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Περίληψη: Η αυτοεκτίμηση είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό μιας επιτυχημένης και ευτυχισμένης 

ζωής και μια «στάση» που επιτρέπει στο άτομο να έχει μια θετική αλλά και ρεαλιστική αντίληψη για 

τον εαυτό του και να χειρίζεται με επιτυχία τις καταστάσεις ή τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 

ζωή του. Η αυτοεκτίμηση, επίσης, συμβάλλει  σημαντικά στην καλή σχολική επίδοση των μαθητών ό-

πως αναλύεται στην εισήγηση που ακολουθεί. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοεκτίμηση, εαυτός, αυτοεκτίμηση και σχολική ηλικία, αυτοεκτίμηση και σχολική 

επίδοση.  

 

0. Εισαγωγή 

      Η αυτοεκτίμηση είναι ένα από τα κυριότερα κλειδιά για την ευτυχία, την ευημερία 

και την εξέλιξη του ανθρώπου. Ανάλογα με το πόσο εκτιμούμε τον εαυτό μας, δημι-

ουργούμε και την ανάλογη πραγματικότητά μας. Είναι ένας δείκτης, μία ζυγαριά, ένα 

μέτρο που δηλώνει την αξία, την αγάπη, και τον σεβασμό προς τον εαυτό μας. Η 

γλώσσα του σώματος, ο τρόπος ζωής μας, η διάθεσή μας προς τη ζωή, οι σχέσεις μας, 

η καριέρα μας, η δημιουργικότητά μας, όλα στιγματίζονται από το ποσοστό της αυτοε-

κτίμησής μας. 
 

1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις 
 

1.1  Ο  εαυτός 

       Οι  έννοιες εαυτός, πνεύμα και βούληση δέσποζαν στην ψυχολογία μέχρι το 1880. 

Μετά όμως από την πολυθόρυβη εισβολή στην ψυχολογία των θεωριών της συμπερι-

φοράς, που έγινε στο τέλος του 19ου αιώνα, η έννοια του εαυτού ή του εγώ εξοστρακί-

στηκε κυριολεκτικά από την ψυχολογία ως έννοια μεταφυσική και άχρηστη, μια και 

δεν μπορούσε να γίνει αντικείμενο αληθινής επιστημονικής έρευνας. 

        Μετά το 1930 και μέχρι την εποχή μας, έχουν ασχοληθεί με τον εαυτό πολλοί ψυ-

χολόγοι. Οι περισσότερες όμως εργασίες των νεώτερων ερευνητών βασίζονται στα 

γραπτά του W. James (Λεονταρή, Α.1996: 29-31). Από την αρχαία ελληνική φιλοσο-

φία ξεκινά η ενασχόληση με την έννοια του εαυτού, η οποία σχετίζεται με την ψυχή, τη 

συμπεριφορά, τα οργανωμένα βιώματα ή με τις πληροφορίες που είναι αποτελέσματα 

της επεξεργασίας ερευνών ή και με όλα αυτά. 

       Για να ορίσουμε την έννοια του εαυτού συναντάμε δυσκολίες που προκύπτουν από 

τη δυσκολία της έννοιας, το πολυδιάστατό της και την πολυπλοκότητά της. Ακόμη δη-

μιουργείται σύγχυση με παρεμφερείς έννοιες. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τους 

Shavelson, Hubner και Stanton (Shavelson, R. J. Hubner, J. J. & Stanton, G.C. 1976:  

407-412) το πλήθος των ορισμών του εαυτού φτάνει τους δεκαεφτά. Αυτό έχει μεγάλη 

σχέση με την ιστορική εξέλιξη που παρουσίασε η επιστημονική μελέτη της έννοιας του 

εαυτού. Μελετώντας την, παρατηρούμε ότι πολλές φορές κατέληξε σε αντιφάσεις και 

αντιθέσεις μεταξύ των επιστημόνων, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο, να υπάρχουν α-

πόψεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο ορισμός του εαυτού είναι ακατόρθωτος, ενώ άλλοι 

επιστήμονες χρησιμοποιούν αντί για τον όρο «εαυτός» το όρο «εγώ» (Χασάπης, Ι. 1980: 

215-216).  
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1.1.1. Τι είναι εαυτός 

       Η έννοια του εαυτού ή του εγώ είναι από τις πιο δύσκολες για κατανόηση έννοιες 

στην ψυχολογία. Παρά τη δυσκολία όμως κατανόησης, κανένας δεν μπορεί να μιλάει 

για τον άνθρωπο, χωρίς να αναφέρεται στην έννοια αυτή ή κάποια παραπλήσια έννοια. 

