα να συναντήσουν στο σχολικό τους περιβάλλον παιδιά από
άλλη χώρα µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος ή παιδιά µε διαφορετική µητρική γλώσσα που
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ίσως να µη µιλούν και κατανοούν καλά την τοπική διάλεκτο ή γλώσσα. Επιπλέον είναι
πιθανόν να έρθουν σε επαφή µε παιδιά διαφορετικής θρησκείας ή δόγµατος και µε παιδιά
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που πρωτύτερα δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν,
δηλαδή µε άτοµα µε φυλετικές ή εθνικές και πολιτισµικές ή σωµατικές διαφορές
(Κωτσαλίδου, 2011). Όλες αυτές οι διαφορές, είναι πιθανό να επηρεάζουν τις προτιµήσεις
των παιδιών ως προς την επιλογή των φίλων τους.
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι βασικότεροι παράγοντες που λαµβάνουν
υπόψη τους τα παιδιά σχολικής ηλικίας και µπορεί να είναι είτε παράγοντες που σχετίζονται
µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά του παιδιού και την εµφάνιση, είτε κριτήρια συγγένειας, είτε
παράγοντες που αφορούν κοινωνικά χαρακτηριστικά και κριτήρια.
Α) Φύλο
Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη
τους τα παιδιά είναι το φύλο. Κατά τον Giddens (2002) το φύλο αφορά τις διαφορές µεταξύ
ανδρών και γυναικών τόσο σε φυσικό, όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Είναι σηµαντικό να
διαχωριστεί το βιολογικό από το κοινωνικό φύλο. Συγκεκριµένα, το βιολογικό φύλο είναι
αυτό που προκύπτει λόγω των διαφορετικών χρωµοσωµάτων, ενώ το κοινωνικό φύλο
καθορίζεται από τις ψυχολογικές πτυχές, τα βιώµατα, τους ψυχολογικούς και άλλους
παράγοντες (Elliott, Kratochwill, Littlefield-Cook, & Travers, 2008˙ Giddens, 2002).
Τα µικρά παιδιά αρχίζουν από πολύ νωρίς να ξεχωρίζουν το φύλο και να
χρησιµοποιούν τους όρους αγόρι-κορίτσι, αν και µέχρι και τη νηπιακή ηλικία δεν
αντιλαµβάνονται πλήρως το συσχετισµό και το ότι ο κύριος διαφοροποιητικός παράγοντας
είναι τα γεννητικά όργανα. Στην προσχολική ηλικία αποδίδουν τη διαφορά σε στοιχεία όπως
είναι το όνοµα, το µήκος και το σχήµα των µαλλιών και τα ρούχα (Ντολιοπούλου, 2005).
Ωστόσο µεγαλώνοντας τα παιδιά και φτάνοντας στη σχολική ηλικία, αρχίζουν να
αντιλαµβάνονται πλήρως τις διαφορές στα δύο φύλα και ενώ στην προσχολική ηλικία
αγόρια και κορίτσια παίζουν συχνά µαζί, στη µέση παιδική ηλικία φαίνεται να υπάρχει
προτίµηση για ανάπτυξη φιλικών δεσµών προς άτοµα του ίδιου φύλου (Reymond-Rivier,
1989). Η προτίµηση αυτή για άτοµα του ίδιου φύλου ως µέλη µια φιλικής παρέας ορισµένες
φορές είναι τόσο απόλυτη, ώστε να θεωρείται υποτιµητικό για κάποιο παιδί να παίξει µε
παιδιά του αντίθετου φύλου, στάση που κορυφώνεται ιδιαίτερα στις παρέες των αγοριών,
τα οποία περιφρονούν έντονα τις κοριτσίστικες παρέες (Γαλανάκη, 2003).
Σηµαντική διαφορά που παρατηρείται στις παρέες των αγοριών και στις παρέες των
κοριτσιών είναι η αριθµητική συνοχή της οµάδας. Οι παρέες των αγοριών απαρτίζονται από
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περισσότερα άτοµα συγκριτικά µε τις παρέες των κοριτσιών, µε αποτέλεσµα οι παρέες των
κοριτσιών να είναι πιο στενές µε έντονη την αυτοαποκάλυψη και τη βαρύτητα στην επίλυση
συγκρούσεων, ενώ στις παρέες των αγοριών η ενότητα, ο συγκεντρωτισµός, το οµαδικό
πνεύµα και η ιεραρχία κυριαρχούν (Baron-Cohen & Wheelwright, 2003˙ Parker & Asher,
1993˙ Reymond-Rivier, 1989˙ Richard & Schneider, 2005). Πιθανώς οι ολιγοµελείς παρέες
των κοριτσιών να ευνοούν και τις αυξηµένες πιθανότητες για ένα µη δηµοφιλές κορίτσι να
έχει κάποια κολλητή φίλη, έναντι ενός λιγότερο δηµοφιλούς αγοριού, όπως συµβαίνει
σύµφωνα µε έρευνα των Parker & Asher (1993).
Μια ερµηνεία για το διαχωρισµό στις παιδικές φιλίες µε βάση το φύλο, η οποία
προέρχεται από τη ψυχαναλυτική θεωρία, είναι η προσπάθεια των παιδιών να
καταπολεµήσουν τις ασυνείδητες οιδιπόδειες επιθυµίες τους, ενώ µία δεύτερη ερµηνεία
αποδίδει το διαχωρισµό στις διαδικασίες διαµόρφωσης του φύλου. Οι διαδικασίες αυτές
αφορούν τις αλληλεπιδράσεις του παιδιού µε τα άτοµα του περιβάλλοντός του, µέσα από
τις οποίες µαθαίνει τι είναι και τι κάνει το κορίτσι και τι το αγόρι (Γαλανάκη, 2003).
Ωστόσο παρόλο που από προηγούµενες έρευνες φαίνεται µια προτίµηση προς το
κοινό φύλο, δεν παρατηρείται το ίδιο από τα παιδιά µε σοβαρές αναπηρίες, τα οποία
σύµφωνα µε τους Hall και McGregor (2000, όπως αναφέρεται στο Saenz, 2003) επιλέγουν
ως φίλους τους συνήθως κορίτσια, ενώ επίσης έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι άνθρωποι, ιδίως
άντρες νεαρής ηλικίας πιστεύουν ότι θα αµαυρωθεί το κοινωνικό τους στάτους σε
περίπτωση που αναπτύξουν στενές σχέσεις µε κάποιο άτοµο µε αναπηρία (O’Brien, 1993).
Επιπλέον, διαπιστώθηκε σε µελέτη των Rosenbaum, Armstrong, & King (1988), ότι τα
κορίτσια έχουν πιο θετική στάση σε σύγκριση µε τα αγόρια απέναντι στα άτοµα µε
αναπηρία.
Σε σύγχρονη µελέτη που έγινε σε παιδιά νηπιακής ηλικία, διαπιστώθηκε µεγαλύτερη
ευκολία στη σύναψη φιλικών σχέσεων µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες στον πληθυσµό των
κοριτσιών συγκριτικά µε τον πληθυσµό των αγοριών (Παπαδοπούλου, 2012), εποµένως
είναι πιθανό να υπάρχει περισσότερο θετική διάθεση για συναναστροφή µε άτοµα µε
αναπηρίες στα κορίτσια παρά στα αγόρια.
Β) Ηλικία
Η ηλικία είναι ένας δεύτερος πιθανός παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές των
παιδιών όσον αφορά τις φιλικές τους σχέσεις. Τα παιδιά από πολύ νωρίς διαχωρίζουν τους
ενήλικες από τα υπόλοιπα παιδιά, διάκριση που αποτελεί µία από τις πρώτες που
αντιλαµβάνονται παρόλο που δεν κατανοούν τη λειτουργία της έννοιας της ηλικίας, δηλαδή
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την καταµέτρηση των χρόνων ζωής. Συγκεκριµένα παιδιά µικρότερα των 6 ετών, παρόλο
που δεν έχουν την ικανότητα να προσδιορίζουν την ηλικία των άλλων, αντιλαµβάνονται τη
διαφορά ενηλίκων και παιδιών, αν και δυσκολεύονται να κατηγοριοποιήσουν τους έφηβους.
Μεγαλώνοντας σταδιακά αρχίζουν να αντιλαµβάνονται τη λειτουργία αυτή, ωστόσο
συγχέουν την ηλικία µε το ύψος. Συνεπώς θεωρούν ότι ένας κοντύτερος άνθρωπος είναι πιο
µικρός σε ηλικία από έναν ψηλότερο (Ντολιοπούλου, 2005).
Στο µυαλό των παιδιών, η ηλικία σχετίζεται µε την εξουσία, τη δύναµη και τις
ικανότητες, γι’ αυτό και ένας λόγος που συνήθως επιλέγουν συνοµήλικα παιδιά για φίλους
τους είναι η ισοτιµία µέσα στη φιλική σχέση (Γαλανάκη, 2003˙ Ντολιοπούλου, 2005).
Συνεπώς η ηλικιακή διαφορά µεταξύ φίλων περιορίζεται σε µήνες και όχι σε χρόνια
συνήθως, καθώς σε συνοµήλικα παιδιά παρατηρούνται και παρόµοια ενδιαφέροντα, κοινές
δραστηριότητες και παρόµοιοι τρόποι συµπεριφοράς και σκέψης.
Είναι πιθανό, παιδιά µε δυσκολίες στις κοινωνικές τους συναναστροφές, να
οδηγούνται στη σύναψη φιλικών σχέσεων µε παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Συγκεκριµένα,
διαπιστώθηκε από παλαιότερες έρευνες, ότι σύµφωνα µε τους γονείς παιδιών µε ειδικές
µαθησιακές δυσκολίες, τα παιδιά τους ήταν πιθανότερο να επιλέξουν νεαρότερα παιδιά για
να παίζουν (Wiener & Schneider, 2002). Επιπλέον, η Turnball και οι συνεργάτες της
διαπίστωσαν ότι οι φιλικοί δεσµοί µεταξύ ατόµων µε και χωρίς αναπηρία ήταν πιο στενοί
στις περιπτώσεις που υπήρχε η µεγαλύτερη διαφορά ηλικίας (όπως αναφέρεται στο Saenz,
2003).
Σε έρευνα της Nowicki (2006), επισηµαίνεται ότι τα µικρότερα παιδιά έχουν πιο
αρνητική στάση απέναντι σε παιδιά µε αναπηρία και συγκεκριµένα µε νοητική αναπηρία,
αν και η ίδια κάνει λόγο για παλαιότερες αναφορές, άλλες µε θετική συσχέτιση, άλλες µε
αρνητική και άλλες µε µηδενική συσχέτιση της ηλικίας και της στάσης απέναντι σε παιδιά
µε αναπηρία.

Γ) Εξωτερική εµφάνιση
Η εξωτερική εµφάνιση σχετίζεται µε την εικόνα που έχει το άτοµο και αφορά
στοιχεία όπως το χρώµα του δέρµατος, το σωµατικό βάρος, το ύψος και το αν φοράει γυαλιά
ή σιδεράκια. Σύµφωνα µε τους Πανταζή & Σακελλαρίου (2005), η εµφάνιση αποτελεί
παράγοντα που επηρεάζει τις επιλογές του παιδιού, όσον αφορά τους φίλους του. Οι ίδιοι
επισηµαίνουν ότι αν και δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της εµφάνισης και της
δηµοτικότητας και αποδοχής ενός παιδιού, πιθανολογούν ότι παίζει ρόλο η θετική
ανταπόκριση των παιδιών που τα κάνει να αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, η
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οποία είναι αυξηµένη στα παιδιά µε κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του
περιβάλλοντος όπου ζουν.
Όσον αφορά το χρώµα του δέρµατος, η Ντολιοπούλου (2005), αναφέρει ότι είναι
ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που αντιλαµβάνεται και συνειδητοποιεί το παιδί τη
διαφορετικότητα, ενώ για τα παιδιά 3-4 ετών είναι και το µοναδικό στοιχείο για την
αντίληψη της φυλετικής διαφορετικότητας. Συχνά αποδίδουν τη διαφορά στηριζόµενα στις
εµπειρίες τους και θεωρούν ότι η αλλαγή οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως
συµβαίνει µε την αυξηµένη παραγωγή µελανίνης στο δέρµα λόγω έκθεσης στην ηλιακή
ακτινοβολία.
Για πολλά χρόνια και ιδιαίτερα σε περιοχές, όπου κατοικούσαν στις ίδιες χώρες
άτοµα της λευκής και της µαύρης φυλής, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, το χρώµα
του δέρµατος αποτελούσε κριτήριο κατάταξης των ανθρώπων. Συγκεκριµένα τα άτοµα της
µαύρης φυλής θεωρούνταν κατώτερα και φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολεία, ενώ σπάνια
αποφοιτούσαν από πανεπιστηµιακές µονάδες (Closson & Henry, 2008). Στις 10 Δεκεµβρίου
του 1948 µε την Οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατοχυρώθηκε το
δικαίωµα για ίση µεταχείριση όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως (Οργανισµός Ηνωµένων
Εθνών, 1948) και έκτοτε έχουν γίνει πολλά βήµατα για την εξάλειψη του ρατσισµού και την
προώθηση της ισότητας µε σκοπό τη συµπερίληψη όλων και την αρµονική συνύπαρξη.
Δεύτερο στοιχείο της εξωτερικής εµφάνισης, το οποίο δύναται να επηρεάσει τις
επιλογές ενός παιδιού για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων είναι το σωµατικό βάρος. Σε
προηγούµενη σύγχρονη έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν την ίδια
στάση απέναντι στα υπέρβαρα παιδιά, ενώ επίσης παρόµοια είναι και η αντιµετώπιση των
αδύνατων παιδιών αλλά και των παιδιών φυσιολογικού βάρους για τη σύναψη φιλικών
σχέσεων (Παπαδοπούλου, 2012). Το αυξηµένο σωµατικό βάρος όµως δύναται να αποτελεί
αιτία για βιώµατα ρατσιστικών συµπεριφορών. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ο
πληθυσµός των παχύσαρκων ή υπέρβαρων ανθρώπων έχει αυξηθεί φτάνοντας σχεδόν το
20% για τους ενήλικες και το 40% για τα παιδιά, καθιστώντας τη χώρα µας την πρώτη χώρα
στην Ευρώπη στο θέµα της παιδικής παχυσαρκίας (Μπουλούτζα, 2016). Αιτίες της
παχυσαρκίας είναι είτε γενετικοί παράγοντες και ορµονικές διαταραχές, είτε
περιβαλλοντικοί παράγοντες, σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι η διατροφή και ο
τρόπος ζωής (Πεταλίδου & Στιβακτάκη, 2017˙ Πική, 2007).
Η παχυσαρκία ωστόσο, πέρα από τα προβλήµατα υγείας που επιφέρει, έχει και
σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις. Δηλαδή, τα παχύσαρκα ή υπέρβαρα άτοµα και ιδίως τα
παιδιά στο σχολείο αντιµετωπίζουν το σαρκασµό και την κοροϊδία από τους υπόλοιπους,
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κάτι που επιδρά στην ψυχολογία τους καθώς µειώνεται αναπόφευκτα το αίσθηµα
αυτοεκτίµησης και δυσκολεύονται ιδιαίτερα στις κοινωνικές τους συναναστροφές. Δεν
παρατηρείται η ίδια στάση και απέναντι στα παιδιά που έχουν το αντίθετο πρόβληµα και
είναι λιποβαρή, τα οποία αντιστοιχούν στο 2% του µαθητικού πληθυσµού (Πική, 2007).
Εκτός από το σωµατικό βάρος, το οποίο αποτελεί έναν παράγοντα εκτίµησης
χαρακτηριστικών για τον επικείµενο φίλο ενός παιδιού, εξίσου σηµαντικός παράγοντας
είναι και το σωµατικό ύψος. Το πόσο ψηλό θα γίνει ένα παιδί σχετίζεται µε κληρονοµικούς
παράγοντες περισσότερο και λιγότερο µε περιβαλλοντικούς, χωρίς να υποβαθµίζεται η
σηµασία τους (Silventoinen, 2003˙ Silventoinen, Sammalisto, Perola, Boomsma, Cornes,
Davis, και συν., 2003). Τα κοντύτερα παιδιά, συχνά αντιµετωπίζουν πρόβληµα στις
κοινωνικές τους σχέσεις και δέχονται πειράγµατα και κοροϊδίες για το ύψος τους, παρόλο
που είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν µπορούν να ελέγξουν (Παπαδοπούλου, 2012).
Έτσι τα κοντύτερα παιδιά είναι πιθανό να έχουν µειωµένη αυτοεκτίµηση και κατ’ επέκταση
περιορισµένες κοινωνικές δεξιότητες, αν και δεν έχει αποδειχθεί κάποια άµεση συσχέτιση
µεταξύ αυτών των δύο στοιχείων.
Την εξωτερική εµφάνιση ενός παιδιού επηρεάζει και η ανάγκη για χρήση γυαλιών
όρασης. Μερικές φορές ωστόσο, παρατηρούνται φαινόµενα και προσπάθειες γελοιοποίησης
κάποιου παιδιού εξαιτίας του προβλήµατος όρασης που έχει, συνήθως µε τη χρήση
παρωνυµιών όπως η τζαµαρία, ο στραβούλιακας, ο γυαλάκιας κ.ά. Αυτό µπορεί να
επηρεάσει την ψυχολογία και τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού (Boerner, Wang &
Cimarolli, 2006 όπως αναφέρεται στο Papadopoulos, Koustriava, Charalampidou &
Gerapostolou, 2013). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των ατόµων που χρειάζονται
γυαλιά διαρκώς αυξάνεται µε αποτέλεσµα οι αρνητικές συµπεριφορές σταδιακά να
εκλείπουν. Έτσι υπάρχουν παιδιά που αρχικά ενθουσιάζονται µε τα γυαλιά τους, ιδίως αυτά
που δυσκολεύονται ιδιαίτερα χωρίς αυτά, καθώς η χρήση τους επιδρά θετικά στην
αντιµετώπιση των δυσκολιών στην καθηµερινότητά τους. Αντίθετα, τα παιδιά που βλέπουν
αρκετά καλά και χωρίς γυαλιά, όπως τα παιδιά µε στραβισµό, εµφανίζουν πιο αρνητική
στάση απέναντι στη χρήση γυαλιών (Παπαδοπούλου, 2012).
Όσον αφορά το µαθητικό πληθυσµό, συνήθως το πρόβληµα όρασης εντοπίζεται
όταν το παιδί ξεκινά τη φοίτηση στο δηµοτικό σχολείο, γι’ αυτό και παρατηρούνται λίγες
περιπτώσεις παιδιών που φέρουν γυαλιά στα νηπιαγωγεία. Κατά την ενήλικη ζωή η
πλειοψηφία των ατόµων µε προβλήµατα όρασης επιλέγει επιπλέον τη χρήση φακών επαφής
για αισθητικούς κυρίως λόγους. Ωστόσο για τα µικρά παιδιά προτιµάται η αποκλειστική

24

χρήση των γυαλιών και συνίσταται η συχνή επίσκεψη στον οφθαλµίατρο, καθώς το
πρόβληµα όρασης µπορεί να αυξηθεί.
Ειδικότερα στα άτοµα µε αναπηρία, η εµφάνιση δύναται να επηρεάζεται και από τον
τύπο της αναπηρίας, όπως για παράδειγµα στις περιπτώσεις σωµατικής βλάβης ή στις
περιπτώσεις, όπου υπάρχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά λόγω συνδρόµου. Ωστόσο,
όπως ισχύει και στο γενικό πληθυσµό, η εµφάνιση παίζει ρόλο στην καλλιέργεια
αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών των ατόµων (Glidden, 2006),
εποµένως τα άτοµα µε αναπηρίες είναι δυνατό να αντιµετωπίσουν αρνητικές συµπεριφορές
και δυσκολίες λόγω της εµφάνισής τους.

Δ) Παιχνίδια
Το παιχνίδι αποτελεί την κύρια απασχόληση των παιδιών και αποτελεί πηγή
ευχαρίστησης για αυτά (Τσιαντής, 1988). Για τον Βαλόν (1984), η φαντασία είναι µέρος
του παιχνιδιού εναντίον της πραγµατικότητας, ενώ και ο Ελβετός παιδαγωγός Pestalozzi
χαρακτηρίζει το παιχνίδι άσκηση φαντασίας, που προετοιµάζει το παιδί για µελλοντικές
καταστάσεις (Ευαγγέλου, 1993).
Ο καθηγητής Ψυχολογίας Ματσόπουλος (2005) αναφέρει ότι στα παιδιά ηλικίας έως
7 ετών κυριαρχεί το συµβολικό παιχνίδι, που στηρίζεται στην αναπαράσταση ενός απόντος
αντικειµένου από ένα άλλο παρόν αντικείµενο. Εποµένως µεγάλη σηµασία δύναται να
έχουν και τα υλικά παιχνίδια, καθώς υποβοηθούν την αλληλεπίδραση των παιδιών µεταξύ
τους. Σε προηγούµενη µελέτη, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια επέλεγαν συχνότερα παιδιά µε
ωραία παιχνίδια, έναντι των κοριτσιών, αν και η διαφορά δεν κρίθηκε στατιστικά σηµαντική
(Παπαδοπούλου, 2012). Εποµένως τα ωραία παιχνίδια είναι εξίσου σηµαντικός παράγοντας
και για τα αγόρια, αλλά και για τα κορίτσια µικρών ηλικιών. Αντίθετα, στα µεγαλύτερα
παιδιά κυριαρχεί το παιχνίδι κανόνων, το οποίο προϋποθέτει τη συµµόρφωση και τη
συνεργασία και δε χρειάζονται πάντα υλικά παιχνίδια.
Με την εξέλιξη όµως των τεχνολογικών επιτευγµάτων, στη σύγχρονη εποχή
κυρίαρχο ρόλο έχουν επίσης τα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία λόγω της
ταχύτατης εξέλιξης κυρίως στον τοµέα του διαδικτύου γίνονται περισσότερο δηµοφιλή,
όπως επισηµαίνουν οι Uz και Cagiltay (2015). Σύµφωνα µε τους ίδιους ερευνητές, τα αγόρια
τείνουν να παίζουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά τα
τελευταία χρόνια ο αριθµός των κοριτσιών που τα επιλέγουν αυξάνεται αλµατωδώς.
Επιπλέον παρατηρούν ότι τα κορίτσια προτιµούν τα ατοµικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ τα
αγόρια προτιµούν τα διαδραστικά παιχνίδια µε τη συµµετοχή πολλών παιχτών. Τα παιχνίδια
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στα οποία εµπλέκονται πολλοί παίχτες, παρέχουν ευκαιρίες για επικοινωνία, άρα και
δυνατότητα γνωριµίας για τη σύναψη φιλικών σχέσεων. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι συνήθως
οι παίχτες επιλέγουν να παίζουν και στο διαδίκτυο µε φίλους µε τους οποίους ήδη κάνουν
παρέα ή µε τα µέλη της οικογένειάς τους, ενώ σε περίπτωση τρίτων προσώπων, σπάνια
µοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες (Uz & Cagiltay, 2015).
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
ψηφιακών παιχνιδιών, τα οποία χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία
παιδιών µε αναπηρία µε θετικά αποτελέσµατα (Saridaki, Gouscos & Meimaris, 2009).

Ε) Συγγενική σχέση
Οι πρώτοι σύντροφοι στο παιχνίδι του παιδιού είναι τα µέλη της οικογένειάς του και
ιδίως τα αδέρφια του, αν υπάρχουν. Με τα αδέρφια αναπτύσσεται µια ιδιαίτερη σχέση
συνεργασίας και ανταγωνισµού παράλληλα. Βέβαια δεν έχουν όλα τα παιδιά αδέρφια για
να παίζουν, συνήθως όµως υπάρχουν ξαδέρφια στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον µε
τα οποία συνδέονται συναισθηµατικά λόγω συγγένειας, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Κάθε
άνθρωπος λοιπόν µαθαίνει να αποδέχεται και να αγαπά τα άτοµα αυτά, µε τα οποία έρχεται
σε επαφή και µάλιστα ανάµεσα στα αδέρφια αναπτύσσονται ισχυροί δεσµοί αγάπης.
Αντίθετα τους φίλους που κάνει κάθε άτοµο, τους επιλέγει και συναναστρέφεται µαζί τους
επειδή είναι δική του επιθυµία, γι’ αυτό και αρκετοί αξιολογούν τη σχέση της φιλίας ως µία
από τις σηµαντικότερες στη ζωή του ανθρώπου (Παπαδοπούλου, 2012).
Η αξιολόγηση της συγγενικής σχέσης ποικίλει ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού.
Τα µικρά παιδιά θεωρούν πολύ σηµαντικούς τους οικογενειακούς δεσµούς και επιδιώκουν
την αλληλοεπίδραση µε οικεία συγγενικά τους πρόσωπα. Δε συµβαίνει το ίδιο όµως και
στην περίπτωση των εφήβων, οι οποίοι προτιµούν τη συναναστροφή των φίλων τους,
προσπαθώντας να ανεξαρτητοποιηθούν από τον έλεγχο του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος (Παπαδοπούλου, 2012).
Τυπικά οι φίλοι δεν είναι µέλη της ευρύτερης οικογένειας (Turnbull, και συν., 1999),
αν και δεν αποκλείεται να αναπτυχθεί φιλική σχέση µεταξύ δύο παιδιών για παράδειγµα
ανάµεσα σε ξαδέρφια, τα οποία κάθε Σαββατοκύριακο παίζουν µαζί στο σπίτι της γιαγιάς
και µοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους. Η συχνή επαφή µεταξύ συγγενών
που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία
µιας πραγµατικής φιλίας, ιδίως αν οι συναναστροφές ξεκινήσουν από µικρή ηλικία.
Στις περιπτώσεις παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
διαπιστώθηκε ότι το φιλικό τους περιβάλλον συχνά περιλαµβάνει συγγενικά τους πρόσωπα,
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ενώ ως φίλους του παιδιού τους θεωρούν και οι γονείς των παιδιών µε αναπηρία κάποια
άλλα µέλη της ευρύτερης οικογένειας (Turnbull, και συν., 2000, όπως αναφέρεται στο
Saenz, 2003).
Στ) Χώρα προέλευσης και γλώσσα οµιλίας
Τα παιδιά από µικρή ηλικία είναι ικανά να παρατηρούν ορισµένες φυλετικές
διαφορές των ανθρώπων, όπως είναι το χρώµα του δέρµατος. Παρόλα αυτά, τα µικρά παιδιά,
σύµφωνα µε έρευνα των Πανταζή και Σακελλαρίου (2005), δε δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα
σε αυτό το κριτήριο, σε αντίθεση µε τα µεγαλύτερα παιδιά και τους έφηβους. Πιθανή
εξήγηση για αυτό είναι η δυσκολία στην κατανόηση της µονιµότητας αυτών των
χαρακτηριστικών. Δηλαδή, τα µικρά παιδιά θεωρούν ότι αν κάποιος µάθει να µιλάει µια
άλλη γλώσσα, τότε αυτό αρκεί για να αλλάξει και εθνικότητα (Ντολιοπούλου, 2005).
Συνεπώς παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες, είναι πιθανό να απορριφθούν
από τα υπόλοιπα παιδιά, φαινόµενο που ενισχύεται στην περίπτωση που δεν µπορούν να
επικοινωνήσουν στην τοπική γλώσσα, καθώς η επικοινωνία είναι βασική για την
αλληλεπίδραση και την κοινωνική επαφή των ατόµων. Ο λόγος είναι το µέσο για την επαφή
των ανθρώπων και την προσαρµογή τους στο εκάστοτε περιβάλλον (Κόφφας, 2002). Στη
σύγχρονη εποχή εντούτοις, θεωρείται µεγάλο πλεονέκτηµα η γνώση ξένων γλωσσών µε
επαρκή ικανότητα επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό, σε πολλές χώρες προωθείται η εκµάθηση
ξένων γλωσσών και σε ορισµένα σχολεία η εκµάθηση δεύτερης γλώσσα, που συνήθως είναι
η αγγλική, ξεκινά ακόµα και από την ηλικία των τριών ετών.
Τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετική χώρα και έχουν διαφορετική µητρική
γλώσσα, στην αρχή είναι εύλογο να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους και
στις κοινωνικές τους συναναστροφές µε τα άλλα παιδιά. Τελικά όµως καταφέρνουν να
µάθουν τη διδασκόµενη στο σχολείο γλώσσα, το ίδιο καλά µε τη µητρική γλώσσα ή κατά
ορισµένους επιστήµονες καλύτερα από τη µητρική γλώσσα, καθώς είναι αυτή που
διδάσκονται συστηµατικά στις εκπαιδευτικές µονάδες (Slavin, 2007). Μέχρι όµως να
µάθουν να επικοινωνούν αποτελεσµατικά, είναι πιθανό να περιθωριοποιούνται από τα άλλα
παιδιά, λόγω αδυναµίας στη συνεννόηση. Σε έρευνα για τη µελέτη των παραγόντων που
παίζουν ρόλο για τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων προέκυψε ότι η στάση αγοριών και
κοριτσιών είναι η ίδια απέναντι σε παιδιά µε την ίδια χώρα καταγωγής, αλλά και σε παιδιά
προερχόµενα από διαφορετική χώρα είτε αυτά µιλούν την ίδια γλώσσα οµιλίας, είτε όχι
(Παπαδοπούλου, 2012).
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Ζ) Επιθετικότητα
Ως επιθετικότητα ορίζεται η συµπεριφορά που υιοθετείται από κάποιο άτοµο, το
οποίο είναι ο θύτης, µε στόχο την εσκεµµένη βλάβη κάποιου άλλου ατόµου, του θύµατος.
Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία, η επιθετικότητα οφείλεται στο ένστικτο του
θανάτου, το οποίο συνδέεται µε την καταστροφή, ενώ σύµφωνα µε τη θεωρία των
ενστίκτων, η επιθετικότητα είναι έµφυτη σε όλους τους ανθρώπους (Culkin & Perrotto,
2008).
Η επιθετικότητα εκφράζεται είτε µε βίαιη επίθεση, είτε προφορικά. Στην πρώτη
περίπτωση, η παρέµβαση τρίτων συνήθως είναι άµεση, ενώ η δεύτερη, η οποία αποτελεί και
τη συχνότερη µορφή επιθετικότητας έχει µεγαλύτερη διάρκεια. Μια τρίτη µορφή
επιθετικότητας είναι η αποκαλούµενη «ήσυχη επιθετικότητα», η οποία πρόκειται στην
ουσία για περιθωριοποίηση και αγνόηση προς τον άλλο. Η µορφή αυτή δεν γίνεται εύκολα
αντιληπτή (Haug - Schnabel, 1999).
Τα αγόρια εµφανίζουν επιθετική συµπεριφορά συχνότερα από τα κορίτσια. Πιθανόν
εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου αντιµετώπισης προβληµάτων και συγκρούσεων στην
παρέα. Έτσι σύµφωνα µε τη Γαλανάκη (2003), τα κορίτσια συµβιβάζονται και υποχωρούν
πιο εύκολα από τα αγόρια, τα οποία καταλήγουν συχνότερα σε βίαιες και επιθετικές
συµπεριφορές. Από τους υποστηρικτές της υπεροχής των βιολογικών παραγόντων έναντι
των περιβαλλοντικών, υποστηρίζεται ότι η επιθετικότητα οφείλεται σε γενετικούς και
ορµονικούς παράγοντες και συγκεκριµένα στις αρσενικές ορµόνες, τις οποίες διαθέτουν και
τα κορίτσια, αλλά σε χαµηλότερο ποσοστό και για το λόγο αυτό εκδηλώνουν λιγότερο
συχνά επιθετικές συµπεριφορές συγκριτικά µε τα αγόρια (Culkin & Perrotto, 2008).
Εκτός όµως, από τη συχνότητα εµφάνισης επιθετικών συµπεριφορών, διαφορά
παρατηρείται και στους τρόπους εκδήλωσής της επιθετικότητας. Τα κορίτσια εκδηλώνουν
συχνότερα µε έµµεσους τρόπους επιθετική συµπεριφορά, γι’ αυτό δεν είναι πάντα εύκολα
αντιληπτή για τους τρίτους, ενώ τα αγόρια εκδηλώνουν συχνότερα µε άµεσο τρόπο
επιθετική συµπεριφορά, η οποία γίνεται εύκολα και γρήγορα αντιληπτή (Lagerspetz,
Björkqvist, & Peltonen, 1988).
H επιθετικότητα κάποιου παιδιού είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που απωθούν τα
άλλα παιδιά να αναπτύξουν στενές φιλικές σχέσεις µαζί του µε αποτέλεσµα τα παιδιά αυτά
να περιθωριοποιούνται από την παρέα των συνοµηλίκων (Παπαδοπούλου, 2012˙ Gower,
και συν., 2001). Είναι πιθανό το παιδί προκειµένου να αντιµετωπίσει αυτήν την αποµόνωση,
να εκδηλώνει εκ νέου επιθετική συµπεριφορά στην προσπάθειά του να τραβήξει την
προσοχή και το ενδιαφέρον. Έτσι δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος και το παιδί µε
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επιθετική συµπεριφορά βρίσκεται σε αδιέξοδο. Υπάρχει ωστόσο και η αντίθετη περίπτωση,
στην οποία τα παιδιά µε επιθετική συµπεριφορά είναι ιδιαίτερα συµπαθή και δηµοφιλή,
ωστόσο αυτό συµβαίνει συνήθως µε τη λεκτική επιθετικότητα, στην οποία το παιδί
υπερασπίζεται δυναµικά µε θάρρος και θράσος την άποψή του και όχι στις βίαιες επιθετικές
συµπεριφορές (Παπαδοπούλου, 2012).
Συχνά πριν την εµφάνιση επιθετικών συµπεριφορών προηγούνται συναισθήµατα
απογοήτευσης. Τα παιδιά µε αναπηρίες και συγκεκριµένα τα παιδιά µε νοητικές αναπηρίες
ή/και πολλαπλές αναπηρίες αισθάνονται απογοήτευση λόγω των δυσκολιών στις κοινωνικές
τους αλληλεπιδράσεις και στη µαθησιακή διαδικασία, ενώ παράλληλα έχουν χαµηλά
επίπεδα ανεκτικότητας και περιορισµένες ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων (McGuire,
2001), χαρακτηριστικά που τα κάνουν επιρρεπή σε εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς.
Εκτός από τα παιδιά µε νοητικές αναπηρίες, µια άλλη κατηγορία παιδιών που είναι πιθανό
να εµφανίσει επιθετικότητα είναι τα παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες σύµφωνα µε
τους Sale και Carey (1995, όπως αναφέρεται στο Agaliotis & Kalyva, 2008). Ακόµη,
υπάρχουν έρευνες που έδειξαν ότι τις περισσότερες φορές τα θύµατα σε φαινόµενα
εκφοβισµού και επιθετικής συµπεριφοράς είναι τα παιδιά µε αναπηρίες (Bourke &
Burgman, 2010˙ Carter & Spencer, 2006˙ Misnha, 2003).

