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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη (α) των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τις αιτίες των προβλημάτων 

συμπεριφοράς των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και (β) των στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί αυτοί κατά τη διαχείριση των παραπάνω 

προβλημάτων. Από την ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι 166 συμμετέχοντες 

προέκυψε ότι: (α) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικότερο παράγοντα των 

προβλημάτων συμπεριφοράς την οικογένεια, έπειτα τον παράγοντα του παιδιού, τον 

εκπαιδευτικό και τέλος τους γενικούς σχολικούς παράγοντες και (β) στην προσπάθεια 

τους να διαχειριστούν τα προβλήματα συμπεριφοράς, χρησιμοποιούν διάφορες 

στρατηγικές. Προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μαθητών, επιδιώκουν να 

μάθουν περισσότερα για τα προβλήματα συμπεριφοράς, εμπλέκουν τους μαθητές σε 

δραστηριότητες της τάξης, έχουν υποστηρικτική συμπεριφορά και χρησιμοποιούν 

αμοιβές και θετικές ενισχύσεις. 

 

  Λέξεις κλειδιά: 

απόδοση αιτιών, εκπαιδευτικοί, συμπεριφορά, μαθητές, προβλήματα συμπεριφοράς 
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ABSTRACT 

 

The present study focuses on (a) the beliefs of both general and special 

educators regarding the causal attributions of behaviour problems of students with mild 

disabilities and (b) the strategies used by them for handling such situations. The analysis 

of the results, acquired from questionnaires answered by 166 participants, showed that: 

(a) educators consider that behavioural problems are most likely linked to family factors 

hierarchically followed by pupil related factors, teacher related factors and school 

related factors and (b) in their effort to handle such behavioural issues, educators use a 

variety of strategies such as trying to gain the child’s trust, developing a personal 

interest in learning how to cope with behavioural problems, trying to involve the child 

in classroom activities more and being  supportive towards the child as well as trying to 

employ positive incentives and rewards. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

causal attributions, educators, behavior, students, behavior problems  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο εκπαιδευτικός καθημερινά κατά τη διάρκεια της ημέρας καλείται να 

αντιμετωπίσει και να αφιερώσει σημαντικό χρόνο στη σχολική τάξη για να διαχειριστεί 

τα διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του σχολείου  

(Κανδαράκης, 2004∙ Πουρσανίδου, 2016). Οι μαθητές που εμφανίζουν προβλήματα 

συμπεριφοράς θεωρείται ότι αποτελούν τη δυσκολότερη ομάδα μαθητών που μπορεί να 

ενταχτεί στα γενικά σχολεία (Stoutjesdijk, Scholte & Swaab, 2012).  

 Η ανάγκη των ανθρώπων να καταλαβαίνουν τους συνανθρώπους τους, οδήγησε 

σε αιτιώδεις ερμηνείες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δηλαδή στην αναζήτηση των 

αιτιών εμφάνισής της (Hogg & Vaughan, 2010). Κάθε άνθρωπος όμως ερμηνεύει 

διαφορετικά μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Η ίδια συμπεριφορά μπορεί να 

παρατηρηθεί ταυτόχρονα από δύο ανθρώπους, αλλά η ερμηνεία της να είναι 

διαφορετική, καθώς ο ένας μπορεί να αντιληφθεί τις συνθήκες που εκδηλώθηκε η 

συμπεριφορά ενώ ο άλλος όχι (Χρηστάκης, 2006).  

 Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο σχολείο, όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργώντας 

κυρίως ως παρατηρητής, προσπαθεί να αποδώσει τις συμπεριφορές των μαθητών του 

σε συγκεκριμένες αιτίες. Η απόδοση αιτιών φαίνεται να σχετίζεται με τη στάση του 

εκπαιδευτικού απέναντι στους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς (Poulou & 

Norwich, 2000) καθώς και με τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσει ώστε να 

διαχειριστεί μια κατάσταση μέσα στην τάξη (Βibou-Νakou, Kiosseoglou & 

Stogiannidou, 2000).  

Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την αιτιολογική απόδοση προβλημάτων 

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών. Σε έρευνες των Ho (2004), Mavropoulou και 

Adelaide (2002), Miller (1995), Ράπτη (2007), οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα 
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προβλήματα συμπεριφοράς σε οικογενειακούς παράγοντες ή παράγοντες που 

σχετίζονται με το παιδί. Σε έρευνες των Alevriadou και Pavlidou (2016), Bibou-Nakou 

et al. (2000), Goyette, Dore και Dion (2000), Simms (2014), στα ίδια τα παιδιά.  

Στην έρευνα των Souza και Jament (2015) σε οικογενειακούς παράγοντες, ενώ 

σε άλλες έρευνες τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών αποδίδονται σε 

σχολικούς παράγοντες ή στον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Poulou & Norwich, 2000). 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ως προς τις στρατηγικές που θα 

χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστούν τα προβλήματα συμπεριφοράς που 

παρουσιάζονται (Νικολής, Καραπέτσας & Παπανικολάου, 2008) καθώς άθελα τους 

υπάρχει περίπτωση να ενισχύσουν μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά (Ζάχου, 2010). Οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν, ότι για να διαχειριστούν τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

μαθητών τους, πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες και δομημένο πρόγραμμα. 

Χρησιμοποιούν ιστορίες με θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς, προσπαθούν να 

ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών τους, να καλλιεργήσουν μια θετική 

διαπροσωπική σχέση μαζί τους, τους επαινούν και χρησιμοποιούν στρατηγικές που 

στοχεύουν στην αυτορρύθμιση (Souza & Jament, 2015). 

 Σύμφωνα με τους Stoutjesdijk et al. (2012), οι μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς είναι η δυσκολότερη ομάδα μαθητών που μπορεί να ενταχτεί στα γενικά 

σχολεία. Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν, ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες, ώστε να διαχειριστούν έντονα προβλήματα συμπεριφοράς και νιώθουν 

αβοήθητοι (Souza & Jament, 2015). Η εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς προκαλεί 

επίσης στεναχώρια, ματαίωση, θυμό, άγχος και κόπωση στους εκπαιδευτικούς 

(Κανδαράκης, 2004). Το φύλο φαίνεται να επηρεάζει το εργασιακό άγχος των 

εκπαιδευτικών, με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά 
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άγχους σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους (Τάσκου, 2012). Υπάρχουν όμως 

και εκπαιδευτικοί, που νιώθουν ότι μπορούν να διαχειριστούν τα προβλήματα 

συμπεριφοράς των μαθητών τους (Ράπτη, 2007). Νιώθουν αποτελεσματικοί τόσο στη 

διαχείριση της τάξης, όσο και στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές, τους γονείς 

και τους συναδέλφους τους (Γιαννακίδου, 2014).  

 Η αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών επηρεάζει τις 

σκέψεις, τις δράσεις τους και γενικά όλη την εκπαιδευτική διαδικασία (Μόσχου, 2015). 

Επηρεάζει τον τρόπο που θα διαχειριστούν μια συμπεριφορά (Baker, 2005) και τον 

τρόπο σκέψης τους. Αν αυτός θα είναι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, σπασμωδικός ή 

στρατηγικός (Bandura, 2006). Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν, ότι μπορούν να 

χειριστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα συμπεριφοράς, είναι πιθανό να παρέμβουν 

πιο αποτελεσματικά από τους εκπαιδευτικούς που δυσκολεύονται  στην αντιμετώπιση 

τους (Ράπτη, 2007) και εμφανίζουν μικρότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης  

(Wang, Hall & Rahimi, 2015). Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα 

τείνουν επίσης, να αναφέρουν μικρότερη αποπροσωποποίηση-αδιάφορη στάση προς τα 

άτομα με τα οποία κάποιος εργάζεται (Γιαννακίδου, 2014).  

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια ανασκόπηση της 

ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας αναφορικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς. 

Παρουσιάζεται ο ορισμός και οι θεωρίες που εξηγούν τη συμπεριφορά και 

παρουσιάζονται έρευνες σχετικές με την αιτιολογική απόδοση προβλημάτων 

συμπεριφοράς. Στη συνέχεα, γίνεται αναφορά στην κατηγορία των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. 

Έπειτα γίνεται αναφορά στον ρόλο του εκπαιδευτικού γενικά και συγκεκριμένα στον 

ρόλο του στην αντιμετώπιση της συμπεριφοράς και παρουσιάζονται οι απόψεις των 
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εκπαιδευτικών για τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Τέλος, αναφέρεται ο 

σκοπός και τα ερωτήματα της έρευνας. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία της έρευνας, στην 

παρουσίαση του δείγματος και στην παρουσίαση του εργαλείου συλλογής δεδομένων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και 

στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο η συζήτηση και τα συμπεράσματα της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Θεωρητική Θεμελίωση της Έρευνας-Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

1.1.  Συμπεριφορά 

 Παρά την εκτεταμένη έρευνα επί των θεμάτων της συμπεριφοράς, 

εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

μαθαίνουν σύνθετες μορφές συμπεριφοράς (Salkind, 2006). Σχετικές αναφορές 

βρίσκονται ακόμη και στον Αριστοτέλη, ο οποίος αναφέρει ότι οι άνθρωποι δεν 

γεννιούνται με σχηματισμένα και αμετάβλητα ηθικά χαρακτηριστικά, αλλά 

διαμορφώνουν τις συνήθεις τους, μέσω της επανάληψης παρόμοιων ενεργειών. Η 

ανθρώπινη συμπεριφορά, αποτελεί ενέργεια που αποβλέπει στην πραγματοποίηση 

κάποιου σκοπού και καθορίζεται από τη συνήθεια του να κάνει κάποιος κάτι. Όπως οι 

οικοδόμοι μαθαίνουν να χτίζουν σπίτια χτίζοντας, έτσι και οι άνθρωποι γίνονται δίκαιοι 

με το να ασκούνται σε δίκαιες πράξεις, ανδρείοι με το να εθίζονται σε ανδρείες πράξεις, 

σώφρονες με το να τελούν με επιμονή σώφρονες πράξεις. Σημαντική λοιπόν για τον 

Αριστοτέλη είναι η συμβολή της διδασκαλίας και ο ρόλος του δασκάλου, καθώς αυτός 

είναι που θα διδάξει την καλλιέργεια των ηθικών αρετών, μέσω του εθισμού στις 

ενάρετες πράξεις (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια). 

 Ο Salkind (2006), αναφέρει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά πράγματι δεν είναι 

τυχαία. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να συμπεριφέρονται όχι μόνο μέσα από την εμπειρία 

τους, αλλά και παρατηρώντας εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Σημαντική όπως επισημαίνει 

είναι η λειτουργία των ενισχυτών που λειτουργούν ως κίνητρα στην επιλογή και 

διαμόρφωση της καταλληλότερης συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά μας είναι  

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον (Χουντουμάδη & Πατεράκη, 2008) και 
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διαμορφώνεται από τις αναπαραστάσεις που έχουμε για το περιβάλλον και την 

ψυχοσύνθεση μας (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006).  

 Αν κάποιος αναζητήσει τον ορισμό της συμπεριφοράς, θα διαπιστώσει ότι 

υπάρχει έλλειψη επαρκών ορισμών που καλύπτουν τον ακριβή ορισμό της 

συμπεριφοράς (Bergner, 2016). Συμπεριφορά σύμφωνα με τις Χουντουμάδη και 

Πατεράκη (2008) είναι: «Το σύνολο των παρατηρήσιμων αντιδράσεων ενός οργανισμού, 

καθώς και οι λεκτικές αναφορές σε υποκειμενικές εμπειρίες». 

 Το American Psychological Association (2007), ορίζει τη συμπεριφορά ως:  

1. «Οι δραστηριότητες ενός οργανισμού σε αντίδραση σε εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα 

συμπεριλαμβανομένων αντικειμενικά ορατών δραστηριοτήτων εσωτερικών ορατών 

δραστηριοτήτων και υποσυνείδητων διαδικασιών».  

2. «Κάθε δραστηριότητα ή λειτουργιά η οποία μπορεί αντικειμενικά να παρατηρηθεί ή να 

μετρηθεί σε απάντηση διαχειρίσιμων  ερεθισμάτων».  

 Συμπεριφορά είναι κάθε δραστηριότητα που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή 

(Χρηστάκης, 2006) και είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τόσο των γενετικών 

όσο και των περιβαλλοντικών παραγόντων (Κανδαράκης, 2010). Η ανθρώπινη 

συμπεριφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα βιολογικά είδη είναι πολυπλοκότερη (Μέλλον, 

2007) και ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (Άρτζυλ, 1998). 
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1.2 Θεωρίες που εξηγούν τη συμπεριφορά 

 

 Η συμπεριφορά κατά τον Descartes εξαρτάται από κάποιο γεγονός που 

προηγήθηκε της συμπεριφοράς. Διαχωρίζεται σε ακούσια, που προκαλείται από φυσικά 

γεγονότα και εκούσια, όπου οι αιτίες του φαινομένου δεν ανήκουν στον φυσικό κόσμο 

αλλά είναι αποτέλεσμα υπερφυσικά προκαλούμενης συμπεριφοράς. Συνεπώς, το ένα 

είδος συμπεριφοράς ελέγχεται από φυσικά γεγονότα ενώ το άλλο από υπερφυσικά 

(Μέλλον, 2007). 

 Ο Skinner ορίζει τη συμπεριφορά ως αποτέλεσμα μάθησης και αντίδρασης στα 

ερεθίσματα και υποστηρίζει ότι οι συμπεριφορές που ενισχύονται έχουν την τάση να 

παγιώνονται (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). 

 Η θεωρία του Pavlov υποστηρίζει ότι μια αντίδραση μπορεί να προκληθεί όχι 

μόνο με ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, αλλά και με κάποιο άλλο παρόμοιο που έχει 

συνδεθεί με το αρχικό ερέθισμα. Στη διδακτική πράξη η θεωρία του Pavlov ερμηνεύει 

συμπεριφορές και στάσεις των μαθητών ως προς τη γενικότερη στάση που έχουν για το 

σχολείο (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). 

 Κατά τον Watson, κάθε μας συμπεριφορά, προκαλείται από κάποιο ερέθισμα. 

Υπάρχουν όμως συμπεριφορές στις οποίες το ερέθισμα που προκαλεί την συμπεριφορά 

δεν είναι ορατό, καθώς είναι μικρό και δύσκολα ανιχνεύσιμο. Χωρίζει λοιπόν τις 

συμπεριφορές, σε αυτές που προκλήθηκαν από γνωστά ερεθίσματα και σε άλλες που 

προκλήθηκαν από άγνωστα ερεθίσματα (Μέλλον, 2007). 

 Οι Miller και Dollard προσπάθησαν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά με βάση την 

μίμηση. Διατύπωσαν την άποψη ότι μέσα σε μια κοινωνία υπάρχει ο αρχηγός- πρότυπο 

και οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι παρατηρούν τη συμπεριφορά του και κάνουν 

προσπάθειες να την μιμηθούν (Κασσωτάκης &Φλουρής, 2006). 
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 Ο συμπεριφορισμός ως αιτία της ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρεί την 

αλληλεπίδραση, που συντελείται ανάμεσα σε έναν οργανισμό και στον κόσμο γύρω 

του. Η αιτιολόγηση της συμπεριφοράς επιτυγχάνεται με την περιγραφή αυτής της 

αλληλεπίδρασης (Μέλλον, 2007). Ο συμπεριφορισμός δεν δέχεται την τάση να 

αιτιολογούμε μια συμπεριφορά βάση του χαρακτήρα- προσωπικότητας ενός ανθρώπου, 

καθώς κάτι τέτοιο καλύπτει απλά την άγνοια μας αναφορικά με τις υπεύθυνες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ανθρώπου και των γεγονότων της ζωής του (Μέλλον, 

2007) ωστόσο οι πρώιμοι  συμπεριφοριστές έχουν κατηγορηθεί ότι ενδιαφέρονται μόνο 

για παρατηρήσιμες συμπεριφορές (Μέλλον, 2007). 

 Σύμφωνα με την ουμανιστική θεωρία και τους κύριους εκπροσώπους της  

Abraham Maslow, Carl Rogers, Erich Fromm και Arthur Combs, η συμπεριφορά 

καθορίζεται από τα ίδια τα άτομα. Ο κάθε άνθρωπος ερμηνεύει διαφορετικά τα 

γεγονότα του περιβάλλοντος. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι να κατανοήσουμε, 

πως ο ίδιος ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο , πως σκέφτεται για τον ίδιο και για 

το περιβάλλον του  (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). 

 Για τους γνωστικούς ψυχολόγους η συμπεριφορά των ανθρώπων αποδίδεται σε 

νοητικές δραστηριότητες, που αιτιολογούν και την συμπεριφορά τους (Μέλλον, 2007). 

 Σύμφωνα με τον Γνωστικό ή Κοινωνικό συμπεριφορισμό, η συμπεριφορά είναι 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των ενδοπροσωπικών στοιχείων του ανθρώπου και της 

έκδηλης πραξιακής συμπεριφοράς του. Τα προβλήματα συμπεριφοράς προκαλούνται 

από γνωστικά λάθη, γνωστικές μειονεξίες, γνωστικές παραμορφώσεις ή λάθος 

αντιλήψεις (Κολιάδης, 2010). 

 Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες θεωρούν τις αρνητικές συμπεριφορές που 

εκδηλώνονται αποτέλεσμα δυσλειτουργίας με την οικογένεια. Για αυτό το λόγο για να 
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κατανοήσει κάποιος τη συμπεριφορά των παιδιών, θα πρέπει να ερευνά εκτός από το 

σχολικό περιβάλλον του και το οικογενειακό του περιβάλλον και να κάνει προσπάθειες 

τροποποίησης των αρνητικών συμπεριφορών (Κουρκούτας, 2007). 

 Σύμφωνα με τις ψυχολογικές θεωρίες μάθησης, η συμπεριφορά είναι 

αποτέλεσμα μάθησης. Ο θεραπευτής εστιάζει στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά 

προσπαθώντας είτε να την αντικαταστήσει με μια άλλη επιθυμητή είτε να την εξαλείψει 

τελείως (Κολιάδης,  Φελούκα & Μουταβελής, 2010). 

 Τέλος, σύμφωνα με τις αρχές της συντελεστικής μάθησης, μια επιθυμητή 

συμπεριφορά πρέπει να ενισχύεται, ενώ μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά να αγνοείται. 

Με αυτό τον τρόπο η επιθυμητή συμπεριφορά επαναλαμβάνεται, ενώ η ανεπιθύμητη 

μειώνεται (Κολιάδης, et al., 2010). 
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1.3 Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης    

  

 Η θεωρία κοινωνικής μάθησης δίνει μεγάλη σημασία στη μίμηση, η οποία 

αποτελεί βασική πηγή μάθησης. Για να μιμηθεί ένας άνθρωπος τη συμπεριφορά 

κάποιου, αρχικά θα πρέπει να την προσέξει, έπειτα να την συγκρατήσει και τέλος να 

την αναπαράγει. Η υιοθέτηση λοιπόν μιας συμπεριφοράς, είναι αποτέλεσμα 

παρατήρησης  (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006).  

 Ένας μεγαλύτερος είναι ισχυρό πρότυπο μίμησης για το παιδί σύμφωνα με τον 

Bandura (Hogg & Vaughan, 2010). Ένα άτομο σεβαστό κοινωνικά, καταξιωμένο 

επαγγελματικά (Παπαδοπούλου & Μάρκουλης, 1986) με κοινωνική δύναμη (Ζάχαρης, 

2003) υπάρχει πιθανότητα να γίνει πρότυπο μίμησης. Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται 

λοιπόν  ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς αποτελεί πρότυπο μίμησης για τους μαθητές 

του (Κασσωτάκης &Φλουρής, 2006). Οι γονείς και οι φίλοι, προσφέρονται επίσης 

άμεσα για μίμηση από τους μαθητές, καθώς αλληλεπιδρούν πολλές ώρες μαζί τους 

(Ζάχαρης, 2003).  

 Ένας μαθητής μπορεί να πάρει πληροφορίες τόσο από την παρατήρηση μιας 

συμπεριφοράς, όσο και από τα αποτελέσματα των πράξεων της (Κασσωτάκης & 

Φλουρής, 2006). Η μάθηση μέσω της παρατήρησης διαμορφώνει την κοινωνική 

συμπεριφορά και οι συνέπειες της συμπεριφοράς με έμμεση ενίσχυση ή έμμεση 

τιμωρία έχουν βαρύνουσα σημασία (Παπαδοπούλου & Μάρκουλης, 1986). Σύμφωνα 

με τον Bandura ένα παιδί μέσω της κοινωνικοποίησης μπορεί να εκφραστεί επιθετικά, 

είτε γιατί ανταμείβεται άμεσα ο ίδιος είτε κάποιος τρίτος και αμείβεται για αυτή τη 

συμπεριφορά (Hogg & Vaughan, 2010). Η κοινωνική αποδοκιμασία μειώνει τις 

πιθανότητες μίμησης της πράξης (Παπαδοπούλου & Μάρκουλης, 1986) ενώ η 
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παρότρυνση λειτουργεί ως προκαταβολική ενίσχυση ώστε να εμφανίζεται μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). Οι έρευνες του Bandura 

δείχνουν ότι τα παιδιά μπορούν πολύ εύκολα να μιμηθούν την επιθετική συμπεριφορά 

ενός ενήλικα ο οποίος λειτουργεί ως πρότυπο (Bandura, 1971). 

 Μέσα στα πλαίσια της οικογένειας η επιθετική συμπεριφορά των γονέων μπορεί  

να μεταφραστεί από τα παιδιά ως μέσο επίτευξης ενός σκοπού. Tο ίδιο ισχύει και για τη 

μη παρέμβαση τους στα πλαίσια εκδήλωσης μιας επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού, 

καθώς θα μεταφραστεί από το παιδί ως μέσω επικράτησης (Παπαδοπούλου & 

Μάρκουλης, 1986). 
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1.4 Μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

 

 Όταν αναφερόμαστε σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες αναφερόμαστε 

στους μαθητές που παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τον «τυπικό» μαθητή 

(Αγαλιώτης & Ομπάσης, 2015). Οι ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνουν 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ήπια νοητική αναπηρία, προβλήματα 

συμπεριφοράς και Διάσπαση Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (Henley et al., 

2002∙Meese, 2001όπως αναφέρονται σε Αγαλιώτη, Πλατσίδου & Καρτασίδου, 2011). 

 

 

1.4.1 Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ) 

 

 Οι μαθητές με Ε.Μ.Δ παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη σχολική 

επίδοση και στο γνωστικό δυναμικό τους (Μπόντη, 2013). Δεν υπάρχει όμως μια κοινή 

συμπτωματολογία για όλους, καθώς ο κάθε μαθητής έχει ένα ξεχωριστό συνδυασμό 

ικανοτήτων και αδυναμιών που τον διαφοροποιεί ως προς τους γνωστικούς τομείς που 

δυσκολεύεται (Πόρποδας, 2003). Για τον ορισμό των ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών(Ε.Μ.Δ) έχει διατυπωθεί πληθώρα ορισμών. 

 Ένας ευρέος αποδεκτός ορισμός είναι αυτός που δόθηκε από το National Joint 

Committee on Learning Disabilities και αναφέρει ότι: «οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες 

εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση  και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, 

ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές 

είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Μάλιστα είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Με τις 
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μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς, αυτοελέγχου, 

κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους 

μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με 

άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή 

συναισθηματική διαταραχή) ή να δέχονται την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως οι 

πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής / ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο 

αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990). 

 Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αναγνωστικές 

δυσκολίες, ορθογραφικές δυσκολίες, δυσκολίες στη φωνολογική επίγνωση, δυσκολία 

στην αντίληψη του χώρου, του χρόνου και των αριθμών (Πόρποδας, 2003), δυσκολίες 

με τη λειτουργία του μνημονικού μηχανισμού και οργανωτικά προβλήματα κυρίως με 

τη διαχείριση της μελέτης και του  χρόνου τους (Μπότσας, 2008). Παρουσιάζουν 

ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες (Gresham & MacMillan, 1997∙ Σπανού, 2016), 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση (Κανδαράκης, 2004∙ Πόρποδας, 2003) και έλλειψη 

εσωτερικών κινήτρων (Κανδαράκης, 2004). 