Όπως πολύ σωστά έθεσε ο Allport, η ύπαρξη του εαυτού αποτελεί μια πραγματικότη-

τα, για την οποία οποιοσδήποτε- περιλαμβανομένου φυσικά και του ψυχολόγου- είναι 

απόλυτα πεισμένος (Allport, G.1955: 21-27). Ο άνθρωπος αποτελεί μια εξωτερική 

πραγματικότητα (αντικειμενική), που αποκαλύπτεται από τη συμπεριφορά του και από 

μια εσωτερική πραγματικότητα (υποκειμενική) που διαπιστώνεται με την ενδοσκόπηση. 

       Ο εαυτός ή το εγώ μας μπορεί να θεωρηθεί ως το στοιχείο της προσωπικότητας, το 

οποίο ενώνει όλες τις εμπειρίες που συνδέονται με το είναι μας. Μπορεί να εννοηθεί 

σαν τον παράγοντα εκείνο της προσωπικότητας που υποκύπτει στην αντίληψή μας κα-

τά την ενδοσκόπηση και που ενώνει και ολοκληρώνει όλους τους ερεθισμούς και τις 

αντιδράσεις μας που έχουν σχέση με την ύπαρξή μας. 
 

1.2. Η Αυτοεκτίμηση: Ορισμοί της αυτοεκτίμησης, προσέγγισή της μέσα από τις 

θεωρίες για τον εαυτό 

      Οι συνιστώσες του εαυτού είναι η αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίμηση και η αυτοεικό-

να. Η αυτοεκτίμηση, αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά και αναφέρεται στη 

σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως ατόμου. Είναι με άλλα λόγια, το 

πώς αισθάνεται το άτομο, για την αυτοαντίληψή του, πώς την αξιολογεί. Ένας μαθημα-

τικός τύπος που διατύπωσε ο James, συνδέει την αυτοεκτίμηση του ατόμου με τις επιτυ-

χίες του, σε σχέση με τις επιδιώξεις του ορίζοντάς την ως το πηλίκο αυτών των δύο: Αυ-

τοεκτίμηση = επιτυχίες/επιδιώξεις (Μακρή, Ε. 2001α: 35-37). 

      Σύμφωνα με τον James, η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες 

και τις υποκειμενικές αξιολογήσεις του ατόμου σχετικά με την επίτευξη ή όχι των επιδι-

ωκόμενων στόχων του. Υιοθετώντας την άποψη του James, ο Rosenberg όρισε την αυτο-

εκτίμηση ως τη θετική ή αρνητική στάση του ατόμου προς τον εαυτό του.  

      Ο Cooley ορίζει την αυτοεκτίμηση ως τη γενική εκτίμηση που έχει το άτομο για 

την αξία του και αντιπροσωπεύει τη συνένωση στάσεων που πιστεύει πως οι άλλοι έ-

χουν για αυτόν. Κατά τον Coopersmith, η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολόγηση που το ά-

τομο κάνει και συνήθως διατηρεί σε σχέση με τον εαυτό του. Αυτή εκφράζει μια στάση 

αποδοχής ή αποδοκιμασίας και δείχνει το βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει ότι είναι 

ικανό, σημαντικό, επιτυχημένο και άξιο. Στη θεωρία του περί αυτοεκτίμησης ο Mead 

υπογραμμίζει με τη σειρά του ότι η κοινωνία είναι αυτή που δίνει μορφή και νόημα στην 

αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του.  
 

1.2.1.  Οι όψεις της αυτοεκτίμησης 

        Η αυτοεκτίμηση είναι το συναίσθημα που νιώθει κάποιος, όταν αυτό που κάνει, 

ταιριάζει με το είδωλο του εαυτού του, και όταν συγκεκριμένες εικόνες ή αναπαραστά-

σεις ερεθισμάτων και αντιδράσεων προσεγγίζουν την εξιδανικευμένη εκδοχή για το τι 

θα επιθυμούσε να ήταν. Κάθε πράξη ταιριάζει και με το είδωλο που έχει για τον εαυτό 

του και με το εξιδανικευμένο είδωλο. Κάθε δραστηριότητά του προς αυτή την κατεύ-

θυνση, που θα τύχει της αποδοχής από τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος, θα 