Η) Σχολική επίδοση και συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία
Κάθε άνθρωπος είναι περισσότερο ικανός σε κάποιους τοµείς και λιγότερο ικανός
σε κάποιους άλλους. Στην εκπαιδευτική πράξη στο παρελθόν ήταν συνήθης ο διαχωρισµός
των παιδιών µε βάση το επίπεδο ικανοτήτων τους. Ωστόσο πλέον έχει αποδειχθεί ότι η
συνεργασία παιδιών διαφορετικού επιπέδου ικανοτήτων είναι επωφελής για όλους
(Ντολιοπούλου, 2005).
Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά επιλέγουν φίλους, που τα καταφέρνουν εξίσου καλά
µε τα ίδια στους τοµείς ενδιαφερόντων τους. Υπάρχει δηλαδή οµοιότητα στο επίπεδο
ικανοτήτων, ενώ οµοιότητα παρατηρείται επίσης, στη γενικότερη στάση απέναντι στο
σχολείο και τη σχολική επίδοση (Γαλανάκη, 2003˙ Cole & Cole, 2000).
Η ενεργή συµµετοχή ενός παιδιού στη µαθησιακή διαδικασία εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από το επίπεδο ικανοτήτων του. Όσο καλύτερες θεωρεί ότι είναι οι επιδόσεις του,
τόσο περισσότερο προσπαθεί και συµµετέχει µε αποτέλεσµα να συνεχίσει να βελτιώνεται
και να αναπτύσσεται. Αντίθετα τα παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όπως είναι τα
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, απογοητεύονται, χάνουν την
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αυτοπεποίθησή τους και την όρεξη για µάθηση και εγκαταλείπουν τη συστηµατική
προσπάθεια. Η συνεχής αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήµατα του µαθητή που
δυσκολεύεται, τον οδηγεί σε υιοθέτηση επιθετικών και αγενών τρόπων συµπεριφοράς
(Πανταζής & Σακελλαρίου, 2005). Κάτι τέτοιο αναπόφευκτα επηρεάζει την εικόνα που
έχουν τα άλλα παιδιά για αυτόν, τα οποία είναι δυνατό να τον περιθωριοποιήσουν ή να τον
κοροϊδέψουν για τις επιδόσεις του. Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, η
απόκλιση ανάµεσα στο νοητικό δυναµικό του µαθητή και στη σχολική του επίδοση αποτελεί
κριτήριο για τη διάγνωση των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών (Παντελιάδου & Μπότσας,
2007). Δηλαδή η χαµηλή σχολική επίδοση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών µε
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. Συνεπώς υπάρχει η πιθανότητα οι µαθητές µε τέτοιου είδους
δυσκολίες να περιθωριοποιηθούν µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στη
δηµιουργία και διατήρηση των φιλικών τους σχέσεων.
Ο Καψάλης (2000), παρουσιάζει την αντίστροφη πορεία της κατάστασης, σύµφωνα
µε την οποία, το κοινωνικά αποµονωµένο παιδί χάνει το ενδιαφέρον του και εγκαταλείπει
τις προσπάθειες για ακαδηµαϊκή επιτυχία, λόγω των αρνητικών συναισθηµάτων που έχει
από τα βιώµατά του στο σχολείο. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει σχέση
ανάµεσα στην αποδοχή από τους φίλους και τη σχολική επίδοση, η οποία όµως είναι
εντονότερη

στα

παιδιά

µικρών

ηλικιών,

ενώ

δεν

παρατηρούνται

φαινόµενα

περιθωριοποίησης παιδιών που φοιτούν στο λύκειο, λόγω της σχολικής τους επίδοσης,
παρόλο που η επίδοση στο λύκειο σχετίζεται άµεσα µε τις σπουδές, την επαγγελµατική
αποκατάσταση και τη µετέπειτα κοινωνική αναγνώριση (Παπαδοπούλου, 2012).
Σε προηγούµενη έρευνα µελετήθηκε η πρόθεση επιλογής φίλου παιδιού µε καλή
σχολική επίδοση από αγόρια και κορίτσια, καθώς και η πρόθεση επιλογής φίλου παιδιού
που δυσκολεύεται και δεν έχει καλή σχολική επίδοση και διαπιστώθηκε ότι και τα δύο φύλα
επιλέγουν εξίσου εύκολα και τις δύο περιπτώσεις παιδιών. Εποµένως το φύλο δεν παίζει
ρόλο για την προτίµηση ως επικείµενου φίλου ενός παιδιού µε καλή σχολική επίδοση ή
χωρίς (Παπαδοπούλου, 2012).
Θ) Γειτνίαση
Συχνά η συνάντηση µε φίλους, ιδίως για τα µικρά παιδιά, είναι απόφαση των γονέων,
καθώς µόνα τους αδυνατούν να οργανώσουν και να παρευρεθούν σε µία φιλική συνάντηση
για παιχνίδι. Εποµένως, η συχνότητα µε την οποία ένα παιδί θα βρεθεί µε τους φίλους του
σχετίζεται άµεσα µε το καθηµερινό πρόγραµµα των γονέων (Geisthardt, και συν., 2002).
Συνεπώς, στην περίπτωση που δύο παιδιά µένουν στην ίδια γειτονιά, η οργάνωση
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συναντήσεων, έστω και για µικρή διάρκεια µπορεί να γίνει ακόµα και καθηµερινό
φαινόµενο. Παιδιά που µένουν στην ίδια γειτονιά είναι ευκολότερο να διατηρήσουν και να
εµβαθύνουν τις σχέσεις τους (Dunn, 1999), διότι όταν είναι µικρά τα παιδιά, βγαίνουν να
παίξουν µαζί σε κοντινή συνήθως απόσταση από το σπίτι τους, όπως στο κοντινότερο πάρκο
ή σχολείο κ.α. Από έρευνα που έγινε σε γονείς σχετικά µε τις φιλικές συναναστροφές των
παιδιών τους, προέκυψε ότι οι περισσότεροι γονείς δηλώνουν ως πρώτη επιθυµητή επιλογή
χώρου για παιχνίδι το δικό τους σπίτι, ενώ ακολουθεί το σπίτι του φίλου και έπονται τα
πάρκα και οι παιδικές χαρές, παρόλο που οι περισσότεροι δήλωσαν ότι το παιδί τους
γνώρισε τον πιο στενό του φίλο σε περιβάλλον εκτός σχολείου και γειτονιάς, δίνοντας σαν
παράδειγµα την περίπτωση της οικογενειακής επίσκεψης (Yu και συν., 2011).
Παιδιά που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές έχουν λιγότερες επαφές µε
φίλους συγκριτικά µε τα παιδιά που µένουν σε γειτονιές και έχουν τους φίλους τους κοντά,
ωστόσο η γειτνίαση δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και τη συχνή επαφή των παιδιών. Παρ’
όλα αυτά είναι ένας σηµαντικός παράγοντας ιδίως για τα µικρά παιδιά ή τα παιδιά µε
κινητικές αναπηρίες, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους το
περνούν εντός των ορίων της γειτονιάς τους (Geisthardt, και συν., 2002). Εξίσου σηµαντικός
παράγοντας, αλλά όχι επαρκής, χαρακτηρίζεται η γειτνίαση τόσο από τη Γαλανάκη, (2003)
όσο και από τους Cole και Cole, (2000), καθώς για τις παιδικές φιλίες θεωρείται ότι παίζει
ρόλο η διάρκεια και η ευκολία στις συναντήσεις των µελών της παρέας, ώστε να αναπτυχθεί
οικειότητα και αµοιβαιότητα µεταξύ τους. Επιπλέον για τα παιδιά µε αναπηρίες, τα φυσικά
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της γειτονιάς τους παίζουν ρόλο στη σύναψη φιλικών
σχέσεων (Geisthardt, και συν., 2002).
Ι) Νέο µέλος στην παρέα
Πιθανός παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις των παιδιών ως προς την επιλογή
των φίλων τους είναι και το αν το παιδί είναι καινούριο στο σχολείο ή στη γειτονιά ή
γενικότερα στην παρέα. Το παιδί αυτό, πιθανόν να µην έχει κάποιο οικείο άτοµο στο νέο
του περιβάλλον. Αυτό µπορεί να συµβεί κατά τη µετάβαση του παιδιού από τη µία βαθµίδα
εκπαίδευσης στην επόµενη (Μπαγάκης, Διδάχου, Βαλµάς, Λουµάκου & Ποµώνης, 2006) ή
για παράδειγµα στην περίπτωση που η οικογένεια για επαγγελµατικούς λόγους των γονέων
µετακοµίσει σε µία άλλη πόλη και το παιδί κάνει εγγραφή σε νέο σχολείο. Υπάρχουν παιδιά
που προσαρµόζονται σε νέα περιβάλλοντα εύκολα και δε δυσκολεύονται να διευρύνουν τις
κοινωνικές τους επαφές, ώστε να αποκτήσουν στενούς φίλους σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Ωστόσο, κάποια άλλα άτοµα δυσκολεύονται περισσότερο να δηµιουργήσουν
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νέους φίλους, ιδίως αν αυτό σηµαίνει να προσπαθήσουν να γίνουν µέλη µιας ήδη
υπάρχουσας φιλικής παρέας (Παπαδοπούλου, 2012).
Τα παιδιά ηλικίας µικρότερης των τεσσάρων ετών, δε δυσκολεύονται να παίξουν
µαζί µε άλλα παιδιά, ακόµα και αν τα βλέπουν πρώτη φορά. Αυτό εξηγείται από το γεγονός
ότι το παιχνίδι σε αυτήν την ηλικία είναι συνήθως παράλληλο. Δηλαδή το «παίζω µαζί» σε
αυτήν την ηλικία, συνήθως σηµαίνει παίζω δίπλα ή κοντά στον άλλο και µπορεί να κάνουµε
το ίδιο πράγµα, αλλά δεν υπάρχει συνεργασία και άµεση αλληλεπίδραση (Παπαδάτος,
2000). Αντίθετα, τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας αρχίζουν να επιδιώκουν την ύπαρξη
εµπιστοσύνης µε τα άτοµα που επιλέγουν να παίξουν και να αλληλοεπιδράσουν γενικότερα,
µε αποτέλεσµα να είναι επιφυλακτικά στην υποδοχή νέων µελών στην φιλική παρέα
(Παπαδοπούλου, 2012).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τους Baron-Cohen και Wheelwright (2003),
προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει πως τα κορίτσια δείχνουν περισσότερη συναισθηµατική
ευαισθησία ως προς την υποδοχή νέων παιδιών στην οµάδα, εποµένως αρχικά τα κορίτσια
είναι πιθανότερο να επιδιώξουν τη γνωριµία σε πρώτη φάση µε το νέο στην παρέα παιδί.
Ια) Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Σε προηγούµενες µελέτες διερευνήθηκαν οι σχέσεις και οι φιλίες που αναπτύσσονται
µεταξύ παιδιών µε αναπηρίες και παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Guralnick, και συν., 1995˙
Turnbull, και συν., 1999), όπου διαφαίνονται τα οφέλη µιας τέτοιας αλληλεπίδρασης, η
οποία συχνά γίνεται µε την υποβοήθηση και την παρακίνηση των γονέων των παιδιών,
καθώς ορισµένα παιδιά µε αναπηρίες είναι δυνατό να χρειάζονται την υποστήριξη των
γονέων τους για τη δηµιουργία και διατήρηση των κοινωνικών τους επαφών. Ωστόσο, η
ενθάρρυνση των παιδιών µε και χωρίς αναπηρίες για αλληλεπίδραση µεταξύ τους θα πρέπει
να διασφαλιστεί ότι γίνεται χωρίς εξαναγκασµό και να είναι γενική παρέχοντας ευκαιρίες
για συναναστροφή και όχι εστιασµένη για σύναψη φιλικού δεσµού µε κάποιο συγκεκριµένο
άτοµο (Turnbull, και συν., 1999).
Ο βαθµός αποδοχής του παιδιού µε αναπηρίες σχετίζεται, όπως έχει διαπιστωθεί,
από το είδος της αναπηρίας. Δηλαδή υπάρχει µια ιεράρχηση στις προτιµήσεις σχετικά µε τις
δυσκολίες και αναπηρίες που µπορεί να αντιµετωπίζει ο ενδεχόµενος φίλος. Συγκεκριµένα
διαπιστώθηκε µικρότερη αποδοχή όταν η αναπηρία είναι νοητική συγκριτικά µε αναπηρίες
που αφορούν για παράδειγµα χρόνιες ασθένειες, όπως διαβήτης (Gordon, και συν., 2005).
Επιπλέον οι Geisthardt και συν. (2002) αναφέρουν ότι και η πλειοψηφία των γονέων των
παιδιών τυπικής ανάπτυξης ήταν περισσότερο δεκτικοί µε τη συµπερίληψη στη σχολική
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τάξη παιδιών µε φυσικού τύπου αναπηρίες, παρά παιδιών µε σοβαρές νοητικές αναπηρίες,
συναισθηµατικές διαταραχές και προβλήµατα συµπεριφοράς.
Παρά το πλεονέκτηµα όµως, που φαίνεται να έχουν τα παιδιά µε φυσικού τύπου
αναπηρίες λόγω αυτής της ιεράρχησης στις προτιµήσεις, µε παλαιότερη έρευνα
διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ της συµµετοχής παιδιών σε αθλητικές
δραστηριότητες και της ικανότητας να συνάπτουν φιλικές σχέσεις. Αυτό εξηγείται διότι
µέσα από τη συµµετοχή σε αθλητικές οµάδες τα παιδιά µπορούσαν να αναπτύξουν τις
κοινωνικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα είχαν περισσότερες ευκαιρίες για νέες
γνωριµίες

(Page, 2005). Συνεπώς παιδιά µε κινητικές αναπηρίες είναι πιθανό να

µειονεκτούν σε θέµατα σύναψης και διατήρησης φιλικών σχέσεων από αυτήν την οπτική
γωνία σε σύγκριση µε παιδιά χωρίς κινητικές αναπηρίες.
Aπό παλαιότερες έρευνες διαπιστώθηκε ότι σύµφωνα µε τους γονείς παιδιών µε
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, τα παιδιά τους ήταν πιθανότερο να επιλέξουν νεαρότερα
παιδιά για φίλους τους (Wiener & Schneider, 2002), ίσως λόγω των δυσκολιών που µπορεί
να αντιµετωπίζουν στις κοινωνικές τους συναναστροφές. Ωστόσο συγκριτικά µε τα παιδιά
χωρίς ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, δεν είναι πιθανότερο να έχουν φίλους µε ειδικές
µαθησιακές δυσκολίες (Wiener & Schneider, 2002), παρόλο που όπως αναφέρθηκε σε
προηγούµενο σηµείο της εργασίας αυτής τα παιδιά γενικά τείνουν να επιλέγουν µαθητές µε
όµοια χαρακτηριστικά και παρόµοιο επίπεδο σχολικής επίδοσης (Γαλανάκη, 2003˙ Cole &
Cole, 2000).
Οι δυσκολίες που εµφανίζουν τα παιδιά αυτά κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο,
επηρεάζει αναπόφευκτα και την ψυχολογική τους κατάσταση, καθώς η συνεχής αποτυχία
που βιώνουν οδηγεί στην απώλεια κινήτρων για περεταίρω προσπάθεια µε αποτέλεσµα να
χρειάζονται συχνά ψυχολογική και συµβουλευτική υποστήριξη (Μαριδάκη-Κασσωτάκη,
2011). Όπως αναφέρθηκε, τα παιδιά µε δυσλεξία, συχνά δυσκολεύονται κατά τη µετάφραση
της γλώσσας σε σκέψη και της σκέψης σε γλώσσα (Αγαλιώτης, 2011). Συνεπώς τα παιδιά
αυτά αντιµετωπίζουν προβλήµατα στον τοµέα της επικοινωνίας και κατ’ επέκταση στην
ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, άρα για τα παιδιά αυτά η διατήρηση των φιλικών σχέσεων
αποτελεί πρόκληση και είναι συχνότερα κοινωνικά αποµονωµένα συγκριτικά µε παιδιά
χωρίς ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (Emerson & McVilly, 2004).
Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη για την αποσαφήνιση των αιτιών που µπορεί να συµβαίνει
αυτό ξεκινώντας από τη µελέτη των επιλογών των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες, οι οποίες είναι πιθανό να αξιολογούνται µε διαφορετικό τρόπο, όσον
αφορά τους ενδεχόµενους φίλους τους συγκριτικά µε τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
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ανάγκες ή/και αναπηρίες. Ακόµη επιδιώκεται να εντοπιστούν διαφορές στην επιλογή φίλων
µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες.

1.5 Σκοπός έρευνας και διερευνητικά ερωτήµατα
Όπως διαπιστώθηκε από την προηγηθείσα βιβλιογραφική θεώρηση τα παιδιά µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες συχνά έχουν περιορισµένες κοινωνικές
συναναστροφές συγκριτικά µε τους συνοµήλικούς τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες, ενώ επίσης, παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαδικασία σύναψης και
διατήρησης φιλικών δεσµών και έχουν λιγότερους φίλους (Emerson & McVilly, 2004˙
Gordon, και συν., 2005˙ Laws & Kelly, 2005˙ Saenz, 2003˙ Yu, και συν., 2011). Επιπλέον
οι Wiener και Schneider (2002) επισηµαίνουν ότι τα αγόρια µε ειδικές µαθησιακές
δυσκολίες είχαν λιγότερους στενούς φίλους συγκριτικά µε τα κορίτσια. Για τους λόγους
αυτούς σχεδιάζονται προγράµµατα και γίνονται παρεµβάσεις, ώστε να αναπτύξουν τα
παιδιά αυτά τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Ακόµη, στα πλαίσια της συµπερίληψης όλων
των µαθητών στη γενική τάξη, υλοποιούνται προγράµµατα για αποδοχή της
διαφορετικότητας µε συνήθη στόχο την αρµονική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την
αποδοχή της µειοψηφίας από την πλειοψηφία. Ωστόσο δεν αρκεί αυτό, καθώς χρειάζεται
αµοιβαία αποδοχή. Συνεπώς για να αναπτυχθεί µια φιλική σχέση πρέπει το παιδί που
επιλέγει το άτοµο που θέλει για φίλο του, να επιλεχθεί ταυτόχρονα από αυτό για τον ίδιο
σκοπό προκειµένου να δηµιουργηθεί αµοιβαίος φιλικός δεσµός. Εποµένως εκτός από τις
κοινωνικές δεξιότητες, παίζουν ρόλο στη διαδικασία σύναψης φιλικών σχέσεων και οι
προτιµήσεις του ατόµου. Έτσι προκύπτει το ερώτηµα σχετικά µε το αν τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι λιγότερο δεκτικά απέναντι σε ορισµένα
χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται περισσότερο επιλεκτικά απέναντι στους
επικείµενους φίλους τους. Είναι πιθανό οι δυσκολίες που τα ίδια αντιµετωπίζουν σε
συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητές τους να τα ωθούν, ώστε να επιζητούν φίλους µε όσο το
δυνατόν πιο κοινότυπα χαρακτηριστικά. Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η εξέταση
αυτού του ζητήµατος δίνοντας απαντήσεις στα εξής διερευνητικά ερωτήµατα:
-

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ως χαρακτηριστικό του ατόµου
επηρεάζουν την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων;
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-

Διαφοροποιούνται οι επιλογές αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες στην ανάπτυξη των φιλικών τους σχέσεων;

Επιχειρείται λοιπόν η διερεύνηση όλων των παραγόντων που παίζουν ρόλο στη
διαδικασία επιλογής φίλων µε σύγκριση των προτιµήσεων των παιδιών µε και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, καθώς και η σύγκριση των προτιµήσεων αγοριών
και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μεθοδολογία έρευνας
2.1 Το δείγµα της έρευνας
Η επιλογή του δείγµατος στην παρούσα έρευνα έγινε µε τη µέθοδο της βολικής
δειγµατοληψίας. Με τη βολική δειγµατοληψία η συλλογή των δεδοµέων γίνεται άµεσα και
εύκολα µε επιλογή συµµετεχόντων που είναι άµεσα διαθέσιµοι. Συγκεκριµένα στις
περιπτώσεις ακαδηµαϊκών ερευνών το δείγµα συνήθως αποτελείται από µαθητές, φοιτητές
ή εκπαιδευτικούς σε τάξεις που συγκροτήθηκαν και λειτουργούν την εκάστοτε χρονική
περίοδο (Ferber, 1977). Στις περιπτώσεις, στις οποίες τα δεδοµένα συλλέγονται µε βολική
δειγµατοληψία, ωστόσο, τα αποτελέσµατα δε µπορούν να γενικευθούν παρά µόνο σε οµάδες
ανθρώπων µε ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά του δείγµατος.
Το δείγµα της έρευνας αυτής αποτελείται από 51 µαθητές που φοιτούν σε δηµόσια
Δηµοτικά σχολεία του Νοµού Φλώρινας και του Νοµού Θεσσαλονίκης ηλικίας 6 έως 12
ετών, από τους οποίους οι 31 είναι αγόρια και οι 20 είναι κορίτσια (βλ. Γράφηµα 1).
Πίνακας 1: Φύλο Συµµετεχόντων
Φύλο

Συχνότητα

Ποσοστό

Αγόρι

31

60,8

Κορίτσι

20

39,2

Σύνολο

51

100

Γράφηµα 1: Φύλο συµµετεχόντων
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Όπως φαίνεται, τα αγόρια που πήραν µέρος στην έρευνα αυτή ήταν περισσότερα
από τα κορίτσια φτάνοντας το 60,8%, ενώ το ποσοστό των κοριτσιών που συµµετείχαν στην
έρευνα είναι 39,2% (βλ. Πίνακας 1).
Αναφορικά µε τις ηλικίες των παιδιών που πήραν µέρος στην έρευνα, οι µαθητές
ηλικίας 6 ετών ήταν οι λιγότεροι αριθµητικά από κάθε άλλη ηλικιακή οµάδα µε ποσοστό
3,9% και ακολουθούν οι µαθητές ηλικίας 12 ετών µε 5,9% (βλ. Πίνακας 2). Η
πολυπληθέστερη ηλικιακή οµάδα ήταν αυτή των 10 ετών µε ποσοστό 21,6% και
ακολουθούν οι µαθητές 11 ετών µε 19,6%. Έπονται οι µαθητές ηλικίας 7 ετών µε 17,6%,
ενώ ακολουθούν µε ίδιο ποσοστό συµµετοχής οι ηλικιακές οµάδες των 8 και 9 ετών στις
οποίες το ποσοστό ανέρχεται στο 15,7% (βλ. Πίνακας 2˙ Γράφηµα 2).
Πίνακας 2: Ηλικία Συµµετεχόντων
Ηλικία

Συχνότητα

Ποσοστό

6

2

3,9

7

9

17,6

8

8

15,7

9

8

15,7

10

11

21,6

11

10

19,6

12

3

5,9

Σύνολο

51

100

Γράφηµα 2: Ηλικία Συµµετεχόντων
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9 ετών
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10 ετών 11 ετών 12 ετών

Επιπλεόν οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι
συνολικά 21 από το σύνολο των 51 συµµετεχόντων, ενώ οι υπόλοιποι 30 είναι µαθητές
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (βλ. Πίνακας 3).
Πίνακας 3: Εκπαιδευτικές ανάγκες
Εκπαίδευση

Συχνότητα

Ποσοστό

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

21

41,2

30

58,8

51

100

ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Σύνολο

Από το σύνολο των 21 µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες,
οι 5 είναι κορίτσια, ενώ ο αριθµός των αγοριών είναι υπερτριπλάσιος φτάνοντας τα 16
άτοµα. Τα κορίτσια δηλαδή, αποτελούν λιγότερο από το ¼ του συνολικού πληθυσµού και
συγκεκριµένα φτάνουν το 23,8%, ενώ τα αγόρια αποτελούν το 76,2% του πληθυσµού του
δείγµατος (βλ. Πίνακας 4).
Πίνακας 4: Φύλο στον πληθυσµό παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες
Φύλο

Συχνότητα

Ποσοστό

Αγόρι

16

76,2

Κορίτσι

5

23,8

Σύνολο

21

100

Επιπλέον, η µεγάλη πλειοψηφία των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
παρακολουθεί κάποιες ώρες µαθήµατα στα τµήµατα ένταξης. Συγκεκριµένα το ποσοστό
ανέρχεται στο 90,48%, ενώ το υπόλοιπο 9,52% έχει εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης στο
τµήµα της γενικής τάξης (βλ. Πίνακας 5).
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Πίνακας 5: Εκπαίδευση παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Εκπαίδευση

Συχνότητα

Ποσοστό

Παράλληλη στήριξη

2

9,52

Τµήµα ένταξης

19

90,48

Σύνολο

21

100

Τέλος, αναφορικά µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες των
συµµετεχόντων, σηµειώνεται ότι από το σύνολο των 21 µαθητών, οι 19 παρουσιάζουν
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, 1 µαθητής έχει προβλήµατα ακοής και 1 µαθητής πάσχει από
χρόνιο νόσηµα.