 Οι μαθητές με Ε.Μ.Δ ενδέχεται να παρουσιάζουν και  προβλήματα 

συμπεριφοράς (Gresham & MacMillan, 1997∙ Κανδαράκης, 2004∙ Παντελιάδου& 

Μπότσας, 2007∙ Μπόντη, 2013∙ Πολυχρονοπούλου, 2013), ως αποτέλεσμα της 

αδυναμίας αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους, είτε λόγω αδυναμίας 

αυτοπαρατήρησης της συμπεριφοράς τους, είτε λόγω αδυναμίας συνειδητοποίησης των 

επιπτώσεων της (Κανδαράκης, 2004). Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

έχουν βιώσει επανειλημμένα την αποτυχία (Αγαλιώτης, 2012). Τα προβλήματα 

συμπεριφοράς μπορεί να συνδέονται με την καθημερινή πίεση που βιώνουν,  με την 

κοινωνική απόρριψη, την αποτυχία  αλλά και με προσωπικές αρνητικές εμπειρίες τους 

(Μπόντη, 2013), κάνοντας τους να αντιδρούν είτε με επιθετικότητα είτε με απόσυρση 
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(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Η Σπανού (2016), τονίζει πόσο αναγκαία είναι η 

άμεση παρέμβαση ώστε να αποφευχθούν όλες αυτές οι ψυχοσυναισθηματικές 

δυσκολίες (Σπανού, 2016) καθώς οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες των μαθητών 

μπορεί να οδηγήσουν σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων και 

συμπεριφορών (Πολυχρονοπούλου, 2013).  

 

1.4.2 Μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση/αναπηρία 

 

  Η νοητική καθυστέρηση είναι μια μορφή συμπεριφοράς που απορρέει 

από διαφορετικές αιτίες που την προκαλούν (Πολυχρονοπούλου, 2010 όπως 

αναφέρεται σε Πολυχρονοπούλου, 2013).  

 Η αρμόδια επιτροπή της Αμερικανικής Εταιρίας Νοητικής και Αναπτυξιακής 

Καθυστέρησης (AAIDD) ταξινομεί τη νοητική αναπηρία σε ελαφρά, μέτρια και 

σοβαρή νοητική καθυστέρηση (Πολυχρονοπούλου, 2013).  

 Ο βαθμός εξέλιξης της νοητικής και συμπεριφορικής ανάπτυξης των παιδιών με 

νοητική καθυστέρηση είναι δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς αυτός εξαρτάται από την 

στήριξη της οικογένειας, του περιβάλλοντος και των ευκαιριών για εκπαίδευση 

(Πολυχρονοπούλου, 2013). 

 Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση έχουν μια γενική δυσκολία σε όλες σχεδόν 

της περιοχές της γνωστικής λειτουργίας. Παρουσιάζουν δυσκολίες στη γλωσσική 

ανάπτυξη, δυσκολεύονται να δημιουργήσουν φιλίες, να επικοινωνήσουν με κοινωνικά 

αποδεκτό τρόπο, να ερμηνεύσουν συναισθήματα άλλων προσώπων. Η 

Πολυχρονοπούλου (2013) αναφέρει, ότι τα παιδιά  με ελαφρά νοητική καθυστέρηση 
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κατανοούν τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου, μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα 

και να δημιουργήσουν στο μέλλον τη δική τους οικογένεια. 

 Να σημειωθεί ότι ο όρος της νοητικής καθυστέρησης έχει αντικατασταθεί με 

τον όρο νοητική αναπηρία (Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016). 

 

 

1.4.3 Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

 

 Η ΔΕΠ/Υ είναι μια διαταραχή που εντοπίζεται κυρίως με την είσοδο του 

μαθητή στο σχολείο (Πολυχρονοπούλου, 2013).  

 Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, να τηρήσουν κανόνες 

και αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Μανιαδάκη & 

Κάκουρος, 2016). Έχουν εναλλαγές στη διάθεση τους, δεν προσέχουν κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος και σηκώνονται από την καρέκλα τους (Πουρσανίδου, 2016). 

 Η συμπεριφορά του στην τάξη μπορεί να γίνει ενοχλητική. Ενοχλούν τους 

συμμαθητές τους, κάνοντας θορύβους, διακόπτουν τον εκπαιδευτικό και παρεμποδίζουν 

τη μαθησιακή διαδικασία (Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016).  

 Συχνά οι εκπαιδευτικοί άθελα τους ενισχύουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές 

των μαθητών με ΔΕΠ-Υ διακόπτοντας το μάθημα κάθε φορά που η συμπεριφορά τους 

γίνεται ενοχλητική, κάνοντας τους έτσι το επίκεντρο της προσοχής (Μανιαδάκη & 

Κάκουρος, 2016). 
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1.4.4 Μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

 

 Στα γενικά σχολεία συναντώνται συχνά μαθητές με συναισθηματικά και 

συμπεριφορικά προβλήματα (Poulou, 2006). Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί 

πολλοί όροι για τα προβλήματα συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας όπως: 

εναντιωτικές, αντιδραστικές, αντικοινωνικές, επιθετικές, διασπαστικές διαταραχές, 

διαταραχές διαγωγής κτλ (Tremblay, 2000  όπως αναφέρεται σε Κουρκούτα, 2007). 

Σύμφωνα με τον Κανδαράκη (2010), «Όταν αναφερόμαστε στον όρο «Διαταραχές του 

συναισθήματος και της συμπεριφοράς», εννοούμε ένα σύνολο ακραίων και ακατάλληλων 

συμπεριφορών που εκφράζονται από μαθητές χωρίς νοητική υστέρηση ή αισθητηριακές 

αναπηρίες σε ποικίλα περιβάλλοντα (σχολικό, οικογενειακό…)και κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες. Οι συμπεριφορές αυτές δεν είναι ανεκτές και ανάλογες των κοινωνικών και 

πολιτιστικών προσδοκιών του περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίζονται.» Η διάκριση όμως 

μεταξύ προβλημάτων συναισθήματος ή προβλημάτων συμπεριφοράς είναι δύσκολη και 

προτείνεται η χρήση του όρου προβλήματα συμπεριφοράς που μέσα εμπεριέχονται και 

τα προβλήματα συναισθήματος και της συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν ένα μαθητή 

που αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής στις απαιτήσεις του  περιβάλλοντος του 

(Κανδαράκης, 2010). Ο Κουρκούτας (2007) διαχωρίζει τα προβλήματα συμπεριφοράς 

με τις διαταραχές συμπεριφοράς. Γίνεται λόγος για προβλήματα συμπεριφοράς, όταν οι 

συμπεριφορές που εκδηλώνονται είναι πιο ήπιες, όπως ενοχλητικά πειράγματα σε 

συμμαθητές, αντιδραστικότητα ή διαπληκτισμούς κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, 

ενώ χαρακτηρίζουμε τα πιο σοβαρά περιστατικά όπως βανδαλισμοί,  σωματική βία κτλ 

ως διαταραχές συμπεριφοράς όταν τα περιστατικά επιθετικότητας είναι έντονα επίμονα 

και συστηματικά. Ο Κανδαράκης (2004) τονίζει ότι η ορολογία των προβλημάτων 

συμπεριφοράς πρέπει να γίνεται με περιγραφικούς ορισμούς, χωρίς ιατρικούς όρους 
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τονίζοντας όχι μόνο τις αδυναμίες αλλά και τις ικανότητες, απομακρύνοντας με αυτό 

τον τρόπο τον κίνδυνο στιγματισμού.  

 Η Πολυχρονοπούλου (2013), ορίζει την προβληματική συμπεριφορά ενός 

παιδιού ως την ικανότητα/ανικανότητα του να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του και 

να μπορεί να επικοινωνεί με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.  

 Σύμφωνα με τον Kauffman (2015) ένας ορισμός είναι απαραίτητος, ώστε να 

καταλαβαίνουν όλοι οι συνομιλητές για ποιο πράγμα μιλάνε, δεν πρέπει όμως  να 

μένουμε σε μια ταμπέλα – ορισμό, να προσπαθούμε να βρούμε κοινωνικά αποδεκτές 

λέξεις, ούτε και να αποφεύγουμε να αναφερόμαστε στο πρόβλημα. Μπορεί επίσης ο 

χαρακτηρισμός- ταμπέλα  να ανακουφίζει έναν γονέα αλλά μια διάγνωση θα μπορούσε 

να είναι λάθος και μια ετικέτα θα μπορούσε να οδηγήσει στην εσφαλμένη υπόθεση, ότι 

ευθύνεται για τα πάντα (Kauffman, 2015). Εξάλλου όπως επισημαίνει η  Ζάχου (2010), 

μια απλή διάγνωση δε μας δίνει πληροφορίες, ούτε για τις σχολικές επιδόσεις του 

μαθητή, ούτε για το πως θα σχεδιάσει κατάλληλα ο εκπαιδευτικός το Α.Π. ενώ ο 

Κανδαράκης (2010), αναφέρει ότι ο χαρακτηρισμός ενός μαθητής ως κοινωνικά ή 

συναισθηματικά διαταραγμένου είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας του σχολείου να 

βοηθήσει τον μαθητή να επιτύχει σε προσωπικό, επαγγελματικό ή σχολικό επίπεδο. 

Εξάλλου όπως αναφέρει και η Πολυχρονοπούλου (2013), κάθε ενοχλητική 

συμπεριφορά δε μπορεί να θεωρείται προβληματική.  

 Στη συγκεκριμένη εργασία θα χρησιμοποιηθεί ο όρος προβλήματα 

συμπεριφοράς ο οποίος αναφέρεται μέσα στον ορισμό των Ήπιων εκπαιδευτικών 

αναγκών. 

 Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και 

να διατηρήσουν διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
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τους, παρουσιάζουν ακατάλληλες μορφές συμπεριφοράς όταν καλούνται να 

αλληλεπιδράσουν με άλλους (Young, 2000, Kauffman, 2000, Marchant & Wilder, 2004 

όπως αναφέρεται σε Κουρκούτα, 2007) και δυσκολεύονται να διατηρήσουν φιλίες 

(Κουρκούτας, 2007). Η επιθετική-αντικοινωνική συμπεριφορά τους είναι η βασική 

αιτία απόρριψης τους από την ομάδα των συνομήλικων τους (Kaiser&Rasminsky, 

2009∙ Μπίκος, 2004). Παρουσιάζουν επίσης ελλείμματα στον τομέα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων (Κολιάδης et al.,2010), όπως δυσκολία συνεργασίας, δυσκολία ανάπτυξης 

διαπροσωπικών σχέσεων (Χρηστάκης, 2006), χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο και κακές 

σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς (Χρηστάκης, 2006). Απροσεξία, άγχος, παράλογοι 

φόβοι, αντικοινωνικότητα και παραβατικότητα είναι επίσης κάποιες  συμπεριφορές που 

μπορεί να εμφανιστούν στον χώρο του σχολείου (Κανδαράκης, 2004).  

 Τα προβλήματα συμπεριφοράς, δεν αντιμετωπίζονται εύκολα, διότι οι μαθητές 

παρουσιάζουν συνήθως και ελλείμματα τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον γνωστικό 

τομέα (Kauffman, 2015).Δημιουργούν έτσι και προβλήματα στη μάθηση (Κανδαράκης, 

2010)και είναι πιθανό να συνυπάρχουν με μαθησιακές δυσκολίες (Κανδαράκης, 2004). 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς τείνουν να επισκιάζουν όμως τις μαθησιακές  δυσκολίες 

των μαθητών. Το σχολείο λοιπόν θα πρέπει να δώσει έμφαση στην υγιή ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών και ταυτόχρονα στις μαθησιακές δυσκολίες και στα 

προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν (Stoutjesdijk et al.,2012).  

 Ένας μαθητής με προβλήματα συμπεριφοράς προκαλεί στον εκπαιδευτικό 

πολλά αρνητικά συναισθήματα. Η εμφάνιση των προβλημάτων συμπεριφοράς προκαλεί 

στον εκπαιδευτικό θυμό όταν δεν μπορεί να διδάξει το μάθημα που σχεδίασε, 

στεναχώρια, φόβο, ανησυχία στη σκέψη ότι δε θα μπορέσει να διαχειριστεί μια 

κατάσταση (Kaiser & Rasminsky, 2009) ματαίωση, θυμό στη σκέψη ότι δεν είναι 

ικανός να διαχειριστεί μια κατάσταση, άγχος και κόπωση καθώς η αδυναμία να 
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προβλεφθεί η εμφάνιση τους τον κάνει να βρίσκεται σε μόνιμη 

επιφυλακή(Κανδαράκης, 2004). Σε έρευνα των Souza και Jament (2015), οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής του δείγματος της έρευνας δήλωσαν, ότι όταν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνονται είναι έντονα, νιώθουν αβοήθητοι καθώς 

δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να τα διαχειριστούν. 

  Οι  Stoutjesdijk et al. (2012), αναφέρουν ότι οι μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς είναι η δυσκολότερη ομάδα μαθητών που μπορεί να ενταχτεί στα γενικά 

σχολεία. 
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1.5  Η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού 

 

 Ο δάσκαλος αναλαμβάνει πολλούς ρόλους μέσα στην τάξη (Perle, 2016). Η 

μετάδοση πληροφοριών στους μαθητές δεν είναι η μοναδική αποστολή του 

εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθάει τους μαθητές του να αναπτύξουν 

την προσωπικότητα τους συμβάλλοντας με την καλλιέργεια συναισθηματικών, 

κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006).  

 Λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης για τους μαθητές του (Κολιάδης et al., 2010). 

Είναι αυτός που θα τους βοηθήσει και θα τους στηρίξει να πετύχουν τους στόχους τους, 

να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να αναπτύξουν συναισθηματικές 

ισορροπίες (Μπρούζος, 1998). Ο εκπαιδευτικός θα επεκτείνει τα κοινωνικά ερεθίσματα 

που δέχονται οι μαθητές του (Κανδαράκης, 2004) και θα τους βοηθήσει δίνοντας τους 

ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους και 

να βγουν από την απομόνωση τους (Μπίκος, 2004).  

 Ο Κολιάδης (2010), επισημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να βρει τρόπους, 

ώστε να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και καθώς βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή, είναι αυτός που μπορεί να αντιμετωπίσει και μια κατάσταση κρίσης (Brock, 

Sandoval & Lewis, 2005). Σύμφωνα με τον Κανδαράκη (2004), αφιερώνει σημαντικό 

χρόνο στην προσπάθεια του να επιλύει τα διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς που 

παρουσιάζονται στον χώρο του σχολείου (Κανδαράκης, 2004) και συνεπώς  αυτό του 

δίνει τη δυνατότητα, να γνωρίζει στοιχεία της προσωπικότητας των μαθητών του και να 

μπορεί να ερμηνεύει, τι κρύβεται πίσω από μια συμπεριφορά (Μπρούζος, 1998) 

κάνοντας αιτιακές αποδόσεις (Miller, 1995).  Ο Kern (2015), τονίζει πόσο σημαντική 

θεωρείται μια καλή σχέση δασκάλου-μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς 
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μπορεί να βοηθήσει τόσο στην κατάκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων από πλευράς 

μαθητή, όσο και στη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς.  
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1.6. Συνήθεις ενέργειες των εκπαιδευτικών  

 Σε συνέντευξη του ο James Kauffman αναφέρει ότι πολλά από τα παιδιά που 

παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς φοιτούν στα γενικά σχολεία (Kaff, 

Teagarden, & Zabel, 2012). Ένα από τα βασικότερα προβλήματα λοιπόν που έχει να 

διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη είναι η διαχείριση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς (Πολυχρονοπούλου, 2013∙ Πουρσανίδου, 2016).  

 Τα προβλήματα συμπεριφοράς επηρεάζουν τη μάθηση όλων των μαθητών της 

τάξης (Perle, 2016), συνδέονται με την σχολική αποτυχία (Μπόντη, 2013) και την 

άσχημη επαγγελματική σταδιοδρομία (Κανδαράκης,2004). Τα παιδιά με προβλήματα 

συμπεριφοράς βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό από τους συμμαθητές τους (Kaiser 

& Rasminsky, 2009) με αποτέλεσμα την χαμηλή αυτοαντίληψη-αυτοεκτίμηση και το 

αυτοσυναίσθημα. Συναισθήματα και αντιλήψεις  που μπορεί να παγιωθούν πλήττοντας 

κατά τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης την συμπερίληψη τους αλλά και 

μετέπειτα  την ενήλικη ζωή τους (Αγαλιώτης & Ομπάσης, 2015). 

Όπως αναφέρει η Πολυχρονοπούλου (2013), ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός 

πρέπει να χρησιμοποιεί ένα πλήθος μεθόδων στη διδασκαλία του, να επιδιώκει τη 

συνεργατική μάθηση, ώστε να βελτιώσει την αυτοεικόνα των μαθητών και την 

ανάπτυξη της ικανότητας κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

Σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης, οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν αν θα 

παρέμβουν ατομικά ή μέσα από την αλληλεπίδραση όλης της τάξης (Κανδαράκης, 

2004). Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλιστεί η σχολική 

επιτυχία (Αγαλιώτης, 2012). Ο Kauffman (2014) αναφέρει, ότι η εκμάθηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων είναι απαραίτητη και θα πρέπει να γίνεται μέρος του αναλυτικού 

προγράμματος, μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των μαθητών (Elksnin 

& Elksnin, 1998). Θετικές επιδράσεις τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε κοινωνικό 
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επίπεδο έχει και η μάθηση μέσω συνομηλίκων όπως αναφέρουν οι Moore, Westwater-

Wood και Kerry (2016).  

 Σε έρευνα των Souza και Jament (2015), οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι 

προσπαθούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών, χρησιμοποιούν έπαινο, 

ξεκάθαρους κανόνες, δομημένο πρόγραμμα και στρατηγικές που στοχεύουν στην 

αυτορρύθμιση. Η διδασκαλία στρατηγικών αυτορρύθμισης επιδρά θετικά στον έλεγχο 

των αρνητικών συμπεριφορών και στην παγίωση κατάλληλων συμπεριφορών (Τρίκου, 

2016). Χρησιμοποιούν επίσης ιστορίες με θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ 

αναφέρουν ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν μια θετική διαπροσωπική σχέση με τους 

μαθητές τους (Souza & Jament, 2015). Οι Benish και Bramlett (2011), βρίσκουν 

σημαντική τη συμβολή των κοινωνικών ιστοριών σε μικρά παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

με προβλήματα συμπεριφοράς καθώς συμβάλλουν στη μείωση της επιθετικής 

συμπεριφοράς και στην ενίσχυση δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι Kaiser 

και Rasminsky (2009) τονίζουν, ότι μια καλή σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή σε 

συνδυασμό με μια λειτουργική αξιολόγηση και θετική ενίσχυση είναι μια 

αποτελεσματική στρατηγική. Οι τεχνικές αυτές μπορεί να θέλουν χρόνο και 

προσπάθεια από την πλευρά του εκπαιδευτικό, ωστόσο τα αποτελέσματα στο τέλος θα 

τον δικαιώσουν καθώς θα έχει στη διάθεση του  περισσότερο χρόνο για όλους τους 

μαθητές του και για τη διδασκαλία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Kaiser & Rasminsky, 

2009). Η Πολυχρονοπούλου (2013) αναφέρεται στη σημαντικότητα της διδασκαλίας 

κανόνων συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Σε έρευνα των Βibou-Nakou et al. (2000) οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν, ότι συνήθως επιλέγουν ουδέτερες ενέργειες για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς, ενώ οι τιμωρίες αποφεύγονται σαν 

επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποφεύγουν μορφές τιμωρίας.  Η παραπομπή 

των μαθητών στο διευθυντή του σχολείου ίσως ερμηνευτεί από τον μαθητή,  ως ένδειξη 
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αδυναμίας του εκπαιδευτικού (Cohen, Manion, Morrison & Wyse, 2010 όπως 

αναφέρεται σε Πολυχρονοπούλου, 2013) και εξάλλου η διαχείριση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό είναι πιο αποτελεσματική από το να 

επιλέγει να στείλει τον μαθητή στον διευθυντή του σχολείου (Kaiser & Rasminsky, 

2009). 

Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός ως προς τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσει, για να διαχειριστεί τα 

προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται. Μια σωστή αντιμετώπιση του 

εκπαιδευτικού μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή, ενώ αντίθετα ένας λάθος χειρισμός 

μπορεί να αυξήσει τις δυσκολίες του (Νικολής et al., 2008), να ενισχύσει την 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά (Ζάχου, 2010) και να οδηγήσει στην περιθωριοποίηση 

του(Πουρσανίδου, 2016).  

 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης, 

να είναι σε θέση να επιλέξει την καταλληλότερη ή έναν συνδυασμό στρατηγικών 

ανάλογα με τις συνθήκες και να νιώθει σίγουρος με την επιλογή του (Kaiser & 

Rasminsky, 2009). 

 Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν, ότι η αναζήτηση βοήθειας δεν είναι σημάδι 

αδυναμίας αλλά ένδειξη σοφίας (Kaiser & Rasminsky, 2009) και τοποθετούν στην 

πρώτη θέση των στρατηγικών την επικοινωνία και συνεργασία με το οικογενειακό 

περιβάλλον του παιδιού (Kaiser & Rasminsky, 2009) εξάλλου όπως αναφέρουν οι ( 

Souza & Jament, 2015) οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν με το παιδί, είναι σκόπιμο να 

συνεργάζονται με κοινό σκοπό το όφελος του. Εκτός από τη συνεργασία με τους γονείς, 

οι Evans και Weiss (2014) κρίνουν απαραίτητη και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

(ειδικής-γενικής αγωγής) αναφέροντας ως ανασταλτικό παράγοντα την έλλειψη χρόνου. 
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1.7 Απόδοση αιτιών 

 Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να καταλαβαίνουν τους γύρω τους. Αυτός είναι και 

ο λόγος που κατασκευάζουν ερμηνείες για την ανθρώπινη συμπεριφορά και αποδίδουν 

έναν αιτιώδη ρόλο σε συγκεκριμένες συνθήκες (Hogg &Vaughan, 2010).  Παρατηρούν 

την κοινωνική συμπεριφορά, αναρωτιούνται γιατί μπορεί να συμβαίνει, κάνουν 

προσπάθειες να κατανοήσουν τα κίνητρά της και προσπαθούν να αποδώσουν αίτια 

(Κοκκινάκη, 2006).  

 Σύμφωνα με τη θεωρία του Weiner για την κοινωνική απόδοση, η απόδοση 

αιτιών της επιτυχίας ή της αποτυχίας μας σε κάποιο έργο επηρεάζει τα κίνητρα ώστε να 

εμπλακεί ξανά στο ίδιο ή παρόμοιο έργο στο μέλλον. Για να εξηγήσει κάποιος την 

επιτυχία ή την αποτυχία του, πρέπει να συνδυάσει τρία είδη πληροφοριών. Την έδρα 

της απόδοσης (Αν η επίδοση οφείλεται σε εσωτερικά αίτια ή σε εξωτερικούς 

παράγοντες), αν το αίτιο είναι σταθερό ή μεταβάλλεται και τέλος σε ποιο βαθμό μπορεί 

το άτομο να ελέγξει αυτά τα αίτια. Η σταθερότητα των αιτιών επηρεάζει της 

προσδοκίες του ατόμου για μελλοντική επίδοση ενώ τα άλλα δύο είδη πληροφοριών 

συνδέονται με τα συναισθήματα μας (Κοκκινάκη, 2006). 