ενισχύσει την ταυτότητα του εαυτού και θα επιβεβαιώσει τα συναισθήματα αυτοεκτί-

μησης του ατόμου. Σε περίπτωση απόρριψης από τους «Σημαντικούς Άλλους», τότε το 

αποτέλεσμα είναι αντίθετο από το επιθυμητό και η αυτοεκτίμηση του ατόμου βρίσκε-

ται σε χαμηλά επίπεδα. Από μικρές ηλικίες, παρατηρείται πως στα σχολεία υπάρχουν 

και μαθητές με υψηλή αλλά και με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Στη συνέχεια θα αναφερθού-

με, συνοπτικά, στο πώς προσεγγίζεται η έννοια της αυτοεκτίμησης μέσα από διάφορες 

θεωρίες.  
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       Στη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, η αυτοεκτίμηση, δηλαδή η γενική 

εκτίμηση για την αξία μας, αντιπροσωπεύει τη συνένωση στάσεων που πιστεύουμε ότι 

έχουν οι άλλοι απέναντι στον εαυτό μας. Κατά τον Coopersmith  (Coopersmith 1967: 

4-5) η αυτοεκτίμηση, είναι η αξιολόγηση που συνήθως το άτομο κάνει και διατηρεί σε 

σχέση με τον εαυτό του. Όσον αφορά την αυτοεκτίμηση στη θεωρία του Rogers, αυτή 

σχετίζεται με την έννοια του ιδανικού εαυτού, καθώς ο βαθμός αυτοεκτίμησης κάθε 

ατόμου, σχετίζεται με την ασυμφωνία ανάμεσα στον πραγματικό και τον ιδανικό εαυτό 

(Rogers C. 1947: 358-368). 

        Οι Ντικμέγιερ και οι συνεργάτες τους, (1981:105-115) χαρακτηρίζουν την αυτοεκτί-

μηση με δυάδα αισθημάτων, της προσωπικής αποδοτικότητας και της προσωπικής αξίας.  

       Ο Turner (Turner, R. 1993: 437-454) χαρακτηρίζει την αυτοεκτίμηση ως το ανοσοποι-

ητικό σύστημα του ανθρώπινου ψυχισμού. Αντιπαραβάλλει την αναγκαιότητα για οξυγόνο 

στη φυσική ύπαρξη με ανάλογη θέση της θετικής αυτοεκτίμησης στην ψυχική ευεξία. 

        Ο Rogers (Rogers, C. 1959: 358-368) υποστηρίζει τη θέση, σύμφωνα με την οποία 

η βασική αιτία των ανθρωπίνων προβλημάτων βρίσκεται στη θεώρηση απαξίας του 

εαυτού και απόρριψης από τους άλλους. 

        Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιεραρχία της αυτοεκτίμησης των μαθητών, από τη 

Lawrence (Lawrence, D. 1985: 194-200). H ολική αυτοεκτίμηση, χωρίζεται στην ακα-

δημαϊκή και στη μη ακαδημαϊκή. Συνιστώσες της ακαδημαϊκής αυτοεκτίμησης αποτε-

λούν τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, όπως μαθηματικά και γλώσσα. Η μη ακαδη-

μαϊκή αυτοεκτίμηση έχει κοινωνική και φυσική διάσταση. Η κοινωνική αφορά τις σχέ-

σεις με τους γονείς και τις σχέσεις με άλλα πρόσωπα. Η δε φυσική αυτοεκτίμηση περι-

λαμβάνει τις δεξιότητες και την εμφάνιση. 

      Με βάση την ψυχοδυναμική προσέγγιση (Freud, Jung, Erikson κ.α.) οι κοινωνικές 

σχέσεις του ατόμου προσδιορίζουν το ideal ego. O Jung υποστηρίζει, ότι το «ego» απο-

τελεί το συνειδητό μέρος της προσωπικότητας και έχει δύο εκφάνσεις: τη σωματική και 

την ψυχική. Το «ego» αποτελεί μέρος του εαυτού, ο οποίος είναι το κέντρο των ασυ-

νείδητων διεργασιών (Jung, C.G.1968 στο Ξηροτύρης, Η. 1979: 173-174). Ο εαυτός 

είναι αρχέτυπο, δηλαδή αποτελεί σύνολο ασυνείδητων δομικών στοιχείων, ενεργοποιεί 

τη συμπεριφορά και επιδιώκει την ενότητα του ψυχικού βίου. Ακόμη, ο εαυτός θεωρεί-

ται ότι δίνει σταθερότητα στην προσωπικότητα, αλλά και η ανάπτυξή του χρειάζεται 

πολυετή διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται περίπου στη μέση ηλικία.  