2.2 Ερευνητική στρατηγική και εργαλείο έρευνας
Η έρευνα αυτή είναι µία έρευνα για τον έλεγχο υποθέσεων µε ποσοτική ανάλυση
των δεδοµένων, εποµένως εντάσσεται στις ποσοτικές µεθόδους έρευνας. Για τη διεξαγωγή
της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο βασίστηκε σε
ερωτηµατολόγιο προηγούµενης έρευνας, που διεξήχθη για τη διερεύνηση παραγόντων
επιλογής φίλων το 2008 στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης υπό
την εποπτεία του κ. Λιναρδάκη (Παπαδοπούλου, 2012). Το ερωτηµατολόγιο περιείχε 57
ερωτήσεις από τις οποίες οι 27 αφορούσαν τους παράγοντες φιλίας που σχετίζονται µε την
εµφάνιση και τα ατοµικά χαρακτηριστικά του ατόµου, οι 4 εξέταζαν τον παράγοντα της
συγγένειας και οι υπόλοιπες 26 αφορούσαν κοινωνικά κριτήρια.

2.3 Διαδικασία
Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού ακαδηµαϊκού εξαµήνου του
έτους 2017 και διήρκησε 6 µήνες, ενώ ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής των
δεδοµένων ήταν δύο νοµοί της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριµένα ο Νοµός Φλώρινας και
ο Νοµός Θεσσαλονίκης.
Για τη συλλογή των δεδοµένων, σε κάθε ερώτηση παρουσιάζονταν στον
συµµετέχοντα δύο πιθανοί επικείµενοι φίλοι µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ο καθένας,
από τους οποίους εκαλείτο να διαλέξει ποιον θα επέλεγε για φίλο του. Κάθε ερώτηση
συνοδευόταν από µία κάρτα, στην οποία παρουσιάζονταν οι δύο πιθανές επιλογές. Δινόταν
η δυνατότητα στο µαθητή να επιλέξει και τις δύο επιλογές για να καλυφθεί η περίπτωση
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κατά την οποία τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονταν δεν αποτελούσαν µειονεκτήµατα
ως προς την επιλογή φίλων, εποµένως ο ερωτώµενος δεν είχε προτίµηση της µιας
περίπτωσης έναντι της άλλης. Ακόµη υπήρχε η δυνατότητα να απορρίψει κάποιος µαθητής
και τις δύο επιλογές, ώστε να καλυφθεί η πιθανότητα κατά την οποία τα χαρακτηριστικά
που παρουσιάζονταν τόσο στη µία επιλογή, όσο και στην άλλη να κρίνονταν ως
µειονεκτήµατα από τον ερωτώµενο.
Αρχικά, ο ερευνητής αφού εξηγούσε στον συµµετέχοντα τη διαδικασία, έκανε
προφορικά τις ερωτήσεις, δείχνοντας παράλληλα και την κάρτα που συνόδευε την κάθε
ερώτηση. Στις κάρτες αυτές ο µαθητής είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί οπτικά τα
χαρακτηριστικά των επιλογών που του παρουσιάζονταν, πέρα από την ακουστική
πληροφορία που ελάµβανε µε την ερώτηση που του ετίθετο από τον ερευνητή. Αυτό γινόταν
για να διευκολυνθούν και τα παιδιά που αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην αναγνωστική
διαδικασία ή αυτά τα οποία προσελάµβαναν και κατανοούσαν καλύτερα τις οπτικές από τις
ακουστικές πληροφορίες. Δινόταν στο µαθητή ο χρόνος να σκεφτεί τις πιθανές επιλογές και
να δώσει την απάντησή του, την οποία κατέγραφε στη συνέχεια ο ερευνητής.
Λόγω του µεγάλου µεγέθους του ερωτηµατολογίου και της πιθανής αδυναµίας για
ολοκλήρωσή του από όλους τους µαθητές και λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο χρήσης του
ερωτηµατολογίου από τους κατασκευαστές, ετίθεντο στον κάθε συµµετέχοντα 14 ερωτήσεις
της κατηγορίας των ατοµικών χαρακτηριστικών και της εµφάνισης, 4 ερωτήσεις για την
εξέταση του παράγοντα της συγγένειας και 13 ερωτήσεις της κατηγορίας των κοινωνικών
κριτηρίων.
Ο χρόνος συλλογής των απαντήσεων ήταν περίπου 15 λεπτά για τον κάθε
συµµετέχοντα. Ο τόπος διεξαγωγής του ερωτηµατολογίου ήταν ένα δωµάτιο, όπου
παρευρίσκονταν µόνο ο ερευνητής και ο συµµετέχων.

2.4 Ανάλυση δεδοµένων
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν, επεξεργάσθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά µε το
πρόγραµµα SPSS Statistics 13.0.
Κάθε επιλογή από τους παράγοντες που µελετήθηκαν, καταχωρήθηκε ως µία
ξεχωριστή µεταβλητή, η τιµή της οποίας για κάθε συµµετέχοντα ήταν το ποσοστό αποδοχής
της συγκεκριµένης επιλογής µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για
παράδειγµα αν ένα παιδί επέλεξε τρεις φορές την καρτέλα µε χαρακτηριστικό «φοράει
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γυαλιά» από τις εννέα συνολικά ερωτήσεις µε το χαρακτηριστικό αυτό, καταγράφεται στη
συγκεκριµένη µεταβλητή η τιµή 33,33.
Έπειτα επιχειρήθηκε η διερεύνηση της επίδρασης της ύπαρξης ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών ως προς τους σηµαντικότερους παράγοντες που
επηρεάζουν την επιλογή των φίλων των παιδιών. Έτσι γίνεται έλεγχος t-Test για δύο
ανεξάρτητα δείγµατα µε ανεξάρτητη µεταβλητή το αν ο συµµετέχων έχει ή όχι ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και εξαρτηµένη µεταβλητή την κάθε επιλογή των
παραγόντων για την επιλογή των επικείµενων φίλων στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις
ακολουθούν κανονική κατανοµή. Στις περιπτώσεις όπου δε διαπιστώνεται κανονική
κατανοµή, πραγµατοποιείται µη παραµετρικός έλεγχος µε το Mann-Whitney U test.
Στη συνέχεια ελέγχεται η τιµή p ορίζοντας ως επίπεδο σηµαντικότητας την τιµή
0,05. Εάν διαπιστωθεί ότι το p είναι µικρότερο από το επίπεδο σηµαντικότητας, τότε
θεωρείται ότι η τιµή της ανεξάρτητης µεταβλητής, δηλαδή το αν ο συµµετέχων έχει ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρίες επηρεάζει την επιλογή του, όσον αφορά την
εξαρτηµένη µεταβλητή που εξετάζεται. Στην περίπτωση αυτή συνεπώς θεωρείται πως
υπάρχει αξιόλογη διαφορά στις επιλογές που κάνουν τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες συγκριτικά µε αυτά που δεν έχουν. Αντίθετα, εάν το p είναι
µεγαλύτερο από το προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας, τότε η ύπαρξη ή όχι ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών δεν επηρεάζει την επιλογή του παιδιού ως προς
την επιλογή που εξετάζεται.
Οµοιοτρόπως εξετάζονται οι διαφορές στις µέσες τιµές µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών στον πληθυσµό των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες,
όπου ανεξάρτητη µεταβλητή είναι το φύλο και εξαρτηµένη µεταβλητή η κάθε επιλογή των
προαναφερθέντων παραγόντων.
Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της κλίµακας υπολογίστηκε η τιµή Cronbach’s
Alpha η οποία βρέθηκε ίση µε 0,818. Εφόσον η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη από 0,7,
θεωρείται ότι υπάρχει συνέπεια των απαντήσεων που δόθηκαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αποτελέσµατα της έρευνας
3.1 Μελέτη επίδρασης της αναπηρίας ως χαρακτηριστικό του ατόµου στη
διαδικασία ανάπτυξης φιλικών σχέσεων µεταξύ των παιδιών µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αρχικά διερευνάται η επίδραση της αναπηρίας ως χαρακτηριστικό του ατόµου στη
διαδικασία ανάπτυξης φιλικών σχέσεων.
3.1.1 Το φύλο ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αναφορικά µε τις προτιµήσεις των παιδιών για σύναψη φιλικών σχέσεων µε παιδιά
ίδιου φύλου στην κατηγορία των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες,
ο µέσος όρος ανέρχεται στο 63,93% µε τυπική απόκλιση 17,35 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 66,49%
µε τυπική απόκλιση 19,34 µονάδες. Η µέγιστη τιµή και για τις δύο κατηγορίες παιδιών είναι
το 100%, ενώ η ελάχιστη για την πρώτη κατηγορία φτάνει το 37,5% και για τη δεύτερη το
22,22% (βλ. Πίνακας 6). Εποµένως τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες συγκεντρώνουν µεγαλύτερο ποσοστό µέσου όρου στην επιλογή παιδιού ίδιου
φύλου για φίλο τους κατά 2,56 ποσοστιαίες µονάδες, συγκριτικά µε τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Πίνακας 6: Επιλογή παιδιού ίδιου φύλου
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

63,93

17,35

37,50

100

30

66,49

19,34

22,22

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
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Μετά

από

έλεγχο

κανονικότητας

διαπιστώθηκε

οµοιογένεια,

εποµένως

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα από τον οποίο προέκυψε
p=0,630 (t=-0,485 και df=49), δηλαδή p>0,05 (βλ. Πίνακας 7). Άρα οι πιθανότητες να
επιλεγεί ένα παιδί ίδιου φύλου είναι περίπου οι ίδιες για τα παιδιά µε και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς η διαφορά που προέκυψε δε θεωρείται στατιστικά
σηµαντική.
Πίνακας 7: T-test για την επιλογή παιδιού ίδιου φύλου
t

df

p

-0,485

49,000

0,630

Στη συνέχεια εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού διαφορετικού φύλου. Τα
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επέλεξαν παιδί διαφορετικού
φύλου για φίλο τους σχεδόν στο 1/3 των περιπτώσεων, ενώ τα παιδιά χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες σε λίγο λιγότερες από τις µισές περιπτώσεις (βλ. Πίνακας 8). Η
µέγιστη τιµή των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανέρχεται στο 94,44%, ενώ
στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 62,50%. Όσον
αφορά τις ελάχιστες τιµές, και στις δύο κατηγορίες παιδιών το ποσοστό είναι 0% (βλ.
Πίνακας 8).
Πίνακας 8: Επιλογή παιδιού διαφορετικού φύλου
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

33,63

16,28

0

62,50

30

46,47

26,91

0

94,44

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Αφού έγινε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε κανονική κατανοµή των
παρατηρήσεων, ακολούθησε ο έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα. Από τον έλεγχο
αυτόν προέκυψε p=0,039 (t=-2,117 και df=48,163) (βλ. Πίνακας 9).
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Πίνακας 9: T-test για την επιλογή παιδιού διαφορετικού φύλου
t

df

p

-2,117

48,163

0,039

Επειδή το p<0,05 η διαφορά των 12,34 ποσοστιαίων µονάδων στις µέσες τιµές των
δύο κατηγοριών θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τα παιδιά χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν µε µεγαλύτερη ευκολία ένα παιδί
διαφορετικού φύλου για φίλο τους, συγκριτικά µε τα παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες.
3.1.2 Η ηλικία ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες επέλεξαν ένα παιδί
µικρότερης ηλικίας για φίλο τους σε ποσοστό 38,50% µε τυπική απόκλιση 20,88 µονάδες.
Το αντίστοιχο ποσοστό για τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
είναι 57,11% µε τυπική απόκλιση 24,15 µονάδες. Η µέγιστη τιµή της πρώτης κατηγορίας
είναι το 66,67% και η ελάχιστη το 0%. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία η µέγιστη τιµή είναι το
100% και η ελάχιστη το 0% (βλ. Πίνακας 10).
Πίνακας 10: Επιλογή µικρότερου παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

38,50

20,88

0

66,67

30

57,11

24,15

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε
οµοιογένεια, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, στο οποίο
p=0,006 (t=-2,861 και df=49), δηλαδή p<0,05 (βλ. Πίνακας 11). Αυτό σηµαίνει ότι οι µέσοι
όροι των δύο κατηγοριών εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά, η οποία ισούται µε
18,61 ποσοστιαίες µονάδες. Εποµένως το αν ένα παιδί έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες επηρεάζει το αν θα επιλέξει ένα µικρότερο παιδί για φίλο του, µε τα παιδιά
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χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες να επιλέγουν ευκολότερα µικρότερους
ηλικιακά φίλους.
Πίνακας 11: T-test για την επιλογή µικρότερου παιδιού
t

df

p

-2,861

49,000

0,006

Στη συνέχεια εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού ίδιας ηλικίας ως πιθανού
φίλου. Η επιλογή αυτή για την κατηγορία των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες συγκεντρώνει ποσοστό ίσο µε 57,57 ποσοστιαίες µονάδες µε τυπική
απόκλιση 20,47 µονάδες, µέγιστη τιµή 80% και ελάχιστη τιµή 0%. Στην κατηγορία των
παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες η επιλογή αυτή ανέρχεται στο
65,07% κατά µέσο όρο, µε τυπική απόκλιση 23,44 µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και
ελάχιστη τιµή 0% (βλ. Πίνακας 12).
Πίνακας 12: Επιλογή παιδιού ίδιας ηλικίας
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

57,57

20,47

0

80

30

65,07

23,44

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε ανοµοιογένεια,
εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ δύο ανεξάρτητων δειγµάτων. Στο Mann-Whitney
U test το p ισούται µε 0,161 µονάδες. Δηλαδή p>0,05, άρα η διαφορά των 7,5 ποσοστιαίων
µονάδων των µέσων όρων για την επιλογή παιδιού ίδιας ηλικίας µεταξύ παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και χωρίς δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Αυτό
σηµαίνει ότι τόσο τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όσο και αυτά
χωρίς, επιλέγουν στον ίδιο βαθµό ένα παιδί ίδιας ηλικίας µε αυτά για φίλο τους.
Τελικώς, αναφορικά µε τον παράγοντα της ηλικίας εξετάστηκε η περίπτωση
επιλογής µεγαλύτερου παιδιού ως επικείµενου φίλου. Από τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιλέγουν κατά µέσο όρο
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µεγαλύτερο παιδί για φίλο τους στις µισές περίπου περιπτώσεις και συγκεκριµένα σε
ποσοστό 48,89% µε τυπική απόκλιση 24,68 µονάδες. Η αντίστοιχη τιµή για τα παιδιά µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι κατά 2,76 ποσοστιαίες µονάδες
µικρότερη µε τυπική απόκλιση 19,69 µονάδες. Η µέγιστη τιµή για την πρώτη κατηγορία
παιδιών είναι 100% και η ελάχιστη 14,29%, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία παιδιών οι τιµές
είναι 83,33% και 0% αντίστοιχα (βλ. Πίνακας 13).
Πίνακας 13: Επιλογή µεγαλύτερου παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

46,13

19,69

0

83,33

30

48,89

24,68

14,29

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Μετά την πραγµατοποίηση ελέγχου κανονικότητας διαπιστώθηκε κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων και ακολούθως έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα. Από τον έλεγχο προέκυψε p µεγαλύτερο από το προκαθορισµένο επίπεδο
σηµαντικότητας των 0,05 µονάδων και συγκεκριµένα βρέθηκε p=0,672 (t=-0,426 και df=49)
(βλ. Πίνακας 14).
Πίνακας 14: T-test για την επιλογή µεγαλύτερου παιδιού

t

df

p

-0,426

49,000

0,672

Συνεπώς η ύπαρξη ή µη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών δεν
επηρεάζει την επιλογή κάποιου µεγαλύτερου παιδιού για σύναψη φιλικής σχέσης.
3.1.3 Το χρώµα του δέρµατος ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε
και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επέλεξαν παιδί µε το
ίδιο χρώµα δέρµατος µε αυτά σε ποσοστό 61,88% µε τυπική απόκλιση 31,79 µονάδες. Το
αντίστοιχο ποσοστό για τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 54,65% µε
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τυπική απόκλιση 20,09 µονάδες. Διαπιστώνεται συνεπώς διαφορά 7,23 ποσοστιαίων
µονάδων (βλ. Πίνακας 15). Για την αξιολόγηση αυτής της διαφοράς έγινε έλεγχος T-test για
δύο ανεξάρτητα δείγµατα, αφού προηγήθηκε έλεγχος κανονικότητας στον οποίο
διαπιστώθηκε οµοιογένεια.
Πίνακας 15: Επιλογή παιδιού µε ίδιο χρώµα δέρµατος
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

61,88

31,79

0

100

30

54,65

20,09

20

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Από το T-test προέκυψε ότι p=0,364 (t=0,921 και df=31,071) (βλ. Πίνακας 16).
Δηλαδή p>0,05, εποµένως το αν το παιδί έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
δεν επηρεάζει το αν θα επιλέξει ένα παιδί µε ίδιο χρώµα δέρµατος µε αυτό για φίλο του.

Πίνακας 16: T-test για την επιλογή παιδιού µε ίδιο χρώµα δέρµατος
t

df

p

0,921

31,071

0,364

Στη συνέχεια εξετάστηκε η επιλογή παιδιού µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος ως
πιθανός φίλος. Στην επιλογή αυτή, ο µέσος όρος στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 35,21% µε τυπική απόκλιση 28,79 µονάδες, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι
κατά 24,62 ποσοστιαίες µονάδες µεγαλύτερο και ανέρχεται στο 59,83% µε τυπική απόκλιση
21,79 µονάδες. Η µέγιστη τιµή και στις δύο κατηγορίες είναι 100% και η ελάχιστη για τα
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 0%, ενώ για τα παιδιά χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 25% (βλ. Πίνακας 17). Αυτό σηµαίνει
ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί στον πληθυσµό των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες που δεν επέλεξε σε καµία περίπτωση παιδί µε διαφορετικό χρώµα
δέρµατος για φίλο του. Αντίθετα στον πληθυσµό των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
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ανάγκες ή/και αναπηρίες, όλα τα παιδιά επέλεξαν τουλάχιστον µία φορά ένα παιδί µε
διαφορετικό χρώµα δέρµατος για φίλο τους.
Πίνακας 17: Επιλογή παιδιού µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

35,21

28,79

0

100

30

59,83

21,79

25

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε
κανονική κατανοµή των παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτό ακολούθησε έλεγχος T-test για
δύο ανεξάρτητα δείγµατα, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι p=0,001 (t=-3,477 και df=49)
(βλ. Πίνακας 18). Επειδή p<0,05, η διαφορά των δύο µέσων όρων για την επιλογή παιδιού
µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος µεταξύ των παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες θεωρείται στατιστικά σηµαντική.

Πίνακας 18: T-test για την επιλογή παιδιού µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος
t

df

p

-3,477

49,000

0,001

Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
επιλέγουν µε µεγαλύτερη ευκολία ένα παιδί µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος για φίλο τους
συγκριτικά µε τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
3.1.4 Το σωµατικό βάρος ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Όσον αφορά τον παράγοντα του βάρους, αρχικά ελέγχθηκε η διαφορά στις
προτιµήσεις των παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
σχετικά µε την επιλογή αδύνατου παιδιού ως επικείµενου φίλου.
Από τη στατιστική ανάλυση που έγινε, προέκυψε ότι τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επέλεξαν ένα αδύνατο παιδί για φίλο τους σε
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ποσοστό 58,07% κατά µέσο όρο µε τυπική απόκλιση 20,47 µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό
για τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 56,18% µε τυπική
απόκλιση 25,61 µονάδες (βλ. Πίνακας 19).
Πίνακας 19: Επιλογή αδύνατου παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

58,07

20,47

12,5

100

30

56,18

25,61

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε ανοµοιογένεια,
εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ δύο ανεξάρτητων δειγµάτων. Στο Mann-Whitney
U test, p=0,801. Εποµένως p>0,05, άρα η διαφορά των δύο µέσων όρων µεταξύ παιδιών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και χωρίς, η οποία υπολογίζεται στο 1,89%,
δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες επιλέγουν στην ίδια περίπου συχνότητα αδύνατα παιδιά για φίλους τους µε
τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Ακολούθως εξετάστηκε η επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό σωµατικό βάρος.
Σύµφωνα µε τις τιµές που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, ο
µέσος όρος για την επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό βάρος σώµατος στον πληθυσµό των
παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 55,42% µε τυπική απόκλιση
15,04 µονάδες, µέγιστη τιµή 94,11% και ελάχιστη τιµή 20%. Στον πληθυσµό των παιδιών
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ο µέσος όρος έχει τιµή 60,94% µε
τυπική απόκλιση 17,53 µονάδες, µέγιστή τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 30% (βλ. Πίνακας
20). Εποµένως παρατηρείται διαφορά 5,52 ποσοστιαίων µονάδων στους δύο µέσους όρους,
για την αξιολόγηση της οποίας γίνεται έλεγχος στη συνέχεια.
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Πίνακας 20: Επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό βάρος
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

55,42

15,04

20

94,11

30

60,94

17,53

30

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων και για το λόγο αυτό έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα, ώστε να αξιολογηθεί η διαφορά στους δύο µέσους όρους. Από το T-test για την
επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό βάρος, προέκυψε p=0,247 (t=-1,172 και df=49), δηλαδή
p>0,05 (βλ. Πίνακας 21).

Πίνακας 21: T-test για την επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό βάρος
t

df

p

-1,172

49,000

0,247

Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά στους µέσους όρους των δύο κατηγοριών δε θεωρείται
στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τόσο τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες, όσο και αυτά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν
στον ίδιο βαθµό κάποιο παιδί µε φυσιολογικό βάρος για φίλο τους.
Τελικώς διερευνήθηκε η διαφορά στις επιλογές µεταξύ παιδιών µε και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες αναφορικά µε την επιλογή παχέος παιδιού ως επικείµενου φίλου.
Στα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ο µέσος όρος για
την επιλογή ενός παχέος παιδιού για φίλο τους ανέρχεται στο 45,22% µε τυπική απόκλιση
29,55 µονάδες, ενώ η αντίστοιχη τιµή για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες είναι 31,59% µε τυπική απόκλιση 30,53 µονάδες. Η µέγιστη τιµή είναι 100% και
η ελάχιστη 0% και για τις δύο κατηγορίες (βλ. Πίνακας 22).
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Πίνακας 22: Επιλογή παχέος παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

31,59

30,53

0

100

30

45,22

29,55

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε
ανοµοιογένεια, εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ δύο ανεξάρτητων δειγµάτων. Στο
Mann-Whitney U test το p=0,080. Επειδή p>0,05, η διαφορά των δύο µέσων όρων δε
θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως το αν ένα παιδί έχει ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες δεν επηρεάζει την απόφαση του σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα
παχύ παιδί για φίλο του.

3.1.5 Το ύψος ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αρχικά για τον παράγοντα του ύψους διερευνήθηκε η επίδραση της αναπηρία στην
επιλογή ψηλού παιδιού ως επικείµενου φίλου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
στατιστικής ανάλυσης τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
επιλέγουν ένα ψηλό παιδί για φίλο τους σε ποσοστό 48,64% µε τυπική απόκλιση 22,86
µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες είναι 54,77% µε τυπική απόκλιση 25,44 µονάδες (βλ. Πίνακας 23).
Πίνακας 23: Επιλογή ψηλού παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

48,64

22,86

25

100

30

54,77

25,44

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
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Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε στη συνέχεια, διαπιστώθηκε
ανοµοιογένεια, εποµένως ακολούθησε έλεγχος µε µη παραµετρικό τεστ για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα. Στο Mann-Whitney U test, p=0,303. Συνεπώς η διαφορά των 6,13 ποσοστιαίων
µονάδων στους µέσους όρους των παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες σχετικά µε την επιλογή ενός ψηλού παιδιού δεν κρίνεται ως στατιστικά
σηµαντική. Εποµένως τα παιδιά και των δύο κατηγοριών επιλέγουν εξίσου ένα ψηλό παιδί
για φίλο τους.
Ακολούθως εξετάστηκε η επίδραση της αναπηρίας στην επιλογή παιδιού µε
φυσιολογικό ύψος για ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν παιδιά µε φυσιολογικό ύψος σε ποσοστό
59,82% µε τυπική απόκλιση 18,75 µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 33,33%.
Ακόµη τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες κάνουν την ίδια
επιλογή σε ποσοστό ελαφρώς χαµηλότερο, δηλαδή 56,89% µε τυπική απόκλιση 20,72
µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 11,11% (βλ. Πίνακας 24).

Πίνακας 24: Επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό ύψος
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

59,82

18,75

33,33

100

30

56,89

20,72

11,11

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Έπειτα πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε οµοιογένεια,
εποµένως έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα. Από το T-test προέκυψε
p=0,614 (t=0,508 και df=48), δηλαδή p>0,05 (βλ. Πίνακας 25).

Πίνακας 25: T-test για την επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό ύψος
t

df

p

0,508

48,000

0,614
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Εποµένως οι πιθανότητες να επιλέξουν ένα παιδί φυσιολογικού ύψους για φίλο είναι
οι ίδιες τόσο για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όσο και για
αυτά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Τελικώς για τον παράγοντα του ύψους εξετάστηκε η επιλογή κοντού παιδιού ως
επικείµενου φίλου. Σχετικά µε αυτήν την επιλογή, τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες εµφανίζουν ποσοστό 40,11% µε τυπική απόκλιση 19,89 µονάδες. Για τα παιδιά
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ο µέσος όρος στη συγκεκριµένη
επιλογή είναι σχεδόν 50% µεγαλύτερος και ειδικότερα ανέρχεται στις 60,16 ποσοστιαίες
µονάδες µε τυπική απόκλιση 19,99 µονάδες (βλ. Πίνακας 26).
Πίνακας 26: Επιλογή κοντού παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες
Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

40,11

19,89

0

80

30

60,16

19,99

28,57

100

Συµµετέχοντες

Χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα, από τον οποίο προέκυψε p=0,001 (t=-3,532 και df=49) (βλ. Πίνακας 27).

Πίνακας 27: T-test για την επιλογή κοντού παιδιού
t

df

p

-3,532

49,000

0,001

Επειδή p<0,05, η διαφορά των 20 περίπου ποσοστιαίων µονάδων ανάµεσα στους
µέσους όρους των παιδιών των δύο κατηγοριών θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Αυτό
σηµαίνει ότι τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιλέγουν µε µεγαλύτερη
ευκολία ένα κοντό παιδί για φίλο τους, συγκριτικά µε τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες.
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3.1.6 Τα γυαλιά ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αναφορικά µε την επιλογή παιδιού που φοράει γυαλιά, τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν ένα παιδί που φοράει γυαλιά οράσεως για
φίλο τους σε ποσοστό 38,75% µε τυπική απόκλιση 19,68 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ανέρχεται στο
62,63% µε τυπική απόκλιση 25,30 µονάδες. Υπάρχει λοιπόν διαφορά 23,88 ποσοστιαίων
µονάδων. Η µέγιστη τιµή για την πρώτη κατηγορία είναι 66,67% και για τη δεύτερη 100%,
ενώ η ελάχιστη τιµή είναι 0% και για τις δύο κατηγορίες (βλ. Πίνακας 28).
Πίνακας 28: Επιλογή παιδιού µε γυαλιά

Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

38,75

19,68

0

66,67

30

62,63

25,30

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε ότι
υπήρχε κανονική κατανοµή των παρατηρήσεων, εποµένως έγινε έλεγχος T-test για δύο
ανεξάρτητα δείγµατα. Από τον έλεγχο βρέθηκε p=0,001 (t=-3,622 και df=49) (βλ. Πίνακας
29).
Πίνακας 29: T-test για την επιλογή παιδιού µε γυαλιά
t

df

p

-3,622

49,000

0,001

Επειδή p<0,05, η διαφορά που σηµειώθηκε ανάµεσα στους δύο µέσους όρους
θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως η ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
ή/και αναπηριών επηρεάζει το αν θα επιλέξει ο ερωτώµενος ένα παιδί που φοράει γυαλιά
για φίλο του. Συγκεκριµένα αποδεικνύεται ότι τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν ευκολότερα ένα παιδί µε γυαλιά για φίλο τους σε
σύγκριση µε τα παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
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Ακολούθως εξετάστηκε η επίδραση της αναπηρίας στην επιλογή παιδιού που δε
φοράει γυαλιά ως επικείµενου φίλου και παρατηρήθηκε υπεροχή κατά 10 ποσοστιαίες
µονάδες περίπου στο µέσο όρο για την επιλογή παιδιού χωρίς γυαλιά στην κατηγορία των
παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες έναντι αυτών χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, φτάνοντας την τιµή 59,66% µε τυπική απόκλιση
19,68 µονάδες. Η µέγιστη τιµή και για τις δύο κατηγορίες παιδιών είναι 100%, ενώ η
ελάχιστη τιµή για την πρώτη κατηγορία είναι 33,33% και για τη δεύτερη 0% (βλ. Πίνακας
30).
Πίνακας 30: Επιλογή παιδιού χωρίς γυαλιά
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

59,66

19,68

33,33

100

30

49,58

24,99

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Έπειτα ακολούθησε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε κανονική κατανοµή
των παρατηρήσεων, εποµένως στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος T-test για δύο
ανεξάρτητα δείγµατα. Από τον έλεγχο προέκυψε p=0,130 (t=1,542 και df=49) (βλ. Πίνακας
31).
Πίνακας 31: T-test για την επιλογή παιδιού χωρίς γυαλιά
t

df

p

1,542

49,000

0,130

Επειδή p>0,05, η διαφορά στους δύο µέσους όρους δε θεωρείται στατιστικά
σηµαντική. Εποµένως οι πιθανότητες για ένα παιδί χωρίς γυαλιά οράσεως να επιλεχθεί για
φίλος είναι περίπου οι ίδιες στα παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες.
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3.1.7 Τα ωραία παιχνίδια ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αρχικά εξετάσθηκε η επίδραση της αναπηρίας στην επιλογή παιδιού µε ωραία
παιχνίδια στην κατοχή του. Η επιλογή αυτή για την κατηγορία των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες συγκεντρώνει ποσοστό ίσο µε 63,25 ποσοστιαίες
µονάδες µε τυπική απόκλιση 24,45 µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 20%.
Στην κατηγορία των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες η
επιλογή αυτή φτάνει το 57,51% κατά µέσο όρο, µε τυπική απόκλιση 23,92 µονάδες, µέγιστη
τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 16,67% (βλ. Πίνακας 32).
Πίνακας 32: Επιλογή παιδιού µε ωραία παιχνίδια
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

63,25

24,45

20

100

30

57,51

23,92

16,67

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Μετά τον έλεγχο κανονικότητας διαπιστώθηκε ότι οι τιµές δεν ακολουθούν
κανονική κατανοµή. Για το λόγο αυτό διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα. Στο Mann-Whitney U test, p=0,357, δηλαδή p>0,05. Εποµένως εξάγεται το
συµπέρασµα ότι τόσο τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όσο και
αυτά χωρίς επιλέγουν στον ίδιο βαθµό ένα παιδί µε ωραία παιχνίδια για φίλο τους.
Στη συνέχεια εξετάστηκε η επιλογή παιδιού χωρίς ωραία παιχνίδια και βρέθηκε ότι
ο µέσος όρος για αυτήν την επιλογή στην κατηγορία παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 34,36% µε τυπική απόκλιση 22,93 µονάδες, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για την κατηγορία των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες είναι 54,06% µε τυπική απόκλιση 24,68 µονάδες (βλ. Πίνακας 33).
Παρατηρείται δηλαδή διαφορά σχεδόν 20 ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ των δύο µέσων
όρων. Η µέγιστη τιµή στην πρώτη κατηγορία είναι 80%, ενώ στη δεύτερη 100% και η
ελάχιστη τιµή είναι 0% και για τις δύο κατηγορίες (βλ. Πίνακας 33).
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Πίνακας 33: Επιλογή παιδιού χωρίς ωραία παιχνίδια
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

34,36

22,93

0

80

30

54,06

24,68

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε οµοιογένεια,
εποµένως πραγµατοποιήθηκε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα (βλ. Πίνακας 34).