 Η συμπεριφορά σύμφωνα με τον Heider αποδίδεται σε εσωτερικά( 

προσωπικότητα, ικανότητα) και εξωτερικά αίτια (περιβάλλον, κοινωνική πίεση κτλ ) ( 

Hogg & Vaughan, 2010). Σύμφωνα με τον Heider και το θεμελιώδες σφάλμα 

απόδοσης, έχουμε την τάση να ερμηνεύουμε τα κοινωνικά φαινόμενα και να 

αποδίδουμε τη συμπεριφορά σε εσωτερικά αίτια υποτιμώντας τον ρόλο των εξωτερικών 

αιτιών ακόμη και όταν υπάρχουν προφανείς ενδείξεις, ότι η συμπεριφορά κάποιου είναι 

αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων (Κοκκινάκη, 2006). Αυτό συμβαίνει, διότι όταν 

κάποιος προσπαθεί να ερμηνεύσει μια συμπεριφορά, η προσοχή του επικεντρώνεται όχι 

στις εξωτερικές επιδράσεις αλλά α) στη συμπεριφορά του ατόμου του οποίου 
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προσπαθεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά και β)στις πράξεις του ατόμου που 

προσπαθεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του (Taylor & Fiske, 1978 όπως αναφέρεται 

σε Κοκκινάκη, 2006).  

 Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποδίδουν τη συμπεριφορά των άλλων σε 

εσωτερικά αίτια και τη δική τους σε εξωτερικά (Jones & Nisbett, 1972 όπως 

αναφέρεται σε Κοκκινάκη, 2006). 

 Οι άνθρωποι προσπαθούν να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των ανθρώπων που μπορεί να προκαλέσουν μια συμπεριφορά, 

φαίνεται όμως να μεροληπτούν ως προς την προτίμηση εσωτερικών αποδόσεων έναντι 

των εξωτερικών και αποδίδουν με μεγαλύτερη ευκολία συμπεριφορές σε εσωτερικά 

αίτια και  σταθερές ιδιότητες των ανθρώπων (Hogg & Vaughan, 2010). 

  Το ίδιο συμβαίνει με την απόδοση της επιτυχίας. Συνηθίζουν να αποδίδουν μια 

επιτυχία τους σε εσωτερικά αίτια ενώ αντίθετα η απόδοση της αποτυχίας γίνεται σε 

εξωτερικά αίτια (Hogg & Vaughan, 2010).  

 Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κοινωνικές αποδόσεις αποσκοπούν, στο να 

ενισχύσουν ή να προστατέψουν την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση μας.  Όταν 

ερμηνεύουμε για παράδειγμα μια επιτυχία μας, είναι πιο πιθανό να την αποδώσουμε σε 

εσωτερικά αίτια ενώ μια αποτυχία μας να σε εξωτερικά αίτια (Κοκκινάκη, 2006). 

 Ο άνθρωπος που φέρεται με μια Α συμπεριφορά, αποδίδει πιο εύκολα την 

άσχημη συμπεριφορά του σε άλλο πρόσωπο, διότι του είναι πιο εύκολο να προσέξει την 

συμπεριφορά του άλλου προσώπου και να αποδώσει εσφαλμένα τον δικό του 

εκνευρισμό σε αυτόν (Hogg & Vaughan, 2010). Σύμφωνα με τη θεωρία του 

θεμελιώδους σφάλματος απόδοσης, ο άνθρωπος παρατηρεί κάποιον και ερμηνεύει την 

συμπεριφορά του δυσανάλογα με τις ερμηνείες περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς το 
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άτομο που εμφανίζει μια συμπεριφορά τραβάει περισσότερο την προσοχή του 

«παρατηρητή» (Taylor & Fiske, 1978 όπως αναφέρεται σε Κοκκινάκη, 2006). Η 

συμπεριφορά κάποιου αποδίδεται σε  εσωτερικές αιτίες - στην προσωπικότητα του, 

όταν δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες (Άρτζυλ, 1998). 

Υπάρχει επίσης η τάση να αποδίδουμε τις δικές μας συμπεριφορές σε εξωτερικά αίτια 

και τις συμπεριφορές των γύρω μας σε εσωτερικούς παράγοντες (Hogg & Vaughan, 

2010). Σύμφωνα με τη θεωρία απόδοσης και οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως 

παρατηρητές και τείνουν να αποδίδουν την άσχημη συμπεριφορά των μαθητών τους  

στα ίδια τα παιδιά (Βibou-Nakou et al., 2000).  

 Μια συμπεριφορά όμως δε μπορεί να κατανοηθεί αν δε εξεταστεί μέσα στο 

περιβάλλον που εκδηλώθηκε (Πολυχρονοπούλου, 2013) καθώς συχνά οι παράγοντες 

αλληλεπιδρούν ή επικαλύπτονται (Kaiser &Rasminsky, 2009).  
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1.7.1 Σημασία απόδοσης αιτιών 

 

 Κάθε άνθρωπος ερμηνεύει διαφορετικά μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, καθώς 

κάποιος μπορεί να αντιληφθεί τις συνθήκες που εκδηλώθηκε η συμπεριφορά, ενώ 

κάποιος άλλος να μείνει απλά στην παρατήρηση της συμπεριφοράς (Χρηστάκης, 2006). 

 Ο  Μέλλον(2007) αναφέρει, ότι στην προσπάθεια μας να αποδώσουμε αίτια σε 

κάποιες συμπεριφορές το μόνο που κάνουμε είναι να περιγράφουμε πάλι συμπεριφορές 

και όχι τα αίτια της συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, αν δεχτούμε μια ερώτηση για την 

άρνηση μας να ολοκληρώσουμε ένα βιβλίο και απαντήσουμε ότι απλά βαρεθήκαμε για 

αυτό δεν ολοκληρώσαμε το βιβλίο, η απάντηση μας εξακολουθεί να απαιτεί εξήγηση. 

Αν λοιπόν θέλουμε να βρούμε την αιτία πρέπει να αναζητήσουμε τα γεγονότα πίσω από 

το συναίσθημα της πλήξης που μας οδήγησαν στο να σταματήσουμε την ανάγνωση, 

γιατί τα συναισθήματα είναι συμπεριφορές. 

 Ένα ακόμη λάθος που κάνουμε, είναι να αιτιολογούμε μια συμπεριφορά 

κατηγοριοποιώντας έναν άνθρωπο με βάση τον χαρακτήρα του (ψεύτης, γενναιόδωρος 

κτλ). Δεν μπορούμε όμως να αιτιολογούμε την συμπεριφορά κάποιου με βάση τον 

χαρακτήρα του, γιατί έτσι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική 

παρέμβαση (Μέλλον, 2007). 

 Θα πρέπει να ανακαλύψουμε τα γεγονότα, που οδηγούν τον συγκεκριμένο 

άνθρωπο να πει ψέματα και όχι απλά να αιτιολογήσουμε την συμπεριφορά του, 

μεταφέροντας κοινά χαρακτηριστικά που είναι σταθερά κατά την περίοδο της 

παρατήρησης της συμπεριφοράς (Μέλλον, 2007). Οι έννοιες της προσωπικότητας και 

του χαρακτήρα μπορεί να είναι ωφέλιμες καθώς περιγράφουν συμπεριφορές και  μας 

πληροφορούν για το πόσο συχνά παρατηρείται μια συμπεριφορά, αλλά δεν 
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περιγράφουν αιτίες της συμπεριφοράς και δεν μπορούν να μας βοηθήσουν να 

κατανοήσουμε την σχέση που έχει η συμπεριφορά με τα φυσικά γεγονότα (Μέλλον, 

2007). 

 Ο Κανδαράκης (2010), επισημαίνει ότι μπορεί  μια προβληματική συμπεριφορά 

να είναι ορατή, οι αιτίες όμως που την προκαλούν δεν είναι, καθώς τα αίτια μιας 

συμπεριφοράς δύσκολα προσδιορίζονται. Η αλληλεπίδραση διαφορετικών ατομικών 

και κοινωνικών  παραγόντων όπως είναι η νοημοσύνη του παιδιού, τα κίνητρα που έχει 

το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει και αλληλεπιδρά, η επίδραση των γονέων ή των 

συμμαθητών του, καθιστά δύσκολή από τον εκπαιδευτικό τον προσδιορισμό της αιτίας 

της προβληματικής συμπεριφοράς (Κανδαράκης, 2010).  

Η απόδοση αιτιών των εκπαιδευτικών φαίνεται να σχετίζεται και με τις 

στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν ώστε να διαχειριστούν μια κατάσταση μέσα στην 

τάξη (Βibou-Nakou et al.,2000). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αφήνουν τους μαθητές 

να εκδηλώνουν τις μη επιθυμητές συμπεριφορές, καθώς με αυτό τον τρόπο θα 

μπορέσουν να εντοπίσουν τα αίτια που την προκαλούν και να την αντιμετωπίσουν 

(Μπρούζος, 1998). Τα αίτια μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς θα μπορούσε για 

παράδειγμα να είναι αποτέλεσμα δυσκολίας ή ευκολίας των μαθητών με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα (Ζάχου, 2010).  

Αν ο εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει τις βασικές αιτίες που οδηγούν ένα μαθητή σε 

μια προβληματική συμπεριφορά οι τεχνικές που θα επιλέξει να ακολουθήσει θα είναι 

ακατάλληλες και γενικές  (Kampwirth, 1999 όπως αναφέρεται σε Κουρκούτα, 2007).  

Η απόδοση αιτιών σχετίζεται και με τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα 

προβλήματα συμπεριφοράς (Poulou & Norwich, 2000). Η απόδοση των αιτιών της 

αποτυχίας του μαθητή θα καθορίσει και την συμπεριφορά του εκπαιδευτικού απέναντί 
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του (Georgiou, Christou, Stavrinides & Panaoura, 2002). Τα αίτια μιας συμπεριφοράς 

μπορεί να είναι γενετικά ή αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας (Πολυχρονοπούλου, 

2013). Ο Αγαλιώτης (2012), επισημαίνει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης της 

διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος πριν διατυπωθούν υποθέσεις περί 

εγγενών δυσκολιών των μαθητών, καθώς αν συμβεί αυτό θα γίνουν προσπάθειες για 

την άρση των αδυναμιών του μαθητή και θα παραμεληθούν οι συνθήκες 

αλληλεπίδρασης του μαθητή με το περιβάλλον μάθησης. 
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1.8 Απόψεις εκπαιδευτικών για τα προβλήματα συμπεριφοράς 

 

 Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι στα διδακτικά τους καθήκοντα είναι η 

διδασκαλία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και όχι η διευθέτηση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς (Kern, 2015). Μεγάλο ωστόσο ποσοστό εκπαιδευτικών(71,1%) σε 

έρευνα των Adera και Bullock (2010), δήλωσε ότι μπορεί να διαχειριστεί μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς, αν και απόλυτα σίγουροι δηλώνουν πολύ λίγοι 

εκπαιδευτικοί (Butler & Monda-Amaya, 2016). Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν 

επιμεριστεί πολλούς ρόλους. Θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη γονικής συμμετοχής και 

αναφέρουν περιπτώσεις όπου ο μαθητής με προβλήματα συμπεριφοράς 

«εγκαταλείφθηκε» στον εκπαιδευτικό, όπου ο ίδιος με τη σειρά του θα έπρεπε να παίξει 

πολλούς διαφορετικούς ρόλους (Adera & Bullock, 2010). Υπεύθυνους για τα 

προβλήματα  συμπεριφοράς, την έλλειψη αυτοελέγχου και την αδυναμία διαχείρισης 

τους, θεωρούν τους γονείς (Kern, 2015).  

 Θεωρούν επίσης ότι αναγκαία προσόντα ενός νέου ειδικού παιδαγωγού είναι οι 

δεξιότητες διαχείρισης και η γνώση καλών πρακτικών. Δεξιότητες που δεν έχουν, 

καθώς δεν βοηθάνε τα προγράμματα σπουδών τους (Kindzierski, O'Dell, Marable & 

Raimondi, 2013).  Οι Batsiou, Bebetsos, Panteli, και Antoniou (2008) τονίζουν επίσης, 

ότι η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν τους προετοιμάζει επαρκώς σχετικά με 

τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες επηρεάζεται από τη σοβαρότητα των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται (Avramidis & Norwich, 2002). Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι έχουν 

αρνητική στάση απέναντι σε μαθητές με έντονα προβλήματα συμπεριφοράς (Avramidis 
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& Norwich, 2002) και δηλώνουν λιγότερο προετοιμασμένοι να διδάξουν μαθητές με 

πιο σοβαρές αναπηρίες (Avramidis &  Kalyva, 2007). 

 Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι η προϋπηρεσία σχετίζεται με τη στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα 

όσο μεγαλύτερη προϋπηρεσία έχουν, τόσο πιο απρόθυμοι δηλώνουν να διδάξουν παιδιά 

με προβλήματα συμπεριφοράς (MacFarlane & Woolfson, 2013) ενώ εκπαιδευτικοί με 

προϋπηρεσία μικρότερη των 5 ετών αναφέρουν ότι χρειάζονται περισσότερες γνώσεις 

(Kindzierski et al., 2013). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι η στάση των 

εκπαιδευτικών ως προς την συμπερίληψη δεν σχετίζεται με τα χρόνια προϋπηρεσίας 

που έχουν οι εκπαιδευτικοί στις γενικές τάξεις (Batsiou et al., 2008). 

 Η αυτοαποτελεσματικότητα που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί επηρεάζει τον τρόπο 

που θα διαχειριστούν μια συμπεριφορά (Baker, 2005). Σε έρευνα 25 εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής στην Αμερική, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τους είναι δύσκολο να 

διδάξουν σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς 

μέσα στη γενική τάξη λόγω έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων, εκρήξεων στη 

συμπεριφορά τους και γενικότερων δυσκολιών στη διαφοροποίηση του Α.Π, καθώς το 

βρίσκουν χρονοβόρο σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό της διδασκαλίας της τάξης και 

λόγω απουσίας υποστήριξης  (Cassady, 2011). Η εμφάνιση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς πηγή άγχους (Adera & Bullock, 2010∙ 

Κανδαράκης, 2004∙ Thanos, Kourkoutas & Vitalaki, 2006 όπως αναφέρεται σε 

Κουρκούτα, 2007). Η εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς προκαλεί επίσης  

στεναχώρια, θυμό, ματαίωση και κόπωση, καθώς η αδυναμία να προβλεφθεί η 

εμφάνιση τους, κάνει τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε μόνιμη επιφυλακή 

(Κανδαράκης, 2004). Οι άντρες εκπαιδευτικοί σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με τις γυναίκες (Bibou-Nakou et al.,1999). 
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Δεν αντιδρούν όμως όλοι οι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο τρόπο απέναντι στους 

μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Κάποιοι παραιτούνται εύκολα από την 

προσπάθεια να βοηθήσουν τους μαθητές που αποτυγχάνουν στο σχολικό πλαίσιο, ενώ 

άλλοι όχι. Άλλοι εκπαιδευτικοί νιώθουν συμπόνια, άλλοι θυμώνουν, άλλοι 

ανταποκρίνονται περισσότερο με οίκτο και λιγότερο με θυμό ως προς τις χαμηλές 

επιδόσεις του παιδιού με μειωμένες δεξιότητες, άλλοι απορρίπτουν το παιδί και 

δείχνουν θυμό όταν αντιλαμβάνονται ότι η αποτυχία οφείλεται στις ανεπαρκείς 

προσπάθειες του παιδιού (Georgiou et al., 2002). 

 Οι Adera και Bullock (2010) επισημαίνουν, ότι η  ύπαρξη πολλών μαθητών με 

συναισθηματικές διαταραχές και συμπεριφορικά προβλήματα μέσα στην ίδια τάξη 

καθιστά αδύνατη τη σωστή  διδασκαλία και ο Κουρκούτας (2007), ότι οι μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς, δέχονται λιγότερη υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς ( 

Κουρκούτας, 2007). 
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1.9 Έρευνες σχετικά με την αιτιολογική απόδοση προβλημάτων συμπεριφοράς από 

εκπαιδευτικούς  

Η πλειονότητα των ερευνών συγκλίνει στο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

εκπαιδευτικών αποδίδουν τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους σε 

οικογενειακούς παράγοντες (Souza & Jament, 2015), στο ίδιο το παιδί (Alevriadou & 

Pavlidou, 2016∙ Bibou-Nakou, et al., 2000∙ Goyette, Dore, & Dion, 2000∙ Simms, 

2014∙) ή το δείγμα των ερευνών αποδίδει σε οικογενειακούς παράγοντες και στα ίδια τα 

παιδιά (Ho, 2004∙ Mavropoulou & Adelaide, 2002∙ Miller, 1995∙ Ράπτη, 2007).  

Οι εκπαιδευτικοί που αποδίδουν τα προβλήματα συμπεριφοράς στο ίδιο το 

παιδί, θεωρούν ότι για τα προβλήματα συμπεριφοράς ευθύνονται περισσότερο ιατρικοί 

παράγοντες, η προσωπικότητα του και η ανάγκη που έχει για έπαινο  (Miller, 1995). Σε 

έρευνα των Erbas, Turan, Aslan και Dunlap (2010), σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

το 90% των συμμετεχόντων ανέφερε ως κίνητρο της συμπεριφοράς των παιδιών την 

αναζήτηση προσοχής των ενηλίκων και το 71,3% την αναζήτηση προσοχής των 

συμμαθητών τους. 

 Ο παράγοντας επίσης της οικογένειας όπως αναφέρουν οι Souza και Jament 

(2015), αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς σημαντική αιτία πρόκλησης προβλημάτων 

συμπεριφοράς. Σε έρευνα των Erbas et al. (2010), το 88,5% των εκπαιδευτικών 

απέδωσε τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στους γονείς και στις ελλιπείς 

γονεϊκές δεξιότητες ενώ το 65% σε οικογενειακά προβλήματα. 

Οι γονείς θεωρούνται επίσης υπεύθυνοι για την έλλειψη αυτοελέγχου και την 

αδυναμία διαχείρισης των προβλημάτων συμπεριφοράς (Kern, 2015). 

   Η φτωχή γονική μέριμνα, η έλλειψη προσοχής (Souza & Jament, 2015), η βία 

στο σπίτι, τα συζυγικά προβλήματα, η ελλιπής αλληλεπίδραση, η απουσία του πατέρα 
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από το σπίτι (Miller, 1995) το χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο των γονέων (Coie & 

Dodge,1998 όπως αναφέρεται σε Kaiser & Rasminsky, 2009) και τα πολλά μέλη στην 

οικογένεια (Raine, 1993 όπως αναφέρεται σε Kaiser &Rasminsky, 2009)μπορεί να είναι 

αιτία εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο. 

Σε έρευνα των Goyette et al. (2000) σε φοιτητές γυμναστικής που έκαναν την 

πρακτική τους σε δημοτικά σχολεία, τα περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς των 

μαθητών αποδίδονται στους ίδιους τους μαθητές, ενώ πολύ μικρό ποσοστό 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι για τα προβλήματα συμπεριφοράς ευθύνονται οι ίδιοι. Στα 

ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα της  Ho (2004), όπου μελετήθηκε η 

αιτιολογική απόδοση των προβλημάτων συμπεριφοράς εκπαιδευτικών που εργαζόταν 

σε σχολεία της Κίνας και της Αυστραλίας. Οι εκπαιδευτικοί δίδασκαν σε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου φοιτούσαν και μαθητές που παρουσιάζουν 

προβλήματα συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι παράγοντες που 

σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς βρισκόταν στην τελευταία θέση των αιτιακών 

αποδόσεων. Σημειώθηκαν ωστόσο και κάποιες διαφορές ανάμεσα στο δείγμα των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία της Αυστραλίας δηλώνουν περισσότερο 

υπεύθυνοι για συμπεριφορές απροσεξίας και ομιλίας με τους συμμαθητές  μέσα στην 

τάξη, ενώ οι εκπαιδευτικοί στην Κίνα αναφέρουν την οικογένεια ως υπεύθυνη της 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί στην Αυστραλία επισημαίνουν την 

ευθύνη των γονέων περισσότερο για θέματα σχολικού εκφοβισμού και αγένειας προς 

τον δάσκαλο.  

 Σε έρευνα του Miller (1995) το 37% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν θεωρούν υπεύθυνους για τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους  ίδιους, παρόλα αυτά πιστεύουν ότι είναι 

υπεύθυνοι, ώστε να διαχειριστούν και να βελτιώσουν την συμπεριφορά των μαθητών 
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τους. Στην ίδια έρευνα το 58% των εκπαιδευτικών θεωρεί υπεύθυνους για τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους γονείς, παρόλα αυτά δεν βλέπει ότι οι 

αλλαγές στη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των γονέων.  

 Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε έρευνα που διεξήχθη στην Τουρκία, σε 

εκπαιδευτικούς που δίδασκαν μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές (ήπια νοητική 

καθυστέρηση, σοβαρή νοητική καθυστέρηση, αυτισμό) ηλικίας 3-21 ετών το 90% των 

συμμετεχόντων ανέφερε ως κίνητρο της συμπεριφοράς των παιδιών, την εξασφάλιση 

προσοχής των ενηλίκων και το 71,3% την πρόκληση προσοχής των συμμαθητών τους. 

Το 88,5% των εκπαιδευτικών απέδωσε τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

στους γονείς και στις ελλιπείς γονεϊκές δεξιότητες, ενώ το 65% σε οικογενειακά 

προβλήματα (Erbas et al.,2010). 

Σε έρευνα που έγινε στο Οχάιο σε 84 εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 

αγωγής (από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα προβλήματα συμπεριφοράς σε παράγοντες σχετικούς με 

τους μαθητές, αποδίδοντας την συμπεριφορά τους σε σκοπιμότητα (Simms, 2014). 

Σε έρευνα των Souza και Jament (2015) οι 8 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που 

εργάζονταν σε σχολείο στην Ινδία, που φοιτούν και μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, προβλήματα 

συμπεριφοράς κτλ) από 3-18 ετών, o παράγοντας της οικογένειας αποτελεί για αυτούς 

σημαντική αιτία πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς. Κάποιοι θεωρούν, ότι τα 

παιδιά δεν έχουν την προσοχή που θα έπρεπε στο σπίτι, οπότε εκδηλώνουν προβλήματα 

συμπεριφοράς στο σχολείο. Κάποιοι ότι οι συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια κάνουν 

τα παιδιά φοβισμένα και ανασφαλή. Άλλοι ότι η φτωχή γονική μέριμνα ευθύνεται για 

τα προβλήματα συμπεριφοράς.   
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Στην Ελλάδα συμπεράσματα σχετικά με την αιτιακή απόδοση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς από εκπαιδευτικούς, έχουμε από τις έρευνες των 

Alevriadou και Pavlidou (2016),  Βibou-Nakou et al (2000),  Mavropoulou και 

Padeliadu (2002),  Poulou και Norwich (2000) και  Ράπτη (2007). 

Σε έρευνα των Mavropoulou και Padeliadu (2002) οι 305 εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολούθησαν το διδασκαλείο, κλήθηκαν να 

αποδώσουν αιτίες στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα προβλήματα συμπεριφοράς σε 

οικογενειακούς παράγοντες και σε παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί. Σε 

αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Βibou-Nakou et al. (2000). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδίδει τα 

προβλήματα συμπεριφοράς  σε παράγοντες σχετικούς με το παιδί, ενώ το μικρότερο 

ποσοστό του δείγματος αποδίδει τα αίτια στον ίδιο τον εκπαιδευτικό.  

 Σε διαφορετικά συμπεράσματα καταλήγει η έρευνα των Poulou και Norwich 

(2000), όπου το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

εργαζόταν σε σχολεία της Αθήνας, αποδίδουν τα προβλήματα συμπεριφοράς σε 

σχολικούς παράγοντες και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι στο ίδιο το παιδί ή 

στην οικογένεια του, σημειώνοντας επίσης και μεγάλα ποσοστά συμπάθειας προς τα 

παιδιά. Γεγονός που αποδίδεται στο ότι δεν θεωρούν υπεύθυνο για την συμπεριφορά το 

ίδιο το παιδί. 