     Προέκταση της φροϋδικής θεωρίας αποτελεί η ψυχοκοινωνική θεωρία του Erikson 

(Erikson, Η.Ε. στο Λεονταρή, Α. 1996: 109), τονίζοντας τη μεγάλη επίδραση των κοι-

νωνικών και πολιτισμικών παραγόντων και όχι των ψυχοσεξουαλικών. 

     Βασική αρχή της ανθρωπιστικής θεώρησης είναι ότι η αυτοεκτίμηση του ατόμου 

καθορίζονται κυρίως από εσωτερικούς μηχανισμούς και όχι από την αλληλεπίδρασή 

του με το περιβάλλον, κατά τη φαινομενολογική προσέγγιση. Θεμελιωτής και ίσως βα-

σικότερος εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής προσέγγισης, είναι ο Rogers. Στη θεωρία 

του (φαινομενολογική) ο εαυτός είναι Gestalt, δηλαδή, οργανωμένο και σταθερό εν-

νοιολογικό σύνολο, οργανωμένη μορφή αντιλήψεων που γίνονται αποδεκτές από τη 

συνείδηση. Ο εαυτός συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και 

της συμπεριφοράς και είναι ταυτόσημος με τον όρο αυτοαντίληψη. 

        Η ανάγκη για θετική εκτίμηση από τους άλλους και η αυτοεκτίμηση, είναι οι δύο 

βασικές ανάγκες του ατόμου που ενεργοποιούν τη συμπεριφορά του. Όσο για την αυ-

τοεκτίμηση ο Rogers υποστηρίζει ότι είναι ένα συναίσθημα που προέρχεται από τη θε-

τική αξιολόγηση και αποδοχή του εαυτού (Rogers, 1959 στο Λεονταρή, 1996:55).  

      Τέλος, ο Maslow παρουσιάζει την αυτοπραγμάτωση ως ανώτερο κίνητρο περιβάλλο-

ντος, έτσι ώστε οι προσπάθειες του ατόμου να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητες αυτού του 

κινήτρου. Παρατηρώντας την πυραμίδα των αναγκών του ανθρώπου, ο Maslow, τοποθε-
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τεί την αυτοεκτίμηση στο προτελευταίο στάδιο με κορυφαία την αυτοπραγμάτωση 

(Maslow, 1995:255-256).   
 

1.3. Η διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης κατά τη σχολική ηλικία 

        Κατά το βρεφικό στάδιο το άτομο δεν έχει αυτοσυνείδηση και συνεπώς ούτε αυ-

τοεκτίμηση. Στην ηλικία του ενός έτους το άτομο δεν κατανοεί ότι του ανήκει το σύνο-

λο του σώματος και της ψυχής. Η μάθηση κάθε καινούριας δεξιότητας προστίθεται 

στην αυτοαντίληψή του ως ικανότητα πρακτικής εκτέλεσης και αυτογνωσίας. Τα παι-

διά της προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν ότι τους ανήκει το σώμα και το μυαλό. Μαθαί-

νουν την αυτοεκτίμησή τους με εξωτερικούς τρόπους, συγκρίνοντας, για παράδειγμα, 

τον εαυτό τους με τους άλλους. 

        Τα παιδιά της πρωτοσχολικής ηλικίας χάνουν ένα μέρος της αυτοεκτίμησής τους, 

γιατί πρέπει να ξεπεράσουν δυσκολίες που συναντούν με τους καινούριους συμμαθητές 

και τους νέους κανόνες. Ακόμη, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η αυτοεκτίμηση σχετί-

ζεται με τις επιτυχίες τους, την επίδοσή τους στα αθλήματα και βέβαια με την επίδοσή 

τους στα μαθήματα. Κάτι ανάλογο, και σε σημαντικό βαθμό διαπιστώνει έρευνα των 

Σίσκου και Παπαϊωάννου (Σίσκου, Β.- Παπαϊωάννου, Αθ. 2007: 155-170) σε μαθητές 

που φοιτούν στην Α΄ Γυμνασίου. Στο εφηβικό αναπτυξιακό στάδιο η αυτοεκτίμηση 

των εφήβων επηρεάζεται από τις σωματικές και ορμονικές αλλαγές, από την εξωτερική 

εμφάνιση και από τη γνώμη που έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς. Όταν οι έφηβοι έχουν τις 

προϋποθέσεις (οικογένεια, φίλους, σκοπούς) αναπτύσσουν υψηλή αυτοεκτίμηση.  