Πίνακας 34: T-test για την επιλογή παιδιού χωρίς ωραία παιχνίδια
t

df

p

-2,887

49,000

0,006

Στον έλεγχο βρέθηκε p=0,006 (t=-2,887 και df=49), δηλαδή p<0,05 (βλ. Πίνακας
34). Συνεπώς η διαφορά των µέσων όρων µεταξύ παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν ευκολότερα ένα παιδί που
δεν έχει ωραία παιχνίδια για φίλο τους από τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες.

3.1.8 Η συγγένεια ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αρχικά για τον παράγοντα της συγγένειας εξετάστηκε αν η αναπηρία επηρεάζει την
επιλογή συγγενούς παιδιού ως επικείµενου φίλου. Με την ανάλυση που έγινε διαπιστώθηκε
ότι οι µέσοι όροι για την επιλογή συγγενούς παιδιού στα παιδιά µε και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι σχεδόν ίσοι ξεπερνώντας το 75% (βλ. Πίνακας
35).
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Πίνακας 35: Επιλογή συγγενούς παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

78,57

21,34

25

100

30

79,17

27,92

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε στη
συνέχεια, οι παρατηρήσεις δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή. Εποµένως ακολούθησε µη
παραµετρικός έλεγχος για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, ώστε να αξιολογηθεί στατιστικά η
παραπάνω παρατήρηση. Από το Mann-Whitney U test προέκυψε p=0,571, δηλαδή p>0,05.
Αυτό σηµαίνει ότι η ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών δεν
επηρεάζει την απόφαση του παιδιού σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα παιδί µε το οποίο είναι
συγγενείς για φίλο του.
Ακολούθως εξετάστηκε η επιλογή παιδιού µε το οποίο δεν είναι συγγενείς. Τα παιδιά
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιλέγουν σε λιγότερες από 1 στις πέντε περιπτώσεις ένα
µη συγγενικό τους πρόσωπο για φίλο µε ποσοστό µέσου όρου 19,05% και τυπική απόκλιση
20,77 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι υπερδιπλάσιο και φτάνει το 45,28% µε τυπική απόκλιση
41,10 µονάδες (βλ. Πίνακας 36).
Πίνακας 36: Επιλογή µη συγγενούς παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

19,05

20,77

0

50

30

45,28

41,10

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
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Ακολούθως πραγµατοποιήθηκε έλεγχος της κατανοµής των παρατηρήσεων και
διαπιστώθηκε µη κανονική κατανοµή. Για το λόγο αυτό έγινε µη παραµετρικός έλεγχος δύο
ανεξάρτητων δειγµάτων και συγκεκριµένα Mann-Whitney U test, στο οποίο η τιµή του p
υπολογίζεται στις 0,031 µονάδες. Εφόσον p<0,05 προκύπτει το συµπέρασµα ότι το αν το
παιδί έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επηρεάζει την απόφασή του
σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα παιδί, το οποίο δεν είναι συγγενής του για φίλο του. Αυτό
σηµαίνει ότι τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν µε
µεγαλύτερη ευκολία ένα παιδί που δεν είναι συγγενής τους για φίλο τους, συγκριτικά µε τα
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
3.1.9 Η χώρα προέλευσης ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αναφορικά µε τον παράγοντα της χώρας προέλευσης, εξετάστηκε αν η αναπηρία
του παιδιού το επηρεάζει σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα παιδί από την ίδια χώρα µε αυτό
για φίλο του. Από την ανάλυση που έγινε βρέθηκε ότι ο µέσος όρος για την επιλογή παιδιού
από την ίδια χώρα στον πληθυσµό των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες είναι 55,31% µε τυπική απόκλιση 20,54 µονάδες, µέγιστη τιµή 83,33% και
ελάχιστη τιµή 20%. Στον πληθυσµό των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες ο µέσος όρος για την επιλογή αυτή είναι 60,73% µε τυπική απόκλιση 21,88
µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 22,22% (βλ. Πίνακας 37).
Πίνακας 37: Επιλογή παιδιού από την ίδια χώρα
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

55,31

20,54

20

83,33

30

60,73

21,88

22,22

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Με τον έλεγχο κανονικότητας για την επιλογή παιδιού από την ίδια χώρα
διαπιστώθηκε µη κανονική κατανοµή των παρατηρήσεων. Συνεπώς διεξήχθη µη
παραµετρικός έλεγχος δύο ανεξάρτητων δειγµάτων και συγκεκριµένα το Mann-Whitney U
test, στο οποίο p=0,483, δηλαδή p>0,05. Εποµένως η διαφορά των 5,36 ποσοστιαίων
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µονάδων των δύο µέσων όρων δεν κρίνεται στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο
τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όσο και αυτά χωρίς, επιλέγουν
το ίδιο συχνά ένα παιδί από την ίδια χώρα µε αυτά για φίλο τους.
Ακολούθως εξετάστηκε η επιλογή παιδιού µε διαφορετική χώρα καταγωγής ως
επικείµενος φίλος και παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες επιλέγουν στα 2/5 περίπου των περιπτώσεων παιδί από άλλη χώρα για φίλο τους,
ενώ τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχεδόν στις µισές περιπτώσεις (βλ.
Πίνακας 38).
Πίνακας 38: Επιλογή παιδιού από άλλη χώρα
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

41,04

19,17

16,67

80

30

48,97

22,45

0

87,50

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε
ανοµοιογένεια, εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ δύο ανεξάρτητων δειγµάτων. Στο
Mann-Whitney U test, p=0,125. Εποµένως p>0,05, άρα η διαφορά των 7,93 ποσοστιαίων
µονάδων µεταξύ των δύο µέσων όρων δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Συνεπώς οι
πιθανότητες να επιλέξουν ένα παιδί από άλλη χώρα για φίλο τους είναι περίπου οι ίδιες τόσο
για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όσο και για αυτά χωρίς.
3.1.10 Η γλώσσα οµιλίας ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αρχικά διερευνήθηκε η επίδραση της αναπηρίας στην επιλογή παιδιού που µιλάει
την ίδια γλώσσα µε τον ερωτώµενο προκειµένου να δηµιουργηθεί µία νέα φιλική σχέση.
Με τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν προέκυψε ότι τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν στις µισές περίπου περιπτώσεις παιδί που
µιλά την ίδια γλώσσα µε αυτά για φίλο τους και συγκεκριµένα σε ποσοστό 50,94% µε τυπική
απόκλιση 32,29 µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
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ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 59,70% µε τυπική απόκλιση 25,75 µονάδες. Η µέγιστη τιµή
που παρατηρήθηκε στον πληθυσµό της πρώτης κατηγορίας είναι 87,50%, ενώ της δεύτερης
κατηγορία είναι 100%. Και στις δύο περιπτώσεις η ελάχιστη τιµή είναι 0%, δηλαδή και στις
δύο κατηγορίες παιδιών υπήρξε τουλάχιστον ένα παιδί που δεν επέλεξε καµία φορά παιδί
που µιλά την ίδια γλώσσα οµιλίας για φίλο του (βλ Πίνακας 39).
Πίνακας 39: Επιλογή παιδιού µε ίδια γλώσσα οµιλίας
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

50,94

32,29

0

87,50

30

59,70

25,75

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Μετά από τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε µη
κανονική κατανοµή των παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτό ακολούθησε µη παραµετρικός
έλεγχος και συγκεκριµένα το Mann-Whitney U test. Η τιµή του p υπολογίζεται στις 0,453
µονάδες, δηλαδή το p>0,05. Συνεπώς η διαφορά 8,76% που παρατηρείται στους δύο µέσους
όρους για την επιλογή παιδιού που µιλά την ίδια γλώσσα µεταξύ παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και χωρίς δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Δηλαδή
το αν το παιδί έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες δεν επηρεάζει την
απόφαση του σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα παιδί που µιλά την ίδια γλώσσα µε αυτό για
φίλο του.
Στην συνέχεια εξετάστηκε για τον ίδιο παράγοντα αναφορικά µε την επικείµενη
ανάπτυξη µια φιλικής σχέσης η επιλογή παιδιού που µιλά διαφορετική γλώσσα. Στην
επιλογή αυτή βρέθηκε ότι ο µέσος όρος στην κατηγορία των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 43,10% µε τυπική απόκλιση 33,40 µονάδες,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην άλλη κατηγορία είναι 48,96% µε τυπική απόκλιση 24,65
µονάδες. Και στις δύο κατηγορίες η ελάχιστη τιµή είναι η ελάχιστη δυνατή, δηλαδή 0% και
η µέγιστη τιµή είναι η µέγιστη δυνατή, δηλαδή 100% (βλ. Πίνακας 40).
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Πίνακας 40: Επιλογή παιδιού µε άλλη γλώσσα οµιλίας
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

43,10

33,40

0

100

30

48,96

24,65

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο κανονικότητας που έγινε στη συνέχεια, οι
παρατηρήσεις δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή. Εποµένως πραγµατοποιήθηκε µη
παραµετρικός έλεγχος. Από το Mann-Whitney U test προέκυψε p=0,571, δηλαδή p>0,05.
Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά που παρατηρείται στους µέσους όρους των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και χωρίς σχετικά µε την επιλογή παιδιού µε άλλη
γλώσσα οµιλίας δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Εποµένως οι πιθανότητες να επιλεχθεί ένα
παιδί που µιλά άλλη γλώσσα για φίλος είναι περίπου οι ίδιες για τα παιδιά µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
3.1.11 Η επιθετική συµπεριφορά ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά
µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αναφορικά µε τον παράγοντα της επιθετικής συµπεριφοράς, αρχικά εξετάστηκε η
επιλογή παιδιού µε επιθετική συµπεριφορά από τους µαθητές µε και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορά στους δύο µέσους όρους, η
οποία ξεπερνά τις 10 ποσοστιαίες µονάδες (βλ. Πίνακας 41). Ωστόσο για να αξιολογηθεί
αυτή η διαφορά έγινε µη παραµετρικός έλεγχος µε το Mann-Whitney U test, αφού οι
παρατηρήσεις της συγκεκριµένης µεταβλητής δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή, όπως
διαπιστώθηκε από τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε. Στο test αυτό βρέθηκε
p=0,297.
Εφόσον p>0,05, θεωρείται µη στατιστικά σηµαντική η διαφορά των µέσων όρων για
την επιλογή παιδιού µε επιθετική συµπεριφορά µεταξύ παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες και χωρίς. Δηλαδή υπάρχουν οι ίδιες πιθανότητες να επιλεχθεί ένα
παιδί µε επιθετική συµπεριφορά για φίλος από παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες.
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Πίνακας 41: Επιλογή παιδιού µε επιθετική συµπεριφορά
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

33,97

35,76

0

100

30

21,47

23,23

0
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Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Έπειτα εξετάστηκε η επιλογή παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά από τους
µαθητές µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή βρέθηκε ότι τα
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν µη επιθετικό παιδί για
φίλο τους σε ποσοστό 65,79% µε τυπική απόκλιση 35,26 µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό
στα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ανέρχεται στο 77,31% µε
22,79 µονάδες τυπική απόκλιση (βλ. Πίνακας 42).
Πίνακας 42: Επιλογή παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

65,79

35,26

0

100

30

77,31

22,79

20

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε ανοµοιογένεια,
δηλαδή οι παρατηρήσεις δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή. Έτσι διεξήχθη το µη
παραµετρικό τεστ Mann-Whitney U test, µε το οποίο βρέθηκε ότι p=0,370, δηλαδή p>0,05.
Συνεπώς η διαφορά των 11,52 ποσοστιαίων µονάδων στους µέσους όρους για την επιλογή
παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά µεταξύ παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες (βλ. Πίνακας 42), δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως
τα παιδιά και των δύο κατηγοριών επιλέγουν µε την ίδια ευκολία ένα παιδί χωρίς επιθετική
συµπεριφορά για φίλο τους.
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3.1.12 Η σχολική επίδοση ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Για τη διερεύνηση του παράγοντα της σχολικής επίδοσης, αρχικά µελετήθηκε η
ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στην αναπηρία και στην επιλογή παιδιού που απαντά στις
ερωτήσεις του δασκάλου ως επικείµενου φίλου. Ο µέσος όρος της επιλογής αυτής στα
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες δείχνει ότι στις µισές τουλάχιστον
περιπτώσεις προτιµάται. Συγκεκριµένα το ποσοστό φτάνει τις 55,09 ποσοστιαίες µονάδες
µε τυπική απόκλιση 23,13 µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό στα παιδιά χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι υψηλότερο και φτάνει τις 67,65 ποσοστιαίες
µονάδες µε 23,57 µονάδες τυπική απόκλιση (βλ. Πίνακας 43).
Πίνακας 43: Επιλογή παιδιού που απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

55,09

23,13

16,67

100

30

67,65

23,57

12,50

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Έπειτα πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε οµοιογένεια,
εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα. Από τον έλεγχο
υπολογίστηκε το p ίσο µε 0,065 µονάδες (t=-1,887 και df=49) (βλ. Πίνακας 44).

Πίνακας 44: T-test για την επιλογή παιδιού που απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου
t

df

p

-1,887

49,000

0,065

Επειδή p> 0,05, θεωρείται ότι η διαφορά των 12,56 ποσοστιαίων µονάδων στους δύο
µέσους όρους δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι το αν το παιδί έχει ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν το επηρεάζει στο αν θα επιλέξει ένα παιδί που απαντά στις
ερωτήσεις του δασκάλου για φίλο του.
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Ακολούθως εξετάστηκε αν η αναπηρία του παιδιού το επηρεάζει στην επιλογή ενός
παιδιού που δεν απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου για φίλο του.
Ο µέσος όρος στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες για την
επιλογή παιδιού που δεν απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου είναι 37,77% µε 25,60
µονάδες τυπική απόκλιση, µέγιστη τιµή 83,33% και ελάχιστη τιµή 0%. Στην κατηγορία των
παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ο µέσος όρος ανέρχεται στο
43,30% µε τυπική απόκλιση 28,91 µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 0% (βλ.
Πίνακας 45).
Πίνακας 45: Επιλογή παιδιού που δεν απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

37,77

25,60

0

83,33

30

43,30

28,91

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Η διαφορά, η οποία υπολογίζεται στις 5,53 ποσοστιαίες µονάδες αξιολογήθηκε µε
έλεγχο T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, καθώς οι παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι
ακολουθούν κανονική κατανοµή. Από τον έλεγχο προέκυψε p=0,485 (t=-0,704 και df=49)
(βλ. Πίνακας 46).

Πίνακας 46: T-test για την επιλογή παιδιού που δεν απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου
t

df

p

-0,704

49,000

0,485

Επειδή p>0,05, η διαφορά που υπολογίστηκε παραπάνω δεν κρίνεται στατιστικά
σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
επιλέγουν εξίσου ένα παιδί που δεν απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου για φίλο τους.
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3.1.13 Η γειτνίαση ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Για τον παράγοντα της γειτνίασης αρχικά εξετάστηκε η επίδραση της αναπηρίας
στην επιλογή γείτονος παιδιού ως επικείµενου φίλου.
Τόσο τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, όσο και αυτά
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, επιλέγουν σε περισσότερες από τις
µισές περιπτώσεις ένα παιδί που είναι γείτονάς τους για φίλο τους. Συγκεκριµένα το
ποσοστό στην πρώτη κατηγορία παιδιών φτάνει το 56,91% µε τυπική απόκλιση 31,48
µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 0%. Στη δεύτερη κατηγορία ο µέσος όρος
είναι 61,81% µε 18,90 µονάδες τυπική απόκλιση, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 20%
(βλ. Πίνακας 47).
Πίνακας 47: Επιλογή γείτονος παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

56,91

31,48

0

100

30

61,81

18,90

20

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Μετά από έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι
παρατηρήσεις ακολουθούν κανονική κατανοµή, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για
δύο ανεξάρτητα δείγµατα, προκειµένου να γίνει η αξιολόγηση της διαφοράς των δύο µέσων
όρων. Στον έλεγχο T=test υπολογίστηκε p=0,529 (t=-0,637 και df=30,049) (βλ. Πίνακας 48).

Πίνακας 48: T-test για την επιλογή γείτονος παιδιού
t

df

p

-0,637

30,049

0,529

Επειδή p>0,05, η διαφορά στους µέσους όρους δεν είναι στατιστικά σηµαντική.
Εποµένως οι πιθανότητες να επιλεχθεί ένα παιδί που µένει στην ίδια γειτονιά µε τον
ερωτώµενο είναι οι ίδιες είτε ο ερωτώµενος έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες, είτε όχι.
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Έπειτα ακολούθησε η διερεύνηση για την επιλογή µη γείτονος παιδιού και
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν για
φίλο τους ένα παιδί που µένει σε άλλη γειτονιά στο 1/3 των περιπτώσεων περίπου, ενώ τα
παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περίπου στις µισές (βλ. Πίνακας 49).
Πίνακας 49: Επιλογή µη γείτονος παιδιού
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

37,14

29,27

0

100

30

48,89

22,18

16,67

90

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε οµοιογένεια.
Για το λόγο αυτό έγινε αξιολόγηση της διαφοράς των δύο µέσων όρων µε έλεγχο T-test για
δύο ανεξάρτητα δείγµατα, από τον οποίο προέκυψε p=0,109 (t=-1,630 και df=49) (βλ.
Πίνακας 50).
Πίνακας 50: T-test για την επιλογή µη γείτονος παιδιού
t

df

p

-1,630

49,000

0,109

Επειδή το p είναι µεγαλύτερο από το προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας,
δηλαδή p>0,05, οι δύο µέσοι όροι θεωρούνται ίσοι. Αυτό σηµαίνει ότι το αν το παιδί έχει
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες δεν το επηρεάζει στο αν θα επιλέξει ένα
παιδί που δεν είναι γείτονάς του για φίλο του.
3.1.14 Το νέο µέλος στην παρέα ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά
µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αρχικά εξετάστηκε η επίδραση της αναπηρίας στην επιλογή νέου στην παρέα
παιδιού ως επικείµενου φίλου. Από την ανάλυση των δεδοµένων που έγινε βρέθηκε ότι
υπάρχει διαφορά στους µέσους όρους παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
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ή/και αναπηρίες, η οποία υπολογίζεται περίπου στις 8 ποσοστιαίες µονάδες (βλ. Πίνακας
51).
Πίνακας 51: Επιλογή παιδιού νέου στην παρέα
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

52,50

25,18

0

100

30

60,51

21,95

16,67

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος για την κατανοµή των παρατηρήσεων, από
τον οποίο διαπιστώθηκε οµοιογένεια, εποµένως διεξήχθη έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα προκειµένου να αξιολογηθεί η διαφορά στους δύο µέσους όρους. Από τον έλεγχο
αυτό βρέθηκε p=0,231 (t=-1,213 και df=49) (βλ. Πίνακας 52).

Πίνακας 52: T-test για την επιλογή παιδιού νέου στην παρέα
t

df

p

-1,213

49,000

0,231

Συνεπώς p>0,05, δηλαδή η διαφορά των µέσων όρων µεταξύ παιδιών µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά
και των δύο κατηγοριών επιλέγουν στον ίδιο βαθµό ένα παιδί που είναι νέο στην παρέα για
φίλο τους.
Για τον ίδιο παράγοντα εξετάστηκε στη συνέχεια η επιλογή παιδιού µη νέου στην
παρέα και βρέθηκε ότι ο µέσος όρος της επιλογής αυτής στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 42,14% µε 24,16 µονάδες τυπική απόκλιση, µέγιστη τιµή
100% και ελάχιστη τιµή 0%. Αντίστοιχα ο µέσος όρος της επιλογής µη νέου στην παρέα
παιδιού στα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι 46,49% µε
τυπική απόκλιση 23,09 µονάδες, µέγιστη τιµή 87,50% και ελάχιστη τιµή 0% (βλ. Πίνακας
53).
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Πίνακας 53: Επιλογή παιδιού µη νέου στην παρέα
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

42,14

24,16

0

100

30

46,49

23,09

0

87,50

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Ακολούθως

πραγµατοποιήθηκε

έλεγχος

κανονικότητας

και

διαπιστώθηκε

οµοιογένεια, εποµένως έπειτα έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα ώστε να
αξιολογηθεί η διαφορά που παρατηρήθηκε στους δύο µέσους όρους. Από την ανάλυση
προέκυψε p=0,519 (t=-0,650 και df=49) (Πίνακας 54).

Πίνακας 54: T-test για την επιλογή παιδιού µη νέου στην παρέα
t

df

p

-0,650

49,000

0,519

Επειδή p>0,05, η διαφορά των 4,35 ποσοστιαίων µονάδων δε θεωρείται στατιστικά
σηµαντική. Εποµένως η ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών δεν
επηρεάζει την επιλογή παιδιού µη νέου στην παρέα για φίλο.

3.1.15 Οι ειδικές ανάγκες ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα παιδιά µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Αναφορικά µε τον παράγοντα των ειδικών αναγκών, αρχικά εξετάστηκε η
πιθανότητα οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που πιθανόν έχει κάποιος, να το επηρεάζουν
ως προς την επιλογή παιδιού µε αναπηρία για επικείµενο φίλο του. Τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν ένα παιδί σε αναπηρικό καρότσι για φίλο
τους σε ποσοστό 58,03% µε τυπική απόκλιση 34,03 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στον πληθυσµό των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανέρχεται στο 74,63% µε
τυπική απόκλιση 25,99 µονάδες. Και για τις δύο κατηγορίες η µέγιστη τιµή είναι η µέγιστη
δυνατή, δηλαδή 100% και η ελάχιστη τιµή είναι η ελάχιστη δυνατή, δηλαδή 0% (βλ.
Πίνακας 55).
69

Πίνακας 55: Επιλογή παιδιού σε αναπηρικό καρότσι
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

58,03

34,03

0

100

30

74,63

25,99

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε µη κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων για την επιλογή παιδιού σε αναπηρικό καρότσι. Εποµένως
διεξήχθη µη παραµετρικός έλεγχος µε το Mann-Whitney U test. Στον έλεγχο αυτό το p
ισούται µε 0,069 µονάδες, δηλαδή p>0,05. Συνεπώς η διαφορά των 16,6 ποσοστιαίων
µονάδων που παρατηρείται στους µέσους όρους των δύο κατηγοριών είναι µη στατιστικά
σηµαντική. Δηλαδή τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και αυτά
χωρίς επιλέγουν µε την ίδια ευκολία ένα παιδί σε αναπηρικό καρότσι για φίλο τους.
Τέλος εξετάστηκε η πιθανότητα οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που πιθανόν έχει
κάποιο παιδί, να το επηρεάζουν ως προς την επιλογή παιδιού χωρίς αναπηρία για επικείµενο
φίλο του. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν ένα παιδί χωρίς αναπηρικό καρότσι σε
ποσοστό 37,85% µε τυπική απόκλιση 32,21 µονάδες, ενώ τα παιδιά χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες κάνουν την ίδια επιλογή σε ποσοστό 34,33% µε τυπική απόκλιση
26,61 µονάδες (βλ. Πίνακας 56).
Πίνακας 56: Επιλογή παιδιού χωρίς αναπηρικό καρότσι
Εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

21

37,85

32,21

0

100

30

34,33

26,61

0

100

Συµµετέχοντες

Με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
Χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες
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Μετά τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε µη κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων για την επιλογή παιδιού χωρίς αναπηρικό καρότσι. Για το
λόγο αυτό έγινε µη παραµετρικός έλεγχος, ώστε να αξιολογηθεί η διαφορά στους δύο
µέσους όρους. Στο Mann-Whitney U test, προέκυψε p=0,969, δηλαδή p>0,05. Αυτό
σηµαίνει ότι η διαφορά στους δύο µέσους όρους στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες και χωρίς για την επιλογή παιδιού χωρίς αναπηρικό καρότσι δεν
είναι στατιστικά σηµαντική. Δηλαδή υπάρχουν οι ίδιες πιθανότητες να επιλέξουν ένα παιδί
χωρίς αναπηρικό καρότσι τόσο τα παιδιά της µίας κατηγορίας, όσο και αυτά της άλλης.

3.2 Μελέτη επίδρασης φύλου στη διαδικασία ανάπτυξης φιλικών σχέσεων σε
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Στη συνέχεια διερευνάται η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς στις µέσες
τιµές για κάθε έναν παράγοντα επιλογής φίλων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στον
πληθυσµό των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
3.2.1 Το φύλο ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και στα κορίτσια
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Αναφορικά µε τον παράγοντα του φύλου, αρχικά διερευνάται η ύπαρξη διαφοράς
µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην επιλογή παιδιού ίδιου φύλου. Όπως φαίνεται στον
πίνακα «Επιλογή παιδιού ίδιου φύλου» (βλ. Πίνακας 57), ο µέσος όρος στα αγόρια για την
επιλογή αυτή φτάνει το 61,85% µε τυπική απόκλιση 19,04 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για τα κορίτσια ανέρχεται στο 70,59% µε τυπική απόκλιση 8,56 µονάδες. Η
µέγιστη τιµή στην κατηγορία των αγοριών είναι το 100% και των κοριτσιών το 81,82%,
ενώ η ελάχιστη τιµή για την πρώτη κατηγορία φτάνει το 37,50% και για την κατηγορία των
κοριτσιών το 70,59%. Εποµένως τα κορίτσια εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό µέσου όρου
στην επιλογή παιδιού ίδιου φύλου για φίλο τους κατά 8,74 ποσοστιαίες µονάδες, συγκριτικά
µε τα αγόρια (βλ. Πίνακας 57).
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Πίνακας 57: Επιλογή παιδιού ίδιου φύλου
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

61,85

19,04

37,50

100

5

70,59

8,56

70,59

81,82

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Μετά

από

έλεγχο

κανονικότητας

διαπιστώθηκε

οµοιογένεια,

εποµένως

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα από τον οποίο προέκυψε
p=0,338 (t=0,983 και df=19), δηλαδή p>0,05 (βλ. Πίνακας 58). Άρα οι πιθανότητες να
επιλεχθεί ένα παιδί ίδιου φύλου είναι περίπου οι ίδιες στα αγόρια και στα κορίτσια, καθώς
η διαφορά που προέκυψε δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική.
Πίνακας 58: T-test για την επιλογή παιδιού ίδιου φύλου
t

df

p

0,983

19

0,338

Στη συνέχεια µελετήθηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού διαφορετικού φύλου.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, τα αγόρια επέλεξαν παιδί διαφορετικού φύλου
για φίλο τους σε ποσοστό περίπου 35%, ενώ τα κορίτσια σε ποσοστό 30% κατά προσέγγιση.
Η µέγιστη τιµή στην κατηγορία των αγοριών ανέρχεται στο 62,50%, ενώ στα κορίτσια το
αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%. Όσο αφορά τις ελάχιστες τιµές, στον πληθυσµό των αγοριών
είναι η ελάχιστη δυνατή, δηλαδή 0%, ενώ στα κορίτσια η ελάχιστη τιµή ισούται µε 18,18
ποσοστιαίες µονάδες (βλ. Πίνακας 59).

Πίνακας 59: Επιλογή παιδιού διαφορετικού φύλου
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

34,95

18,06

0

62,50

5

29,41

8,56

18,18

40

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε κανονική κατανοµή
των παρατηρήσεων, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, τα
αποτελέσµατα του οποίου φαίνονται στον πίνακα «T-test για την επιλογή παιδιού
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διαφορετικού φύλου» (βλ. Πίνακας 60). Όπως φαίνεται στον πίνακα ελέγχου T-test για την
επιλογή παιδιού διαφορετικού φύλου (βλ. Πίνακας 60), p=0,521 (t=-0,655 και df=19).

Πίνακας 60: T-test για την επιλογή παιδιού διαφορετικού φύλου
t

df

p

-0,655

19

0,521

Επειδή p>0,05, η διαφορά των 5,54 ποσοστιαίων µονάδων στους µέσους όρους των
δύο κατηγοριών δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τα αγόρια και τα κορίτσια
επιλέγουν µε την ίδια ευκολία ένα παιδί διαφορετικού φύλου για φίλο τους.