 Η Ράπτη (2007), διερεύνησε τις αιτιακές αποδόσεις 100 εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής αγωγής που εργαζόταν σε σχολεία του νομού 

Μαγνησίας. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στην απόδοση αιτιών των προβλημάτων 

συμπεριφοράς στην οικογένεια και στο ίδιο το παιδί. 
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 Σε έρευνα των Alevriadou και Pavlidou (2016) οι  177 εκπαιδευτικοί (ειδικής 

και γενικής αγωγής), φαίνεται να αποδίδουν τις προκλητικές συμπεριφορές των 

μαθητών με νοητική αναπηρία στους ίδιους τους μαθητές, υποβιβάζοντας τον ρόλο 

άλλων παραγόντων ακόμη και τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως προς την αιτιακή 

απόδοση των προκλητικών συμπεριφορών, που εμφανίζουν οι μαθητές με νοητική 

αναπηρία.  

 Παρατηρούμε ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υπάρχει 

ερευνητικό ενδιαφέρον για την αιτιακή απόδοση προβλημάτων συμπεριφοράς από 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρατηρούμε ωστόσο ότι λιγότερες είναι 

οι έρευνες στις οποίες καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. 

Ερευνητικό κενό υπάρχει αναφορικά με την απόδοση αιτιών των προβλημάτων 

συμπεριφοράς μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και συγκεκριμένα με 

προβλήματα συμπεριφοράς από απόφοιτους τμημάτων ειδικής αγωγής. 
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1.10. Σκοπός της έρευνας 

 

 Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί 

γενικής και ειδικής αγωγής τα προβλήματα συμπεριφοράς και με ποια σειρά 

σημαντικότητας. 

Συγκεκριμένα επιδιώκεται να διερευνηθεί: 

Α. Αν υπάρχουν διαφορές ως προς την αιτιακή απόδοση και την ειδικότητα των 

εκπαιδευτικών.  

Β. Αν υπάρχουν διαφορές ως προς την αιτιακή απόδοση και το φύλο των 

εκπαιδευτικών. 

Γ. Αν υπάρχουν διαφορές ως προς τα συναισθήματα που βιώνουν ανάλογα με την 

ειδικότητα και το φύλο τους. 

Δ. Αν υπάρχουν διαφορές ως προς τις στρατηγικές που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν 

όταν καλούνται να διαχειριστούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, ανάλογα με 

την ειδικότητα τους και το φύλο τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

2.1 Συμμετέχοντες 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 166 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 

εργάζονται σε σχολεία της Θράκης, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της 

Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του 

Αιγαίου και του Ιουνίου. Το δείγμα αποτελούνταν από 25(15,1%) άντρες και 141 

(84,9%) γυναίκες. Οι 96(57,8%) ήταν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής ενώ οι 70 (42,2%) 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Ο μέσος όρος ηλικίας όλων των συμμετεχόντων ήταν 

33,34 έτη και η τυπική απόκλιση 8,787. Ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής ήταν 28,33 έτη και η τυπική απόκλιση 3,484, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ήταν 36,99 και η τυπική απόκλιση 9,660. 

 Ο μέσος όρος προϋπηρεσίας όλων των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ήταν 

9,88 έτη και ο μέσος όρος υπηρεσίας τους σε δομές ειδικής αγωγής ήταν 3,25 έτη. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είχαν μέσο όρο προϋπηρεσίας 6,20 χρόνια ενώ οι γενικής 

αγωγής 12,51 έτη με μέσο όρο προϋπηρεσίας σε δομές ειδικής αγωγής 1,09 έτη. 

 Ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσης τους οι 119 (71,7%) είχαν βασικές σπουδές 

στην εκπαίδευση, οι 7 (4,2%) διδασκαλείο,  οι 40 (24,1%)ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών από τους οποίους οι 2 (1,2%)ήταν κάτοχοι διδακτορικού. Ακολουθούν 

πίνακες με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 
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Πίνακας 1 

Φύλο συμμετεχόντων 

  Συχνότητα     Ποσοστό % 

 Άντρας 25 15,1 

Γυναίκα 141 84,9 

Σύνολο 166 100,0 

        

 

 

 Το 50,6% του δείγματος ήταν εκπαιδευτικοί ηλικίας 20-30 ετών, το 30,7% ήταν 

εκπαιδευτικοί ηλικίας 31-41 ενώ μικρότερα ήταν τα ποσοστά συμμετοχής στις ηλικίες 

42-52 ετών (16,3%) και 53 και πάνω(2,4%). Στον πίνακα 3 φαίνονται αναλυτικά οι 

ηλικίες των ειδικοτήτων. 

 
Πίνακας 2 

Ηλικία Συμμετεχόντων (N=166) 

  Συχνότητα Ποσοστό % 

 

 

 

 

20-30 χρονών 84 50,6 

31-41 χρονών 51 30,7 

42-52 χρονών 27 16,3 

53 και πάνω 4 2,4 

Σύνολο 166 100,0 
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Πίνακας 3 

Ηλικίες εκπαιδευτικών 

  Γενικής Αγωγής (Ν=96) Ειδικής Αγωγής (Ν=70) 

  Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

 

 

 

 

20-30 χρονών 28 29,2 56 80,0 

31-41 χρονών 37 38,5 14 20,0 

42-52 χρονών 27 28,1   

53 και πάνω 4 4,2   

Σύνολο 96 100,0 70 100,0 

 

 

 Στον πίνακα 4 φαίνεται αναλυτικά η προϋπηρεσία όλων των εκπαιδευτικών. Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες (59%) , έχουν 1-9 έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Το 

30,1% του δείγματος έχει 10-19 έτη υπηρεσίας, το 6,6% 20-29 έτη προϋπηρεσίας και 

μόνο ένα 4,2% έχει πάνω από 30 χρόνια προϋπηρεσίας. Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται 

ξεχωριστά η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και στον πίνακα 6 η 

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής τόσο στην γενική εκπαίδευση όσο και 

σε δομές ειδικής αγωγής. 

 

 
Πίνακας 4 

Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση όλου του δείγματος (Ν=166) 

  Συχνότητα Ποσοστό % 

 1-9 έτη 98 59,0 

10-19 έτη 50 30,1 

20-29 έτη 11 6,6 

30 και πάνω 7 4,2 

Σύνολο 166 100,0 
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Το 85,7% των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής έχει 1-9 έτη προϋπηρεσίας στην 

εκπαίδευση ενώ το 14,3% εργάζεται στην εκπαίδευση 10-19 χρόνια. 

 

Πίνακας 5 

Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής(Ν=70) 

  Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής 

  Συχνότητα Ποσοστό % 

 1-9 έτη 60 85,7 

10-19 έτη 10 14,3 

Σύνολο 70 100,0 

 

 

 Το 39,6% των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής έχει 1-9 έτη προϋπηρεσία σε 

γενικά σχολεία, το 41,7% 10-19 έτη προϋπηρεσίας, το 11,5% 20-29 έτη προϋπηρεσίας 

και ένα 7,3% των εκπαιδευτικών εργάζεται στην εκπαίδευση πάνω από 30 χρόνια. Από 

τους 96 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής του δείγματος της έρευνας μας οι 92 δήλωσαν, 

ότι έχουν 0-9 έτη προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή με μέσο όρο 1,09 έτη ενώ οι 4 ότι 

έχουν πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή.  

 
Πίνακας 6 

Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στην γενική και ειδική εκπαίδευση(Ν=96) 

  Προϋπηρεσία στη γενική αγωγή  Προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή 

  Συχνότητα Ποσοστό %  Συχνότητα Ποσοστό % 

 

 

 

 

1-9 έτη 38 39,6 0-9 έτη 92 95,8 

10-19 έτη 40 41,7 10-20 έτη 4 4,2 

20-29 έτη 11 11,5    

30 και πάνω 7 7,3    
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 Από τους 166 εκπαιδευτικούς του δείγματος το 71,7% είχαν βασικές σπουδές 

στην εκπαίδευση,  το 4,2% είχαν ολοκληρώσει το διδασκαλείο ενώ το 24,1% ήταν 

κάτοχοι ανώτερου τίτλου σπουδών. Από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής του 

δείγματος της έρευνας (N=96), οι 67 είχαν βασικές σπουδές, οι 7 είχαν ολοκληρώσει το 

διδασκαλείο και οι 22 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Από τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (N=70) οι 52 είχαν βασικές σπουδές και οι 18 ήταν 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ήταν 

κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών και ένας εκπαιδευτικός γενικής αγωγής επίσης, 

οι οποίοι κατείχαν και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών. 

 

Πίνακας 7 

Βασικές σπουδές, διδασκαλείο, μεταπτυχιακά-διδακτορικά 

  Συνολικά (Ν=166) Εκπαιδευτικοί 

γενικής (Ν=96) 

Εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής(Ν=70) 

  Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

 Βασικές σπουδές 119 71,7 67 69,8 52 74,3 

Διδασκαλείο 7 4,2 7 7,3   

Μεταπτυχιακό-

Διδακτορικό 

40 24,1 22 22,9 18 25,7 

       

 

Το 57,8% ήταν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής ενώ το 42,2% του δείγματος ήταν 

εκπαιδευτικοί απόφοιτοι τμημάτων ειδικής αγωγής. 

 
Πίνακας 8 

Ειδικότητα εκπαιδευτικών 

  Συχνότητα Ποσοστό % 

 Εκπαιδευτικός γενικής αγωγής 96 57,8 

Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 70 42,2 

Σύνολο 166 100,0 
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 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (19,3%), εργαζόταν σε σχολεία του νομού 

Καβάλας.  Το 15,1% σε σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης, το  9,6 % στη Ξάνθη, το 9% 

στην Αττική, το 6% σε σχολεία της Άρτας, το 5,4% σε σχολεία του νομού Πέλλας, το 

4,2% σε σχολεία του νομού Χανίων, το 3% σε σχολεία της Ημαθίας και της Σάμου ενώ 

μικρότερο ποσοστό του δείγματος 1,8% εργαζόταν σε σχολεία των νομών Λάρισας 

Λασιθίου, Λέσβου, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου, Πιερίας, Χαλκιδικής, το 1,2% σε 

Κοζάνη, Κυκλάδες, Γρεβενά και τέλος ένα 0,6% (ένας εκπαιδευτικός σε κάθε νομό) 

από σχολεία των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, 

Έβρου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Καστοριάς,  Κιλκίς, Λακωνίας, Λευκάδας, Μαγνησίας, 

Φθιώτιδας και Χίου. Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι περιοχές που 

εργάζονται οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1. Γράφημα περιοχών εργασίας των εκπαιδευτικών της έρευνας. 
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2.2 Εργαλεία έρευνας 

 

  

 Για τις ανάγκες της έρευνας δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων. 

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο των Mavropoulou και Padeliadu 

(2002)  και στο ερωτηματολόγιο των Poulou και Norwich (2000). 

 Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε, ξεκινούσε με ένα εισαγωγικό 

σημείωμα, όπου ενημέρωνε τους εκπαιδευτικούς για τον σκοπό της έρευνας, για τον 

χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και τέλος για την τήρηση της ανωνυμίας 

των απαντήσεων.  

 Στο πρώτο μέρος περιείχε δημογραφικές ερωτήσεις σχετικές με το φύλο, την 

ηλικία, την ειδικότητα, τις σπουδές, το επίπεδο σπουδών, τα έτη υπηρεσίας στην 

εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και τον τόπο εργασίας των συμμετεχόντων.  

 Στο δεύτερο μέρος ακολουθούσε η περιγραφή μαθητή με προβλήματα 

συμπεριφοράς. Βασιστήκαμε στο ερωτηματολόγιο Mavropoulou και Padeliadu (2002)    

και περιγράψαμε έναν μαθητή με ΗΕΑ και συγκεκριμένα με προβλήματα 

συμπεριφοράς. Έναν μαθητή που παρουσιάζει δυσκολίες τόσο στο γνωστικό 

τομέα(Kauffman, 2015), όσο και στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων (Κολιάδης,  

Φελούκα & Μουταβελής 2010). Που μέσα στην τάξη δεν προσέχει και αφαιρείται 

(Κανδαράκης, 2004). Έναν μαθητή ο οποίος η επιθετική συμπεριφορά του είναι η 

βασική αιτία απόρριψης από την ομάδα των συνομήλικων του (Μπίκος, 2004 

∙Kaiser&Rasminsky, 2009). 

 Στη συνέχεια ακολουθούσε μια ερώτηση όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

ιεραρχήσουν με σειρά σπουδαιότητας τέσσερις βασικούς παράγοντες πιθανόν αιτιών 

πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς. Η ιεράρχηση βασίστηκε τόσο στο 

ερωτηματολόγιο Mavropoulou και Padeliadu (2002) όσο και στο ερωτηματολόγιο 
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Poulou και Norwich (2000). Από τη βινιέτα του πίνακα του ερωτηματολογίου 

Mavropoulou και Padeliadu (2002) επιλέξαμε να μη χρησιμοποιήσουμε τους 

παράγοντες του πίνακα που χρησιμοποιούν οι ερευνήτριες, αλλά αφού τους 

ομαδοποιήσαμε και σπάσαμε τον παράγοντα του σχολείου σε δύο παράγοντες (σχολείο-

εκπαιδευτικός) ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να τους ιεραρχήσουν. Την ίδια 

διάκριση αιτιακών αποδόσεων σε 4 παράγοντες κάνουν και οι Poulou and Norwich 

(2000). 

 Για τη διερεύνηση των αιτιακών αποδόσεων, ακολουθούσε αυτούσιο το μέρος 

του ερωτηματολογίου Πούλου και Norwich (2000) που αναφερόταν στην διερεύνηση 

των αιτιακών αποδόσεων. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να επιλέξουν σε ποιο βαθμό 

συμφωνούν με μια συγκεκριμένη πρόταση, με βάση μια κλίμακα τύπου Likert που 

εκτεινόταν από το 1(Απίθανη αιτία)  μέχρι το 5 (Πιθανή αιτία). 

 Για την διερεύνηση των συναισθημάτων που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, 

κλήθηκαν να επιλέξουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με μια συγκεκριμένη πρόταση, με 

βάση μια κλίμακα τύπου Likert που εκτεινόταν από το 1(δε συμφωνώ καθόλου-δε με 

αντιπροσωπεύει καθόλου  μέχρι το 5 (συμφωνώ πάρα πολύ – με αντιπροσωπεύει πολύ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαχωρίστηκαν τα συναισθήματα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 

από τις προτεινόμενες δράσεις από το ερωτηματολόγιο Poulou and Norwich(2000). 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 όπου 

αναφερόταν στα συναισθήματα των εκπαιδευτικών και οι ερωτήσεις 15 και 16 ώστε να 

καταγραφεί από πού αντλούν τις γνώσεις τους οι εκπαιδευτικοί που διαχειρίζονται 

προβλήματα συμπεριφοράς.  

 Για την καταγραφή των στρατηγικών που θα χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιήθηκε μέρος του ερωτηματολογίου Poulou και Norwich (2000) και 

συγκεκριμένα οι ερωτήσεις 1,2,3,5,6,7,9,11 και 12 και για την καταγραφή του είδους 
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της συνεργασίας χρησιμοποιήθηκαν όλες οι ερωτήσεις από το αντίστοιχο μέρος του 

ίδιου ερωτηματολογίου. 

 Τα ερωτηματολόγια της έρευνας μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα και 

δόθηκαν πιλοτικά σε 15 εκπαιδευτικούς, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα 

κατανόησης συμπλήρωσης του. Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο 

παράρτημα της παρούσας εργασίας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε την περίοδο 

Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2016. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν 

περίπου 10 λεπτά. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους εκπαιδευτικούς 

ηλεκτρονικά. 
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2.3 Ανάλυση δεδομένων 

 

 Το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε ως προς το δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s 

Alpha=0.756 και έπειτα προχωρήσαμε στην επεξεργασία των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν.  

 Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS Statistics 17. 

Αρχικά έγινε περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με μετρήσεις συχνοτήτων και Μ.Ο  

 Στη συνέχεια εξετάστηκε με t-test ανεξάρτητων δειγμάτων αν οι απαντήσεις που 

έδωσαν οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνταν σημαντικά ανάλογα με το φύλο και την 

ειδικότητα τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Η πρώτη ερώτηση ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να διαβάσουν τη μελέτη 

περίπτωσης μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς και να ιεραρχήσουν με σειρά 

σπουδαιότητας τέσσερις παράγοντες πιθανών αιτιών πρόκλησης των προβλημάτων 

συμπεριφοράς του (αριθμώντας με 1 τον σημαντικότερο παράγοντα-τον παράγοντα που 

ευθύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό για τα προβλήματα συμπεριφοράς του μαθητή και με 4 

τον λιγότερο σημαντικό). 

  Στην πρώτη θέση οι εκπαιδευτικοί τοποθετούν τους οικογενειακούς παράγοντες 

(Μ.Ο=1,90), στη δεύτερη θέση τους παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί( 

Μ.Ο=2,01), στην τρίτη θέση τοποθετούν τους παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό (Μ.Ο=2,99) και στην τελευταία θέση τοποθετούν τους γενικούς 

σχολικούς παράγοντες ως παράγοντες απόδοσης αιτιών (Μ.Ο=3,09).  

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι κατάταξης των προτεινόμενων 

παραγόντων και στον Πίνακα 2 αναλυτικά τα ποσοστά των απαντήσεων ιεράρχησης.  

Πίνακας 1 

Μέσοι Όροι ιεράρχησης των παραγόντων με σειρά σπουδαιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση. Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τους παραπάνω παράγοντες 

με σειρά σπουδαιότητας σε μια κλίμακα από το 1(ο σπουδαιότερος παράγοντας πρόκλησης προβλημάτων 

συμπεριφοράς) ως το 4(ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας). 

 Μέσος Όρος 

Οικογενειακοί παράγοντες 

 

1,90 

Παράγοντες σχετικοί με το παιδί 

 

2,01 

Παράγοντες σχετικοί με τον εκπαιδευτικό 2,99 

 

 
 

Γενικοί σχολικοί παράγοντες 

 

3,09 
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Πίνακας 2 

Ποσοστό απαντήσεων και ιεράρχηση  

 

  1
ΟΣ

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

2
ΟΣ

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  

3
ΟΣ

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

      

Οικογενειακοί παράγοντες 

Σχετικοί με το παιδί 
 

Σχετικοί με τον εκπαιδευτικό 

41,6% 

41% 

6,6% 

33,7% 

33,7% 

21,1% 

18,1% 

9% 

39,2% 

6,6% 

16,3% 

33,1% 

Γενικοί σχολικοί παράγοντες 8,4% 16,3% 33,1% 42,2% 

     

 

  

 Εφαρμόζοντας το T-test ανεξάρτητων δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι  οι απόψεις 

των αντρών και των γυναικών σχετικά με τη σειρά σημαντικότητας των αιτιών που 

προκαλούν προβλήματα συμπεριφοράς δεν διαφέρουν. Στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρατηρείται όμως ανάμεσα στις δύο ομάδες (εκπαιδευτικών γενικής - ειδικής αγωγής), 

ως προς τη σημαντικότητα του παράγοντα του εκπαιδευτικού.  Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής φαίνεται ότι αποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγοντα του 

εκπαιδευτικού σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (t=2,775, df=126,579, 

p=0,006<0,05) (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3 

Επιλογές εκπαιδευτικών ως προς τη σημαντικότητα πιθανών αιτιών πρόκλησης προβλημάτων 

συμπεριφοράς  

 Εκπαιδευτικοί 
Ειδ. Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί 
Γεν. Αγωγής 

 Μ.Ο Τυπική 

Απόκλιση 

Μ.Ο Τυπική 

Απόκλιση 

Οικογενειακοί 
παράγοντες                         

2,03 ,978 1,80 ,878 

Παράγοντες 

 σχετικοί  

με το παιδί                             

2,10 1,131 1,94 1,034 

Παράγοντες  

σχετικοί με τον 

εκπαιδευτικό                                    

2,76 ,999 3,16 ,786 

Γενικοί σχολικοί 

παράγοντες                          

3,13 ,962 3,06 ,960 

 
 

 

 Η επόμενη ερώτηση ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν τους 

οικογενειακούς παράγοντες και τις προτεινόμενες απαντήσεις και να δηλώσουν σε ποιο 

βαθμό αποτελούν αιτίες των προβλημάτων συμπεριφοράς, βαθμολογώντας σε μια 

κλίμακα τύπου Likert από το 1(Απίθανη αιτία) ως το 5(Πολύ πιθανή αιτία). 

 Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά οι 8 προτεινόμενες 

απαντήσεις. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως τις πιο 

πιθανές αιτίες οικογενειακών παραγόντων, την ελλιπή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 

γονείς και στον μαθητή (Μ.Ο= 4,28 σε κλίμακα από 1 ως 5), τα συζυγικά προβλήματα 

(Μ.Ο=3,96), την αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν το παιδί (Μ.Ο=3,52), την 

επιείκεια τους απέναντι στο παιδί (Μ.Ο=3,49) και τις αυστηρές απαιτήσεις τους 

(Μ.Ο=3,46). Στις τελευταίες θέσεις τοποθετούνται το χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο 

των γονέων (Μ.Ο = 2,99), το χαμηλό εισόδημα της οικογένειας (Μ.Ο=2,42) και τα 

πολλά μέλη σε μια οικογένεια (Μ.Ο=2,33), όπου φαίνεται να μην αποτελούν για τους 

εκπαιδευτικούς αιτία πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς. 
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 Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών για κάθε προτεινόμενο οικογενειακό παράγοντα. 

 

Πίνακας 4 

Μέσοι όροι των επιλογών των εκπαιδευτικών σχετικά με τους οικογενειακούς παράγοντες ως αιτία 

πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς 

 Μέσος Όρος 

Ελλιπής αλληλεπίδραση ανάμεσα στους γονείς και στον μαθητή 4,28 

Συζυγικά Προβλήματα 3,96 

Αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν το παιδί 3,52 

Οι γονείς είναι πολύ επιεικείς με το παιδί 3,49 
Υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις των γονέων 3,46 

Χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο των γονέων 2,99 

Χαμηλό εισόδημα οικογένειας 2,42 

Πολλά μέλη στην οικογένεια 2,33 

 

Σημείωση. Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διαβαθμίσουν τις προτεινόμενες 

απαντήσεις σε μια κλίμακα από το 1(Απίθανη αιτία)ως το 5(Πολύ πιθανή αιτία). 

 
 

 

Πίνακας 5 

Ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος και εκτίμηση των οικογενειακών παραγόντων ως αιτία των 

προβλημάτων συμπεριφοράς 

  

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

 

Διαφωνώ 

 

 

 

 

 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Ελλιπής αλληλεπίδραση ανάμεσα στους γονείς και στον 

μαθητή ( π.χ έλλειψη χρόνου από πλευράς των γονέων, 

αδιαφορία κτλ ) 

 

6% 3% 

 

 

12,7% 

 

 

35,5% 

 

 

48,25% 

Συζυγικά Προβλήματα  0,6% 6% 19,9% 43,4% 30,1% 

Χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο των γονέων  9,6% 24,7% 33,7% 21,1% 10,8% 

Αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν το παιδί  4,2% 15,1% 25,3% 34,9% 20,5% 

Υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις των γονέων  4,8% 12,7% 30,1% 36,7% 15,7% 

Οι γονείς είναι πολύ επιεικείς με το παιδί  3% 14,5% 28,3% 39,2% 15,1% 

Πολλά μέλη στην οικογένεια  21,1% 38,6% 28,9% 9,6% 1,8% 

Χαμηλό εισόδημα οικογένειας  19,9% 36,1% 30,1% 10,2% 3,6% 
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 Εφαρμόζοντας το T-test ανεξάρτητων δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην εκτίμηση των οικογενειακών παραγόντων και στην ειδικότητα 

των εκπαιδευτικών παρατηρείται μόνο στον παράγοντα της επιείκειας των γονέων 

απέναντι στο παιδί. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, θεωρούν την επιείκεια των 

γονέων πιο πιθανό παράγοντα πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς σε σχέση με 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (t=-2,171, df=164, p=0.031<0,05) Στον Πίνακα 6 

φαίνονται αναλυτικά οι Μ.Ο και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται επίσης και ως προς το φύλο  και 

τον παράγοντα του χαμηλού εισοδήματος που αν και κατατάσσεται και από τα δύο 

φύλα στις απίθανες αιτίες προβλημάτων συμπεριφοράς, για τις γυναίκες αποτελεί πιο 

απίθανη αιτία σε σχέση με τους άντρες που τηρούν μια πιο ουδέτερη στάση (Πίνακας 

7). 