       Τρεις είναι οι τομείς που αναφέρεται η αυτοεκτίμηση κατά τη σχολική ηλικία. Εί-

ναι ο οικογενειακός, ο σχολικός και ο κοινωνικός τομέας. Η αγάπη, η αποδοχή και ο 

σεβασμός των γονέων προς το παιδί έχουν καθοριστικό ρόλο και αφορούν τον οικογε-

νειακό τομέα. Στη γνωστική αξιολόγηση καθώς και στη σχολική επίδοση παραπέμπει ο 

σχολικός τομέας. Η εκτίμηση του κοινωνικού περίγυρου συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της αυτοεκτίμησης και είναι το πλαίσιο του τρίτου τομέα του κοινωνικού. 

ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ 

 1.4. Κατατομή ατόμων με υψηλή και χαμηλή αυτοεκτίμηση 

    Οι μαθητές με υψηλή αυτοεκτίμηση βλέπουν τον εαυτό τους ρεαλιστικά και μπο-

ρούν να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους καθώς και τους περιορισμούς τους. Η αξι-

ολόγηση, που οι ίδιοι κάνουν για τις ικανότητές τους, βασίζεται σε μια ακριβή ανατρο-

φοδότηση παρά σε διαστρέβλωση αυτού που θα ήθελαν να πιστεύουν για τον εαυτό 

τους. Όσοι μαθητές έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, συνήθως έχουν έναν ευρύ κύκλο φί-

λων και διατηρούν καλές σχέσεις με τους περισσότερους μαθητές της τάξης. Τα παιδιά 

με υψηλή αυτοεκτίμηση συχνά αποτελούν τους φυσικούς - θετικούς αρχηγούς της τά-

ξης. Προσφέρονται εθελοντικά, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους, αλλά και 

να ρισκάρουν. Σε συνεργατικές συνθήκες μάθησης, τα καταφέρνουν καλά σχεδόν σε 

οποιαδήποτε ομάδα. Αυτοί που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση θέτουν στόχους για τον 

εαυτό τους. Γνωρίζουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και τι θα ήθελαν να πετύ-

χουν. Ανταποκρίνονται θετικά στον έπαινο και την αναγνώριση και αισθάνονται καλά 

για τα επιτεύγματά τους, αφού νιώθουν υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα Τέλος, όταν βρί-

σκονται αντιμέτωποι με τα λάθη τους ή με μια λανθασμένη συμπεριφορά, αναγνωρίζουν 

με ρεαλιστικό τρόπο τι έχει συμβεί κα ποιο είναι το λάθος τους. 

     Αντιθέτως, οι μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση, πιστεύουν για τον εαυτό τους τα 

χειρότερα. Δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, δεν είναι ούτε τολμηροί, ούτε πρό-

θυμοι να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα. Οι αλλαγές σε οποιονδήποτε τομέα της 

ζωής τους και οι νέες καταστάσεις τους φαντάζουν απειλητικά σε αυτούς. Τα άτομα 

που έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση οδηγούνται σε κοινωνική απομόνωση και αντικοι-

νωνική συμπεριφορά. Συνήθως, διακατέχονται από άγχος και συναισθηματική αστά-

θεια και καταβάλλουν μειωμένες προσπάθειες. Οι μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση 
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μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν. Ενδιαφέρονται περισσότερο να διατηρήσουν τη δι-

κή τους αίσθηση αυτοσεβασμού, παρά να προσπαθήσουν περισσότερο για να πετύχουν. 

Εμπλέκονται σε αμυντικές συμπεριφορές προκειμένου να αποτρέψουν τους άλλους να 

καταλάβουν πόσο ανεπαρκείς και ανασφαλείς αισθάνονται. 
 

  1.5.  Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης 

      Σύμφωνα με τους περισσότερους επιστήμονες, η αυτοεκτίμηση, αναπτύσσεται νω-

ρίς στη ζωή του παιδιού και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκειά της (Λεονταρή, Α. 1996: 

52-53). Στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης σημαντικό ρόλο παίζει:  

1) Το οικογενειακό περιβάλλον και κύρια ό,τι έχει σχέση με πρότυπα, σχέσεις, κοινω-

νικοοικονομικό επίπεδο, αυτοεκτίμηση γονέων, προσδοκίες γονέων για το παιδί.  