3.2.2. Η ηλικία ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και στα κορίτσια
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Για τον παράγοντα της ηλικίας αρχικά εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής ενός
µικρότερου παιδιού ως επικείµενου φίλου. Τα αγόρια επέλεξαν ένα παιδί µικρότερης
ηλικίας για φίλο τους σε ποσοστό 39,10% µε τυπική απόκλιση 20,64 µονάδες. Το αντίστοιχο
ποσοστό για τα κορίτσια είναι 36,57% µε τυπική απόκλιση 24 µονάδες. Η µέγιστη τιµή και
για τα δύο φύλα είναι το 66,67% και η ελάχιστη το 0% (βλ. Πίνακας 61).
Πίνακας 61: Επιλογή µικρότερου παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

39,10

20,64

0

66.67

5

36,57

24

0

66,67

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε
οµοιογένεια. Για το λόγο αυτό έγινε η αξιολόγηση της διαφοράς των µέσων όρων µε έλεγχο
T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, τα αποτελέσµατα του οποίου αποτυπώνονται στον
πίνακα «T-test για την επιλογή µικρότερου παιδιού» (βλ. Πίνακας 62). Από την στατιστική
ανάλυση που έγινε διαπιστώθηκε ότι p=0,820 (t=-0,230 και df=19), δηλαδή p>0,05.
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Πίνακας 62: T-test για την επιλογή µικρότερου παιδιού
t

df

p

-0,230

19

0,820

Αυτό σηµαίνει ότι οι µέσοι όροι επιλογής µικρότερου παιδιού των δύο κατηγοριών
δεν εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά. Εποµένως το φύλο του παιδιού δεν
επηρεάζει το αν θα επιλέξει ένα µικρότερο παιδί για φίλο του.

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού ίδιας ηλικίας ως
επικείµενου φίλου και βρέθηκε ότι για την κατηγορία των αγοριών η επιλογή αυτή
συγκεντρώνει ποσοστό ίσο µε 56,19 ποσοστιαίες µονάδες µε τυπική απόκλιση 15,10
µονάδες, µέγιστη τιµή 80% και ελάχιστη τιµή 33,33%. Στην κατηγορία των κοριτσιών η
επιλογή αυτή ανέρχεται στο 62% κατά µέσο όρο, µε τυπική απόκλιση 34,75 µονάδες,
ελάχιστη τιµή 0% και µέγιστη τιµή 80% (βλ. Πίνακας 63).
Πίνακας 63: Επιλογή παιδιού ίδιας ηλικίας
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

56,19

15,10

33,33

80

5

62

34,75

0

80

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε
ανοµοιογένεια, εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ δύο ανεξάρτητων δειγµάτων. Στο
Mann-Whitney U test το p=0,081. Εποµένως p>0,05, άρα η διαφορά των 5,81 ποσοστιαίων
µονάδων των µέσων όρων µεταξύ των δύο φύλων δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Αυτό
σηµαίνει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια επιλέγουν στον ίδιο βαθµό ένα παιδί ίδιας ηλικίας
µε αυτά για φίλο τους.
Τέλος για τον παράγοντα της ηλικίας εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής
µεγαλύτερου παιδιού για σύναψη φιλικής σχέσης και διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια
επιλέγουν κατά µέσο όρο µεγαλύτερο παιδί για φίλο τους στις µισές περίπου περιπτώσεις
και συγκεκριµένα σε ποσοστό 50,67% µε τυπική απόκλιση 18,77 µονάδες (βλ. Πίνακας 64).
Η αντίστοιχη τιµή για τα αγόρια είναι κατά 6 περίπου ποσοστιαίες µονάδες µικρότερη. Η
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µέγιστη τιµή και για τα δύο φύλα είναι 83,33% και η ελάχιστη τιµή είναι 0% στον πληθυσµό
των αγοριών και 40% στον πληθυσµό των κοριτσιών (βλ. Πίνακας 64).

Πίνακας 64: Επιλογή µεγαλύτερου παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

44,72

20,35

0

83,33

5

50,67

18,77

40

83,33

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Μετά την πραγµατοποίηση ελέγχου κανονικότητας διαπιστώθηκε κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων και ακολούθως έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα, σύµφωνα µε τον οποίο p=0,569 (t=0,580 και df=19) (βλ. Πίνακας 65), δηλαδή το
p είναι µεγαλύτερο από το προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας των 0,05 µονάδων.
Συνεπώς το φύλο του παιδιού δεν επιδρά στην επιλογή µεγαλύτερου παιδιού για φίλο του.

Πίνακας 65: T-test για την επιλογή µεγαλύτερου παιδιού
t

df

p

0,580

19

0,569

3.2.3 Το χρώµα δέρµατος ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και
στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Επόµενος παράγοντας προς διερεύνηση είναι το χρώµα του δέρµατος του
επικείµενου φίλου. Αρχικά εξετάστηκε η περίπτωση παιδιού µε ίδιο χρώµα δέρµατος.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα αγόρια επέλεξαν παιδί µε το ίδιο χρώµα δέρµατος µε αυτά
σε ποσοστό σχεδόν 60% µε τυπική απόκλιση 34,31 µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα
κορίτσια είναι 68,33% µε τυπική απόκλιση 23,86 µονάδες (βλ. Πίνακας 66).
Πίνακας 66: Επιλογή παιδιού µε ίδιο χρώµα δέρµατος
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

59,86

34,31

0

100

5

68,33

23,86

33,33

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια
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Για την αξιολόγηση της διαφοράς στους µέσους όρους των δύο κατηγοριών έγινε
έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, αφού προηγήθηκε έλεγχος κανονικότητας στον
οποίο διαπιστώθηκε οµοιογένεια. Σύµφωνα µε την ανάλυση που έγινε το p βρέθηκε ίσο µε
0,616 µονάδες (t=0,510 και df=19) (βλ. Πίνακας 67).
Πίνακας 67: T-test για την επιλογή παιδιού µε το ίδιο χρώµα δέρµατος
t

df

p

0,510

19

0,616

Δηλαδή p>0,05, εποµένως το φύλο το παιδιού δεν επηρεάζει το αν θα επιλέξει ένα
παιδί µε ίδιο χρώµα δέρµατος για φίλο του.
Στη συνέχεια εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού µε διαφορετικό χρώµα
δέρµατος. Ο µέσος όρος της επιλογής αυτής στα αγόρια είναι 36,32% µε τυπική απόκλιση
30,79 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα κορίτσια είναι κατά 4,65 ποσοστιαίες
µονάδες µικρότερο µε τυπική απόκλιση 23,86 µονάδες. Η µέγιστη τιµή για τα αγόρια είναι
100%, ενώ για τα κορίτσια είναι 66,67%. Η ελάχιστη τιµή και για τις δύο κατηγορίες είναι
η ελάχιστη δυνατή, δηλαδή είναι 0% (βλ. Πίνακας 68).
Πίνακας 68: Επιλογή παιδιού µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

36,32

30,79

0

100

5

31,67

23,86

0

66,67

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Έπειτα πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα, ώστε να αξιολογηθεί η διαφορά ανάµεσα στους δύο µέσους όρους µεταξύ αγοριών
και κοριτσιών. Στον πίνακα «T-test για την επιλογή παιδιού µε διαφορετικό χρώµα
δέρµατος» φαίνεται ότι p=0,761 (t=-0,308 και df=19) (βλ. Πίνακας 69).

Πίνακας 69: T-test για την επιλογή παιδιού µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος
t

df

p

-0,308

19

0,761
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Επειδή p>0,05, η διαφορά των δύο µέσων όρων µεταξύ των δύο φύλων δε θεωρείται
στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια επιλέγουν µε την ίδια
ευκολία ένα παιδί µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος για φίλο τους.

3.2.4 Το σωµατικό βάρος ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και
στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Όσον αφορά τον παράγοντα του βάρους, αρχικά µελετήθηκε η περίπτωση επιλογής
ενός αδύνατου παιδιού ως επικείµενου φίλου. Από την ανάλυση των δεδοµένων
υπολογίστηκε ότι ο µέσος όρος στα αγόρια για την επιλογή αυτή ισούται µε 57,98% µε
τυπική απόκλιση 22,84 µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 12,50%. Στον
πληθυσµό των κοριτσιών ο µέσος όρος έχει τιµή 58,33% µε τυπική απόκλιση 11,79 µονάδες,
µέγιστή τιµή 75% και ελάχιστη τιµή 50% (βλ. Πίνακας 70). Εποµένως παρατηρείται µία
πολύ µικρή διαφορά, µικρότερη της µίας ποσοστιαίας µονάδας στους δύο µέσους όρους.
Πίνακας 70: Επιλογή αδύνατου παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

57,98

22,84

12,50

100

5

58,33

11,79

50

75

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων και για το λόγο αυτό έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα. Από το T-test για την επιλογή αδύνατου παιδιού, προέκυψε p=0,974 (t=0,033 και
df=19) (βλ. Πίνακας 71), δηλαδή p>0,05.

Πίνακας 71: T-test για την επιλογή αδύνατου παιδιού
t

df

p

0,033

19

0,974

Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά στους µέσους όρους των δύο κατηγοριών δε θεωρείται
στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια επιλέγουν στον ίδιο
βαθµό κάποιο αδύνατο παιδί για φίλο τους.

77

Στη συνέχεια εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού µε φυσιολογικό βάρος. Τα
αγόρια επέλεξαν ένα παιδί µε φυσιολογικό βάρος για φίλο τους σε ποσοστό 54,77% κατά
µέσο όρο µε τυπική απόκλιση 16,95 µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια είναι
57,50% µε τυπική απόκλιση 6,85 µονάδες (βλ. Πίνακας 72).
Πίνακας 72: Επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό βάρος
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

54,77

16,95

20

94,11

5

57,50

6,85

50

62,50

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με

τον

έλεγχο

κανονικότητας

που

πραγµατοποιήθηκε,

διαπιστώθηκε

ανοµοιογένεια, εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ δύο ανεξάρτητων δειγµάτων. Στο
Mann-Whitney U test το p είναι ίσο µε 0,478 µονάδες. Εποµένως p>0,05, άρα η διαφορά
των δύο µέσων όρων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, η οποία υπολογίζεται στο 2,73%, δε
θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τα αγόρια επιλέγουν στην ίδια περίπου
συχνότητα παιδιά µε φυσιολογικό βάρος για φίλους τους µε τα κορίτσια.
Τέλος για τον παράγοντα του σωµατικού βάρους εξετάστηκε η επιλογή παχέος
παιδιού ως επικείµενου φίλου και διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια κάνουν αυτήν την επιλογή
σε ποσοστό 30,67 µονάδων µε τυπική απόκλιση 21,27 µονάδες, ενώ η αντίστοιχη τιµή για
τα αγόρια είναι 31,87% µε τυπική απόκλιση 33,49 µονάδες. Η µέγιστη τιµή στα αγόρια είναι
100% και στα κορίτσια 50%, ενώ η ελάχιστη τιµή είναι 0% και για τις δύο κατηγορίες (βλ.
Πίνακας 73).
Πίνακας 73: Επιλογή παχέος παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

31,87

33,49

0

100

5

30,67

21,27

0

50

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε
ανοµοιογένεια, εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ δύο ανεξάρτητων δειγµάτων. Στο
Mann-Whitney U test το p=0,799. Επειδή p>0,05, η διαφορά των δύο µέσων όρων δε
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θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως το φύλο του παιδιού δεν επηρεάζει την
απόφαση του σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα παχύ παιδί για φίλο του.

3.2.5 Το ύψος ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και στα κορίτσια
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Στη συνέχεια µελετήθηκαν οι διαφορές στις επιλογές ενός ψηλού παιδιού ως
επικείµενου φίλου µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα αγόρια επιλέγουν ένα ψηλό παιδί για
φίλο τους σε ποσοστό 47,61% µε τυπική απόκλιση 20,53 µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό
για τα κορίτσια είναι 51,91% µε τυπική απόκλιση 31,86 µονάδες (βλ. Πίνακας 74).
Πίνακας 74: Επιλογή ψηλού παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

47,61

20,53

25

100

5

51,91

31,86

25

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με τον έλεγχο κανονικότητας που ακολούθησε διαπιστώθηκε ανοµοιογένεια,
εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικό τεστ δύο ανεξάρτητων δειγµάτων. Στο Mann-Whitney
U test, p=0,900. Συνεπώς η διαφορά των 4,3 ποσοστιαίων µονάδων στους µέσους όρους
αγοριών και κοριτσιών σχετικά µε την επιλογή ενός ψηλού παιδιού δεν κρίνεται ως
στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τα παιδιά και των δύο κατηγοριών επιλέγουν εξίσου ένα
ψηλό παιδί για φίλο τους.
Έπειτα εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού µε φυσιολογικό ύψος και βρέθηκε
ότι ο µέσος όρος στην κατηγορία των αγοριών ανέρχεται στο 62,27% µε τυπική απόκλιση
19,22 µονάδες, ενώ τα κορίτσια κάνουν την ίδια επιλογή στις µισές περιπτώσεις µε τυπική
απόκλιση 14,81 µονάδες, µέγιστη τιµή 66,67% και ελάχιστη τιµή 33,33% (βλ. Πίνακας 75).

Πίνακας 75: Επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό ύψος
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

62,27

19,22

33,33

100

5

50

14,81

33,33

66,67

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια
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Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε οµοιογένεια,
εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, προκειµένου να
αξιολογηθεί η διαφορά που υπολογίστηκε στους δύο µέσους όρους.
Από το T-test προέκυψε ότι p=0,252 (t=-1,183 και df=18) (βλ. Πίνακας 76), δηλαδή
p>0,05. Εποµένως οι πιθανότητες να επιλέξουν ένα παιδί φυσιολογικού ύψους για φίλο είναι
οι ίδιες τόσο για τα αγόρια, όσο και για τα κορίτσια.
Πίνακας 76: T-test για την επιλογή παιδιού µε φυσιολογικό ύψος
t

df

p

-1,183

18

0,252

Τελευταία επιλογή για τον παράγοντα του σωµατικού ύψους είναι η επιλογή ενός
κοντού παιδιού για φίλο. Τα αγόρια κάνουν αυτήν την επιλογή σε ποσοστό 39,31% µε
τυπική απόκλιση 16,86 µονάδες. Για τα κορίτσια ο µέσος όρος ισούται µε 42,67 ποσοστιαίες
µονάδες µε τυπική απόκλιση 30,04 µονάδες (βλ. Πίνακας 77).
Πίνακας 77: Επιλογή κοντού παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

39,31

16,86

0

66,67

5

42,67

30,04

0

80

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα, ώστε να αξιολογηθεί η διαφορά των 12,63 ποσοστιαίων µονάδων που
παρατηρήθηκε. Από τον έλεγχο προέκυψε p=0,751 (t=0,322 και df=19) (βλ. Πίνακας 78).

Πίνακας 78: T-test για την επιλογή κοντού παιδιού
t

df

p

0,322

19

0,751

Επειδή p>0,05, η διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους µεταξύ κοριτσιών και
αγοριών δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τα κορίτσια και τα αγόρια
επιλέγουν µε την ίδια ευκολία ένα κοντό παιδί για φίλο τους.
80

3.2.6 Τα γυαλιά ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και στα
κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Η πρώτη περίπτωση για τον παράγοντα της ανάγκης για χρήση γυαλιών οράσεως
αφορά την επιλογή παιδιού που φοράει γυαλιά. Από την στατιστική ανάλυση των
δεδοµένων φάνηκε ότι τα αγόρια κάνουν αυτήν την επιλογή σε ποσοστό 40,30% µε τυπική
απόκλιση 20 περίπου µονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα κορίτσια είναι 33,82% µε
τυπική απόκλιση 19,81 µονάδες (βλ. Πίνακας 79). Υπάρχει λοιπόν διαφορά 6,48
ποσοστιαίων µονάδων. Η µέγιστη τιµή για την πρώτη κατηγορία είναι 66,67% και για τη
δεύτερη 50%, ενώ η ελάχιστη τιµή είναι 0% και για τις δύο κατηγορίες (βλ. Πίνακας 79).
Πίνακας 79: Επιλογή παιδιού µε γυαλιά
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

40,30

20,02

0

66,67

5

33,82

19,81

0

50

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτό έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα, προκειµένου να αξιολογηθεί η διαφορά των δύο µέσων όρων. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα του ελέγχου, p=0,534 (t=-0,634 και df=19) (βλ. Πίνακας 80).

Πίνακας 80: T-test για την επιλογή παιδιού µε γυαλιά
t

df

p

-0,634

19

0,534

Επειδή p>0,05, η διαφορά που σηµειώθηκε ανάµεσα στους δύο µέσους όρους δε
θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως το φύλο δεν επηρεάζει το αν θα επιλέξει ο
ερωτώµενος ένα παιδί που φοράει γυαλιά για φίλο του.
Στη συνέχεια έγινε µελέτη για την επιλογή παιδιού χωρίς γυαλιά οράσεως, στην
οποία παρατηρήθηκε υπεροχή κατά 8,57 ποσοστιαίες µονάδες στο µέσο όρο επιλογής
παιδιού χωρίς γυαλιά των κοριτσιών έναντι των αγοριών. Συγκεκριµένα ο µέσος όρος στα
αγόρια φτάνει το 57,62% µε τυπική απόκλιση 19,83 µονάδες, ενώ στα κορίτσια ο µέσος
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όρος ισούται µε 66,19 ποσοστιαίες µονάδες µε τυπική απόκλιση 19,81 µονάδες. Οι µέγιστες
τιµές και για τις δύο κατηγορίες παιδιών είναι 100%, ενώ η ελάχιστη τιµή για την πρώτη
κατηγορία είναι 33,33% και για τη δεύτερη 50% (βλ. Πίνακας 81).
Πίνακας 81: Επιλογή παιδιού χωρίς γυαλιά
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

57,62

19,83

33,33

100

5

66,19

19,81

50

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Μετά από έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα
δείγµατα. Από τον έλεγχο προέκυψε p=0,409 (t=0,844 και df=19), όπως φαίνεται στον
πίνακα «T-test για την επιλογή παιδιού χωρίς γυαλιά» (βλ. Πίνακας 82).
Πίνακας 82: T-test για την επιλογή παιδιού χωρίς γυαλιά
t

df

p

0,844

19

0,409

Επειδή p>0,05, η διαφορά στους δύο µέσους όρους δε θεωρείται στατιστικά
σηµαντική. Εποµένως οι πιθανότητες για ένα παιδί χωρίς γυαλιά οράσεως να επιλεχθεί για
φίλος είναι περίπου οι ίδιες στον πληθυσµό των αγοριών και στον πληθυσµό των κοριτσιών
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

3.2.7 Τα ωραία παιχνίδια ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και
στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Αναφορικά µε τον παράγοντα των παιχνιδιών, εξετάστηκε αρχικά η περίπτωση
επιλογής παιδιού µε ωραία παιχνίδια στην κατοχή του. Ο µέσος όρος για την επιλογή αυτή
στα αγόρια είναι 64,90% µε τυπική απόκλιση 26,59 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για τα κορίτσια είναι 58% µε τυπική απόκλιση 17,09 µονάδες (βλ. Πίνακας 83).
Παρατηρείται δηλαδή διαφορά 6,9 ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ των δύο µέσων όρων. Η
µέγιστη τιµή στην πρώτη κατηγορία είναι 100% και η ελάχιστη 20%, ενώ στη δεύτερη
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κατηγορία η µέγιστη τιµή φτάνει το 83,33% και η ελάχιστη τιµή είναι 40% (βλ. Πίνακας
83).
Πίνακας 83: Επιλογή παιδιού µε ωραία παιχνίδια
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

64,90

26,59

20

100

5

58

17,09

40

83,33

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε οµοιογένεια,
εποµένως στη συνέχεια έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, ώστε να
αξιολογηθεί η διαφορά ανάµεσα στους δύο µέσους όρους. Στον έλεγχο αυτόν βρέθηκε
p=0,595 (t=-0,541 df=19), δηλαδή p>0,05 (βλ. Πίνακας 84).

Πίνακας 84: T-test για την επιλογή παιδιού µε ωραία παιχνίδια
t

df

p

-0,541

19

0,595

Συνεπώς η διαφορά των µέσων όρων στη συγκεκριµένη επιλογή µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια
επιλέγουν εξίσου για φίλο τους ένα παιδί µε ωραία παιχνίδια.
Έπειτα εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού χωρίς ωραία παιχνίδια ως
επικείµενου φίλου.
Τα αγόρια επιλέγουν παιδιά χωρίς ωραία παιχνίδια για φίλους τους σε ποσοστό
περίπου 32%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα κορίτσια είναι κατά 10 µονάδες µεγαλύτερο
(βλ. Πίνακας 85).
Πίνακας 85: Επιλογή παιδιού χωρίς ωραία παιχνίδια
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

31,98

24,44

0

80

5

42

17,09

16,67

60

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια
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Μετά από έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι
παρατηρήσεις ακολουθούν κανονική κατανοµή. Για το λόγο αυτό έγινε έλεγχος T-test
προκειµένου να αξιολογηθεί η διαφορά στους δύο µέσους όρους µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών. Στα αποτελέσµατα της ανάλυσης βρέθηκε p ίσο µε 0,408 µονάδες (t=0,847 και
df=19) (βλ. Πίνακας 86).
Πίνακας 86: T-test για την επιλογή παιδιού χωρίς ωραία παιχνίδια
t

df

p

0,847

19

0,408

Δηλαδή p>0,05. Συνεπώς η διαφορά των µέσων όρων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών
δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια επιλέγουν
εξίσου για φίλο τους ένα παιδί χωρίς ωραία παιχνίδια.

3.2.8 Η συγγένεια ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και στα
κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Αρχικά για τον παράγοντα της συγγένειας εξετάστηκε αν το φύλο επηρεάζει την
επιλογή συγγενούς παιδιού ως επικείµενου φίλου. Με την ανάλυση που έγινε διαπιστώθηκε
πως οι µέσοι όροι στα αγόρια και στα κορίτσια για την επιλογή συγγενούς παιδιού για φίλο
τους διαφέρουν κατά 8,44 ποσοστιαίες µονάδες µε υπεροχή στο ποσοστό των κοριτσιών
(βλ. Πίνακας 87).
Πίνακας 87: Επιλογή συγγενούς παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

76,56

21,35

25

100

5

85

22,36

50

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος κανονικότητας από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οι
παρατηρήσεις δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή. Εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικός
έλεγχος, ώστε να αξιολογηθεί στατιστικά η παραπάνω παρατήρηση. Από το Mann-Whitney
U test προέκυψε p=0,399, δηλαδή p>0,05. Αυτό σηµαίνει ότι το φύλο δεν επηρεάζει την
απόφαση του παιδιού σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα παιδί µε το οποίο είναι συγγενείς,
για φίλο του.
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Ακόµη, για τον παράγοντα της συγγένειας µελετήθηκε η επιλογή µη συγγενούς
παιδιού. Στον πίνακα «Επιλογή µη συγγενούς παιδιού» (βλ. Πίνακας 88) φαίνεται ότι τα
αγόρια επέλεξαν ένα µη συγγενικό τους πρόσωπο για φίλο στο 1/5 των περιπτώσεων µε
τυπική απόκλιση 20,85 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια είναι 15% µε
τυπική απόκλιση 2,36 µονάδες. Η µέγιστη τιµή και για τις δύο κατηγορίες είναι 50% και η
ελάχιστη 0% (βλ. Πίνακας 88).
Πίνακας 88: Επιλογή µη συγγενούς παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

20,31

20,85

0

50

5

15

2,36

0

50

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος της κατανοµής των παρατηρήσεων και διαπιστώθηκε
µη κανονική κατανοµή. Για το λόγο αυτό ακολούθησε η διεξαγωγή µη παραµετρικού
ελέγχου για δύο ανεξάρτητα δείγµατα και συγκεκριµένα έγινε το Mann-Whitney U test, στο
οποίο η τιµή του p ισούται µε 0,593 µονάδες. Εφόσον p>0,05 προκύπτει το συµπέρασµα ότι
το φύλο δεν επηρεάζει την απόφασή του παιδιού σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα παιδί το
οποίο δεν είναι συγγενής του για φίλο του.

3.2.9 Η χώρα προέλευσης ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και
στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Αναφορικά µε τον παράγοντα της χώρας προέλευσης του επικείµενου φίλου, αρχικά
µελετήθηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού µε καταγωγή από την ίδια χώρα µε τον
ερωτώµενο. Στην επιλογή αυτή βρέθηκε ότι τα αγόρια επιλέγουν ένα παιδί από την ίδια
χώρα µε αυτά στις µισές περίπου περιπτώσεις κατά µέσο όρο και συγκεκριµένα σε ποσοστό
51,24% µε τυπική απόκλιση 21,61 µονάδες, ενώ τα κορίτσια κάνουν την ίδια επιλογή σε
ποσοστό 68,33% µε 8,98 µονάδες τυπική απόκλιση (βλ. Πίνακας 89).
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Πίνακας 89: Επιλογή παιδιού από την ίδια χώρα
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

51,24

21,61

20

83,33

5

68,33

8,98

60

80

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με έλεγχο κανονικότητας προέκυψε ότι υπάρχει οµοιογένεια στην κατανοµή των
παρατηρήσεων, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα
προκειµένου να αξιολογηθεί η διαφορά στους δύο µέσους όρους. Τα αποτελέσµατα του
ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα «T-test για την επιλογή παιδιού από την ίδια χώρα»
(βλ. Πίνακας 90), όπου φαίνεται ότι p=0,021 (t=2,541 και df=16,863).
Πίνακας 90: T-test για την επιλογή παιδιού από την ίδια χώρα
t

df

p

2,541

16,863

0,021

Επειδή το p είναι µικρότερο από το προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας,
δηλαδή

p<0,05, η διαφορά στους µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών θεωρείται

στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τα κορίτσια επιλέγουν µε µεγαλύτερη ευκολία ένα παιδί
από την ίδια χώρα µε αυτά για φίλο τους συγκριτικά µε τα αγόρια.
Στην περίπτωση επιλογής παιδιού που προέρχεται από διαφορετική χώρα, ο µέσος
όρος στα αγόρια είναι υψηλότερος από αυτόν στα κορίτσια. Συγκεκριµένα τα αγόρια κάνουν
αυτήν την επιλογή κατά µέσο όρο σε ποσοστό 43,97% µε τυπική απόκλιση 20,73 µονάδες,
ενώ τα κορίτσια κάνουν την ίδια επιλογή σε ποσοστό 31,67% µε 8,98 µονάδες τυπική
απόκλιση (βλ. Πίνακας 91).

Πίνακας 91: Επιλογή παιδιού από άλλη χώρα
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

43,97

20,73

16,67

80

5

31,67

8,98

20

40

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια
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Στη συνέχεια έγινε έλεγχος κανονικότητας από τον οποίο προέκυψε ότι οι
παρατηρήσεις παρουσιάζουν κανονική κατανοµή, εποµένως ακολούθησε έλεγχος T-test για
δύο ανεξάρτητα δείγµατα, ώστε να γίνει η αξιολόγηση της διαφοράς που βρέθηκε στους δύο
µέσους όρους µεταξύ αγοριών και κοριτσιών.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου T-test για την επιλογή παιδιού από άλλη
χώρα, p=0,078 (t=-1,877 και df=16,345) (βλ. Πίνακας 92).
Πίνακας 92: T-test για την επιλογή παιδιού από άλλη χώρα
t

df

p

-1,877

16,345

0,078

Επειδή p>0,05, η διαφορά στους µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών δε
θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως τα κορίτσια επιλέγουν στον ίδιο βαθµό µε τα
αγόρια ένα παιδί από διαφορετική χώρα µε αυτά για φίλο τους.

3.2.10 Η γλώσσα οµιλίας ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και
στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Επόµενος παράγοντας προς διερεύνηση για ύπαρξη τυχόν διαφορών στις επιλογές
αγοριών και κοριτσιών είναι ο παράγοντας της γλώσσας οµιλίας. Η πρώτη περίπτωση είναι
η επιλογή παιδιού ως επικείµενου φίλου, το οποίο µιλά την ίδια γλώσσα µε τον ερωτώµενο.
Τα αγόρια κάνουν αυτήν την επιλογή στις µισές περίπου περιπτώσεις και συγκεκριµένα σε
ποσοστό 52,48% µε τυπική απόκλιση 29,95 µονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα
κορίτσια είναι 46,03% µε τυπική απόκλιση 42,56 µονάδες. Η µέγιστη τιµή που
παρατηρήθηκε στον πληθυσµό της πρώτης κατηγορίας ήταν 87,50%, ενώ της δεύτερης
κατηγορία ήταν 85,71%. Και στις δύο περιπτώσεις η ελάχιστη τιµή ήταν 0% (βλ. Πίνακας
93).
Πίνακας 93: Επιλογή παιδιού µε ίδια γλώσσα οµιλίας
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

52,48

29,95

0

87,50

5

46,03

42,56

0

85,71

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια
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Μετά από τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε µη
κανονική κατανοµή των παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτό διεξήχθη µη παραµετρικός
έλεγχος και συγκεκριµένα το Mann-Whitney U test. Η τιµή του p ισούται µε 0,901 µονάδες,
δηλαδή το p>0,05. Συνεπώς η διαφορά 6,45% που παρατηρείται στους δύο µέσους όρους
µεταξύ κοριτσιών και αγοριών δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Δηλαδή το αν το παιδί είναι
αγόρι ή κορίτσι δεν επηρεάζει την απόφαση του σχετικά µε το αν θα επιλέξει ένα παιδί που
µιλά την ίδια γλώσσα µε αυτό για φίλο του.
Για την περίπτωση επιλογής παιδιού που µιλά διαφορετική γλώσσα ο µέσος όρος
στην κατηγορία των αγοριών φτάνει το 39,71% µε τυπική απόκλιση 30,86 µονάδες, ενώ
στην κατηγορία των κοριτσιών ανέρχεται στο 53,97% µε τυπική απόκλιση 42,56 µονάδες.
Στα αγόρια η ελάχιστη τιµή είναι η ελάχιστη δυνατή, δηλαδή 0% και η µέγιστη τιµή είναι η
µέγιστη δυνατή, δηλαδή 100%, ενώ στα κορίτσια η ελάχιστη τιµή είναι 14,29% και η
µέγιστη τιµή είναι 100% (βλ. Πίνακας 94).
Πίνακας 94: Επιλογή παιδιού µε άλλη γλώσσα οµιλίας
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

39,71

30,86

0

100

5

53,97

42,56

14,29

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο κανονικότητας, οι παρατηρήσεις δεν
ακολουθούν κανονική κατανοµή. Εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικός έλεγχος. Από το
Mann-Whitney U test προέκυψε p=0,589, δηλαδή p>0,05. Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά που
παρατηρείται στους µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών σχετικά µε την επιλογή παιδιού
µε άλλη γλώσσα οµιλίας δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Εποµένως οι πιθανότητες να
επιλεχθεί ένα παιδί που µιλά άλλη γλώσσα για φίλος είναι περίπου οι ίδιες για την κατηγορία
των αγοριών και την κατηγορία των κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες.