 

 
Πίνακας 6 

Οικογενειακοί παράγοντες: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις εκπαιδευτικών ειδικής/γενικής αγωγής 

 Εκπαιδευτικοί 

Ειδ. Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί 

 Γεν. Αγωγής 

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

 Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ελλιπής αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 

γονείς και στον μαθητή ( π.χ έλλειψη 

χρόνου από πλευράς των γονέων, 

αδιαφορία κτλ ) 

4,30 ,805 4,26 ,874 

Συζυγικά προβλήματα 3,93 ,873 3,99 ,912 

Χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο των γονέων 3,07 1,146 2,93 1,126 

Αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν το 

παιδί 

3,71 1,079 3,39 1,109 

Υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις των 

γονέων 

3,47 ,944 3,45 1,132 

Οι γονείς είναι πολύ επιεικείς με το παιδί 3,69 ,956 3,34 1,034 

Πολλά μέλη στην οικογένεια 2,27 ,883 2,36 1,037 

Χαμηλό εισόδημα οικογένειας 2,31 1,029 2,49 1,036 
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Πίνακας 7 

Οικογενειακοί παράγοντες: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις αντρών/γυναικών 

 

 Άντρες Γυναίκες 

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

 Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ελλιπής αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 

γονείς και στον μαθητή ( π.χ έλλειψη 

χρόνου από πλευράς των γονέων, 

αδιαφορία κτλ ) 

4,32 ,802 4,27 ,853 

Συζυγικά προβλήματα 4,16 ,800 3,93 ,907 

Χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο των γονέων 3,32 1,215 2,93 1,113 

Αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν το 

παιδί 

3,72 1,137 3,49 1,099 

Υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις των 

γονέων 

3,20 1,118 3,50 1,039 

Οι γονείς είναι πολύ επιεικείς με το παιδί 3,16 1,068 3,55 ,996 

Πολλά μέλη στην οικογένεια 2,56 1,294 2,28 ,905 

 Χαμηλό εισόδημα οικογένειας 2,84 1,143 2,34 ,999 

 

 
 

 

 Η επόμενη ερώτηση ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν τους 

παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί και να δηλώσουν σε ποιο βαθμό αποτελούν 

αιτίες των προβλημάτων συμπεριφοράς, βαθμολογώντας σε μια κλίμακα τύπου Likert 

από το 1(Απίθανη αιτία) ως το 5(Πολύ πιθανή αιτία). Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται με 

φθίνουσα σειρά οι προτεινόμενες απαντήσεις.  

 Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως τις πιο πιθανές αιτίες προβλημάτων 

συμπεριφοράς που σχετίζονται με το παιδί το ότι ο μαθητής επιδιώκει την εξασφάλιση 

προσοχής(Μ.Ο=4,24 σε κλίμακα από 1 ως 5), την αδυναμία του παιδιού να ελέγξει τη 

συμπεριφορά του (Μ.Ο=4,10), την άγνοια του παιδιού αναφορικά με το τι περιμένουν 

οι άλλοι από το ίδιο (Μ.Ο=3,73), την αρνητική στάση του απέναντι στο σχολείο 

(Μ.Ο=3,43) και την αδυναμία του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου 

(Μ.Ο=3,42). Ως απίθανες αιτίες πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς θεωρούν οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί την προσωπικότητα-ιδιοσυγκρασία του μαθητή (Μ.Ο= 

2,97), τη χαμηλή νοημοσύνη του παιδιού (Μ.Ο= 2,81), τον ανταγωνισμό που μπορεί να 
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νιώθει απέναντι στους συμμαθητές του (Μ.Ο=2,51) και τα προβλήματα υγείας του 

παιδιού (Μ.Ο=2,33).  Πίνακας 8 

Στον Πίνακα 9 στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά συμφωνίας – 

διαφωνίας των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις προτεινόμενες απαντήσεις. 

 

Πίνακας 8 

Μέσοι Όροι απαντήσεων των επιλογών που σχετίζονται με το παιδί 

 Μέσος Όρος 

Το παιδί θέλει να προσελκύει την προσοχή των άλλων. 
4,24 

Το παιδί δεν μπορεί να ελέγξει την συμπεριφορά του. 
4,10 

Το παιδί δεν ξέρει τι περιμένουν οι άλλοι από το ίδιο. 
3,73 

Δεν του αρέσει το σχολείο ( ή οι σχολικές εργασίες). 
3,43 

Το παιδί δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 

του σχολείου. 3,42 

Προσωπικότητα-Ιδιοσυγκρασία 
2,97 

Χαμηλή νοημοσύνη του παιδιού. 
2,81 

Ανταγωνίζεται τους συμμαθητές του. 
2,51 

Προβλήματα υγείας του παιδιού 
2,33 

 

Σημείωση. Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διαβαθμίσουν τις προτεινόμενες 

απαντήσεις σε μια κλίμακα από το 1(Απίθανη αιτία)ως το 5(Πολύ πιθανή αιτία). 
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Πίνακας 9 

Ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος και εκτίμηση των παραγόντων που σχετίζονται με τον μαθητή ως 

αιτία των προβλημάτων συμπεριφοράς 

 

  

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

 

Διαφωνώ 

 

 

 

 

 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Προσωπικότητα-Ιδιοσυγκρασία  0% 19,3% 64,5% 16,3% 0% 

Το παιδί θέλει να προσελκύει την προσοχή των άλλων.  0,6% 3% 12,7% 39,2% 44,6% 

Το παιδί δεν μπορεί να ελέγξει την συμπεριφορά του.  1,2% 1,8% 16,9% 45,8% 34,3% 

Το παιδί δεν ξέρει τι περιμένουν οι άλλοι από το ίδιο.  1,2% 7,8% 31,9% 34,9% 24,1% 

Χαμηλή νοημοσύνη του παιδιού.  13,9% 24,7% 37,3% 14,5% 9,6% 

Το παιδί δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 

του σχολείου. 

 

5,4% 10,8% 

 

32,5% 

 

39,2% 

 

12% 

Προβλήματα υγείας του παιδιού  13,9% 42,2% 41,6% 2,4% 0% 

Δεν του αρέσει το σχολείο ( ή οι σχολικές εργασίες).  

5,4% 9,6% 

 

33,7% 

 

38,6% 

 

12,7% 

Ανταγωνίζεται τους συμμαθητές του.  18,1% 33,1% 31,3% 15,1% 2,4% 

  

 

 

 Ο έλεγχος των διαφορών στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο 

τους δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με τους αιτιακούς 

παράγοντες προβλημάτων συμπεριφοράς. Στατιστικά σημαντική διαφορά έδωσε ο 

έλεγχος T-test στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στην πρόκληση προσοχής ως 

πιθανή αιτία προβλημάτων συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν 

πιο πιθανή αιτία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής να προκληθούν 

προβλήματα συμπεριφοράς όταν ο μαθητής επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή (t=-

2.321, df=164 p=0.022) (Πίνακας 10) 

 

 

 

 

 



65 
 

 
Πίνακας 10 

Παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις εκπαιδευτικών 

ειδικής/γενικής αγωγής. 

 Εκπαιδευτικοί  

Γεν. Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί 

Ειδ. Αγωγής 

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος  

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Προσωπικότητα-Ιδιοσυγκρασία 2,99 ,589 2,94 ,611 

Το παιδί θέλει να προσελκύει την 

προσοχή των άλλων. 

4,11 ,905 4,41 ,691 

Το παιδί δεν μπορεί να ελέγξει την 

συμπεριφορά του. 

4,11 ,806 4,09 ,864 

Το παιδί δεν ξέρει τι περιμένουν οι 

άλλοι από το ίδιο. 

3,66 ,993 3,83 ,900 

Χαμηλή νοημοσύνη του παιδιού. 2,93 1,098 2,66 1,190 

Το παιδί δεν είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 

σχολείου. 

3,42 1,043 3,41 ,985 

Προβλήματα υγείας του παιδιού  2,31 ,730 2,34 ,759 

Δεν του αρέσει το σχολείο ( ή οι 

σχολικές εργασίες). 

3,42 ,970 3,46 1,073 

Ανταγωνίζεται τους συμμαθητές 

του. 

2,44 ,971 2,60 1,109 

  

 

 

 

 Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί έπρεπε  να εκτιμήσουν τους 

παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό και να δηλώσουν σε ποιο βαθμό 

αποτελούν αιτίες των προβλημάτων συμπεριφοράς, βαθμολογώντας σε μια κλίμακα 

τύπου Likert από το 1(Απίθανη αιτία) ως το 5 (Πολύ πιθανή αιτία).   

 Στην πρώτη θέση με (Μ.Ο=4,10 σε κλίμακα από 1 ως 5)οι εκπαιδευτικοί 

κατατάσσουν μια ακατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας που δεν ανταποκρίνεται στις 
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ανάγκες του παιδιού, ακολουθούν με φθίνουσα σειρά η ακατάλληλη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού απέναντι στο παιδί (Μ.Ο=3,84), οι υπερβολικές απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού (Μ.Ο= 3,80), η προσωπικότητα του (Μ.Ο=3,76), η ακατάλληλη 

συμπεριφορά προηγούμενου εκπαιδευτικού (Μ.Ο=3,45) και τέλος ο τρόπος 

διδασκαλίας(Μ.Ο=3,35) και η κακή διαχείριση τάξης (Μ.Ο=3,18). Οι μέσοι όροι 

φαίνονται στον Πίνακα 11 

 

Πίνακας 11 

Μέσοι Όροι των επιλογών των εκπαιδευτικών σχετικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό και τα πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σημείωση. Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διαβαθμίσουν τις προτεινόμενες 

απαντήσεις σε μια κλίμακα από το 1(Απίθανη αιτία)ως το 5(Πολύ πιθανή αιτία). 

 

 

 

 Εφαρμόζοντας το T-test ανεξάρτητων δειγμάτων δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην εκτίμηση των παραγόντων που σχετίζονται με τους 

εκπαιδευτικούς και στην ειδικότητα τους (γενικής – ειδικής αγωγής). Από την ανάλυση 

T-test όμως προκύπτει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο 

φύλα και στον παράγοντα της ακατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας. Οι γυναίκες 

κατατάσσουν τον συγκεκριμένο παράγοντα σε πιο πιθανή αιτία εμφάνισης 

προβλημάτων συμπεριφοράς (Μ.Ο=4,20) σε σχέση με τους άντρες (Μ.Ο=3,56) 

 Μέσος Όρος 

 

 

Η μέθοδος διδασκαλίας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού . 

 

 

4,10 

 

Ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντι στο παιδί 

 

3,84 

Υπερβολικές  απαιτήσεις στην τάξη 3,80 

Προσωπικότητα του εκπαιδευτικού(απόμακρος, φιλικός). 3,76 

Ακατάλληλη συμπεριφορά προηγούμενου εκπαιδευτικού . 3,45 

Τρόπος διδασκαλίας (Αυταρχικός- Δημοκρατικός-Αδιάφορος) 3,35 

Κακή διαχείριση τάξης 3,18 
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  (t=-2,334, df= 27,212, p=0,027). Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις φαίνονται 

αναλυτικά στον πίνακα 12  

 

Πίνακας 12 

Παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις αντρών/γυναικών  

 

 

 

 

 Στην επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να 

εκτιμήσουν βαθμολογώντας σε μια κλίμακα τύπου Likert από το 1(Απίθανη αιτία) ως 

το 5 (Πολύ πιθανή αιτία), κατά πόσο οι προτεινόμενοι σχολικοί παράγοντες αποτελούν 

αίτια προβλημάτων συμπεριφοράς. Στον πίνακα 13 παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά 

οι Μέσοι Όροι των προτεινόμενων απαντήσεων και στον Πίνακα 14 αναλυτικά τα 

 

Άντρες 

 

 
Γυναίκες 

 

 

 

 

 

Μέσος 

Όρος 

 

 

Τυπική 

απόκλιση 

 

 

Μέσος  

Όρος 

 

 

Τυπική 

απόκλιση 

 

 

Τρόπος διδασκαλίας (Αυταρχικός- 

Δημοκρατικός-Αδιάφορος) 

3,00 ,816 3,41 ,644 

Προσωπικότητα του 
εκπαιδευτικού(απόμακρος, φιλικός). 

3,52 1,194 3,80 ,920 

Ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντι 

στο παιδί . 

3,48 1,262 3,90 ,958 

Ακατάλληλη συμπεριφορά 

προηγούμενου εκπαιδευτικού . 

3,20 1,384 3,50 1,067 

Η μέθοδος διδασκαλίας δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

παιδιού . 

3,56 1,325 4,20 ,804 

Κακή διαχείριση τάξης 3,00 ,866 3,21 ,835 

Υπερβολικές  απαιτήσεις στην τάξη 
. 

3,76 1,200 3,81 ,886 
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ποσοστά συμφωνίας-διαφωνίας των εκπαιδευτικών ως προς την αιτιακή απόδοση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς στους σχολικούς παράγοντες. 

  Η έλλειψη υπηρεσιών στα σχολεία για τα παιδιά που εμφανίζουν προβλήματα 

συμπεριφοράς (Μ.Ο=4,28), το πρόγραμμα σπουδών (Μ.Ο=4,27) και οι αρνητικές 

εμπειρίες που βιώνει ένα παιδί στο χώρο του σχολείο (Μ.Ο=4,22) αποτελούν για τους 

εκπαιδευτικούς πολύ πιθανές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα 

συμπεριφοράς. Ακολουθεί ο αριθμός των μαθητών στην τάξη (Μ.Ο=3,45), μια 

ανεπαρκής σχολική οργάνωση (Μ.Ο=2,96) και το κοινωνικο – οικονομικό επίπεδο της 

περιοχής του σχολείου τέλος που δεν θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς πιθανή αιτία 

εκδήλωσης προβλημάτων συμπεριφοράς (Μ.Ο=2,86 σε κλίμακα από 1 ως 5). 

 

 

 

 
Πίνακας 13 

Μέσοι Όροι γενικών σχολικών παραγόντων 

 

 Μέσος Όρος 

Η έλλειψη υπηρεσιών για τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς στα 

σχολεία 

4,28 

Πρόγραμμα σπουδών που δεν ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του 

παιδιού . 

4,27 

Αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο (π.χ. απόρριψη από τους 

συνομηλίκους). 

4,22 

Πολλά παιδιά στην τάξη 3,45 

Ανεπαρκής σχολική οργάνωση (Ανεπαρκή συστήματα πειθαρχίας) 2,96 

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής του σχολείου 2,86 

 

Σημείωση. Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διαβαθμίσουν τις προτεινόμενες 

απαντήσεις σε μια κλίμακα από το 1(Απίθανη αιτία)ως το 5(Πολύ πιθανή αιτία). 
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Πίνακας 14 

Ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος και εκτίμηση σχολικών  παραγόντων ως αιτία των προβλημάτων 

συμπεριφοράς 

 

  

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

 

Διαφωνώ 

 

 

 

 

 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η έλλειψη υπηρεσιών για τα παιδιά με προβλήματα 

συμπεριφοράς στα σχολεία 

 

0,6% 3% 

 

10,2% 

 

39,8% 

 

46,4% 

 

Πρόγραμμα σπουδών που δεν ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα του παιδιού . 

 

0,6% 1,8% 

 

 

12,7% 

 

 

40,4% 

 

 

44,6% 

 

Ανεπαρκής σχολική οργάνωση (Ανεπαρκή συστήματα 
πειθαρχίας 

 

3% 19,3% 

 

 
 

58,4% 

 

 
 

17,5% 

 

 
 

1,8% 

Αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο     (π.χ. απόρριψη από 

τους συνομηλίκους). 

 

0% 1,2% 

 

13,3% 

 

48,2% 

 

37,3% 

Πολλά παιδιά στην τάξη  0% 7,8% 44,6% 42,8% 4,8% 

 
Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής του σχολείου . 

 
10,2% 22,9% 

 
44% 

 
16,3% 

 
6,6% 

 

 

 

 Η διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την αιτιακή απόδοση των προβλημάτων συμπεριφοράς και 

τους σχολικούς παράγοντες βάσει φύλου δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η 

εφαρμογή του T-test έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αρνητικές εμπειρίες 

που βιώνει το παιδί στο σχολείο και στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών. Φαίνεται ότι 

για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής οι αρνητικές εμπειρίες αποτελούν πιθανότερη 

αιτία πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής (t=-2,415, df=164, p= 0.017).  
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Πίνακας 15 

Σχολικοί παράγοντες: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις εκπαιδευτικών ειδικής/γενικής αγωγής  

 Εκπαιδευτικοί  

Γεν. Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί  

Ειδ. Αγωγής 

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

 Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Η έλλειψη υπηρεσιών για τα παιδιά με 

προβλήματα συμπεριφοράς στα σχολεία 

4,31 ,772 4,24 ,875 

Πρόγραμμα σπουδών που δεν 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του 

παιδιού . 

4,23 ,827 4,31 ,753 

Ανεπαρκής σχολική οργάνωση (Ανεπαρκή 

συστήματα πειθαρχίας) 

3,03 ,746 2,86 ,748 

Αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο     

(π.χ. απόρριψη από τους συνομηλίκους). 

4,10 ,718 4,37 ,685 

Πολλά παιδιά στην τάξη 3,40 ,703 3,51 ,717 

Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της 

περιοχής του σχολείου . 

2,90 1,031 2,81 ,026 

 

 

 

 

 Η επόμενη ερώτηση αναφερόταν στα συναισθήματα που θα βίωναν οι 

εκπαιδευτικοί αν είχαν στην τάξη τους τον Γιάννη (τον μαθητή που η συμπεριφορά του 

παρουσιάστηκε στην αρχή του ερωτηματολογίου). Η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (96,4%) δήλωσαν ότι νιώθουν υπεύθυνοι να βοηθήσουν. Το 83,2% 

θεωρεί ότι είναι υποχρέωση του να βοηθήσει και το 80,1% ότι νιώθει το 

καταλληλότερο πρόσωπο για να βοηθήσει. Το 71,1% του δείγματος δηλώνει 

συναισθήματα συμπάθειας, το 66,3% ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς τους 

προκαλούν άγχος και ανησυχία. Το 62,7% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι οι γονείς 

περιμένουν από αυτούς να βοηθήσουν και το 38,5% ότι ο διευθυντής περιμένει από 

αυτούς να βοηθήσουν. Το 41,6% δηλώνει ότι θα ένιωθε σίγουρο λόγω κατάλληλης 

επιστημονικής κατάρτισης και  το 40,1% ότι θα ένιωθαν σιγουριά λόγω προηγούμενης 

προσωπικής τους εμπειρίας. Το 25,3% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι θα ένιωθαν 

αβοήθητοι και απογοητευμένοι, το 16,3% πληγωμένοι- προσβεβλημένοι ενώ πολύ 
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μικρά είναι τα ποσοστά ενόχλησης (2,4%), θυμού και αγανάκτησης (3%) και 

αδιαφορίας(0%) απέναντι στο παιδί που παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς.(Για 

τα ποσοστά που αναφέρθηκαν αθροίσαμε τις απαντήσεις στις επιλογές συμφωνώ-με 

αντιπροσωπεύει και συμφωνώ απόλυτα-με αντιπροσωπεύει πολύ). Αναλυτικά τα 

ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών φαίνονται στον πίνακα 16 ενώ οι Μέσοι 

όροι των απαντήσεων τους παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά στον πίνακα 17 

Πίνακας 16 

Ποσοστό εκπαιδευτικών και συναισθήματα που θα βίωναν αν είχα στην τάξη τους μαθητή με προβλήματα 

συμπεριφοράς 

  

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 
 

 

Διαφωνώ 

 

 
 

 

 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Θα αισθανόμουν υπεύθυνος για να βοηθήσω  0% 0% 3,6% 27,1% 69,3% 

 

Θα αισθανόμουν ο καταλληλότερος να βοηθήσω 

 

0% 0% 

 

19,9% 

 

69,3% 

 

10,8% 

 

Θα αισθανόμουν υποχρεωμένος να βοηθήσω 

 

0% 0% 

 

16,9% 

 

64,5% 

 

18,7% 

 

Θα ένιωθα ότι οι γονείς περιμένουν από εμένα να 

βοηθήσω 

  

 

 

 

1,2% 10,2% 

 

 

 

 

25,9% 

 

 

 

 

46,4% 

 

 

 

16,3% 

 

 

Θα ένιωθα ότι ο διευθυντής περιμένει από εμένα 

να βοηθήσω 

 

3,6% 12,7% 

 

 

45,2% 

 

 

28,9% 

 

 

9,6% 

Θα ένιωθα άγχος / ανησυχία  4,8% 7,8% 21,1% 39,8% 26,5% 

Θα ένιωθα αβοήθητος / απογοητευμένος  25,9% 21,7% 27,1% 19,9% 5,4% 

Θα ένιωθα πληγωμένος-Προσβεβλημένος  

16,3% 36,1% 

 

31,3% 

 

15,1% 

 

1,2% 

Θα ένιωθα θυμό / αγανάκτηση προς το παιδί  66,9% 23,5% 6,6% 2,4% 0,6% 

Θα ένιωθα συμπάθεια για το παιδί  0,6% 4,8% 23,5% 43,4% 27,7% 

 

Θα ένιωθα ενόχληση 

 

61,4% 30,1% 

 

 

6% 

 

 

2,4% 

 

 

0% 

Θα ένιωθα αδιαφορία  42,2% 44% 13,9% 0% 0% 

Θα ένιωθα σίγουρος λόγω προηγούμενης 

προσωπικής εμπειρίας 

 

5,4% 18,1% 

 

36,1% 

 

30,1% 

 

10,2% 

Θα ένιωθα σίγουρος λόγω κατάλληλης 

επιστημονικής κατάρτισης 

 

9,6% 16,3% 

 

32,5% 

 

28,9% 

 

12,7% 
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Πίνακας 17 

Συναισθήματα που θα βίωναν οι εκπαιδευτικοί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση. Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διαβαθμίσουν τα προτεινόμενα συναισθήματα  

σε μια κλίμακα από το 1 (Δε με αντιπροσωπεύει καθόλου) μέχρι το 5 (Με αντιπροσωπεύει πολύ) 

 

 

 

Ο έλεγχος με T-test παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ειδικότητα των 

εκπαιδευτικών και τον παράγοντα της υπευθυνότητας (t=-2,118, df=163,108, p=0,036).  Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν υπεύθυνοι να βοηθήσουν με τους εκπαιδευτικής ειδικής αγωγής όμως να 

δηλώνουν σχεδόν απόλυτα υπεύθυνοι να βοηθήσουν. Στατιστικά σημαντική διαφορά σημειώθηκε 

και στον παράγοντα της σιγουριάς λόγω κατάλληλης επιστημονικής κατάρτισης. Με τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να δηλώνουν πιο σίγουροι λόγω κατάλληλης επιστημονικής 

κατάρτισης σε σχέση με τους γενικής αγωγής  (t=-5,883, df=163,171, p=0.000). Στατιστικά 

σημαντική διαφορά βρέθηκε επίσης και ως προς το συναίσθημα της υποχρέωσης, με τους 

εκπαιδευτικούς  ειδικής αγωγής να νιώθουν περισσότερο υποχρεωμένοι να βοηθήσουν (t=-2,157, 

df=163,996, p=0,032). Τέλος ο έλεγχος T-test έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την 

ειδικότητα και το συναίσθημα απογοήτευσης (t=3.747, df=164 p=0,000). Με τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής να κρατάνε μια ουδέτερη στάση και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να 

αναφέρουν ότι δε θα ένιωθαν απογοητευμένοι αν είχαν στην τάξη τους μαθητή με προβλήματα 

  

 

 

 

 Μέσος Όρος 

Θα αισθανόμουν υπεύθυνος για να βοηθήσω 4,66 

Θα αισθανόμουν υποχρεωμένος να βοηθήσω 4,02 

Θα ένιωθα συμπάθεια για το παιδί 3,93 

Θα αισθανόμουν ο καταλληλότερος να βοηθήσω   3,91 

Θα ένιωθα άγχος / ανησυχία 3,75 

Θα ένιωθα ότι οι γονείς περιμένουν από εμένα να βοηθήσω                                                                   3,66 

Θα ένιωθα ότι ο διευθυντής περιμένει από εμένα να βοηθήσω   3,28 

Θα ένιωθα σίγουρος λόγω προηγούμενης προσωπικής εμπειρίας 3,22 

Θα ένιωθα σίγουρος λόγω κατάλληλης επιστημονικής κατάρτισης 3,19 

Θα ένιωθα αβοήθητος / απογοητευμένος 2,57 
Θα ένιωθα πληγωμένος-Προσβεβλημένος 2,49 

Θα ένιωθα ενόχληση 1,52 

Θα ένιωθα θυμό / αγανάκτηση προς το παιδί 1,46 

Θα ένιωθα αδιαφορία 1,72 
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συμπεριφοράς (Πίνακας 18). 