3.2.11 Η επιθετική συµπεριφορά ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια
και στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Αρχικά µελετήθηκε η επιλογή παιδιού µε επιθετική συµπεριφορά ως επικείµενου
φίλου και βρέθηκε ότι τα αγόρια κάνουν αυτήν την επιλογή κατά µέσο όρο στο 30% των
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περιπτώσεων µε τυπική απόκλιση 30,87 µονάδες. Ο µέσος όρος της επιλογής αυτής στα
κορίτσια ανέρχεται στο 46,67% µε τυπική απόκλιση 50,55 µονάδες. Και στις δύο
κατηγορίες η µέγιστη τιµή είναι η µέγιστη δυνατή, δηλαδή 100% και η ελάχιστη τιµή η
ελάχιστη δυνατή µε τιµή 0% (βλ. Πίνακας 95).

Πίνακας 95: Επιλογή παιδιού µε επιθετική συµπεριφορά
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

30

30,87

0

100

5

46,67

50,55

0

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Μετά από έλεγχο κανονικότητας προέκυψε ότι οι παρατηρήσεις δεν ακολουθούν
κανονική κατανοµή. Για το λόγο αυτό διεξήχθη µη παραµετρικός έλεγχος µε το MannWhitney U test, στον οποίο p=0,613.
Εφόσον p>0,05, θεωρείται µη στατιστικά σηµαντική η διαφορά των µέσων όρων για
την επιλογή παιδιού µε επιθετική συµπεριφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στον
πληθυσµό παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Δηλαδή υπάρχουν οι
ίδιες πιθανότητες να επιλεχθεί ένα παιδί µε επιθετική συµπεριφορά για φίλος τόσο από τα
κορίτσια όσο και από τα αγόρια.
Έπειτα µελετήθηκε η επιλογή παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά ως επικείµενου
φίλου. Στον πίνακα «Επιλογή παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά» (βλ. Πίνακας 96)
φαίνεται ότι υπάρχει µία διαφορά 16,36 ποσοστιαίων µονάδων µε υπεροχή στον µέσο όρο
επιλογής παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά στα αγόρια. Τόσο στα κορίτσια, όσο και στα
αγόρια η µέγιστη τιµή είναι 100% και η ελάχιστη 0% (βλ. Πίνακας 96). Αυτό σηµαίνει ότι
και στις δύο κατηγορίες υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί που επέλεξε σε όλες τις περιπτώσεις
παιδί χωρίς επιθετική συµπεριφορά και τουλάχιστον ένα παιδί που δεν επέλεξε καµία φορά
παιδί χωρίς επιθετική συµπεριφορά για φίλο του.
Πίνακας 96: Επιλογή παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

69,69

30,14

0

100

5

53,33

50,55

0

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια
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Ακολούθησε έλεγχος κανονικότητας και προέκυψε ότι οι παρατηρήσεις
παρουσιάζουν κανονική κατανοµή, εποµένως πραγµατοποιήθηκε έλεγχος T-test για δύο
ανεξάρτητα δείγµατα, τα αποτελέσµατα του οποίου απέδωσαν p=0,524 (t=-0,686 και
df=4,921) (βλ. Πίνακας 97).
Πίνακας 97: T-test για την επιλογή παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά
t

df

p

-0,686

4,921

0,524

Επειδή το p είναι µεγαλύτερο από το προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας,
δηλαδή p>0,05, οι δύο µέσοι όροι θεωρούνται ίσοι. Αυτό σηµαίνει ότι το φύλο του παιδιού
δεν το επηρεάζει στο αν θα επιλέξει ένα παιδί χωρίς επιθετικότητα για φίλο του.
3.2.12 Η σχολική επίδοση ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και
στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Αναφορικά µε τον παράγοντα της σχολικής επίδοσης, αρχικά εξετάστηκε η
περίπτωση επιλογής παιδιού που απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου ως επικείµενου
φίλου. Την επιλογή αυτή κάνουν τα αγόρια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τουλάχιστον
στις µισές περιπτώσεις (βλ. Πίνακας 98) και συγκεκριµένα το ποσοστό της επιλογής αυτής
φτάνει τις 53,55 ποσοστιαίες µονάδες µε τυπική απόκλιση 26,09 µονάδες. Το αντίστοιχο
ποσοστό στα κορίτσια είναι υψηλότερο και φτάνει τις 60 ποσοστιαίες µονάδες µε 9,13
µονάδες τυπική απόκλιση (βλ. Πίνακας 98).
Πίνακας 98: Επιλογή παιδιού που απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

53,55

26,09

16,67

100

5

60

9,13

50

66,67

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε ότι οι
παρατηρήσεις δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή. Εποµένως διεξήχθη µη παραµετρικός
έλεγχος για δύο ανεξάρτητα δείγµατα. Από το Mann-Whitney U test, προέκυψε p=0,647,
δηλαδή p>0,05. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο τα κορίτσια, όσο και τα αγόρια επιλέγουν µε την
ίδια ευκολία ένα παιδί που απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου για φίλο τους.
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Σχετικά µε την επιλογή παιδιού που δεν απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου, ο
µέσος όρος στον πληθυσµό των αγοριών είναι 37,07% µε τυπική απόκλιση 29,14 µονάδες,
η µέγιστη τιµή φτάνει το 83,33%, ενώ η ελάχιστη τιµή είναι 0%. Στον πληθυσµό των
κοριτσιών ο µέσος όρος είναι 40% µε τυπική απόκλιση 9,13 µονάδες, µέγιστη τιµή 50% και
ελάχιστη τιµή 33,33% (βλ. Πίνακας 99).
Πίνακας 99: Επιλογή παιδιού που δεν απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

37,07

29,14

0

83,33

5

40

9,13

33,33

50

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με τον έλεγχο κανονικότητας προέκυψε ότι υπάρχει ανοµοιογένεια. Εποµένως
ακολούθησε η διεξαγωγή του µη παραµετρικού ελέγχου Mann-Whitney U test για δύο
ανεξάρτητα δείγµατα. Στον έλεγχο αυτόν, p=0,533, δηλαδή p>0,05. Εποµένως δεν υπάρχει
στατιστικά σηµαντική διαφορά στους µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών. Για το λόγο
αυτό προκύπτει ότι τα αγόρια επιλέγουν µε την ίδια ευκολία ένα παιδί που δεν απαντά στις
ερωτήσεις του δασκάλου για φίλο τους συγκριτικά µε τα κορίτσια.
3.2.13 Η γειτνίαση ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και στα
κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Σχετικά µε τον παράγοντα της γειτνίασης, µετά από στατιστική επεξεργασία των
δεδοµένων που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι τα αγόρια επιλέγουν ένα παιδί που είναι
γείτονάς τους για φίλο τους σχεδόν στις µισές περιπτώσεις, ενώ τα κορίτσια περίπου στα
3/4 των περιπτώσεων. Συγκεκριµένα το ποσοστό στα αγόρια φτάνει το 51,04% µε τυπική
απόκλιση 33,03 µονάδες, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 0%. Στην κατηγορία των
κοριτσιών ο µέσος όρος είναι 75,67% µε 16,90 µονάδες τυπική απόκλιση, µέγιστη τιµή
100% και ελάχιστη τιµή 60% (βλ. Πίνακας 100).
Πίνακας 100: Επιλογή γείτονος παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

51,04

33,03

0

100

5

75,67

16,90

60

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια
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Ακολούθησε έλεγχος κανονικότητας, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οι
παρατηρήσεις παρουσιάζουν κανονική κατανοµή, εποµένως έγινε έλεγχος T-test
προκειµένου να αξιολογηθεί η διαφορά των 24 περίπου ποσοστιαίων µονάδων στους µέσους
όρους.
Στον πίνακα «T-test για την επιλογή γείτονος παιδιού» (βλ. Πίνακας 101) φαίνεται
ότι p=0,130 (t=1,583 και df=19).
Πίνακας 101: T-test για την επιλογή γείτονος παιδιού
t

df

p

1,583

19

0,130

Επειδή p>0,05, η διαφορά στους µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών δεν είναι
στατιστικά σηµαντική. Εποµένως οι πιθανότητες να επιλεχθεί ένα παιδί που µένει στην
ίδια γειτονιά µε τον ερωτώµενο είναι οι ίδιες είτε ο ερωτώµενος είναι κορίτσι, είτε είναι
αγόρι.
Έπειτα µελετήθηκε η περίπτωση επιλογής µη γείτονος παιδιού ως επικείµενου
φίλου. Στην περίπτωση αυτή τα αγόρια επιλέγουν για φίλο τους ένα παιδί που µένει σε άλλη
γειτονιά κατά µέσο όρο σε ποσοστό 41,15% µε τυπική απόκλιση 31,54 µονάδες, ενώ τα
κορίτσια περίπου στο 1/4 των περιπτώσεων. Η µέγιστη τιµή για τα αγόρια είναι η µέγιστη
δυνατή, δηλαδή 100%, ενώ για τα κορίτσια 40%. Και στις δύο κατηγορίες παιδιών η
ελάχιστη τιµή είναι 0% (βλ. Πίνακας 102).
Πίνακας 102: Επιλογή µη γείτονος παιδιού
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

41,15

31,54

0

100

5

24,33

16,90

0

40

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε στη συνέχεια, διαπιστώθηκε
οµοιογένεια. Για το λόγο αυτό έγινε αξιολόγηση της διαφοράς των δύο µέσων όρων µε
έλεγχο T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, από τον οποίο προέκυψε p=0,273 (t=-1,129 και
df=19) (βλ. Πίνακας 103).
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Πίνακας 103: T-test για την επιλογή µη γείτονος παιδιού
t

df

p

-1,129

19

0,273

Επειδή το p είναι µεγαλύτερο από το προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας,
δηλαδή p>0,05, οι δύο µέσοι όροι θεωρούνται ίσοι. Αυτό σηµαίνει ότι το φύλο του παιδιού
δεν το επηρεάζει στο αν θα επιλέξει ένα παιδί που δεν είναι γείτονάς του για φίλο του.
3.2.14 Το νέο µέλος στην παρέα ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια
και στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Αρχικά εξετάστηκε η επίδραση του παράγοντα «φύλο» στην επιλογή νέου στην
παρέα παιδιού ως επικείµενου φίλου. Από την ανάλυση των δεδοµένων που έγινε βρέθηκε
ότι υπάρχει διαφορά στους µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες, η οποία υπολογίζεται περίπου στις 2 ποσοστιαίες µονάδες.
Συγκεκριµένα το ποσοστό της επιλογής αυτής στα κορίτσια είναι 54% µε 28,81 µονάδες
τυπική απόκλιση και στα αγόρια 52,03% µε 24,96 µονάδες τυπική απόκλιση (βλ. Πίνακας
104). Εποµένως παρατηρείται ότι τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια επιλέγουν ένα νέο
στην παρέα παιδί για φίλο τους στις µισές περίπου περιπτώσεις.
Πίνακας 104: Επιλογή παιδιού νέου στην παρέα
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

52,03

24,96

0

100

5

54

28,81

20

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε για την κατανοµή των παρατηρήσεων,
διαπιστώθηκε οµοιογένεια. Για το λόγο αυτό ακολούθησε έλεγχος T-test για δύο
ανεξάρτητα δείγµατα, ώστε να αξιολογηθεί η διαφορά που σηµειώθηκε ανάµεσα στους δύο
µέσους όρους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου, p=0,833 (t=0,149 και df=19) (βλ.
Πίνακας 105).

Πίνακας 105: T-test για την επιλογή παιδιού νέου στην παρέα
t

df

p

0,149

19

0,883
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Συνεπώς p>0,05, δηλαδή η διαφορά των µέσων όρων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών
δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά και των δύο φύλων επιλέγουν
στον ίδιο βαθµό ένα παιδί που είναι νέο στην παρέα για φίλο τους.
Έπειτα εξετάστηκε η περίπτωση επιλογής παιδιού που δεν είναι νέο στην παρέα.
Στον πίνακα των αποτελεσµάτων της ανάλυσης που έγινε (βλ. Πίνακας 106), φαίνεται ότι ο
µέσος όρος στον πληθυσµό των αγοριών για την επιλογή παιδιού µη νέου στην παρέα είναι
40,94% µε 23,46 µονάδες τυπική απόκλιση, µέγιστη τιµή 100% και ελάχιστη τιµή 0%.
Αντίστοιχα ο µέσος όρος στα κορίτσια ανέρχεται στο 46% µε τυπική απόκλιση 28,81
µονάδες, µέγιστη τιµή 80% και ελάχιστη τιµή 0% (βλ. Πίνακας 106).
Πίνακας 106: Επιλογή παιδιού µη νέου στην παρέα
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

40,94

23,46

0

100

5

46

28,81

0

80

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε
οµοιογένεια, εποµένως έγινε έλεγχος T-test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα, ώστε να
αξιολογηθεί η διαφορά των περίπου 5 ποσοστιαίων µονάδων που παρατηρήθηκε στους δύο
µέσους όρους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του T-test, το p ισούται µε 0,693 µονάδες
(t=0,401 και df=19) (βλ. Πίνακας 107).

Πίνακας 107: T-test για την επιλογή παιδιού µη νέου στην παρέα
t

df

p

0,401

19

0,693

Επειδή p>0,05, η διαφορά των 5,06 ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ των δύο µέσων
όρων δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Εποµένως το φύλο του ερωτώµενου δεν
επηρεάζει την επιλογή παιδιού µη νέου στην παρέα για φίλο.
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3.2.15 Οι ειδικές ανάγκες ως παράγοντας διαµόρφωσης φιλικών σχέσεων στα αγόρια και
στα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Αναφορικά µε τον παράγοντα των ειδικών αναγκών, αρχικά εξετάστηκε η
πιθανότητα το φύλο του ερωτώµενου να το επηρεάζει ως προς την επιλογή παιδιού µε
αναπηρία για επικείµενο φίλο του. Τα αγόρια επιλέγουν ένα παιδί σε αναπηρικό καρότσι
για φίλο τους σε ποσοστό 59,50% µε τυπική απόκλιση 29,21 µονάδες, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στον πληθυσµό των κοριτσιών φτάνει το 53,33% µε τυπική απόκλιση 50,55
µονάδες. Και για τις δύο κατηγορίες η µέγιστη τιµή είναι η µέγιστη δυνατή, δηλαδή 100%
και η ελάχιστη τιµή είναι η ελάχιστη δυνατή, δηλαδή 0% (βλ. Πίνακας 108). Εποµένως και
στον πληθυσµό των αγοριών, αλλά και στον πληθυσµό των κοριτσιών, υπάρχουν παιδιά που
επέλεξαν σε όλες τις περιπτώσεις παιδί σε αναπηρικό καρότσι για φίλο τους και παιδιά που
δεν το επέλεξαν καµία φορά.
Πίνακας 108: Επιλογή παιδιού σε αναπηρικό καρότσι
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

59,50

29,21

0

100

5

53,33

50,55

0

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Με τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε µη κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων για την επιλογή παιδιού σε αναπηρικό καρότσι. Εποµένως
διεξήχθη µη παραµετρικός έλεγχος µε το Mann-Whitney U test. Στον έλεγχο αυτό το p
ισούται µε 0,933 µονάδες, δηλαδή p>0,05. Συνεπώς η διαφορά των 6,17 ποσοστιαίων
µονάδων που παρουσιάζουν οι δύο µέσοι όροι αγοριών και κοριτσιών είναι µη στατιστικά
σηµαντική. Δηλαδή τα αγόρια επιλέγουν το ίδιο εύκολα µε τα κορίτσια ένα παιδί σε
αναπηρικό καρότσι για φίλο τους.
Τέλος εξετάστηκε η πιθανότητα το φύλο του ερωτώµενου να τον επηρεάζει ως προς
την επιλογή παιδιού χωρίς αναπηρία για επικείµενο φίλο του. Από τη στατιστική
επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι τα αγόρια επιλέγουν ένα παιδί χωρίς αναπηρικό
καρότσι σε ποσοστό 35,09% µε τυπική απόκλιση 25,84 µονάδες, ενώ τα κορίτσια κάνουν
την ίδια επιλογή σε ποσοστό 46,67% µε τυπική απόκλιση 50,55 µονάδες. Η µέγιστη τιµή
και για τις δύο κατηγορίες είναι 100% και η ελάχιστη 0% (βλ. Πίνακας 109).
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Πίνακας 109: Επιλογή παιδιού χωρίς αναπηρικό καρότσι
Μέσος

Τυπική

Ελάχιστη

Μέγιστη

Όρος

Απόκλιση

Τιµή

Τιµή

16

35,09

25,84

0

100

5

46,67

50,55

0

100

Φύλο

Συµµετέχοντες

Αγόρια
Κορίτσια

Μετά τον έλεγχο κανονικότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε µη κανονική
κατανοµή των παρατηρήσεων για την επιλογή παιδιού χωρίς αναπηρικό καρότσι. Για το
λόγο αυτό ακολούθησε µη παραµετρικός έλεγχος. Στο Mann-Whitney U test, p=0,900,
δηλαδή p>0,05. Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά των 11,58 ποσοστιαίων µονάδων στους δύο
µέσους όρους για την επιλογή παιδιού χωρίς αναπηρικό καρότσι ως επικείµενου φίλου δεν
είναι στατιστικά σηµαντική. Δηλαδή υπάρχουν οι ίδιες πιθανότητες να επιλέξουν για φίλο
τους ένα παιδί χωρίς αναπηρικό καρότσι τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συζήτηση – Συµπεράσµατα
Στην προηγούµενη ενότητα έγινε η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που
συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων για κάθε έναν από τους παράγοντες
που επηρεάζουν τις αποφάσεις των παιδιών για την επιλογή των επικείµενων φίλων τους.
Αρχικά διαφοροποιητικός παράγοντα ήταν η ύπαρξη ή όχι ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
ή/και αναπηριών στο σύνολο του πληθυσµού που εξετάστηκε και στη συνέχεια
διαφοροποιητικός παράγοντας ήταν το φύλο στον πληθυσµό των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ευρήµατα που
προέκυψαν από την ανάλυση αυτή.

4.1 Συζήτηση
Αναφορικά

µε

τον

παράγοντα

«φύλο»

διαπιστώθηκε

ότι

στη

µελέτη

διαφοροποιήσεων µεταξύ παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, βρέθηκε
µικρή διαφορά µεταξύ των µέσων όρων για την επιλογή παιδιού ίδιου φύλου, η οποία δεν
είναι στατιστικά σηµαντική. Ωστόσο δε συµβαίνει το ίδιο για την επιλογή παιδιού
διαφορετικού φύλου, στην οποία ο µέσος όρος επιλογής των παιδιών χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι µεγαλύτερος. Συνεπώς τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες εµφανίζονται πιο επιφυλακτικά, καθώς φαίνεται ότι
τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες κάνουν ευκολότερα αυτήν
την επιλογή. Από τον έλεγχο που ακολούθησε για ύπαρξη διαφοροποιήσεων µεταξύ
αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, βρέθηκε ότι δεν
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο µέσων όρων τόσο για την επιλογή
παιδιού ίδιου φύλου, όσο και για την επιλογή παιδιού διαφορετικού φύλου, παρόλο που
σύµφωνα µε την προηγηθείσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα κορίτσια αναµενόταν να
είναι περισσότερο δεκτικά ως προς την επιλογή παιδιού διαφορετικού φύλου συγκριτικά µε
τα αγόρια (Γαλανάκη, 2003).
Όσον αφορά τον παράγοντα της ηλικίας, εξετάσθηκαν οι περιπτώσεις µε διαφορά
ηλικίας ενός έτους, τόσο για την επιλογή µεγαλύτερου ηλικιακά παιδιού, όσο και για την
επιλογή µικρότερου ηλικιακά παιδιού, καθώς τα παιδιά τείνουν να προτιµούν οµοιογένεια
στις παρέες τους, είτε έχουν αναπηρία, είτε όχι (Estell, Jones, Pearl, & Van Acker, 2009).
Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες, επιλέγουν στον ίδιο βαθµό µεγαλύτερα παιδιά και παιδιά ίσης ηλικίας για φίλο
97

τους. Στην περίπτωση µικρότερου ηλικιακά παιδιού, φαίνεται ότι τα παιδιά χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες είναι πιο δεκτικά ως προς την ενδεχόµενη σύναψη
φιλίας, παρόλο που υπάρχουν αναφορές γονέων σύµφωνα µε τις οποίες τα παιδιά µε ειδικές
µαθησιακές δυσκολίες συγκεκριµένα είναι πιθανότερο να επιλέξουν µικρότερα ηλικιακά
παιδιά για τη σύναψη φιλικών σχέσεων (Wiener & Schneider, 2002). Ωστόσο τα ευρήµατα
της έρευνας συµφωνούν µε τα ευρήµατα έρευνας σχετικής µε τη στάση των παιδιών
απέναντι στην αναπηρία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι τα µικρότερα παιδιά εµφάνιζαν
περισσότερο αρνητική στάση (Nowicki, 2006). Στον έλεγχο που ακολούθησε για την
αξιολόγηση διαφορών στις επιλογές αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες, δε βρέθηκε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά τόσο για την
επιλογή παιδιού ίδιας ηλικίας, όσο και για αυτές µικρότερου και µεγαλύτερου παιδιού.
Τρίτος παράγοντας που εξετάστηκε ήταν ο παράγοντας του χρώµατος στο δέρµα, ο
οποίος ενάγεται στον ευρύτερο παράγοντα της εξωτερικής εµφάνισης του ατόµου. Το
διαφορετικό χρώµα στο δέρµα είναι η πιο εµφανής διαφορά των εξωτερικών
χαρακτηριστικών (Γαλανάκη, 2003) του ατόµου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν παιδιά µε διαφορετικό
χρώµα δέρµατος για φίλο τους µε µεγαλύτερη δυσκολία συγκριτικά µε τα παιδιά χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, στα οποία ο µέσος όρος για την επιλογή
αυτή ήταν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερος. Για την επιλογή όµως παιδιού µε ίδιο χρώµα
δέρµατος, το οποίο για όλους τους συµµετέχοντες ήταν το λευκό, δεν παρατηρήθηκε
αξιόλογη διαφορά στην συχνότητα αποδοχής µεταξύ των δύο κατηγοριών. Οι Estell και συν.
(2009) επισηµαίνουν ότι τα παιδιά που περιθωριοποιούνται είναι πιθανό να έχουν φίλους,
τα οποία επίσης περιθωριοποιούνται από τους συνοµηλίκους τους, σαν να υπάρχει µια
ιδιαίτερη αλληλεγγύη ανάµεσά τους. Παλαιότερα, τα παιδιά µε διαφορετικό χρώµα
δέρµατος θεωρούνταν κατώτερα και περιθωριοποιούνταν σε περίπτωση που φοιτούσαν σε
σχολεία µαζί µε παιδιά µε λευκό δέρµα (Closson & Henry, 2008). Ωστόσο στην παρούσα
έρευνα δεν υπάρχει σύγκλιση προς αυτήν την άποψη. Αντίθετα, το γεγονός ότι τα παιδιά µε
ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επέλεξαν µε λιγότερη ευκολία παιδιά µε άλλο χρώµα
δέρµατος, δείχνει επιφυλακτικότητά απέναντι στο διαφορετικό. Για την επιλογή παιδιού µε
διαφορετικό χρώµα δέρµατος, αλλά και για την επιλογή παιδιού µε το ίδιο χρώµα δέρµατος
προκύπτει µετά τη στατιστική ανάλυση της διαφοράς των µέσων όρων ότι τα αγόρια και τα
κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν το ίδιο εύκολα για
φίλο τους παιδί µε διαφορετικό χρώµα δέρµατος, αλλά και παιδί µε το ίδιο χρώµα δέρµατος.
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Στη συνέχεια µελετήθηκαν οι παράγοντες του σωµατικού βάρους και του ύψους.
Σχετικά µε το σωµατικό βάρος δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στη
συχνότητα επιλογής αδύνατου ή παχέος παιδιού ή παιδιού µε φυσιολογικό βάρος µεταξύ
παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Όπως επίσης και στη
συχνότητα επιλογής ψηλού ή φυσιολογικού ύψους παιδιού. Ωστόσο στην περίπτωση
επιλογής κοντού παιδιού για φίλο, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες, τα επιλέγουν λιγότερο συχνά. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση τα κοντύτερα παιδιά είναι συνήθως αυτά που µπορεί να υποστούν κοροϊδία
και χλευασµό για το ύψος τους, κάτι που µπορεί να επηρεάσει τις διαπροσωπικές τους
σχέσεις (Παπαδοπούλου, 2012). Δευτερευόντως εξετάστηκε η διαφορά των µέσων όρων
στις επιλογές αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες για
τους παράγοντες του σωµατικού βάρους και του σωµατικού ύψους. Τα ευρήµατα της
στατιστικής ανάλυσης στην προηγούµενη ενότητα συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα
παλαιότερης έρευνας (Παπαδοπούλου, 2012) στην οποία έγινε σύγκριση των επιλογών
µεταξύ αγοριών και κοριτσιών για την πρόθεσή τους να συνάψουν φιλικούς δεσµούς.
Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι το φύλο δεν επηρεάζει την απόφαση του παιδιού να
επιλέξει ένα παχύ παιδί για φίλο του, ενώ επίσης δεν παίζει ρόλο ούτε στην επιλογή
αδύνατου παιδιού, αλλά ούτε και παιδιού µε φυσιολογικό βάρος. Οµοίως το φύλο βρέθηκε
να µην παίζει ρόλο στις επιλογές των παιδιών ούτε για τον παράγοντα του ύψους.
Ο τελευταίος παράγοντας που εξετάστηκε για την εξωτερική εµφάνιση αφορά τα
γυαλιά οράσεως, η χρήση των οποίων προϋποθέτει την ύπαρξη προβληµάτων όρασης. Όπως
προαναφέρθηκε, τα άτοµα που έχουν προβλήµατα όρασης δύναται να αντιµετωπίσουν
δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις (Boerner, και συν., 2006, όπως αναφέρεται στο
Papadopoulos και συν., 2013). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, προκύπτει ότι
στην περίπτωση που ο επικείµενος φίλος φοράει γυαλιά, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες
να επιλεχθεί από τον πληθυσµό των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες συγκριτικά µε τις πιθανότητες επιλογής του από τα παιδιά χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Δεν παρατηρείται το ίδιο για την περίπτωση του
παιδιού που δε φοράει γυαλιά, το οποίο επιλέγεται µε την ίδια ευκολία και από τις δύο
κατηγορίες παιδιών για φίλος. Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν βρέθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές στις επιλογές αγοριών και κοριτσιών στον πληθυσµό των παιδιών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες ούτε για την επιλογή παιδιού µε γυαλιά, ούτε
για αυτήν χωρίς γυαλιά. Εποµένως, συνοψίζοντας, τα ευρήµατα συµφωνούν µε τις αναφορές
της βιβλιογραφίας σχετικά µε πιθανές δυσκολίες που δύναται να αντιµετωπίζουν τα παιδιά
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µε προβλήµατα όρασης, αφού τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
εµφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικά στη σύναψη φιλικών σχέσεων µαζί τους.
Σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή φίλων, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση, µπορεί να είναι τα παιχνίδια, αφού το παιχνίδι αποτελεί σηµαντικό στοιχείο
στην καθηµερινότητα του παιδιού (Ματσόπουλος, 2005˙ Τσιαντής, 1988). Αυτό ισχύει για
όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες. Από τη στατιστική µελέτη που προηγήθηκε στην προηγούµενη ενότητα δε
διαπιστώθηκε αξιόλογη διαφορά στα ποσοστά για την επιλογή παιδιού, το οποίο διαθέτει
ωραία παιχνίδια µεταξύ των παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες. Ωστόσο, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην περίπτωση που ο πιθανός
φίλος δε διέθετε ωραία παιχνίδια. Συγκεκριµένα τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
εµφανίζονται να µην επιλέγουν µε την ίδια ευκολία για φίλους τους παιδιά που δε διαθέτουν
ωραία παιχνίδια συγκριτικά µε τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες. Στη βιβλιογραφική θεώρηση που προηγήθηκε αναφέρεται ότι τα παιδιά µε
αναπηρία και ειδικότερα τα παιδιά µε αναπτυξιακού τύπου διαταραχές προτιµούν το
ατοµικό παιχνίδι έναντι του οµαδικού ή συνεργατικού παιχνιδιού (Happe, 2003˙
Συριοπούλου – Δελλή & Κασίµος, 2013). Στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι ο παράγοντας
των παιχνιδιών δύναται να επηρεάσει τις κοινωνικές συναναστροφές των παιδιών και να
λειτουργήσει ως κίνητρο για έναρξη συνεργατικού παιχνιδιού στην περίπτωση που
παρουσιάζονται παιχνίδια που αρέσουν. Ειδικότερα για τις επιλογές παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, βρέθηκε ότι παρόλο που τα αγόρια εµφανίζουν
στην επιλογή παιδιού µε ωραία παιχνίδια µεγαλύτερο ποσοστό επιλογής από τα κορίτσια, η
διαφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική, όπως επίσης και για την επιλογή παιδιού χωρίς
ωραία παιχνίδια, στην οποία το ποσοστό του µέσου όρου των επιλογών των κοριτσιών ήταν
µεγαλύτερο. Το φύλο λοιπόν δεν επηρεάζει την επιλογή παιδιού µε ή χωρίς ωραία παιχνίδια
για ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, εύρηµα που συµπίπτει µε τα ευρήµατα προηγούµενης
έρευνας (Παπαδοπούλου, 2012).
Ο παράγοντας της συγγένειας εξετάστηκε µε κριτήριο τη φιλική σχέση που µπορεί
να προκύψει ανάµεσα σε δύο ξαδέρφια. Σε περίπτωση που τα ξαδέρφια περνούν πολλές
ώρες µαζί δύναται να αναπτυχθούν στενοί δεσµοί µεταξύ τους (Turnbull, και συν., 1999).
Η επαφή µε τα ξαδέρφια είναι συχνά η πρώτη παρέα για παιχνίδι. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα
της παρούσας έρευνας, τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
επιλέγουν µε µεγαλύτερη ευκολία ένα µη συγγενικό τους πρόσωπο για φίλο τους συγκριτικά
µε τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Ακόµη αξίζει να σηµειωθεί
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ότι στη συγκεκριµένη επιλογή απαντήθηκε η µεγαλύτερη διαφορά ανάµεσα στους δύο
µέσους όρους. Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην περίπτωση
συγγενούς παιδιού, στην οποία µάλιστα η διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους των
επιλογών των παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν µικρότερη της µίας
ποσοστιαίας µονάδας. Τα ευρήµατα συµφωνούν µε τη βιβλιογραφία σύµφωνα µε την οποία,
τα παιδιά µε αναπηρίες στρέφονται σε συγγενικά τους πρόσωπα για σύναψη φιλικών
σχέσεων (Turnball, 2000, όπως αναφέρεται στο Saenz, 2003). Όσον αφορά την επίδραση
του φύλου, τα αγόρια και τα κορίτσια διαπιστώθηκε πως επιλέγουν µε την ίδια ευκολία ένα
παιδί που δεν είναι συγγενής τους και συγκεκριµένα ξάδερφος τους για φίλο τους. Η ίδια
διαπίστωση έγινε και για την επιλογή παιδιού µε το οποίο έχουν συγγενική σχέση.
Οι πρώτοι παράγοντες που µελετήθηκαν από αυτούς που αφορούν κοινωνικά
κριτήρια είναι η χώρα καταγωγής και η γλώσσα οµιλίας. Ο φυλετικός ρατσισµός είναι
έκδηλος σε πολλές περιστάσεις της σύγχρονης ζωής, ο οποίος ενισχύεται στην περίπτωση
αδυναµίας επικοινωνίας στην τοπική γλώσσα και αυτό δύναται να επηρεάσει και τη στάση
των παιδιών απέναντι σε άτοµα προερχόµενα από άλλη χώρα. Από τη στατιστική ανάλυση
που προηγήθηκε, προέκυψε ότι τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
και αυτά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν στον ίδιο βαθµό
για φίλο τους τόσο παιδιά προερχόµενα από διαφορετική χώρα, όσο και παιδιά µε καταγωγή
ίδια µε τη δική τους. Επιπλέον δεν παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά ούτε στην
περίπτωση παιδιού που έχει την ίδια γλώσσα οµιλίας, ούτε στην περίπτωση παιδιού µε
διαφορετική γλώσσα οµιλίας. Ωστόσο, συγκεκριµένα για τον πληθυσµό των παιδιών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, στην επιλογή παιδιού µε καταγωγή από την
ίδια χώρα µε τον ερωτώµενο, τα κορίτσια εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά µε
τα αγόρια. Με τον έλεγχο που ακολούθησε για την αξιολόγηση αυτής της διαφοράς
προέκυψε ότι είναι στατιστικά σηµαντική, ενώ δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά
για την επιλογή παιδιού προερχόµενου από άλλη χώρα. Αυτό σηµαίνει ότι τα κορίτσια
επιλέγουν µε µεγαλύτερη ευκολία ένα παιδί από την ίδια χώρα µε αυτά για φίλο τους
συγκριτικά µε τα αγόρια, κάτι για την αιτιολόγηση του οποίου δε βρέθηκαν βιβλιογραφικές
αναφορές, καθώς το παιδί από άλλη χώρα διαπιστώθηκε ότι επιλέγεται στον ίδιο βαθµό
τόσο από τα αγόρια, όσο και από τα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες. Ακόµη βρέθηκε από τις αναλύσεις του προηγούµενου κεφαλαίου ότι τα αγόρια
και τα κορίτσια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν στον ίδιο
βαθµό ένα παιδί µε διαφορετική γλώσσα οµιλίας, ενώ το ίδιο ισχύει και για την επιλογή
παιδιού µε κοινή γλώσσα οµιλίας. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε αποτελέσµατα
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παρόµοιας προηγούµενης έρευνας (Παπαδοπούλου, 2012), όπως αυτά αναφέρονται σε
προηγούµενο κεφάλαιο.
Τα προβλήµατα συµπεριφοράς αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για την ανάπτυξη
µιας επικείµενης φιλίας, ένα από τα οποία είναι και η επιθετικότητα, όπως αναφέρεται στο
πρώτο κεφάλαιο (Gower και συν., 2001). Σύµφωνα µε τις επιλογές των παιδιών µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρίες επιλέγουν σε µεγαλύτερο ποσοστό κατά µέσο όρο ένα παιδί µε επιθετική
συµπεριφορά για φίλο τους συγκριτικά µε τα παιδιά της άλλης κατηγορίας. Αντίθετα τα
παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν σε µεγαλύτερο
ποσοστό παιδιά χωρίς επιθετική συµπεριφορά. Ωστόσο από τους ειδικούς ελέγχους που
πραγµατοποιήθηκαν, προέκυψε ότι οι διαφορές που σηµειώθηκαν δεν είναι στατιστικά
σηµαντικές. Σύµφωνα µε έρευνες τα παιδιά µε αναπηρίες έχουν αυξηµένες πιθανότητες να
δεχθούν επιθετικές συµπεριφορές και εκφοβισµό (Bourke & Burgman, 2010˙ Carter &
Spencer, 2006˙ Misnha, 2003). Συνεπώς θα αναµενόταν τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες να µην επιλέγουν εύκολα για φίλους τους παιδιά µε επιθετική
συµπεριφορά. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι τα παιδιά µε
και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες επιλέγουν στον ίδιο βαθµό παιδιά
µε επιθετική συµπεριφορά για φίλο τους, ενώ το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παιδιών
χωρίς επιθετική συµπεριφορά. Επίσης δε βρέθηκαν διαφοροποιήσεις στις επιλογές αγοριών
και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες τόσο στην περίπτωση
παιδιού µε επιθετική συµπεριφορά, όσο και παιδιού χωρίς επιθετική συµπεριφορά, αν και
σε προηγούµενες έρευνες βρέθηκε ότι τα αγόρια µε αναπηρίες και συγκεκριµένα µε ειδικές
µαθησιακές δυσκολίες κινδυνεύουν περισσότερο από τα κορίτσια να έρθουν αντιµέτωπα µε
φαινόµενα εκφοβισµού (Carter & Spencer, 2006).
Επόµενος παράγοντας που µελετήθηκε, αφορά τη σχολική επίδοση των επικείµενων
φίλων των παιδιών. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, υπάρχει
οµοιογένεια ως προς τη στάση των φίλων απέναντι στο σχολείο (Γαλανάκη, 2003˙ Cole &
Cole, 2000), η οποία επηρεάζεται από τις επιδόσεις του παιδιού στις ακαδηµαϊκές του
υποχρεώσεις. Ωστόσο αναφέρεται επίσης ότι σε προηγούµενη έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα
παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, τα οποία συχνά δυσκολεύονται να απαντήσουν
σωστά στις ερωτήσεις που τους τίθενται για διάφορους λόγους, δεν είναι πιθανότερο να
έχουν για φίλους τους παιδιά που αντιµετωπίζουν παρόµοιες δυσκολίες µε αυτά, συγκριτικά
µε παιδιά χωρίς ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (Wiener & Schneider, 2002). Παρόµοια ήταν
και τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, στην οποία διαπιστώθηκε ότι το παιδί που δεν
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απαντά σωστά στις ερωτήσεις του δασκάλου επιλέγεται στον ίδιο βαθµό ως φίλος από τα
παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, ενώ το ίδιο ισχύει και
για την επιλογή του παιδιού που απαντά σωστά. Στη συνέχεια µελετήθηκαν οι διαφορές των
µέσων όρων επιλογής παιδιού που απαντά στις ερωτήσεις του δασκάλου µεταξύ αγοριών
και κοριτσιών και διαπιστώθηκε ότι η διαφορά που σηµειώθηκε δεν είναι στατιστικά
σηµαντική. Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή παιδιού που δεν απαντά στις ερωτήσεις του
δασκάλου. Τα ευρήµατα αυτά συµπίπτουν µε ευρήµατα έρευνας σχετικά µε αντίστοιχες
διαφορές σε αγόρια και κορίτσια (Παπαδοπούλου, 2012).
Σύµφωνα µε αρκετούς ερευνητές (Cole και Cole, 2000˙ Γαλανάκη, 2003) η
γειτνίαση είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων στα παιδιά. Η
σηµασία της φυσικής εγγύτητας επισηµαίνεται και από τον Εstell και συν. (2009), καθώς
διευκολύνει τη συχνή συνεύρεση των επικείµενων φίλων. Η διαφορά των µέσων όρων στην
επιλογή παιδιού που µένει στην ίδια γειτονιά για φίλος ανάµεσα στα παιδιά µε και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν ήταν µεγάλη και δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική,
σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε σε άλλο κεφάλαιο. Το ίδιο ισχύει και για την
επιλογή µη γείτονος παιδιού. Συνεπώς τα παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
επιλεγουν εξίσου ένα παιδί που µένει στην ίδια γειτονιά για φίλο τους, ενώ το ίδιο κάνουν
και στην περίπτωση που το παιδί µένει σε άλλη γειτονιά. Ακολούθησε η εξέταση των µέσων
όρων των επιλογών µεταξύ αγοριών και κοριτσιών για τον παράγοντα της γειτνίασης. Από
την εξέταση δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στην επιλογή γείτονος παιδιού
για φίλο, παρόλο που η διαφορά που σηµειώθηκε στους δύο µέσους όρους ήταν η
µεγαλύτερη από κάθε άλλη. Οµοίως βρέθηκε ότι το φύλο δεν επηρεάζει την επιλογή του
παιδιού, ούτε στην περίπτωση που καλείται να επιλέξει για φίλο του ένα παιδί, µε το οποίο
δεν είναι γείτονες.
Στη θεωρητική θεµελίωση του πρώτου κεφαλαίου της παρούσας έρευνας γίνεται
λόγος για τις δυσκολίες που είναι πιθανό να αντιµετωπίσει ένα παιδί όταν αλλάζει
περιβάλλον και µπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει καινούρια άτοµα, να κάνει νέους φίλους
και να προσαρµοστεί σε νέες συνθήκες (Μπαγάκης, και συν., 2006˙ Παπαδοπούλου, 2012).
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της στατισιτκής ανάλυσης, το νέο στην παρέα παιδί
επιλέγεται στον ίδιο βαθµό για φίλος από τα παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, ενώ παράλληλα και το παιδί που δεν είναι νέο στην παρέα έχει τις ίδιες πιθανότητες
να επιλεχθεί για φίλος από τα παιδιά και των δύο κατηγοριών. Όσον αφορά τις
διαφοροποιήσεις αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες,
για αυτόν τον παράγοντα διαπιστώθηκε ότι το φύλο του ερωτώµενου δεν επηρεάζει τις
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αποφάσεις των παιδιών είτε στην περίπτωση που ο επικείµενος φίλος είναι νέος στην παρέα,
είτε όχι. Δηλαδή η διαφορά στους δύο µέσους όρους των επιλογών αγοριών και κοριτσιών
δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Έτσι λοιπόν, παρόλο που στη βιβλιογραφική ανασκόπηση
αναφέρεται ότι τα κορίτσια είναι πιθανότερο να επιδιώξουν γνωριµία και κατ’ επέκταση
φιλική σχέση µε το νέο στην παρέα παιδί συγκριτικά µε τα αγόρια (Baron-Cohen &
Wheelwright 2003), η υπεροχή στο ποσοστό του µέσου όρου για αυτήν την επιλογή δεν
είναι αξιολογήσιµη, ώστε να εξαχθεί ένα τέτοιο συµπέρασµα στην παρούσα έρευνα.
Ο τελευταίος παράγοντας που εξετάστηκε αφορά τις αναπηρίες και συγκεκριµένα
τα παιδιά ερωτήθηκαν για την περίπτωση παιδιού µε κινητική αναπηρία. Από τους µέσους
όρους για την επιλογή παιδιού µε κινητική αναπηρία ως επικείµενου φίλου προέκυψε ότι τα
παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες έκαναν αυτήν την επιλογή σε
περισσότερες περιπτώσεις κατά µέσο όρο συγκριτικά µε τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες, ενώ σηµειώθηκε µικρότερος µέσος όρος για την επιλογή παιδιού
χωρίς κινητική αναπηρία. Ωστόσο από τη στατιστική µελέτη του προηγούµενου κεφαλαίου
προέκυψε ότι οι διαφορές στους µέσους όρους και στις δύο επιλογές δεν είναι στατιστικά
σηµαντικές. Εποµένως τα παιδιά µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες επιλέγουν µε την ίδια ευκολία για φίλο τους ένα παιδί που χρειάζεται αναπηρικό
καρότσι για τη µετακίνησή του, ενώ το ίδιο ισχύει και για το παιδί χωρίς κινητική αναπηρία.
Έπειτα ακολούθησε στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση διαφορών στις επιλογές
αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Όπως αναφέρει
ο Saenz (2003), τα παιδιά µε σοβαρές αναπηρίες φαίνεται να προτιµούν περισσότερο την
παρέα των κοριτσιών, έναντι των αγοριών. Πιθανόν να συµβαίνει αυτό επειδή τα κορίτσια
είναι πιο δεκτικά απέναντι σε άτοµα µε αναπηρίες ως προς το ενδεχόµενο ανάπτυξης
φιλικών σχέσεων, όπως διαπιστώθηκε σε έρευνα του παρελθόντος κατά την οποία
επισηµάνθηκε ότι τα κορίτσια επιλέγουν ευκολότερα για φίλο τους ένα παιδί µε αναπηρία
και συγκεκριµένα µε κινητική αναπηρία σε σύγκριση µε τα αγόρια (Παπαδοπούλου, 2012),
ενώ το ίδιο υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές (Nabuzoka & Ronning, 1997, όπως
αναφέρεται στο Nowicki, 2006˙ Rosenbaum, και συν., 1988). Ωστόσο µε ανάλυση των
δεδοµένων της παρούσας έρευνας, δεν προέκυψε ότι ισχύει το ίδιο και στον πληθυσµό των
παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι
και τα αγόρια και τα κορίτσια επιλέγουν εξίσου ένα παιδί µε κινητική αναπηρία, το οποίο
χρησιµοποιεί αναπηρικό καρότσι για να µετακινείται, για φίλο τους. Το εύρηµα αυτό
συµπίπτει µε τα αποτελέσµατα ερευνών που δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις
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(Tamn & Prellwitz, 2001). Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι επιλέγουν επίσης στον ίδιο βαθµό
για φίλο τους και το παιδί χωρίς κινητική αναπηρία.

4.2 Συµπεράσµατα
Στην παρούσα έρευνα µελετήθηκε η ευκολία µε την οποία επιλέγεται για φίλος ένα
παιδί µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, µεταξύ παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά προέκυψαν βάσει των παραγόντων που
παίζουν ρόλο στην επιλογή φίλων των παιδιών, µε τον κάθε παράγοντας να µελετάται
ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
έγινε µελέτη για τη διαπίστωση διαφορών στις επιλογές αγοριών και κοριτσιών.
Αρχικά διαφοροποιητικό παράγοντα αποτέλεσε η ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών ή/και αναπηριών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε το
συµπέρασµα ότι η ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών παίζει ρόλο
στην περίπτωση που ο επικείµενος φίλος είναι είτε άτοµο διαφορετικού φύλου, είτε
µικρότερης ηλικίας, είτε έχει διαφορετικό χρώµα δέρµατος, είτε είναι κοντό, είτε φοράει
γυαλιά, είτε δε διαθέτει ωραία παιχνίδια, είτε δεν είναι συγγενικό πρόσωπο. Εποµένως δε
διαπιστώθηκε

καµία

επιρροή

σε

παράγοντες

κοινωνικών

κριτηρίων.

Επιπλέον

επισηµαίνεται ότι σε καµία από τις επιλογές, στις οποίες διαπιστώθηκε στατιστικά
σηµαντική διαφορά, δεν εµφανίζονται τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες ως πιο δεκτικά, έναντι των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες. Σε όλες τις περιπτώσεις το παιδί χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και
αναπηρίες είναι αυτό που κάνει ευκολότερα αυτές τις επιλογές. Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά
της άλλης κατηγορίας φαίνεται να µην επιλέγουν το ίδιο εύκολα παιδιά µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά από τα δικά τους για φίλους τους. Για παράδειγµα υπάρχει σηµαντική
διαφορά στη συχνότητα επιλογής παιδιού διαφορετικού φύλου ή παιδιού µε διαφορετικό
χρώµα δέρµατος, αλλά δεν υπάρχει διαφορά για τις περιπτώσεις παιδιών µε ίδιο χρώµα
δέρµατος ή παιδιών ίδιας ηλικίας.
Το γεγονός ότι τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
εµφανίζονται περισσότερο επιλεκτικά ως προς ορισµένα κριτήρια, πιθανώς να εξηγεί σε ένα
βαθµό ευρήµατα παλαιότερης έρευνας, στην οποία τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και
συγκεκριµένα τα αγόρια είχαν λιγότερους αµοιβαίους φίλους συγκριτικά µε παιδιά χωρίς
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µαθησιακές δυσκολίες (Wiener & Schneider, 2002). Εποµένως, όσον αφορά το πρώτο
διερευνητικό ερώτηµα της παρούσας έρευνας, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η αναπηρία ως
χαρακτηριστικό του ατόµου επηρεάζει την ανάπτυξη των φιλικών του σχέσεων.
Συγκεκριµένα η αναπηρία φαίνεται να παίζει ρόλο στις περιπτώσεις επικείµενων φίλων µε
µη κοινότυπα χαρακτηριστικά, καθώς σε αυτά παρατηρήθηκε διαφοροποίηση.
Κατά τη µελέτη των επιλογών ενδεχόµενων φίλων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες διαπιστώθηκε σηµαντική διαφορά µόνο
στην επιλογή παιδιού µε καταγωγή ίδια µε του ερωτώµενου. Στον παράγοντα που υπάρχει
διαφοροποίηση, τα κορίτσια φαίνεται να επιλέγουν µε µεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά µε
τα αγόρια, παιδιά προερχόµενα από την ίδια χώρα µε αυτά για φίλους τους. Αξίζει να
επισηµανθεί ότι ένα παιδί από άλλη χώρα, επιλέγεται ως φίλος στον ίδιο βαθµό από τα
αγόρια και τα κορίτσια, σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα και η διαφοροποίηση περιορίζεται
αποκλειστικά στην περίπτωση του παιδιού µε ίδια καταγωγή. Σε προηγούµενη παρόµοια
έρευνα ελέγχου επιλογών µεταξύ αγοριών και κοριτσιών (Παπαδοπούλου, 2012),
διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές στην επιλογή παιδιού διαφορετικού φύλου καθώς και
στην επιλογή παιδιού µε ειδικές ανάγκες, κριτήρια στα οποία δεν βρέθηκε καµία στατιστικά
σηµαντική διαφορά κατά την ανάλυση των στοιχείων της παρούσας έρευνας.
Συνοψίζοντας, γίνεται φανερό ότι οι επιλογές αγοριών και κοριτσιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες διαφοροποιούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης
φιλικών σχέσεων µόνο σε έναν παράγοντα, αυτόν που αφορά την καταγωγή του επικείµενου
φίλου µε τα κορίτσια να εµφανίζονται πιο δεκτικά και τα αγόρια πιο επιλεκτικά απέναντι σε
παιδιά ίδιας καταγωγής, χωρίς αυτό να µπορεί να αιτιολογηθεί και να συσχετισθεί µε
αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών.
Με την έρευνα αυτή καταδεικνύονται τα χαρακτηριστικά που δύναται να οδηγήσουν
κάποια παιδιά σε αποµόνωση, ιδιαίτερα από παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες. Συνεπώς λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς, είναι χρήσιµος ο
εντοπισµός παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησης, ώστε να αποφευχθεί µια
τέτοια κατάσταση και να προληφθούν φαινόµενα παραγκωνισµού παιδιών µε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.

106

4.3 Περιορισµοί έρευνας
Στην παρούσα έρευνα µελετήθηκε η πρόθεση των µαθητών να επιλέξουν ένα παιδί
για φίλο τους βάσει συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και δε διερευνήθηκαν τα
χαρακτηριστικά των ήδη υπαρχόντων φίλων τους. Εποµένως πιθανόν να υπάρχει απόκλιση
µεταξύ των αποτελεσµάτων της έρευνας και των πραγµατικών στοιχείων αναφορικά µε τις
φιλικές σχέσεις των παιδιών.
Επιπλέον ένας από τους παράγοντες που µελετήθηκαν είναι η κατοχή ή όχι ωραίων
παιχνιδιών του επικείµενου φίλου. Ωστόσο δε διευκρινίζονται τι είδους παιχνίδια είναι αυτά
συγκεκριµένα. Σε ενδεχόµενη ερώτηση του συµµετέχοντα η απάντηση θα ήταν παιχνίδια
που αρέσουν στον ίδιο, ώστε να καλύπτει τις προτιµήσεις κάθε παιδιού.
Ακόµη ένας περιορισµός, ο οποίος αφορά τον παράγοντα των ειδικών αναγκών είναι
το γεγονός ότι παρουσιάζονται παιδιά µε κινητική αναπηρία και δεν εξετάζεται άλλου τύπου
αναπηρία, όπως για παράδειγµα νοητική. Πιθανόν να υπάρχει διαφορά ως προς την ευκολία
µε την οποία θα επιλεγόταν ένα παιδί µε άλλου τύπου αναπηρία από παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και χωρίς, όπως επίσης µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Συν τοις άλλοις σηµειώνεται ότι περιορισµό αποτελεί και η µελέτη των επιλογών
των παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών ως µία κατηγορία, χωρίς να ερευνηθούν πιθανές
διαφοροποιήσεις στην κάθε ηλικιακή οµάδα ξεχωριστά, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στις προτιµήσεις µικρότερων και µεγαλύτερων παιδιών.
Επιπλέον, ένας επιπρόσθετος περιορισµός στην παρούσα έρευνα είναι ο µικρός
αριθµός των συµµετεχόντων ιδιαίτερα στον πληθυσµό των κοριτσιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Ο αριθµός των αγοριών που συµµετείχαν στην
έρευνα στην κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ήταν περίπου τριπλάσιος από
τον αντίστοιχο των κοριτσιών.
Τέλος, περιορισµό αποτελεί και το γεγονός ότι στην κατηγορία παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, εντάχθηκαν παιδιά από όλους τους τύπους
αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και δεν έγινε ξεχωριστή µελέτη για κάθε
κατηγορία ειδικών αναγκών.
Για τους λόγους αυτούς, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το δείγµα της έρευνας είναι
αποτέλεσµα βολικής δειγµατοληψίας, τα αποτελέσµατα και ευρήµατα της παρούσας
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έρευνας είναι ενδεικτικά για πληθυσµούς παιδιών µε παρόµοια χαρακτηριστικά και σε
καµία περίπτωση δεν µπορούν να γενικευτούν για το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού.

4.4 Αξιοποίηση αποτελεσµάτων έρευνας και προτάσεις για µελλοντική
έρευνα
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής µπορούν να αξιοποιηθούν για την οργάνωση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις σχολικές τάξεις. Οι στόχοι σχετίζονται µε την
αντιµετώπιση στερεοτύπων, τα οποία δύναται να οδηγούν παιδιά µε συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά στην περιθωριοποίηση από την οµάδα των συνοµηλίκων. Επιπλέον στόχος
είναι η δηµιουργία ενός πιο ευχάριστου και συνεργατικού κλίµατος µέσα στην τάξη, όπου
τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία ίσως αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη
σύναψη και διατήρηση των φιλικών τους σχέσεων, να ξεπερνούν τις δυσκολίες που τα
κάνουν λιγότερο δεκτικά ως προς την αποδοχή επικείµενων φίλων. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσµα να έχουν τα παιδιά αυτά περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη των κοινωνικών
τους σχέσεων.
Παράλληλα εντοπίζονται ποια χαρακτηριστικά δύναται να λειτουργήσουν
αποτρεπτικά για τη δηµιουργία µιας φιλικής σχέσης. Έτσι είναι δυνατή η οργάνωση
δραστηριοτήτων, ώστε να διευκολυνθούν τα παιδιά που κινδυνεύουν µε περιθωριοποίηση
και βιώνουν µοναξιά να ενταχθούν αποτελεσµατικότερα στην κοινωνική δοµή της τάξης
και να µπορέσουν σταδιακά να συνάψουν φιλικές σχέσεις.
Συνοψίζοντας, βάσει των ευρηµάτων της έρευνας, στόχος είναι µε την οργάνωση
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να υποστηριχθούν τα παιδιά, ώστε να ξεπεράσουν τους
ενδοιασµούς και την επιφυλακτικότητα που έχουν απέναντι σε παιδιά µε συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα παιδιά σε κίνδυνο περιθωριοποίησης να διευκολυνθούν
στην προσπάθειά τους για σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων.
Προτείνεται ως µελλοντική έρευνα η µελέτη για να διαπιστωθούν οι αιτίες της
επιφυλακτικότητας που εµφάνισαν τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες.
Ακόµη προτείνεται η µελέτη των διαφορών στην πρόθεση επιλογής φίλων βάσει των
παραγόντων που λαµβάνουν υπόψη τους για την επιλογή των φίλων τους µαθητές µε και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έτσι θα
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µπορούσε να γίνει µια σύγκριση των αλλαγών µε την πάροδο των χρόνων και την είσοδο
στην εφηβική ηλικία.
Επίσης προτείνεται για κάθε παράγοντα, η αξιολόγηση των διαφορών στις
συχνότητες της κάθε πιθανής επιλογής. Για παράδειγµα, αναφορικά µε τον παράγοντα του
ύψους, να ελεγχθούν οι διαφορές στα ποσοστά επιλογής ενός κοντού παιδιού, ενός ψηλού
παιδιού και ενός παιδιού µε φυσιολογικό ύψος. Έτσι θα ενοπιστούν τα προτιµώµενα
χαρακτηριστικά για τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά.
Μία τέταρτη πρόταση για µελλοντική έρευνα είναι η µελέτη της σχέσης που υπάρχει
µεταξύ των επιθυµητών και των πραγµατικών χαρακτηριστικών των φίλων των παιδιών,
ενώ τέλος προτείνεται η διερεύνηση των προτιµήσεων των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες για κάθε τύπο αναπηρίας ξεχωριστά.

109

Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Αγαλιώτης, Ι. (2011). Διδασκαλία µαθηµατικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση:
φύση και εκπαιδευτική διαχείριση των µαθηµατικών δυσκολιών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Αριστοτέλης. (χ.χ.). Ηθικά Νικοµάχεια (Τ. 8). Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2017, από
https://el.wikisource.org/wiki/Ηθικά_Νικοµάχεια/8
Βαλόν, Α. (1984). Η ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. (Μ. Λώµη, Μτφ.). Αθήνα:
Γλάρος.
Γαλανάκη, Ε. (2003). Θέµατα αναπτυξιακής ψυχολογίας: γνωστική, κοινωνική,
συναισθηµατική ανάπτυξη. Αθήνα: Ατραπός.
Ευαγγέλου, Ι. (1993). Η Φαντασία: µια αδιερεύνητη ψυχική λειτουργία. Αθήνα:
Ιάµβλιχος.
Ζώνιου – Σιδέρη, Α. (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή Πραγµατικότητα; Η εκπαιδευτική
και πολιτική διάσταση της ένταξης µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Αθήνα: Ελληνικά
Γράµµατα.
Καλύβα, Ε. (2005). Αυτισµός. Εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αθήνα:
Παπαζήσης.
Καψάλης, Α. Γ. (2000). Παιδαγωγική ψυχολογία (3η έκδ). Θεσσαλονίκη: Αφοί
Κυριακίδη.
Κοτσάνη, Ι. & Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2015). Κοινωνικές σχέσεις των ατόµων µε
κώφωση µε ακούοντες συνοµηλίκους τους κατά τη σχολική φοίτηση. Παιδαγωγική
επιθεώρηση, 60. Ανακτήθηκε 5 Ιουνίου 2017, από
https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/8609
Κόφφας, Α. Κ. (2002). Γενική και ειδική διδακτική µεθοδολογία δραστηριοτήτων
προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Κρασανάκης, Γ. Ε. (2003). Ψυχολογία παιδιού και εφήβου: θέµατα ψυχολογίας της
ανθρώπινης ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Κωτσαλίδου, Δ. (2011). Διαθεµατικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το
δηµοτικό: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Καστανιώτης.
Μαριδάκη-Κασσωτάκη,

Α.

(2011).

προσέγγιση. Ζεφύρι: Διάδραση.