 

Πίνακας 18 

Συναισθήματα εκπαιδευτικών: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής 

 Εκπαιδευτικοί  

Γεν. Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί  

Ειδ. Αγωγής 

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

 Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Θα αισθανόμουν υπεύθυνος για να 

βοηθήσω 

4,58 ,592 4,76 ,464 

 

Θα αισθανόμουν ο καταλληλότερος να 

βοηθήσω 

3,89 

 

,521 

 

3,94 ,587 

 

Θα αισθανόμουν υποχρεωμένος να 
βοηθήσω 

3,94 

 

,662 

 

4,13 ,479 

 

Θα ένιωθα ότι οι γονείς περιμένουν από 

εμένα να βοηθήσω 

3,59 

 

,878 

 

3,76 ,955 

 

Θα ένιωθα ότι ο διευθυντής περιμένει από 

εμένα να βοηθήσω 

3,30 

 

,930 

 

3,26 ,943 

Θα ένιωθα άγχος / ανησυχία 3,84 1,079 3,63 1,079 

Θα ένιωθα αβοήθητος / απογοητευμένος 2,86 1,245 2,17 1,076 

Θα ένιωθα πληγωμένος-Προσβεβλημένος 2,60 1,010 

 

2,33 ,912 

Θα ένιωθα θυμό / αγανάκτηση προς το 

παιδί 

1,53 ,767 1,37 ,783 

Θα ένιωθα συμπάθεια για το παιδί 3,95 ,887 3,90 ,854 

 

Θα ένιωθα ενόχληση 

1,58 ,749 1,43 ,714 

Θα ένιωθα αδιαφορία 1,80 ,705 1,80 ,705 

Θα ένιωθα σίγουρος λόγω προηγούμενης 

προσωπικής εμπειρίας 

3,10 1,090 3,37 ,935 

Θα ένιωθα σίγουρος λόγω κατάλληλης 

επιστημονικής κατάρτισης 

2,79 1,151 3,73 ,900 
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 Ο έλεγχος με T-test ανάμεσα στο φύλο και στα συναισθήματα παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντικές διαφορές α) ως προς τον παράγοντα της υπευθυνότητας (t=-

2,046, df=28,469, p=0,050) β) ως προς τον παράγοντα του άγχους (t=-2,620, df=164, 

p=0,010) και γ) ως προς τον παράγοντα της σιγουριάς λόγω προηγούμενης προσωπικής 

εμπειρίας(t= 2,030, df=164, p=0,044). Με τις γυναίκες να νιώθουν πιο υπεύθυνες αλλά 

με περισσότερο άγχος σε σχέση με τους άντρες και τους άντρες να δηλώνουν πιο 

σίγουροι να διαχειριστούν ένα μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς (Πίνακας 19). 

 

 
Πίνακας 19 

Συναισθήματα αντρών-γυναικών:Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις  

 

 Άντρες Γυναίκες 

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

 Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Θα αισθανόμουν υπεύθυνος για να βοηθήσω 4,40 ,707 4,70 ,503 

 

Θα αισθανόμουν ο καταλληλότερος να 

βοηθήσω 

3,84 

 

,554 

 

3,92 ,549 

 

Θα αισθανόμουν υποχρεωμένος να βοηθήσω 

3,96 ,676 

 

4,03 ,575 

 

Θα ένιωθα ότι οι γονείς περιμένουν από εμένα 

να βοηθήσω 

3,64 

 

,907 

 

3,67 ,915 

 

Θα ένιωθα ότι ο διευθυντής περιμένει από 

εμένα να βοηθήσω 

3,52 

 

,918 

 

3,24 ,933 

Θα ένιωθα άγχος / ανησυχία 3,24 1,165 3,84 1,044 

Θα ένιωθα αβοήθητος / απογοητευμένος 2,24 1,234 2,63 1,215 

Θα ένιωθα πληγωμένος-Προσβεβλημένος 2,16 ,943 2,55 ,974 

Θα ένιωθα θυμό / αγανάκτηση προς το παιδί 1,56 ,870 1,45 ,760 

Θα ένιωθα συμπάθεια για το παιδί 4,04 ,935 3,91 ,861 

 

Θα ένιωθα ενόχληση 

1,64 ,757 1,50 ,733 

Θα ένιωθα αδιαφορία 1,64 ,700 1,73 ,696 

Θα ένιωθα σίγουρος λόγω προηγούμενης 

προσωπικής εμπειρίας 

3,60 ,957 3,15 1,035 

Θα ένιωθα σίγουρος λόγω κατάλληλης 

επιστημονικής κατάρτισης 

3,08 1,038 3,21 1,168 
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 Η επόμενη ερώτηση αναφερόταν στους τρόπους αντιμετώπισης των 

προβλημάτων συμπεριφοράς.  Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να διαβάσουν τις 

εννιά  προτεινόμενες στρατηγικές και  να βαθμολογήσουν σε μια κλίμακα τύπου Likert 

από το 1(Δε με αντιπροσωπεύει καθόλου) ως το 5 (Με αντιπροσωπεύει πολύ). Οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν, ότι θα προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

συμπεριφοράς με το να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του παιδιού (Μ.Ο=4,85 στην 

κλίμακα από το 1 μέχρι το 5), ακολουθούν με φθίνουσα σειρά η προσπάθεια να μάθουν 

περισσότερα για τα προβλήματα συμπεριφοράς (Μ.Ο=4,74) , η εμπλοκή του παιδιού σε 

δραστηριότητες της τάξης (Μ.Ο=4,67) και οι θετικές ενισχύσεις(Μ.Ο=4,51), θα 

εξηγούσαν τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου (Μ.Ο=4,22), θα είχαν υποστηρικτική 

συμπεριφορά (Μ.Ο= 4,20) και θα έκαναν εξατομικευμένη διδασκαλία (Μ.Ο=4,11). Οι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δε θα χρησιμοποιούσαν τιμωρίες (Μ.Ο=1,93) ή απειλές 

(Μ.Ο=1,63)ώστε να διαχειριστούν τα προβλήματα συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 20 με φθίνουσα σειρά και αναλυτικά ο βαθμός 

συμφωνίας-διαφωνίας των εκπαιδευτικών στον πίνακα 21. 
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Πίνακας 20 

Στρατηγικές που θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί 

 Μέσος Όρος 

Θα επιδίωκα να κερδίσω την εμπιστοσύνη του παιδιού 4,85 

Θα επιδίωκα να μάθω περισσότερα για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς 

4,74 

Θα φρόντιζα να εμπλέξω το παιδί  σε δραστηριότητες της τάξης 4,67 

Θα χρησιμοποιούσα αμοιβές και θετικές ενισχύσεις 4,51 

Θα εξηγούσα τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου (κανόνες 

συμπεριφοράς) 

4,22 

Θα είχα υποστηρικτική συμπεριφορά 4,20 

Θα έκανα εξατομικευμένη διδασκαλία 4,14 

Θα χρησιμοποιούσα τιμωρίες 1,93 

Θα χρησιμοποιούσα απειλές (π.χ. ότι θα στείλω το παιδί στο 

διευθυντή) 

1,63 

Σημείωση. Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διαβαθμίσουν τις προτεινόμενες 

στρατηγικές σε μια κλίμακα από το 1 (Δε με αντιπροσωπεύει καθόλου) μέχρι το 5 (Με αντιπροσωπεύει 

πολύ) 

 

Πίνακας 21 

Ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος που θα επέλεγε τις προτεινόμενες στρατηγικές 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

 

Διαφωνώ 

 

 

 

 

 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

 

 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

Θα χρησιμοποιούσα αμοιβές και θετικές ενισχύσεις 

 

0% 1,8% 

 

4,8% 

 

33,7% 

 

59,6% 

Θα είχα υποστηρικτική συμπεριφορά  0% 0% 4,2% 71,1% 24,7% 

Θα εξηγούσα τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου (κανόνες 

συμπεριφοράς) 

 

0% 1,2% 

 

 

7,2% 

 

 

60,2% 

 

 

31,3% 

Θα έκανα εξατομικευμένη διδασκαλία  

0% 1,8% 

 

10,8% 

 

59% 

 

28,3% 

Θα χρησιμοποιούσα τιμωρίες.  43,4% 30,1% 18,7% 6% 1,8% 

Θα χρησιμοποιούσα απειλές (π.χ. ότι θα στείλω το παιδί στο 

διευθυντή) 

 

56% 30,1% 

 

10,2% 

 

2,4% 

 

1,2% 

Θα φρόντιζα να εμπλέξω το παιδί  σε δραστηριότητες της 

τάξης 

 

0% 0% 

 

3,6% 

 

25,3% 

 

71,1% 

Θα επιδίωκα να κερδίσω την εμπιστοσύνη του παιδιού  

0% 0,6% 

 

0% 

 

13,3% 

 

86,1% 

Θα επιδίωκα να μάθω περισσότερα για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων συμπεριφοράς 

 

0% 0% 

 

2,4% 

 

21,1% 

 

76,5% 
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Παρότι οι τιμωρίες και οι απειλές δεν επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των δύο φύλων. Με τις γυναίκες να 

διαφωνούν σχεδόν απόλυτα τόσο για τις τιμωρίες (t= 2,107, df= 28,972, p= 0,044) 

όσο και για τις απειλές (t= 3,216, df= 164, p=0,002) σε σχέση με τους άντρες.  

 

 

Πίνακας 22 

Στρατηγικές αντρών/γυναικών: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις  

 

 
 

 

 

 

 

 Άντρες Γυναίκες 

 
Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Θα χρησιμοποιούσα αμοιβές και 

θετικές ενισχύσεις 

4,44 ,583 4,52 ,693 

Θα χρησιμοποιούσα τιμωρίες. 2,40 1,258 1,84 ,943 

Θα χρησιμοποιούσα απειλές (π.χ. ότι 

θα στείλω το παιδί στο διευθυντή) 

2,12 1,166 1,54 ,761 

Θα είχα υποστηρικτική συμπεριφορά 

 
4,12 

 

,526 

 

4,22 ,494 

Θα εξηγούσα τον τρόπο λειτουργίας 

του σχολείου( κανόνες 

συμπεριφοράς) 

4,04 

 

,539 

 

4,25 ,634 

Θα έκανα εξατομικευμένη 

διδασκαλία 
4,08 

 

,572 

 

4,15 ,686 

Θα φρόντιζα να εμπλέξω το παιδί  σε 

δραστηριότητες της τάξης 

4,72 ,458 4,67 ,556 

Θα επιδίωκα να κερδίσω την 

εμπιστοσύνη του παιδιού 

4,84 ,374 4,85 ,413 

Θα επιδίωκα να μάθω περισσότερα 

για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς 

4,68 ,557 4,75 ,480 
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 Εφαρμόζοντας το T-test ανεξάρτητων δειγμάτων, βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς την ειδικότητα των εκπαιδευτικών και κάποιων από τις 

στρατηγικές που θα επέλεγαν. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα χρησιμοποιούσαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό αμοιβές και θετική ενίσχυση (t= -3,106, df=159,115, p=0,002) 

θα φρόντιζαν να εμπλέξουν τους μαθητές σε δραστηριότητες της τάξης (t= -3,046, 

df=163,978, p=0,003)και θα χρησιμοποιούσαν εξατομικευμένη διδασκαλία (t= -2,706, 

df=164, p=0,008) περισσότερο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

Τέλος αν και σε προηγούμενο πίνακα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα 

χρησιμοποιούσαν απειλές ωστόσο σημειώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις δύο ειδικότητες (t=2,012, df=164, p=0,046). Με τους εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής να διαφωνούν σχεδόν απόλυτα (Πίνακας 23). 

 

Πίνακας 23 

Στρατηγικές που θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί :Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις εκπαιδευτικών 

ειδικής/γενικής αγωγής 

 

 

 Εκπαιδευτικοί  

Γεν. Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί  

Ειδ. Αγωγής 

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

 Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Θα χρησιμοποιούσα αμοιβές και θετικές ενισχύσεις 4,39 ,773 4,69 ,468 

Θα χρησιμοποιούσα τιμωρίες. 1,86 1,012 2,01 1,014 

Θα χρησιμοποιούσα απειλές (π.χ. ότι θα στείλω το 

παιδί στο διευθυντή) 

1,74 ,932 1,47 ,717 

Θα είχα υποστηρικτική συμπεριφορά 

 

4,18 ,503 4,24 ,494 

Θα εξηγούσα τον τρόπο λειτουργίας του 

σχολείου(κανόνες συμπεριφοράς) 

4,15 ,615 4,31 ,627 

Θα έκανα εξατομικευμένη διδασκαλία 4,02 ,665 4,30 ,645 

Θα φρόντιζα να εμπλέξω το παιδί  σε δραστηριότητες 

της τάξης 

4,57 ,594 4,81 ,427 

Θα επιδίωκα να κερδίσω την εμπιστοσύνη του παιδιού 4,80 ,473 4,91 ,282 

Θα επιδίωκα να μάθω περισσότερα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς 

4,74 ,487 4,74 ,502 
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 Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να επιλέξουν το είδος της συνεργασίας που θα επέλεγαν αν είχαν στην 

τάξη τους μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς βαθμολογώντας σε μια κλίμακα τύπου 

Likert από το 1(Απίθανο) ως το 5 (Πολύ πιθανό). 

 Στην πρώτη θέση των επιλογών είναι η συνεργασία με τους γονείς. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (97,6%) δηλώνουν ότι για να διαχειριστούν 

ένα μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς θα επιδίωκαν να συνεργαστούν με τους 

γονείς του. 

 Το 90,4% των εκπαιδευτικών δηλώνουν επίσης ότι θα συνεργαζόταν με ειδικούς 

εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου (ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού, κοινωνικό 

λειτουργό) και το 87,9% ότι θα προσπαθούσαν να εμπλέξουν τους συμμαθητές του 

παιδιού. Ακολουθούν οι επιλογές της συνεργασίας με το διευθυντή του σχολείου 

(69,9%) και η συνεργασία με τους συναδέλφους με ποσοστό 69,2%. Στις τελευταίες 

επιλογές κατατάσσεται  η συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο 51,2% και με ειδικούς 

εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου με 45,2%  Αναλυτικά τα ποσοστά των απαντήσεων 

φαίνονται στον πίνακα 24 ενώ οι Μέσοι όροι των επιλογών συνεργασίας φαίνονται 

στον πίνακα 25 
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Πίνακας 24 

Ποσοστό εκπαιδευτικών και με ποιον θα επέλεγαν να συνεργαστούν αν είχαν στην τάξη τους μαθητή με 

προβλήματα συμπεριφοράς 

 
 

 

 

 

 
Διαφωνώ 

απόλυτα 

 

 

 

Διαφωνώ 

 

 

 

 

 
Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

 

 
Συμφωνώ 

 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

Γονείς  0% 0% 2,4% 13,9% 83,7% 

Συμμαθητές του παιδιού  0,6% 4,2% 7,2% 28,3% 59,6% 

Διευθυντή του σχολείου  1,8% 8,4% 19,9% 27,7% 42,2% 

Συναδέλφους  2,4% 7,2% 21,1% 33,7% 35,5% 

Σχολικό σύμβουλο  7,8% 16,3% 24,7% 22,3% 28,9% 

Ειδικούς εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου (ψυχολόγου, 

ειδικού παιδαγωγού, κοινωνικό λειτουργό) 

 

1,8% 1,8% 

 

6% 

 

27,1% 

 

63,3% 

Ειδικούς εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου  15,1% 15,7% 24,1% 25,3% 19,9% 

 

 

Πίνακας 25 

Μέσοι Όροι επιλογών των εκπαιδευτικών ως προς τη συνεργασία που θα επέλεγαν για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς 

 Μέσος Όρος 

 

Συνεργασία με γονείς 4,81 

Συνεργασία με ειδικούς εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου 

(ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού, κοινωνικό λειτουργό) 

4,48 

Συνεργασία με συμμαθητές του παιδιού 4,42 

Συνεργασία με διευθυντή του σχολείου 4,00 

Συνεργασία με συναδέλφους 3,93 

Συνεργασία με σχολικό σύμβουλο 3,48 

Συνεργασία με ειδικούς εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου 3,19 

Σημείωση. Στην ερώτηση αυτή ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν το είδος της 

συνεργασίας που θα επέλεγαν αν είχαν στην τάξη τους μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς 

βαθμολογώντας σε μια κλίμακα τύπου Likert από το 1(Απίθανο) ως το 5 (Πολύ πιθανό). 

  

Εφαρμόζοντας το T-test ανεξάρτητων δειγμάτων δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στο φύλο και στο που θα απευθυνόταν ο εκπαιδευτικός για βοήθεια 

ώστε να αντιμετωπιστούν  τα προβλήματα συμπεριφοράς.  
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Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν όμως στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

ως προς την ειδικότητα (t=-2,456, df=163,932, p=0,015). Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής δηλώνουν πολύ πιο πιθανό να ενέπλεκαν τους συμμαθητές του παιδιού ώστε να 

διαχειριστούν τα προβλήματα συμπεριφοράς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής (Πίνακας 26). 

 
Πίνακας 26 

Συνεργασία: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις εκπαιδευτικών γενικής/ειδικής αγωγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εκπαιδευτικοί  

Γεν. Αγωγής 

Εκπαιδευτικοί  

Ειδ. Αγωγής 

 Μέσος  

Όρος 

 

Τυπική 

Απόκλιση 

 

Μέσος 

 Όρος 

 

Τυπική 

Απόκλιση 

 

Συνεργασία με γονείς 4,83 ,402 4,79 ,508 

Συνεργασία με συμμαθητές του παιδιού 4,29 ,928 4,60 ,689 

Συνεργασία με διευθυντή του σχολείου 4,09 1,006 3,87 1,128 

Συνεργασία με συναδέλφους 3,80 1,053 4,10 ,995 

Συνεργασία με σχολικό σύμβουλο 3,64 1,232 3,27 1,318 

Συνεργασία με ειδικούς εντός του εκπαιδευτικού 

πλαισίου (ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού, κοινωνικό 

λειτουργό) 

4,42 ,879 4,57 ,772 

Συνεργασία με ειδικούς εκτός του εκπαιδευτικού 

πλαισίου 

3,24 1,336 3,13 1,340 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

4.1 Συζήτηση-Συμπεράσματα  

 

 Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει το που αποδίδουν οι 

εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και ποια σημαντικότητα αποδίδουν σε κάθε αιτία.  

 Οι συμμετέχοντες ήταν 166 εκπαιδευτικοί και κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε την περιγραφή μαθητή με προβλήματα 

συμπεριφοράς και ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς: α) Να ιεραρχήσουν τους 4 

παράγοντες πιθανών αιτιών πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς και β) Να 

εκφράσουν με μια κλίμακα τύπου Likert το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους ως 

προς την αιτιολογία των προβλημάτων συμπεριφοράς, ως προς το είδος της 

συνεργασίας και των στρατηγικών που θα επέλεγαν για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων και ως προς τα συναισθήματά που θα βίωναν.  

 Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής όσο και οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής ιεραρχούν πρώτο σε σειρά σπουδαιότητας τον 

παράγοντα της οικογένειας και δεύτερο τον παράγοντα των εγγενών χαρακτηριστικών 

του μαθητή. Στον τρίτο και τέταρτο παράγοντα αιτιακών αποδόσεων παρατηρείται μια 

μικρή διαφορά ως προς τη βαρύτητα του παράγοντα του εκπαιδευτικού. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τοποθετούν τρίτο σε σειρά σημαντικότητας τον 

παράγοντα του εκπαιδευτικού και τέταρτο τον παράγοντα των γενικών σχολικών 

παραγόντων. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, σε αντίθεση, τοποθετούν τρίτο τον 
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παράγοντα των γενικών σχολικών παραγόντων και τελευταίο τον παράγοντα του 

εκπαιδευτικού.   

Αν και δεν βρέθηκαν έρευνες όπου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ιεραρχήσουν 

τους αιτιακούς παράγοντες, ωστόσο τα αποτελέσματά μας συμφωνούν και με άλλες 

έρευνες όπου τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών αποδίδονται είτε σε 

οικογενειακούς παράγοντες (Kern, 2015∙ Mavropoulou & Padeliadu 2002 ∙ Souza & 

Jament, 2015) είτε στο ίδιο το παιδί (Alevriadou & Pavlidou, 2016∙ Bibou-Nakou, et al., 

2000∙ Goyette, Dore, & Dion, 2000∙ Simms, 2014) ή το δείγμα των ερευνών αποδίδει τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και στην οικογένεια και στα παιδιά (Ho, 2004∙ 

Mavropoulou & Adelaide, 2002∙ Miller, 1995∙ Ράπτη, 2007). 

Η απόδοση της πρώτης θέσης στους οικογενειακούς παράγοντες θα μπορούσε 

να ερμηνευτεί σύμφωνα με τις έρευνες του Bandura (1971), που έχουν δείξει ότι μια 

συμπεριφορά μαθαίνεται είτε μέσω άμεσης εμπειρίας, είτε μέσω έμμεσης εμπειρίας 

(παρατήρηση και μίμηση συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων). Οι έρευνες του Bandura 

δείχνουν ότι τα παιδιά μπορούν πολύ εύκολα να μιμηθούν την επιθετική συμπεριφορά 

ενός ενήλικα ο οποίος λειτουργεί ως πρότυπο (Bandura, 1971). Πιθανόν λοιπόν οι 

εκπαιδευτικοί τοποθετούν πρώτο σε σειρά σημαντικότητας τον παράγοντα της 

οικογένειας γιατί εστιάζουν στον σημαντικό ρόλο της οικογένειας, στις πρώτες 

εμπειρίες του παιδιού και στην μίμηση και παρατήρηση των γονέων. 

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούν στη δεύτερη θέση τον παράγοντα του παιδιού κάτι 

που ίσως οφείλεται στην τάση των ανθρώπων να μεροληπτούν ως προς την προτίμηση 

εσωτερικών αποδόσεων έναντι των εξωτερικών και να αποδίδουν με μεγαλύτερη 

ευκολία συμπεριφορές σε εσωτερικά αίτια και σταθερές ιδιότητες των ανθρώπων 

(Hogg & Vaughan, 2010). Επίσης, η επιλογή των εσωτερικών παραγόντων του μαθητή 
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ως παράγοντα πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς, μπορεί να προκύπτει από την 

τάση των ανθρώπων να αποδίδουν τη συμπεριφορά των άλλων σε εσωτερικά αίτια και 

τη δική τους σε εξωτερικά αίτια, αλλά και να αποδίδουμε μια προσωπική επιτυχία μας 

σε εσωτερικά αίτια, ενώ μια αποτυχία μας σε εξωτερικά αίτια (Jones & Nisbett,1972 

όπως αναφέρεται σε Κοκκινάκη, 2006). 

 Σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον παράγοντα του 

εκπαιδευτικού. Όπου οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φαίνεται να αποδίδουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στον συγκεκριμένο παράγοντα. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός, ότι πολύ μικρό είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών της έρευνας μας που 

ιεράρχησε πρώτο τον παράγοντα του εκπαιδευτικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε 

άλλες έρευνες ο παράγοντας του εκπαιδευτικού είτε τοποθετείται στην τελευταία θέση 

των αιτιακών αποδόσεων(Βibou-Nakou, et al., 2000∙ Ηο, 2004), είτε δεν θεωρείται από 

τους εκπαιδευτικούς παράγοντας πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς (Miller, 

1995), είτε σημειώνει πολύ μικρό ποσοστό συμφωνίας (Goyette et al.,2000). Σε αυτό το 

σημείο κρίνεται σκόπιμο, να αναφερθεί ότι η σειρά σημαντικότητας, δεν αναιρεί τον 

βαθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών σχετικά με τους τέσσερις αυτούς παράγοντες και 

κατά πόσο ευθύνονται για τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών.  

 Οι τελευταίες θέσεις που τοποθετούν οι εκπαιδευτικοί τον παράγοντα του 

εκπαιδευτικού, πιθανότατα οφείλονται και στα πολλά αρνητικά συναισθήματα που 

προκαλούν οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς(Kaiser & 

Rasminsky, 2009). Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου οι κοινωνικές αποδόσεις 

αποσκοπούν στο να ενισχύσουν ή να προστατέψουν την αυτοεικόνα και την 

αυτοεκτίμηση μας. Μια επιτυχία μας είναι πιο πιθανό να αποδοθεί σε εσωτερικά αίτια 

ενώ μια αποτυχία μας σε εξωτερικά αίτια (Κοκκινάκη, 2006). Οι Hogg και Vaughan 

(2010) αναφέρουν επίσης, ότι ένας άνθρωπος είναι πιο εύκολο να παρατηρήσει την 
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συμπεριφορά κάποιου άλλου ανθρώπου και να αποδώσει εσφαλμένα τον δικό του 

εκνευρισμό σε αυτόν.  

 Η διαφορά που σημειώθηκε ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 

αγωγής ως προς τον παράγοντα του εκπαιδευτικού ίσως οφείλεται στο γεγονός, ότι ο 

δάσκαλος γενικής αγωγής ως μέρος του συστήματος της τάξης, είναι επιφορτισμένος με 

τα διδακτικά καθήκοντα και την ευθύνη όλων των μαθητών, οπότε είναι πιο δύσκολο 

να αποστασιοποιηθεί και να μπει σε ρόλο παρατηρητή. Ένας εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής μπορεί να λειτουργήσει πιο εύκολα ως παρατηρητής στα πλαίσια της 

λειτουργικής αξιολόγησης, μπαίνοντας μέσα στη γενική τάξη και συγκεντρώνοντας 

όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί για το περιβάλλον του μαθητή αποδίδοντας 

έτσι αιτίες μεταξύ των προβλημάτων συμπεριφοράς και του περιβάλλοντος του μαθητή. 

Αυτή θα μπορούσε λοιπόν να είναι μια πιθανή ερμηνεία της διαφοράς που 

παρουσιάστηκε ανάμεσα στις δύο ειδικότητες. Η σειρά σημαντικότητας των αιτιακών 

παραγόντων φάνηκε ότι δεν επηρεάζεται από το φύλο των εκπαιδευτικών. Αυτά τα 

ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα των Poulou and Norwich (2000), όπου 

το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργαζόταν σε 

σχολεία της Αθήνας, αποδίδουν τα προβλήματα συμπεριφοράς σε σχολικούς 

παράγοντες και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι στο ίδιο το παιδί ή στην 

οικογένεια του.  

 Στην έρευνα μας οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, ότι και οι 4 παράγοντες μπορεί να 

είναι αίτια προβλημάτων συμπεριφοράς. Ωστόσο θα έπρεπε να μας προβληματίζει το 

γεγονός, ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

τους σε άλλους παράγοντες και όχι στους ίδιους. Ίσως μια αποστασιοποίηση από το 

πρόβλημα προστατεύει τον εκπαιδευτικό. Η αποποίηση όμως των ευθυνών και οι 

παράγοντες της οικογένειας και του παιδιού που τοποθετούνται στις πρώτες θέσεις από 
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τους εκπαιδευτικούς, θα έπρεπε να μας κάνουν να αναρωτηθούμε, αν ο εκπαιδευτικός 

θα μπορούσε να παρέμβει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα συμπεριφοράς στην 

πράξη.  

 

4.1.1 Συζήτηση επιμέρους διαστάσεων των αιτιολογικών παραγόντων 

 Όσον αφορά τις επιμέρους διαστάσεις των τεσσάρων αιτιολογικών παραγόντων 

και ξεκινώντας με τον οικογενειακό παράγοντα, επισημαίνεται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απέδωσε τα προβλήματα συμπεριφοράς στην ελλιπή 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους γονείς και στον μαθητή και στα πιθανά συζυγικά 

προβλήματα μέσα στην οικογένεια του. Ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει προβλήματα 

συμπεριφοράς, όταν υπάρχει φτωχή γονική μέριμνα, όταν δεν έχει την απαραίτητη 

προσοχή στο σπίτι (Souza & Jament, 2015) και γενικότερα όταν υπάρχουν 

οικογενειακά προβλήματα (Erbas et al., 2010). Τα αποτελέσματα της έρευνας μας 

συμφωνούν και με τα αποτελέσματα της έρευνας των Poulou και Norwich (2000), όπου 

και εκεί η ελλιπής αλληλεπίδραση ανάμεσα στους γονείς και στους μαθητές θεωρείται 

από τους εκπαιδευτικούς η βασικότερη αιτία των προβλημάτων συμπεριφοράς όσον 

αφορά τον παράγοντα της οικογένειας. 

 Οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν την αδυναμία των 

γονέων να βοηθήσουν το παιδί, την επιείκεια τους και τις αυστηρές απαιτήσεις τους 

αιτία των προβλημάτων συμπεριφοράς που εμφανίζονται στον χώρο του σχολείου. 

Μεγάλο είναι όμως και το ποσοστό των εκπαιδευτικών της έρευνας μας που κρατάει 

ουδέτερη στάση ως προς τον βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας με τους συγκεκριμένους 

παράγοντες, είτε γιατί δυσκολεύτηκαν να πάρουν θέση είτε λόγω γενικότερης έλλειψης 

πληροφοριών. 
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  Βιβλιογραφικά έχει υποστηριχτεί ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να 

συνδέονται με την καθημερινή πίεση που βιώνουν οι μαθητές (Μπόντη, 2013) και με 

ένα φαύλο κύκλο αρνητικών συμπεριφορών (Πολυχρονοπούλου, 2013). Πολύ πιθανό 

είναι λοιπόν και ένας αυστηρός γονέας με πολλές απαιτήσεις να συνδέεται με τις 

επαναλαμβανόμενες αποτυχίες των μαθητών.  

 Διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον παράγοντα της 

οικογένειας παρατηρούνται ως προς τον παράγοντα της επιείκειας των γονέων. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν τον συγκεκριμένο παράγοντα πιο βασική αιτία 

πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των μαθητών με 

προβλήματα συμπεριφοράς είναι η έλλειψη αυτοελέγχου (Kern, 2015) κάτι που ίσως σε 

συνδυασμό με την επιείκεια των γονέων οξύνει τα προβλήματα συμπεριφοράς. Πιθανόν 

λοιπόν η διάσταση των απόψεων να οφείλεται στις γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Η.Ε.Α και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς.  

  Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί, η συντριπτική 

πλειοψηφία αποδίδει τα προβλήματα συμπεριφοράς στην αναζήτηση προσοχής που 

επιδιώκει ο μαθητής. Με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να βρίσκουν τον 

συγκεκριμένο παράγοντα ως πιο πιθανή αιτία προβλημάτων συμπεριφοράς. Μια  

συμπεριφορά μπορεί να εκδηλωθεί ως ανάγκη πρόκλησης προσοχής, ως τάση 

αποφυγής ή ως αισθητηριακή ανάγκη (Kaiser & Rasminsky, 2009). Τα ευρήματα της 

έρευνας μας συμφωνούν και με την έρευνα των Erbas et al. (2010), όπου το 90% των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ανέφερε ως κίνητρο των προβλημάτων συμπεριφοράς 

των παιδιών την αναζήτηση προσοχής των ενηλίκων και το 71,3% την πρόκληση 

προσοχής των συμμαθητών τους. Η διαφορά ανάμεσα στις απόψεις για τον παράγοντα 

της αναζήτησης προσοχής ίσως να οφείλεται στο ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών 
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γενικής αγωγής που αξιολογούν μαθητές με ΗΕΑ είναι πολύ μικρός και συνήθως δε 

διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις (Αγαλιώτης, Πλατσίδου & Καρτασίδου, 2011). 

 Πολύ μεγάλο είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών, που αναφέρει ως αιτία 

προβλημάτων συμπεριφοράς την αδυναμία ελέγχου της συμπεριφοράς από τον ίδιο τον 

μαθητή. Πράγματι όπως επισημαίνουν και οι Κολιάδης et al.(2010), τα παιδιά με 

προβλήματα συμπεριφοράς, παρουσιάζουν ελλείμματα στον τομέα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι για την εμφάνιση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς  ευθύνεται η άγνοια που έχει το παιδί για το τι περιμένουν 

οι άλλοι από το ίδιο και ότι η συμπεριφορά του είναι αποτέλεσμα  αδυναμίας του 

παιδιού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου. Τα ποσοστά αυτά πιθανότατα 

συνδέονται με τις στρατηγικές αυτορρύθμισης. Οι ξεκάθαροι κανόνες και ένα δομημένο 

πρόγραμμα όπως επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά βοηθούν στην αυτορρύθμιση των 

μαθητών (Souza & Jament, 2015). Δεδομένου επίσης  ότι ένα παιδί με προβλήματα 

συμπεριφοράς αντιμετωπίζει δυσκολίες σε αυτό τον τομέα, ίσως έτσι εξηγείται η 

απόδοση αιτιών στους συγκεκριμένους παράγοντες. Το ½ περίπου του δείγματος 

ανέφερε ως αιτία των προβλημάτων συμπεριφοράς ότι το σχολείο δεν αρέσει στους 

μαθητές. Πράγματι η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει, ότι η αρνητική στάση απέναντι 

στο σχολείο, μειώνει τα κίνητρα μάθησης και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο αποτυχίας 

(Merrell, 2001 όπως αναφέρεται σε Αγαλιώτη, 2012).  

 Ο έλεγχος των διαφορών στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους 

παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί και ως προς το φύλο τους δεν έδειξε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. 

Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό, οι 

εκπαιδευτικοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους συμφωνούν, ότι η μέθοδος 

διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, αν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
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του παιδιού, είναι πολύ πιθανή αιτία δημιουργίας προβλημάτων συμπεριφοράς, με τις 

γυναίκες του δείγματος να σημειώνουν μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας σε σχέση με 

τους άντρες. Πράγματι όπως αναφέρει ο Αγαλιώτης (2012), η σημασία της ποιότητας 

της διδασκαλίας, του πλαισίου που πραγματοποιείται και των διδακτικών επιλογών, 

συνδέεται με την αποτελεσματική μάθηση.  Στη συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται ότι το 

φύλο σχετίζεται με την αιτιακή απόδοση των προβλημάτων συμπεριφοράς και την 

επιλογή μεθόδου διδασκαλίας. 

 Άλλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα συμπεριφοράς 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, είναι η ακατάλληλη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 

απέναντι στο παιδί και οι υπερβολικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού. Όπως αναφέρει 

και ο Miller (1995), κύριες αιτίες προβλημάτων συμπεριφοράς που αποδίδουν στους 

ίδιους είναι οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον μαθητή. Επίσης οι υπερβολικές 

απαιτήσεις των εκπαιδευτικών μπορεί να συνδεθούν με τα προβλήματα συμπεριφοράς, 

καθώς ερευνητές αναφέρουν ότι συνδέονται με την καθημερινή πίεση που βιώνουν 

(Μπόντη, 2013) κάνοντας τους να αντιδρούν είτε με επιθετικότητα είτε με απόσυρση 

(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).  Μικρότερο ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί αιτία 

των προβλημάτων συμπεριφοράς τον παράγοντα της προσωπικότητας του 

εκπαιδευτικού, την ακατάλληλη συμπεριφορά κάποιου προηγούμενου εκπαιδευτικού, 

τον τρόπο διδασκαλίας και την κακή διαχείριση της τάξης. Κάτι τέτοιο διαπιστώνεται 

και από τη βιβλιογραφία, καθώς το κλίμα της τάξης μπορεί να οφείλεται για τα 

προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνονται. Η μέθοδος διδασκαλίας που 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, ο τρόπος που προσεγγίζει το μάθημα, η αλληλεπίδραση 

του εκπαιδευτικού με τους μαθητές είναι παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα της 

τάξης (Λιβανίου, 2004). Διαφορές ανάμεσα στις απόψεις των δύο ειδικοτήτων και στην 

απόδοση αιτιών σε παράγοντες σχετικούς με τον εκπαιδευτικό δεν βρέθηκαν. 
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 Όσον αφορά τους γενικούς σχολικούς παράγοντες η συντριπτική πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών συμφώνησε, ότι αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς είναι η 

έλλειψη υπηρεσιών, το πρόγραμμα σπουδών και οι αρνητικές εμπειρίες που βιώνει το 

παιδί στο σχολείο.  

 Η έλλειψη υπηρεσιών και το μεγάλο ποσοστό συμφωνίας των εκπαιδευτικών με 

την σύνδεση των προβλημάτων συμπεριφοράς οφείλεται πιθανότατα στο ότι μεγάλο 

μέρος των εκπαιδευτικών, που στελεχώνουν την ειδική αγωγή, είναι αναπληρωτές. 

Ίσως οφείλεται στην έλλειψη ειδικοτήτων από τα σχολεία, στην υποστελέχωση των 

δομών στήριξης και στις καθυστερήσεις στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών.  

 Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στις ικανότητες και 

στις αδυναμίες των μαθητών όπως αναφέρει ο Πόρποδας (2003). Η σχετική 

βιβλιογραφία αναφέρει επίσης, ότι τα αίτια μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς μπορεί να 

είναι αποτέλεσμα δυσκολίας ή ευκολίας των μαθητών με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

(Ζάχου, 2010). Είναι εμφανές λοιπόν για ποιο λόγο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ 

σημαντικό το Πρόγραμμα σπουδών ως προς την εμφάνιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς. 

 Οι απόψεις των αντρών και των γυναικών δεν διαφέρουν. Διαφορές 

παρατηρούνται ως προς την ειδικότητα. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πιστεύουν ότι 

αν ένα παιδί βιώνει ή βίωσε αρνητικές εμπειρίες στο σχολείο, μπορεί να εμφανίσει 

προβλήματα συμπεριφοράς. Άλλωστε και βιβλιογραφικά έχει υποστηριχτεί ότι τα 

βιώματα αποτυχίας έχουν επιπτώσεις στη συμπεριφορά (Ζάχαρης, 2003). Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής λόγω ειδικότητας αλληλεπιδρούν ίσως με περισσότερους 

μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Υποθέτω λοιπόν ότι ίσως αυτό δικαιολογεί το 

γεγονός ότι συμφωνούν περισσότερο με την απόδοση προβλημάτων συμπεριφοράς στα 

αρνητικά βιώματα των μαθητών. Στα πλαίσια επίσης της παράλληλης στήριξης και της 
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υποστήριξης των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ίσως είναι πιο εύκολο 

να διαπιστώσουν και οι ίδιοι τους λόγους που οι συμμαθητές των παιδιών που 

παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς τους απορρίπτουν. Άλλωστε και 

βιβλιογραφικά έχει υποστηριχτεί, ότι οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

απορρίπτονται συχνά από την ομάδα των συνομήλικων τους (Kaiser & Rasminsky, 

2009∙ Μπίκος, 2004).  Το ½ σχεδόν του δείγματος πιστεύει ότι τα πολλά παιδιά στην 

τάξη είναι αιτία προβλημάτων συμπεριφοράς. Τα ευρήματα της έρευνας μας έρχονται 

σε αντίθεση με τα ευρήματα των Mavropoulou και Padeliadu (2002) όπου τα πολλά 

παιδιά στην τάξη δεν θεωρούνται αιτία προβλημάτων συμπεριφοράς από τους 

εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας οφείλονται ίσως στον μεγάλο 

αριθμό μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς που φοιτούν στις μέρες μας στα γενικά 

σχολεία (Kaff, et al., 2012) κάτι που σε συνδυασμό με τον αριθμό των παιδιών της 

τάξης, ίσως επιβαρύνει το έργο των εκπαιδευτικών.   
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4.1.2. Συναισθήματα των εκπαιδευτικών 

 

 Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δηλώνουν, ότι θα ένιωθαν 

υπεύθυνοι να βοηθήσουν έναν μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς. Τα 

αποτελέσματα συμφωνούν και με την έρευνα του Miller (1995) όπου το 37% των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν θεωρούν υπεύθυνους για τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους  ίδιους, παρόλα αυτά πιστεύουν, ότι 

είναι υπεύθυνοι, ώστε να διαχειριστούν και να βελτιώσουν την συμπεριφορά των 

μαθητών τους. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής διαφοροποιούνται 

από αυτές των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

δηλώνουν απόλυτα υπεύθυνοι να βοηθήσουν έναν μαθητή με προβλήματα 

συμπεριφοράς. Μια πιθανή ερμηνεία για τα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να είναι η 

σιγουριά που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής του δείγματος της έρευνας μας 

για την επιστημονική τους κατάρτιση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται και στην κυρίαρχη αντίληψη που καλλιεργείται, πως 

οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ή «απόκλιση» των μαθητών, άπτεται της αρμοδιότητας του 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής.  

  Ως προς τα συναισθήματα που θα βίωναν οι εκπαιδευτικοί, που θα είχαν στην 

τάξη τους μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς, δηλώνουν με φθίνουσα σειρά, ότι θα 

ένιωθαν υποχρέωση να βοηθήσουν, θα ένιωθαν συμπάθεια, θα αισθανόταν οι 

καταλληλότεροι να βοηθήσουν, θα είχαν άγχος, θα ένιωθαν ότι οι γονείς και ο 

διευθυντής περιμένουν από αυτούς να βοηθήσουν το παιδί και θα ένιωθαν σίγουροι 

λόγω προηγούμενης προσωπικής εμπειρίας και έπειτα λόγω κατάλληλης επιστημονικής 

κατάρτισης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα ένιωθαν συναισθήματα 

απογοήτευσης, ενόχλησης, θυμού, αδιαφορίας και δεν θα αισθανόταν πληγωμένοι αν 
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είχαν στην τάξη τους μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς. Διαφορές παρατηρούνται 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής και στον παράγοντα της 

υπευθυνότητας, της υποχρέωσης, του συναισθήματος της απογοήτευσης και της 

σιγουριάς ως προς τις γνώσεις που τους παρέχει η επιστημονική τους κατάρτιση.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και οι δύο ειδικότητες δηλώνουν απόλυτα υπεύθυνες να 

βοηθήσουν. Εξάλλου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να 

μπορεί να βοηθάει τους μαθητές τόσο στην κατάκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων όσο 

και στη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς (Kern, 2015).  

  Η μεγαλύτερη σιγουριά και υποχρέωση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, πιθανότατα οφείλεται στις 

διαφορετικές σχολές και στα διαφορετικά προγράμματα σπουδών τους. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επέλεξαν να παρακολουθήσουν τα πανεπιστημιακά 

τμήματα ειδικής αγωγής της χώρας, που τους παρέχουν εξειδικευμένες θεωρητικές και 

πρακτικές γνώσεις, σύμφωνα πάντα με τον οδηγό σπουδών των δύο τμημάτων. Τα 

εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών των τμημάτων ειδικής αγωγής παρέχουν στους 

αποφοίτους τους εξειδικευμένες γνώσεις. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που αισθάνονται 

πιο σίγουροι να διαχειριστούν έναν μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς. 

 Η μεγαλύτερη υποχρέωση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα 

μπορούσε να αποδοθεί και στα  ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις τους, που 

απορρέουν από το καθηκοντολόγιό τους και καθορίζονται με την υπουργική απόφαση 

Φ.353.1/324/105657/Δ1. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, οι 

εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης, πρέπει να αξιολογούν τους μαθητές για τη 

διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και να συνεργάζονται με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης : α) ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του 

εξειδικευμένου προγράμματος β)  ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης 
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του. Να ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του Τ.Ε. στο κοινό 

σχολικό περιβάλλον, να πληροφορούν και να συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής. Να συνεργάζονται με τους σχολικούς 

συμβούλους της περιφέρειάς τους και με το προσωπικό του οικείου ΚΕΔΔΥ. 

 Διαφορές σημειώνονται και ως προς το συναίσθημα της απογοήτευσης με τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής να δηλώνουν μια πιο ουδέτερη στάση. Τα 

συναισθήματα απογοήτευσης των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής οφείλονται ίσως στη 

δυσκολία αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς (Kauffman, 2015) και στα 

πολλά αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται στον δάσκαλο(Kaiser& Rasminsky, 

2009). Τα χαμηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out) των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής θα μπορούσαν επίσης να εξηγήσουν  το μικρότερο ποσοστό 

απογοήτευσης που καταγράψαμε (Platsidou &Agaliotis, 2008). 

 Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ελέγχτηκαν ως προς τη μεταβλητή του φύλου 

και φάνηκε, ότι οι γυναίκες θα ένιωθαν περισσότερο υπεύθυνες, να βοηθήσουν σε 

σχέση με τους άντρες αλλά με μεγαλύτερα ποσοστά άγχους σε σχέση με τους άντρες. 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορεί να αποδοθούν στα γενικότερα υψηλότερα 

ποσοστά εργασιακού άγχους, που βιώνουν οι γυναίκες από τους άντρες συναδέλφους 

τους. Ωστόσο σε άλλες έρευνες το φύλο φαίνεται να επηρεάζει το εργασιακό άγχος ενώ 

σε άλλες όχι (Τάσκου, 2012). Θα μπορούσε λοιπόν, να οφείλεται και στην επιλογή του 

δείγματος και γενικότερα στην προσωπικότητα τους.  Στην έρευνα μας οι άντρες 

δηλώνουν πιο σίγουροι από τις γυναίκες λόγω προηγούμενης προσωπικής εμπειρίας 

μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στα περισσότερα 

χρόνια προϋπηρεσίας των αντρών (Μ.Ο=15 χρόνια) σε σχέση με την προϋπηρεσία των 

γυναικών του δείγματός μας (Μ.Ο= 8,97). Τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας 
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λοιπόν στην εκπαίδευση των αντρών ίσως δικαιολογούν και τις περισσότερες εμπειρίες 

σχετικά με τη διδασκαλία μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς.  

 

4.1.3. Στρατηγικές που θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί 

  Ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς οι 

δάσκαλοι δεν θα χρησιμοποιούσαν τιμωρίες ή απειλές ώστε να διαχειριστούν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς, με τις γυναίκες να φαίνονται πιο αρνητικές στην χρήση 

τέτοιων στρατηγικών και τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής να συγκεντρώνουν 

μεγαλύτερο μέσο όρο στη χρήση των απειλών αν και δεν θα τις χρησιμοποιούσαν. 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε και παλαιότερη έρευνα των Bibou-Nakou et al. (1999), 

όπου η χρήση τιμωριών δεν επιλέγεται από τους εκπαιδευτικούς σαν στρατηγική. Η 

αποφυγή τέτοιου είδους στρατηγικών πιθανότατα οφείλεται στο ότι oι τιμωρίες δεν 

βελτιώνουν τη συμπεριφορά των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς (Kern, 2015).  

  Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

συμπεριφοράς με όλες τις στρατηγικές που προτείνονται στο ερωτηματολόγιο. Όλοι 

σχεδόν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δηλώνουν, ότι θα επιδίωκαν να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη του παιδιού, ότι θα προσπαθούσαν να μάθουν περισσότερα για τα 

προβλήματα συμπεριφοράς, ότι θα φρόντιζαν να εμπλέξουν το παιδί σε δραστηριότητες 

της τάξης, ότι θα χρησιμοποιούσε αμοιβές και θετικές ενισχύσεις, ότι θα εξηγούσαν τον 

τρόπο λειτουργίας του σχολείου, θα είχαν υποστηρικτική συμπεριφορά και θα έκαναν 

εξατομικευμένη διδασκαλία. Οι Kaiser & Rasminsky (2009) αναφέρονται στη γνώση 

διαφορετικών στρατηγικών διαχείρισης ώστε να επιλέξει ο εκπαιδευτικός την 

καταλληλότερη ή ένα συνδυασμό ανάλογα με τις συνθήκες. Κάπως έτσι μπορεί να 

ερμηνευτεί και η επιλογή της χρήσης όλων των στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς 
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της έρευνας μας. Φαίνεται να γνωρίζουν τις αποτελεσματικές στρατηγικές και 

υποθέτουμε ότι επιλέγουν ανάλογα με την περίπτωση ποια ή ποιες θα 

χρησιμοποιήσουν. Η χρήση πολλών στρατηγικών μπορεί να οφείλεται επίσης και στα 

μεγάλα ποσοστά σιγουριάς και υπευθυνότητας που σημείωσαν οι εκπαιδευτικοί. 

Επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία ότι το συναίσθημα της σιγουριάς σχετίζεται 

με την επιλογή και χρήση κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης και με την 

αποτελεσματική παρέμβαση (Ράπτη, 2007). Τα αποτελέσματα της έρευνας μας 

συμφωνούν και με άλλα ερευνητικά ευρήματα όπου φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν κατάλληλες στρατηγικές (Benish & Bramlett, 2011∙ Ζάχου, 2010∙ Kaiser & 

Rasminsky, 2009∙ Νικολής et al., 2008∙ Πολυχρονοπούλου, 2013∙ Souza & Jament, 

2015). 

  Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φαίνονται απόλυτα σύμφωνοι με την χρήση 

αμοιβών και θετικών ενισχύσεων, με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες της τάξης και με 

την επιλογή της εξατομικευμένης διδασκαλίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής που τείνουν να συμφωνούν με τις συγκεκριμένες στρατηγικές. Μια 

πιθανή ερμηνεία για την μικρή διαφορά στα παραπάνω αποτελέσματα μπορεί να είναι ο 

περιορισμένος χρόνος των εκπαιδευτικών. Η ανομοιογένεια επίσης των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών περιορίζει τον χρόνο που διατίθεται για εξατομικευμένη 

διδασκαλία (Τρίκου, 2016).Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής είτε μέσα από το πλαίσιο 

του τμήματος ένταξης είτε μέσα από την παράλληλη στήριξη του δίνεται η δυνατότητα 

να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευκολία τόσο εξατομικευμένα μέσα στην τάξη 

εμπλέκοντας τον μαθητή σε δραστηριότητες της τάξης είτε στο πλαίσιο εκμάθησης 

κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι μπορεί κάποιες  τεχνικές να θέλουν χρόνο και προσπάθεια από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού, ωστόσο τα αποτελέσματα στο τέλος θα τον δικαιώσουν 
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καθώς θα έχει στη διάθεση του  περισσότερο χρόνο για όλους τους μαθητές του και για 

τη διδασκαλία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Kaiser & Rasminsky, 2009). 

  

4.1.4. Συνεργασία των εκπαιδευτικών 

 Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να συνεργαστούν με όλους αυτούς που εμπλέκονται 

στο περιβάλλον του παιδιού. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η αναζήτηση 

βοήθειας δεν είναι σημάδια αδυναμίας αλλά ένδειξη σοφίας (Kaiser& Rasminsky, 

2009) κάτι που δείχνει να ενστερνίζονται οι εκπαιδευτικοί, καθώς προσπαθούν να 

συνεργαστούν με όλους όσους εμπλέκονται στο περιβάλλον του μαθητή τους. Οι 

άνθρωποι που αλληλεπιδρούν με το παιδί, όπως αναφέρουν και οι Souza και Jament 

(2015) είναι σκόπιμο να συνεργάζονται με κοινό σκοπό το όφελος του παιδιού. Η 

συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος θα συνεργαζόταν με την οικογένεια των 

μαθητών. Αποτέλεσμα που πιθανότατα συνδέεται και με την πρώτη θέση που 

αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας μας στους οικογενειακούς παράγοντες και τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών. Άλλωστε και βιβλιογραφικά έχει 

υποστηριχτεί ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς αποτελεί προϋπόθεση 

της ομαλής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των μαθητών (Πουρσανίδου, 2016) και 

ότι τα προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς των μαθητών αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικότερα στο χώρο του σχολείου με τη συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας (Κολιάδης, et al.,2010). Όλες οι επιλογές συνεργασίας που κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί της έρευνας μας, επιβεβαιώνονται από την σχετική βιβλιογραφία, καθώς 

και ο διευθυντής του σχολείου θα μπορούσε με εναλλακτικές μεθόδους να επέμβει και 

διαχειριστεί τα προβλήματα συμπεριφοράς του μαθητή (Adera & Bullock, 2010) και οι 

συνάδελφοι της σχολικής μονάδας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανταλλαγή 



98 
 

απόψεων (Γενά, 2011). Εξάλλου όπως επισημαίνουν οι (Skaalvik & Skaalvik, 2011) το 

να μοιράζεσαι κοινούς στόχους με τους συναδέλφους, σε κάνει να αισθάνεσαι μέρος 

μιας ομάδας. Το φύλο φαίνεται να μην επηρεάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.  

Αν και οι δύο ειδικότητες θα επέλεγαν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές των 

παιδιών, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τείνουν να επιλέγουν τη συνεργασία με τους 

συμμαθητές του παιδιού που παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς με μεγαλύτερη 

ευκολία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Αυτό οφείλεται πιθανότατα 

στην έλλειψη χρόνου που λειτούργει ως ανασταλτικός παράγοντας για την επιλογή 

κάποιον στρατηγικών που θέλουν χρόνο και προσπάθεια από την πλευρά του 

εκπαιδευτικoύ (Kaiser & Rasminsky, 2009). 
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4.1.5 Συμπεράσματα 

 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η οικογένεια των μαθητών ευθύνεται πρωτίστως 

για τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές τους μέσα στην τάξη. 

Βρίσκουν όμως εξίσου σημαντικούς και τους άλλους παράγοντες, καθώς οι διαφορές 

που σημειώθηκαν ήταν μικρές. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν τη 

συμπεριφορά και τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους ως ένα 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο, στο οποίο επιδρούν σε διαφορετικό βαθμό, επιμέρους 

παράγοντες χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. 

 Η σειρά σημαντικότητας των αιτιακών παραγόντων, επηρεάζεται από την 

ειδικότητα των εκπαιδευτικών και όχι από το φύλο. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, 

αποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγοντα του εκπαιδευτικού, ως αιτία 

πρόκλησης προβλημάτων συμπεριφοράς.  

 Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν συναισθήματα υπευθυνότητας και συμπάθειας 

προς τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Αναφέρουν ότι θα ένιωθαν άγχος και 

ανησυχία αν είχαν στην τάξη τους μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά σχεδόν 

κανένας δεν θα ένιωθε θυμό και αγανάκτηση απέναντι στο παιδί. Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής νιώθουν περισσότερο υπεύθυνοι και υποχρεωμένοι να βοηθήσουν έναν 

μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς, πιο σίγουροι λόγω κατάλληλης επιστημονικής 

κατάρτισης και σημειώνουν χαμηλότερα ποσοστά απογοήτευσης από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Αναφορικά με το φύλο των εκπαιδευτικών οι γυναίκες 

δηλώνουν περισσότερο υπεύθυνες να βοηθήσουν, αλλά με μεγαλύτερα ποσοστά άγχους 

σε σχέση με τους άντρες. Οι άντρες φαίνονται πιο σίγουροι να διαχειριστούν έναν 

μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς από τις γυναίκες, λόγω προηγούμενης 

προσωπικής τους εμπειρίας.  
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 Ως προς τις στρατηγικές φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς με πολλές στρατηγικές. Επιδιώκουν να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη του παιδιού, προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για τα 

προβλήματα συμπεριφοράς, φροντίζουν να εμπλέξουν το παιδί σε δραστηριότητες της 

τάξης, χρησιμοποιούν αμοιβές και θετικές ενισχύσεις, εξηγούν στον μαθητή τον τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου, έχουν υποστηρικτική συμπεριφορά και εφαρμόζουν 

εξατομικευμένη διδασκαλία. Φαίνεται να γνωρίζουν τις αποτελεσματικές στρατηγικές 

και να επιλέγουν ανάλογα με την περίπτωση, ποια ή ποιες θα χρησιμοποιήσουν. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό θετικές ενισχύσεις , 

αμοιβές, εξατομικευμένη διδασκαλία και εμπλέκουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον μαθητή 

με τα προβλήματα συμπεριφοράς σε δραστηριότητες της τάξης. 

 

 

4.2  Εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη 

  Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν, καταδεικνύουν τη σημαντικότητα 

όλων των παραγόντων στο περιβάλλον του παιδιού ως προς τη διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς του. Καταδεικνύουν τη σημαντικότητα της οικοπροσαρμοστικής 

διδασκαλίας και συμβάλουν στην αλλαγή της πρακτικής απόδοσης σε εξωτερικούς 

παράγοντες και σε εγγενή χαρακτηριστικά των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αλληλεπίδραση και 

αλληλοεπικάλυψη όλων των σχετικών παραγόντων και την σημαντικότητα της 

οικοπροσαρμοστικής προσέγγισης.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορούν να αξιοποιηθούν ως θεματολογία στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με στόχο να διευρύνουν  και να επικαιροποιήσουν  τη 
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θεωρητική τους κατάρτιση ως προς την πολυπαραγοντικότητα των προβλημάτων 

συμπεριφοράς.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να προβληματίσουν τον εκπαιδευτικό 

και να τον κάνουν να εστιάσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς, 

αναλογιζόμενος το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, καθώς αποτελεί και ο ίδιος 

μέρος του περιβάλλοντος του παιδιού.  

  Ο εκπαιδευτικός παίζει σημαντικότατο ρόλο στη θεωρία κοινωνικής μάθησης 

και αν αρκείται στην αιτιακή απόδοση σε εγγενείς παράγοντες ή μόνο στην οικογένεια 

του μαθητή δε θα μπορέσει να βοηθήσει με τον ίδιο τρόπο έναν μαθητή, ούτε να 

αξιολογήσει κατάλληλα το περιβάλλον και να παρέμβει. Σύμφωνα με την 

οικοσυστημική προσέγγιση, μια μικρή αλλαγή στο οικοσύστημα, μπορεί να επηρεάσει 

το σύνολό του.  

 

 

4.3 Περιορισμοί έρευνας 

  

 Μια αδυναμία που προκύπτει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

έρευνα, απάντησαν βασιζόμενοι σε μια μελέτη περίπτωσης που παρουσιάστηκε γραπτά 

στην αρχή του ερωτηματολογίου, χωρίς να παίρνουν υπόψη όλες τις μεταβλητές του 

σχολικού περιβάλλοντος. Επίσης στη μελέτη περίπτωσης που παρουσιάστηκε, δεν 

αναφερόταν ξεκάθαρα η κατηγορία των ΗΕΑ του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, 

μπορεί συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, να είχαν στο μυαλό τους και άλλες 

κατηγορίες ΗΕΑ που εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς.  Δεν μπορούμε λοιπόν   

να είμαστε σίγουροι πού στήριξαν οι εκπαιδευτικοί τις απαντήσεις τους.  
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 Ο δεύτερος περιορισμός εντοπίζεται στην περιορισμένη συμμετοχή των αντρών 

στην έρευνα μας. 

 

 

4.4 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

  

 Η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί περεταίρω, καταγράφοντας τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών ειδικής-γενικής αγωγής για όλες τις κατηγορίες ΗΕΑ. Θα μπορούσε 

επίσης να εστιάσει στην καταγραφή αιτιακών αποδόσεων για συγκεκριμένη κατηγορία 

μαθητή με ΗΕΑ, από όλες τις ειδικότητες του σχολείου, με τη μορφή συνέντευξης. 

Τέλος θα μπορούσε να διερευνηθεί η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

ειδικής –γενικής αγωγής και η αιτιακή απόδοση των προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Είναι σημαντικό επίσης να διερευνηθεί αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών θα άλλαζαν 

έπειτα: α) από συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης για τη διαχείριση 

της συμπεριφοράς και β) έπειτα από παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την 

κατηγορία των μαθητών με ΗΕΑ και των προβλημάτων συμπεριφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Ερωτηματολόγιο για την αιτιολογική απόδοση προβλημάτων συμπεριφοράς 

μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης γενικής/ειδικής αγωγής . 

 

 Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα της έρευνας που διεξάγεται στα 

πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 

Αποκατάσταση» του Τμήματος εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής του 

πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και αποτελεί εργαλείο έρευνας με σκοπό να καταγράψει που αποδίδουν οι 

εκπαιδευτικοί (γενικής- ειδικής αγωγής) τα προβλήματα συμπεριφοράς, που 

εμφανίζουν οι μαθητές τους στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Η συμμετοχή σας στην 

έρευνα είναι προαιρετική και ανώνυμη. 

 Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσετε για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί . 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο: Άντρας                             Γυναίκα 

 

Ηλικία:    __________    Τόπος εργασίας:___________________ 

 

Έτη Υπηρεσίας στην εκπαίδευση: _________ 
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Έτη υπηρεσίας σε δομές ειδικής αγωγής:_________ 

 

Σπουδές:       1 Παιδαγωγική Ακαδημία 

  2Απόφοιτος Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης 

                        3Απόφοιτος Παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής εκπαίδευσης 

  4Απόφοιτος Τμημάτων Ειδικής αγωγής   

  5Πρόγραμμα Εξομοίωσης 

  6Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

  7Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών 

  8. Μετεκπαίδευση-Διδασκαλείο  

 

Β. ΜΕΡΟΣ 

 Ο Γιάννης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενοχλεί τους διπλανούς του, δεν 

ασχολείται με τις εργασίες που του ανατίθενται και ανακινεί συχνά θέματα άσχετα με 

το μάθημα. Δεν έχει καλή σχέση με τους συμμαθητές του καθώς κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος χτυπάει άλλα παιδιά και χρησιμοποιεί άσχημες εκφράσεις. Λόγω της 

επιθετικής συμπεριφοράς του οι συμμαθητές του δεν τον δέχονται στα παιχνίδια του 

διαλείμματος με αποτέλεσμα να είναι συχνά μόνος. 
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Α. Ιεραρχήστε με σειρά σπουδαιότητας, τους παρακάτω παράγοντες πιθανών αιτιών 

πρόκλησης των προβλημάτων συμπεριφοράς του Αλέξανδρου (Ξεκινήστε με 1 από τον 

σημαντικότερο παράγοντα). 

 

Οικογενειακοί παράγοντες  

Παράγοντες σχετικοί με το παιδί  

Παράγοντες σχετικοί με τον εκπαιδευτικό  

Γενικοί σχολικοί παράγοντες 

 

 

Β. Εκτιμήστε τους παρακάτω παράγοντες ως αιτίες που προκαλούν τα προβλήματα 

συμπεριφοράς του Γιάννη. Σε κάθε πρόταση μόνο ένας αριθμός από το 1 μέχρι το 5 

μπορεί να αποτελέσει απάντηση. (Ο αριθμός 1 υποδηλώνει απίθανη αιτία- απόρριψη 

της απάντησης και σταδιακά μέχρι το 5 αποδοχή της απάντησης )  

Κυκλώστε σε κάθε πρόταση τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο   

 

 

 

                                      Απίθανη Αιτία            Πιθανή Αιτία           

                     

 

Οικογενειακοί παράγοντες 

1.Ελλιπής αλληλεπίδραση ανάμεσα στους γονείς και στον μαθητή       1        2         3         4         5  

  ( π.χ έλλειψη χρόνου από πλευράς των γονέων, αδιαφορία κτλ ) 

2.Συζυγικά προβλήματα                                                                          1        2         3         4        5 

3.Χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο των γονέων                                          1        2         3         4        5 

4.Αδυναμία των γονέων να βοηθήσουν το παιδί                                     1        2         3         4        5 

5.Υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις των γονέων                                     1       2         3         4        5 

6.Οι γονείς είναι πολύ επιεικείς με το παιδί                                             1       2         3         4        5 

7.Πολλά μέλη στην οικογένεια                  1        2         3         4        5 

8.Χαμηλό εισόδημα οικογένειας                  1        2         3         4        5 

Άλλο:__________________________________________ 
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                                      Απίθανη Αιτία            Πιθανή Αιτία                              

  

Παράγοντες σχετικοί με το παιδί      

1.Προσωπικότητα- Ιδιοσυγκρασία                                                     1         2        3         4        5 

2.Το παιδί θέλει να προσελκύει την προσοχή των άλλων.                1         2        3         4         5 

3.Το παιδί δεν μπορεί να ελέγξει την συμπεριφορά του.                  1         2         3         4        5 

4.Το παιδί δεν ξέρει τι περιμένουν οι άλλοι από το ίδιο.                  1         2        3         4        5 

5.Χαμηλή νοημοσύνη του παιδιού.                                                    1         2        3         4        5 

6.Το παιδί δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει 

    στις απαιτήσεις του σχολείου.                                                         1        2        3         4        5 

7.Προβλήματα υγείας του παιδιού.                                                     1        2        3         4        5 

8.Δεν του αρέσει το σχολείο ( ή οι σχολικές εργασίες).          1        2        3         4        5 

9. Ανταγωνίζεται τους συμμαθητές του.            1        2        3         4        5 

Άλλο:____________________________________ 

                                              

 

 

 

           Απίθανη Αιτία          Πιθανή Αιτία 

 

 

Παράγοντες σχετικοί με τον εκπαιδευτικό 

    

1.Τρόπος διδασκαλίας (π.χ αυταρχικός δημοκρατικός αδιάφορος       1         2         3         4        5 

2.Προσωπικότητα του εκπαιδευτικού(απόμακρος, φιλικός).                1         2         3         4        5 

3.Ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντι στο παιδί .        1        2         3         4       5 

4.Ακατάλληλη συμπεριφορά προηγούμενου εκπαιδευτικού .               1         2         3         4        5 

5.Η μέθοδος διδασκαλίας δεν ανταποκρίνεται 

     στις ανάγκες του παιδιού .         1        2         3         4        5 

6.Κακή διαχείριση τάξης                        1        2         3         4        5 

7.Υπερβολικές  απαιτήσεις στην τάξη .          1        2         3         4        5 

Άλλο :______________________________________ 
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                                                                                       Απίθανη Αιτία            Πιθανή Αιτία 

 

 

Σχολικοί παράγοντες 

1. Η έλλειψη υπηρεσιών για τα παιδιά με προβλήματα 

συμπεριφοράς στα σχολεία                          1         2         3        4        5 

2. Πρόγραμμα σπουδών που δεν ανταποκρίνεται 

στα ενδιαφέροντα του παιδιού .                                 1         2         3        4        5 

3. Ανεπαρκής σχολική οργάνωση 

(π.χ ανεπαρκή συστήματα πειθαρχίας)                                         1         2         3        4        5 

4. Αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο       

(π.χ. απόρριψη από τους συνομηλίκους).                 1         2         3        4        5 

5. Πολλά παιδιά στην τάξη                   1         2         3        4        5 

 

6. Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της περιοχής του σχολείου  1         2         3        4        5 

Άλλο:__________________________ 

 

 

 

Αν ο Γιάννης ήταν μαθητής σας πως θα αισθανόσασταν; ( Σημειώστε για κάθε ερώτηση τον 

αριθμό που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο) 

 

                   Δε με αντιπροσωπεύει                  Με αντιπροσωπεύει  

                    καθόλου                                         πολύ 

1. Θα αισθανόμουν υπεύθυνος για να βοηθήσω                         1          2           3           4           5    

2.Θα αισθανόμουν ο καταλληλότερος ώστε να βοηθήσω         1           2           3           4           5    

3.Θα ένιωθα υποχρεωμένος να βοηθήσω το παιδί                     1           2           3           4           5    

4.Θα ένιωθα ότι οι γονείς περιμένουν από εμένα να βοηθήσω1           2           3           4            5    

5.Θα ένιωθα ότι ο διευθυντής του σχολείου 

 περιμένει από εμένα να βοηθήσω                                              1           2          3           4            5    

6. Θα ένιωθα άγχος / ανησυχία           1           2           3           4            5       

7.Θα ένιωθα αβοήθητος / απογοητευμένος                                1           2           3           4            5    
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8.Θα ένιωθα πληγωμένος/προσβεβλημένος                             1          2            3           4            5    

    

9.Θα ένιωθα θυμό / αγανάκτηση προς το παιδί                        1           2           3           4            5       

10.Θα ένιωθα συμπάθεια  προς το παιδί                                   1           2           3           4            5     

11.Θα ένιωθα ενόχληση                                                            1           2           3           4            5    

12.Θα ένιωθα αδιαφορία απέναντι στο παιδί                           1            2           3           4            5    

13.Θα ένιωθα σίγουρος λόγω προηγούμενης 

 προσωπικής εμπειρίας           1            2           3           4            5       

14.Θα ένιωθα σίγουρος λόγω κατάλληλης 

 επιστημονικής κατάρτισης                       1            2            3           4            5     

Άλλο:______________________  

 

 

 

Εάν ο Γιάννης ήταν μαθητής στη δική σας τάξη, πως θα αντιμετωπίζατε την κατάσταση; 

( Σημειώστε σε κάθε ερώτηση τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο) 

        Απίθανο                              Πολύ πιθανό 

                

 

1.Θα χρησιμοποιούσα αμοιβές και θετικές 

ενισχύσεις                

1 2 3 4 5 

2.Θα χρησιμοποιούσα τιμωρίες 

 

 

1 2 3 4 5 

3.Θα χρησιμοποιούσα απειλές (π.χ. ότι θα 

στείλω το παιδί στο διευθυντή) 

 

1 2 3 4 5 

4.Θα είχα υποστηρικτική συμπεριφορά 

απέναντι στο παιδί       

1 2 3 4 5 

5.Θα εξηγούσα στο παιδί τον τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου                   

(κανόνες συμπεριφοράς) 

1 2 3 4 5 

6.Θα έκανα εξατομικευμένη διδασκαλία 

στο παιδί                   

1 2 3 4 5 

7.Θα φρόντιζα να εμπλέξω το παιδί   

σε δραστηριότητες της τάξης                 

1 2 3 4 5 
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8.Θα επιδίωκα να κερδίσω την εμπιστοσύνη 

του παιδιού         

1 2 3 4 5 

9.Θα επιδίωκα να μάθω περισσότερα για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς                                           

1 2 3 4 5 

Άλλο:__________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ζητούσα την συνεργασία του/των: 

( Σημειώστε σε κάθε ερώτηση τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο)   

             

              Απίθανο                              Πολύ πιθανό 

          

1.Γονέων του παιδιού 

 

1 2 3 4 5 

2.Συμμαθητών του παιδιού 

 

1 2 3 4 5 

3.Διευθυντή του σχολείου 

 

1 2 3 4 5 

4.Συναδέλφων μου 

 

1 2 3 4 5 

5.Σχολικού συμβούλου 

 

1 2 3 4 5 

6.Ειδικών εντός του εκπαιδευτικού 

πλαισίου( ψυχολόγου, ειδικού 

παιδαγωγού, κοινωνικού λειτουργού ) 

      

1 2 3 4 5 

7.Ειδικών εκτός του εκπαιδευτικού 

πλαισίου 

 

1 2 3 4 5 

Άλλο:__________ 

 
     

 

 

 

 