110

Δυσκολίες

µάθησης:

ψυχοπαιδαγωγική

Ματσόπουλος, Α. (2005). Σχολική ψυχολογία: µια νέα επιστήµη: εφαρµογές στη
σύγχρονη εκπαίδευση. Αυτοέκδοση.
Μπαγάκης, Γ., Διδάχου, Ε. Βαλµάς, Φ., Λουµάκου, Μ. & Ποµώνης, Μ. (2006). Η
οµαλή µετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό και η προσαρµογή τους στην
Α’ Τάξη. Θεσσαλονίκη: Μεταίχµιο.
Μπουλούτζα, Π. (2016, Μάιος 21). Καλπάζει η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Η
καθηµερινή.
Νόµος 1566/1985. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. ΦΕΚ 167/Α ́/30.09.1985
Νόµος 3699/2008. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. ΦΕΚ 199/Α ́/02.10.2008
Ντολιοπούλου, Ε. (2005). Σύγχρονα προγράµµατα για παιδιά προσχολικής ηλικίας
(2η). Αθήνα: Τυπωθήτω/Δαρδανός.
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών. (1948). Οικουµενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώµατα.

Ανακτήθηκε

21

Μαρτίου

2017,

από

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. (2009). ICD-10. Διεθνής Στατιστική Ταξινόµηση
Νόσων και Συναφών Προβληµάτων Υγείας: Δέκατη αναθεώρηση. Γενεύη. Μετάφραση:
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πανταζής, Σ. Χ., & Σακελλαρίου, Μ. Ι. (2005). Προσχολική παιδαγωγική:
προβληµατισµοί-προτάσεις. Αθήνα: Ατραπός.
Παντελιάδου, Σ., & Μπότσας, Γ. (Επιµ.). (2007). Μαθησιακές δυσκολίες: βασικές
έννοιες και χαρακτηριστικά. Θεσσαλονίκη: Γράφηµα.
Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (1997). Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθηµάτων: η µη
λεκτική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις (3η έκδ). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
Παπαδάκη-Μιχαηλίδη,

Ε.

(2006).

Ο

δεσµός

της

αγάπης:

στοιχεία

της

ψυχοσυναισθηµατικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού µέσα από τη νεοψυχαναλυτική
σκέψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
Παπαδάτος, Κ. (2000). Η φροτνίδα του µωρού και του µικρού σας παιδιού: από τη
γέννηση έως τα 5 του χρόνια. Αθήνα: Ποταµός.
Παπαδοπούλου, Α. (2012). Παράγοντες επιλογής φίλων και διαφοροποιήσεις µεταξύ
αγοριών και κοριτσιών στη νηπιακή και προνηπιακή ηλικία. Πανεπιστήµιο Κρήτης
Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ρέθυµνο.

111

Πεταλίδου, Α., & Στιβακτάκη, Μ. (2017). Παιδική παχυσαρκία και διατροφή σε
µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα
Διατροφής

και

Διαιτολογίας,

Σητεία.

Ανακτήθηκε

21

Μαρτίου

2017,

από

https://apothesis.lib.teicrete.gr/handle/11713/8060
Πική, Β. (2007). Η παχυσαρκία στην ευαίσθητη ηλικία των 6 µε 12 ετών και η σχέση
της µε τα ηλεκτρονικά µέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες
διατροφικές συνήθειες. Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Διατροφής και
Διαιτολογίας,

Σητεία.

Ανακτήθηκε

21

Μαρτίου

2017,

από

https://apothesis.lib.teicrete.gr/handle/11713/296
Σούλης, Σ. (2008). Ένα σχολείο για όλους: Από την έρευνα στην πράξη:
παιδαγωγική της ένταξης. Τόµος Β’. Αθήνα: Gutenberg
Σούλης, Σ. (2013). Εκπαίδευση και αναπηρία. Αθήνα: Ε.Σ.Α.µε.Α.
Σταθόπουλος, Π. (1999). Κοινωνική πρόνοια: µια γενική θεώρηση. Αθήνα: Έλλην
Συριοπούλου – Δελλή, Χ. & Κασίµος, Δ. (2013). Επικοινωνία και Εκπαίδευση
Ατόµων µε Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισµό. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστηµίο
Μακεδονίας
Τσιαντής, Γ. (1988). Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας Ι (Καστανιώτης).
Αθήνα.
Τσιάντης, Ι., Δραγώνα, Θ., & Γιαννοπούλου-Τσούρτη, Σ. (Επιµ.). (2000). Μωρά και
µητέρες: ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και υγεία στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής (2η έκδ).
Αθήνα: Καστανιώτης.
Τζίµας, Γ. & Λαµπροπούλου, Α. (2007). Από την ενσωµάτωση στην ένταξη και
στη συνεκπαίδευση κωφών παιδιών στο κοινό σχολείο. Ελληνικό Ινστιτούτο
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα:
«Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», 4-6 Μαΐου 2007 (σσ. 241-247). Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ
Φιλία. (2017, Φεβρουάριος 28). Στο Βικιπαίδεια. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2017,
από
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE
%B1&oldid=6280484
Χρηστάκης, Κ. Γ. (2006). Η εκπαίδευση των παιδιών µε δυσκολίες: εισαγωγή στην
ειδική αγωγή. Αθήνα: Ατραπός.
Cole, M., & Cole, S. (2000). Η ανάπτυξη των παιδιών. (M. Solman, Μτφ.). Αθήνα:
Τυπωθήτω.

112

Craig, G. J., & Baucum, D. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Π. Βορριά, Επιµ.,
Ά. Ιωαννίδου, Μτφ.) (Τ. Α). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Culkin, J., & Perrotto, R. (2008). Θεµελιώδεις αρχές της ψυχολογίας. Εφαρµογές στη
ζωή & την εργασία. (Α.-Σ. Αντωνίου, Επιµ., Μ. Πάντα-Καπετάνιου, Μτφ.). Αθήνα:
ΕΛΛΗΝ.
Dunn, J. (1999). Οι στενές προσωπικές σχέσεις των µικρών παιδιών. (Π. Βορριά &
Ζ. Παπαληγούρα, Επιµ., Χ. Παπαηλιού, Μτφ.) (1η έκδ). Αθήνα: Τυπωθήτω.
Elliott, S., Kratochwill, T., Littlefield-Cook, J., & Travers, J. (2008). Εκπαιδευτική
Ψυχολογία: Αποτελεσµατική διδασκαλία - Αποτελεσµατική µάθηση. (Α. Λεονταρή & Ε.
Συγκολλίτου, Επιµ., Μ. Σόλµαν & Φ. Καλύβα, Μτφ.). Αθήνα: Gutenberg.
Giddens, A. (2002). Κοινωνιολογία. (Δ. Γ. Τσαούσης, Μτφ.). Αθήνα: Gutenberg.
Haug - Schnabel, G. (1999). Η επιθετικότητα στο νηπιαγωγείο. (Μ. Γ. Μερακλής,
Επιµ., M. Stork, Μτφ.). Αθήνα: Κορφή.
Isaacs, F. (2002). Φιλία ή λυκοφιλία; Ο έξυπνος οδηγός για να καταλάβετε τους
πραγµατικούς σας φίλους. (Η. Παπαδάκη, Μτφ.). Αθήνα: Κέδρος.
Moores, D. F. (2007). Εκπαίδευση και κώφωση: Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και
πρακτικές. Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου (Επιµ.). Αθήνα: Ελληνικά
Γράµµατα.
Reymond-Rivier, B. (1989). Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα:
Καστανιώτης.
Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία: θεωρία και πράξη. (Κ. Μ. Κόκκινος,
Επιµ., Ε. Εκκεκάκη, Μτφ.). Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.
Wing, L. (2000). Το αυτιστικό φάσµα: ένας οδηγός για γονείς και επαγγελµατίες.
Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων.

Ξενόγλωσση
Agaliotis, I. , & Kalyva, E. (2008). Nonverbal social interaction skills of children
with learning disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29(1), 1-10.
Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2003). The Friendship Questionnaire: an
investigation of adults with Asperger syndrome or high-functioning autism, and normal sex
differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33(5), 509–517.

113

Bourke, S., & Burgman, (2010). Coping with bulling in Australian schools: how
children with disabilities experience support from friends, parents and teachers. Disability
and Society, 25(3), 359-371.
Carter, B. B., & Spencer, V. G. (2006). The fear factor: Bulling and students with
disabilities. International Journal of Special Education, 21(1), 11-23.
Committee on Disability Issues in Psychology. (1992). Guidelines for NonHandicapping Language in APA Journals. Washington: APA
Closson, R. B., & Henry, W. J. (2008). Racial and Ethnic Diversity at HBCUs:
What Can Be Learned when Whites Are in the Minority? Multicultural Education, 15(4),
15–19.
Daniel, M.-F., Lafortune, L., Pallascio, R., Mongeau, P., Slade, C., Splitter, L., & de
la Garza, T. (2003). The Development of Dialogical Critical Thinking. Ανακτήθηκε 21
Μαρτίου 2017, από https://eric.ed.gov/?q=egocentricity&ft=on&id=ED476183
Emerson, E., & McVilly, K. (2004). Friendship Activities of Adults with Intellectual
Disabilities in Supported Accommodation in Northern England. Journal of Applied
Research in Intellectual Disabilities, 17(3), 191–197. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2017, από
https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2004.00198.x
Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R. & Van Acker, R. (2009). Best Friendships of
Students With and Without Learning Disabilities Across Late Elementary Schools.
Exceptional Children, 76,(1), 110-124.

Ferber, R. (1977). Research by Convenience. Journal of Consumer Research
4(1):57-58.
Geisthardt, C. L., Brotherson, M. J., & Cook, C. C. (2002). Friendships of Children
with Disabilities in the Home Environment. Education and Training in Mental Retardation
and Developmental Disabilities, 37(3), 235–252.
Glidden, L. M. (Ed.). (2006). International Review of Research in Mental
Retardation: Mental Retardation, Personality, and Motivational Systems (V.31).
California: Academic Press.
Gordon, P. A., Feldman, D. & Chiriboga, J. (2005). Helping Children with
Disabilities Develop and Maintain Friendships. Teacher Education and Special Education,
28(1), 1–9.

114

Gower, A. L., Hohmann, L. M., Gleason, T. C., & Gleason, T. R. (2001). The
Relation among Temperament, Age, and Friendship in Preschool-Aged Children.
Ανακτήθηκε

21

Μαρτίου

2017,

από

https://eric.ed.gov/?q=friendship&ft=on&pg=10&id=ED455010
Guralnick, M. J., Connor, R. T., & Hammond, M. (1995). Parent perspectives of peer
relationships and friendships in integrated and specialized programs. American Journal of
Mental Retardation: AJMR, 99(5), 457–476.
Happe, F. (2003). Αυτισµός. Ψυχολογική θεώρηση. (µτφ. Στασινός, Δ., επιµ.
Σταυρόπουλος, Χ.). Αθήνα: Gutenberg.
Henderson, A., & Bowley, R. (2010). Authentic dialogue? The role of “friendship”
in a social media recruitment campaign. Journal of Communication Management, 14(3),
237–257.
Kamstra, A., van der Putten, A. a. J., & Vlaskamp, C. (2015). The structure of
informal social networks of persons with profound intellectual and multiple disabilities.
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities: JARID, 28(3), 249–256.
Knox, M., & Hickson, F. (2001). The Meanings of Close Friendship: The Views of
Four People with Intellectual Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities, 14(3), 276–291.
Ladd, G. W. (2005). Children’s peer relations and social competence: a century of
progress. New Haven: Yale University Press.
Lagerspetz, K. M. J., Björkqvist, K., & Peltonen, T. (1988). Is indirect aggression
typical of females? gender differences in aggressiveness in 11- to 12-year-old children.
Aggressive Behavior, 14(6), 403–414.
Laws, G., & Kelly, E. (2005). The attitudes and friendship intentions of children in
United Kingdom mainstream schools towards peers with physical or intellectual
disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 52(2), 79-99.
Lu, A. (2015). The Role of Empathy in Children’s Development. Inkblot, 4, 36–42.
Mishna, F. (2003). Learning Disabilities and Bulling: Double Jeopardy. Journal of
Learning Disabilities, 36(4), 336-347.
McGuire, L. (2001). Creating Opportunities for Students with Intellectual or
Multiple Disabilities. New York: Saskatcewan Educations, Special Education Unit.
Nowicki, E. A. (2006). A cross-sectional multivariate analysis of children’s
attitudes towards disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 50(5), 333-348.

115

O’Brien, J. (1993). Unlikely alliances: Friendship & people with developmental
disabilities. Lithonia: Responsive Systems Associates.
O’Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The Impact of Social Media on
Children, Adolescents, and Families. Pediatrics, 127(4), 800–804. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου
2017, από https://doi.org/10.1542/peds.2011-0054
Page, R. M. |Taylor. (2005). The Influence of Friendships and Friendship-Making
Ability in Physical Activity Participation in Chiang Mai, Thailand High School Students.
International Electronic Journal of Health Education, 8, 95–103.
Papadopoulos, K. S., Koustriava, E., Charalampidou, M., & Gerapostolou, I.
(2013). The impact of vision loss on personality traits. International Journal of Special
Education, 28(3), 133-139.
Parker, J. G., & Asher, S. R. (1993). Friendship and friendship quality in middle
childhood: Links with peer group acceptance and feelings of loneliness and social
dissatisfaction. Developmental Psychology, 29(4), 611–621.
Richard, J. F., & Schneider, B. H. (2005). Assessing Friendship Motivation During
Preadolescence and Early Adolescence. The Journal of Early Adolescence, 25(3), 367–385.
Rosenbaum, P. L., Armstrong, R. W. & King, S. M. (1988). Determinants of
Children’s Attitudes Toward Disability: A Review of Evidence. Children’s Health Care,
17(1), 32-39.
Saenz, C. (2003). Friendships of Children with Disabilities. Ανακτήθηκε 21
Μαρτίου 2017, από https://eric.ed.gov/?q=friendship&ft=on&pg=7&id=ED479982
Shokoohi-Yekta, M., & Hendrickson, J. M. (2010). Friendships with Peers with
Severe Disabilities: American and Iranian Secondary Students’ Ideas about Being a Friend.
Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 45(1), 23–37.
Silventoinen, K. (2003). Determinants of variation in adult body height. Journal of
Biosocial Science, 35(2), 263–285.
Silventoinen, K., Sammalisto, S., Perola, M., Boomsma, D. I., Cornes, B. K., Davis,
C., … Kaprio, J. (2003). Heritability of Adult Body Height: A Comparative Study of Twin
Cohorts in Eight Countries. Twin Research and Human Genetics, 6(5), 399–408.
Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2017, από https://doi.org/10.1375/twin.6.5.399
Tamm, M. & Prellwitz, M. (2001). ‘If I had a friend in a wheelchair’: children’s
thoughts on disabilities. Child: Care, Health and Development, 27(3), 223-240.

116

Thomas, D. & Woods, H. (2008). Νοητική Καθυστέρηση, Θεωρία και Πράξη. (Α.
Ζώνιου – Σιδέρη, & Ε. Ντεροπούλου – Ντέρου, Επιµ, X. Λυµπεροπούλου, Μτφ.) Αθήνα:
Τόπος.
Turnbull, A. P., Pereira, L., & Blue-Banning, M. J. (1999). Parents’ Facilitation of
Friendships between Their Children with a Disability and Friends without a Disability.
Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 24(2), 85–99.
Uz, C., & Cagiltay, K. (2015). Social Interactions and Games. Digital Education
Review.

Ανακτήθηκε

21

Μαρτίου

2017,

από

http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/viewFile/11670/pdf
Webster, C., & Stratton, P. D. (2013). Coping with peer problems and teaching
friendship

skills.

Ανακτήθηκε

21

Μαρτίου

2017,

από

http://www.miniecole.uottawa.ca/Mini%20Ecole%20Web/assets/Documents/TDAH_copin
g%20with%20peer%20problems%20and%20teaching%20friendship%20skills.pdf
Wiener, J., & Schneider, B. H. (2002). A multisource exploration of the friendship
patterns of children with and without learning disabilities. Journal of Abnormal Child
Psychology, 30 (2), 127-141.
Wiseman, N. D., & Rich, R. L. (2009). The first year: autism spectrum disorders: an
essential guide for the newly diagnosed child (1st Da Capo Press ed). Cambridge, MA: Da
Capo Life Long.
Yu, S., Ostrosky, M. M., & Fowler, S. A. (2011). Children’s Friendship
Development: A Comparative Study. Early Childhood Research & Practice, 13(1).
Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2017, από https://eric.ed.gov/?q=friendship&ft=on&id=EJ931228

117

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

118

Το αρχικό ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης υπό την εποπτεία του κ. Λιναρδάκη.

Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
1α) Κορίτσι που έχετε την ίδια ηλικία, έχει
όµορφα παιχνίδια και είναι πολύ παχύ
2α) Αγόρι που έχει όµορφα παιχνίδια.
3α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο, έχει
όµορφα παιχνίδια, είναι πολύ αδύνατο και
φοράει γυαλιά
4α) Αγόρι που έχετε την ίδια ηλικία και είναι
πολύ αδύνατο
5α) Αγόρι που είναι ίσου ύψους
6α) Αγόρι που έχετε την ίδια ηλικία, είναι πολύ
παχύ, φοράει γυαλιά και είναι πιο ψηλό
7α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο, που
δεν έχει όµορφα παιχνίδια και είναι πολύ παχύ
8α) Κορίτσι που δεν έχει όµορφα παιχνίδια, που
είναι πολύ αδύνατο, φοράει γυαλιά και είναι πιο
ψηλό
9α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο, που
είναι πολύ αδύνατο και πιο ψηλό
10α) Αγόρι που έχει όµορφα παιχνίδια, είναι
πολύ παχύ και είναι πιο κοντό
11α) Κορίτσι που είναι ένα χρόνο µικρότερο,
που είναι πολύ παχύ, φοράει γυαλιά και είναι
πιο κοντό
12α) Κορίτσι που έχετε την ίδια ηλικία και είναι
πιο κοντό.
13α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο, που
είναι πολύ αδύνατο, φοράει γυαλιά και είναι πιο
κοντό
14α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο και
είστε το ίδιο ψηλοί
15α) Αγόρι που έχετε την ίδια ηλικία και είναι
πολύ αδύνατο
16α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο,
έχει όµορφα παιχνίδια και είναι πολύ αδύνατο
17α) Κορίτσι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο
18α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο,
δεν έχει όµορφα παιχνίδια και είναι πιο κοντό.
19α) Κορίτσι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο,
πολύ παχύ και πιο ψηλό
20α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο,
δεν έχει όµορφα παιχνίδια και είναι πολύ παχύ
21α) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο
22α) Αγόρι που έχετε την ίδια ηλικία και δεν
έχει όµορφα παιχνίδια
23α) Αγόρι που είναι πιο ψηλό

1β) Κορίτσι που είναι ένα χρόνο µικρότερο, δεν
έχει όµορφα παιχνίδια και είναι µαύρο
2β) Κορίτσι που δεν έχει όµορφα παιχνίδια
3β) Αγόρι που έχετε την ίδια ηλικία, που δεν
έχει όµορφα παιχνίδια, είναι µαύρο και είναι
πιο ψηλό
4β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο,
φοράει γυαλιά και είναι πιο κοντό
5β) Αγόρι που είναι πιο ψηλό
6β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο και
είναι ίσου ύψους
7β) Κορίτσι που έχετε την ίδια ηλικία, έχει
όµορφα παιχνίδια, φοράει γυαλιά και είναι πιο
ψηλό
8β) Κορίτσι που έχει όµορφα παιχνίδια και
είναι πιο κοντό
9β) Κορίτσι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο,
είναι µαύρο και φοράει γυαλιά
10β) Αγόρι που δεν έχει όµορφα παιχνίδια, και
φοράει γυαλιά
11β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο,
είναι µαύρο και είναι πιο ψηλό.
12β) Κορίτσι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο
και είναι πιο ψηλό
13β) Αγόρι που έχετε την ίδια ηλικία, δε φοράει
γυαλιά και είστε το ίδιο ψηλοί
14β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερο,
είναι µαύρο και είναι πιο κοντό
15β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο και
είναι µαύρο
16β) Κορίτσι που είναι ένα χρόνο µικρότερο
και δεν έχει όµορφα παιχνίδια
17β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο
18β) Κορίτσι που έχετε την ίδια ηλικία, έχει
όµορφα παιχνίδια, είναι µαύρο και είστε το ίδιο
ψηλοί
19β) Αγόρι που έχετε την ίδια ηλικία, είναι
µαύρο, φοράει γυαλιά και είναι πιο κοντό
20β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο και
έχει όµορφα παιχνίδια
21β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο και
είναι πολύ παχύ
22β) Αγόρι που είναι ένα χρόνο µικρότερο, έχει
όµορφα παιχνίδια και είναι µαύρο
23β) Αγόρι που είστε το ίδιο ψηλοί.
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24α) Αγόρι που έχει όµορφα παιχνίδια.

24β) Κορίτσι που δεν έχει όµορφα παιχνίδια και
είναι πολύ αδύνατο

25α) Κορίτσι που είναι ένα χρόνο µικρότερο,
έχει όµορφα παιχνίδια και είναι πιο ψηλό

25β) Αγόρι που έχετε την ίδια ηλικί, δεν
έχει όμορφα παιχνίδια και είναι πιο κοντό

26α) Κορίτσι που είναι πολύ αδύνατο και είναι
πιο κοντό
27α) Κορίτσι που είναι πιο κοντό

26β) Αγόρι που φοράει γυαλιά και είναι πιο
ψηλό
27β) Αγόρι που είναι πολύ παχύ, φοράει γυαλιά
και είστε το ίδιο ψηλοί

Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
1α) Αγόρι που είστε ξαδέρφια
2α) Κορίτσι που δεν είστε ξαδέρφια
3α) Κορίτσι που είστε ξαδέρφια
4α) Αγόρι που δεν είστε ξαδέρφια

1β) Κορίτσι που δεν είστε ξαδέρφια
2β) Κορίτσι που είστε ξαδέρφια
3β) Αγόρι που δεν είστε ξαδέρφια
4β) Αγόρι που είστε ξαδέρφια
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Γ)ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1α) Κορίτσι που δε µένει στη γειτονιά σου,
είναι από την ίδια χώρα µε σένα και δεν
απαντάει
στις
ερωτήσεις
της/του
δασκάλας/δασκάλου και χτυπάει τα άλλα
παιδιά.
2α) Αγόρι που είναι από την ίδια χώρα µε
σένα
3α) Κορίτσι που είναι από την ίδια χώρα µε
σένα και απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου

1β) Κορίτσι που µένει στη γειτονιά σου, είναι
από άλλη χώρα και δε µιλάει καλά ελληνικά,
και απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου.

4α) Κορίτσι που είναι από άλλη χώρα, δε
µιλάει καλά ελληνικά και χτυπάει τα άλλα
παιδιά.

4β) Αγόρι που είναι καινούριο στην παρέα,
είναι από την ίδια χώρα µε σένα δυσκολεύεται
να περπατήσει και είναι σε αναπηρικό
καροτσάκι.
5β) Αγόρι που µένει στη γειτονιά σου, είναι
καινούριο στην παρέα, είναι από άλλη χώρα,
αλλά µιλάει καλά ελληνικά.
6β) Κορίτσι που είναι από άλλη χώρα και δε
µιλάει καλά ελληνικά, δεν απαντάει στις
ερωτήσεις
της/του
δασκάλας/δασκάλου,
δυσκολεύεται να περπατήσει και είναι σε
αναπηρικό καροτσάκι.
7β) Κορίτσι που είναι από την ίδια χώρα µε
σένα.
8β) Κορίτσι που µένει στη γειτονιά σου, είναι
από άλλη χώρα, αλλά µιλάει καλά ελληνικά,
απαντάει
στις
ερωτήσεις
της/του
δασκάλας/δασκάλου,
δυσκολεύεται
να
περπατήσει και είναι σε αναπηρικό καροτσάκι.
9β) Κορίτσι που δε µένει στη γειτονιά σου,
δυσκολεύεται να περπατήσει και είναι σε
αναπηρικό καροτσάκι.
10β) Αγόρι που δε δυσκολεύεται να περπατήσει
και δεν είναι σε αναπηρικό καροτσάκι.
11β) Αγόρι που µένει στη γειτονιά σου, είναι
καινούριο στην παρέα και είναι από την ίδια
χώρα µε σένα, δυσκολεύεται να περπατήσει και
είναι σε αναπηρικό καροτσάκι.
12β) Αγόρι που µένει στη γειτονιά σου και είναι
από την ίδια χώρα µε σένα.

5α) Αγόρι που δε µένει στη γειτονιά σου,
είναι από άλλη χώρα και δε µιλάει καλά
ελληνικά.
6α) Αγόρι που είναι καινούριο στην παρέα,
είναι από άλλη χώρα, αλλά µιλάει καλά
ελληνικά, απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου και χτυπάει τα άλλα
παιδιά
7α) Αγόρι που είναι από άλλη χώρα, αλλά
µιλάει καλά ελληνικά.
8α) Αγόρι που δε µένει στη γειτονιά σου,
είναι καινούριο στην παρέα, είναι από άλλη
χώρα και δε µιλάει καλά ελληνικά και δεν
απαντάει
στις
ερωτήσεις
της/του
δασκάλας/δασκάλου.
9α) Αγόρι που μένει στη γειτονιά σου.
10α) Αγόρι που χτυπάει τα άλλα παιδιά.
11α) Αγόρι που δε µένει στη γειτονιά σου,
είναι από άλλη χώρα, αλλά µιλάει καλά
ελληνικά και χτυπάει τα άλλα παιδιά.
12α) Αγόρι που δε µένει στη γειτονιά σου,
είναι καινούριο στην παρέα, είναι από άλλη
χώρα, αλλά µιλάει καλά ελληνικά.
13α) Κορίτσι που µένει στη γειτονιά σου,
είναι από άλλη χώρα και δε µιλάει καλά
ελληνικά.
14α) Αγόρι που είναι καινούριο στην παρέα
και απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου.
15α) Κορίτσι που απαντάει στις ερωτήσεις
της/του δασκάλας/δασκάλου.

2β) Κορίτσι που είναι από άλλη χώρα, αλλά
µιλάει καλά ελληνικά.
3β) Αγόρι που είναι από άλλη χώρα και δε
µιλάει καλά ελληνικά και δεν απαντάει στις
ερωτήσεις της/του δασκάλας/δασκάλου.

13β) Κορίτσι που δε µένει στη γειτονιά σου και
είναι από την ίδια χώρα µε σένα.
14β) Αγόρι που δεν απαντάει στις ερωτήσεις
της/του δασκάλας/δασκάλου.
15β) Κορίτσι που είναι καινούριο στην παρέα
και δεν απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου.
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16α) Αγόρι που µένει στη γειτονιά σου και
είναι από άλλη χώρα, αλλά µιλάει καλά
ελληνικά.
17α) Αγόρι που είναι από άλλη χώρα, αλλά
µιλάει καλά ελληνικά και δεν απαντάει στις
ερωτήσεις της της/του δασκάλας/δασκάλου.

16β) Αγόρι που δε µένει στη γειτονιά σου, είναι
από άλλη χώρα και δε µιλάει καλά ελληνικά.

18α) Αγόρι που χτυπάει τα άλλα παιδιά.
19α) Αγόρι που είναι από άλλη χώρα, δε
µιλάει καλά ελληνικά, απαντάει στις
ερωτήσεις της/του δασκάλας/δασκάλου και
χτυπάει τα άλλα παιδιά.
20α) Κορίτσι που είναι καινούριο στην παρέα
είναι από άλλη χώρα, δε µιλάει καλά
ελληνικά και χτυπάει τα άλλα παιδιά.
21α) Αγόρι που είναι από την ίδια χώρα µε
σένα και απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου.

18β) Κορίτσι που είναι καινούριο στην παρέα.
19β) Αγόρι που είναι από άλλη χώρα, αλλά
µιλάει καλά ελληνικά και δεν απαντάει στις
ερωτήσεις της/του δασκάλας/δασκάλου.

22α) Κορίτσι που είναι καινούριο στην παρέα
και δεν απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου.
23α) Αγόρι που µένει στη γειτονιά σου, είναι
από την ίδια χώρα µε σένα, δεν απαντάει στις
ερωτήσεις της/του δασκάλας/δασκάλου και
χτυπάει τα άλλα παιδιά.
24α) Κορίτσι που µένει στη γειτονιά σου και
χτυπάει τα άλλα παιδιά.
25α) Κορίτσι που δε µένει στη γειτονιά σου
και είναι από την ίδια χώρα µε σένα
26α) Αγόρι που µένει στη γειτονιά σου και
δεν απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου.

17β) Αγόρι που είναι καινούριο στην παρέα,
είναι από άλλη χώρα, δε µιλάει καλά ελληνικά
και απαντάει στις ερωτήσεις της/του
δασκάλας/δασκάλου.

20β) Αγόρι που είναι από την ίδια χώρα µε
σένα.
21β) Αγόρι που είναι από άλλη χώρα, αλλά
µιλάει καλά ελληνικά, δεν απαντάει στις
ερωτήσεις
της/του
δασκάλας/δασκάλου,
δυσκολεύεται να περπατήσει και είναι σε
αναπηρικό καροτσάκι.
22β) Αγόρι που απαντάει στις ερωτήσεις
της/του δασκάλας/δασκάλου.
23β) Αγόρι που δε µένει στη γειτονιά σου, είναι
από άλλη χώρα, αλλά µιλάει καλά ελληνικά και
απαντάει
στις
ερωτήσεις
της/του
δασκάλας/δασκάλου.
24β) Αγόρι που δε µένει στη γειτονιά σου,
δυσκολεύεται να περπατήσει και είναι σε
αναπηρικό καροτσάκι.
25β) Αγόρι που µένει στη γειτονιά σου, είναι
από άλλη χώρα, δε µιλάει καλά ελληνικά,
δυσκολεύεται να περπατήσει και είναι σε
αναπηρικό καροτσάκι.
26β) Αγόρι που δε µένει στη γειτονιά σου,
απαντάει
στις
ερωτήσεις
της/του
δασκάλας/δασκάλου,
δυσκολεύεται
να
περπατήσει και είναι σε αναπηρικό καροτσάκι
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