2) Το σχολείο, καθώς η σχολική κοινότητα παρέχει τη βάση για να καθοριστούν τα κριτή-

ρια σύγκρισης με βάση τα οποία το παιδί θα προσδιορίσει την αυτοεκτίμησή του και, 

3) η ευρύτερη ομάδα των συνομηλίκων, γιατί με βάση τις πληροφορίες που εκπέμπο-

νται από αυτή, επηρεάζεται η αξιολόγηση των επί μέρους τομέων αυτοεκτίμησης 

(Argyle, M 2002: 234-235). 
 

     2. Αυτοεκτίμηση και σχολική επίδοση 

       Ως επίδοση της σχολικής τάξης, χαρακτηρίζεται η μέθοδος εργασίας που εφαρμό-

ζεται κατά τις διαδικασίες μάθησης και η αποτελεσματικότητά της μετριέται με βαθ-

μούς. Η επίδοση, χαρακτηρίζεται ακόμη, από την ποιότητα και την ποσότητα. Οι βασι-

κότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση της σχολικής τάξης είναι: η διάρ-

θρωσή της, οι στόχοι της, η ποιότητα των μελών της και η προσωπικότητά τους (Τσι-

πλητάρης, Αθ  2000: 105-106). 

       Κακή σχολική επίδοση οδηγεί πολλές φορές στη σχολική αποτυχία. Με τη φράση 

σχολική αποτυχία εννοούμε «μια κατάσταση του μαθητή, η οποία προκύπτει από την 

πλημμελή ή μη εκπλήρωση διδακτικών και μαθησιακών standards μιας βαθμίδας…Η 

σχολική αποτυχία είναι σύνθετο φαινόμενο, το οποίο προκύπτει από το συνδυασμό ατο-

μικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων…» (Δήμου, Γ. 1999: 33-40). Εί-

ναι αυτονόητες και δεν είναι του παρόντος, οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες του φαι-

νομένου αυτού, για το οποίο στις μέρες μας υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον ως προς τις 

αιτίες και την αντιμετώπισή του (Δήμου, Γ. 1999: 33-40).  
 

2.1. Έρευνες που διαπιστώνουν τη συνάφεια αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης 

       Ξεκινάμε από τη μελέτη των Richardson, R. B. και Rayder, N. F. (Richardson, R. 

B. & Rayder, N.F.1987: 130-177), οι οποίοι ερεύνησαν τη σχολική επίδοση σε συνάρ-

τηση με την αυτοεκτίμηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χαμηλή σχολι-

κή επίδοση και η σχολική διαρροή συνδέονται άμεσα με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι 

φίλοι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη δια-

μόρφωση και την αλλαγή της αυτοεκτίμησης των παιδιών, η οποία μπορεί να μετρηθεί 

και να αλλάξει, υποστηρίζουν οι παραπάνω ερευνητές.  

        Με τη σχέση αυτοεκτίμησης και ακαδημαϊκής συμπεριφοράς ασχολήθηκαν οι 

Kugle, C. L. και Clements, R.O. (Kugle, C.L. & Clements, R.O. 1980: 143-160). Η έ-

ρευνα έδειξε ότι η σταθερότητα της αυτοεκτίμησης σχετίζεται με την ευκρίνεια αυτοα-

ξιολόγησης των μαθητών για τις ικανότητές τους. Ακόμη, βρέθηκε ότι το επίπεδο και η 

σταθερότητα της αυτοεκτίμησης συναρτώνται του επιπέδου της σχολικής επίδοσης των 

μαθητών και σχετίζονται αρνητικά με τη διασπασματικότητα. 

       Η Howe (Howe, D.G.1993: 96-108) διεξάγοντας έρευνα για την αυτοεκτίμηση μα-

θητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μichigan, έδωσε σημαντικά ευρήματα, όπου 

βρέθηκε άμεση σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των μαθητών για το σχολικό κλίμα και 

την ακαδημαϊκή αυτοεκτίμησή τους, ανάμεσα στις δραστηριότητές τους και τις αντι-
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λήψεις που έχουν οι μαθητές για τις σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητή. Το μέγεθος του 

σχολείου και η εμπλοκή των μαθητών σε διάφορες σχολικές δραστηριότητες, βρίσκο-

νται σε συνάρτηση με τις αντιλήψεις των μαθητών για τις σχέσεις εκπαιδευτικού – μα-

θητή, είναι από τις διαπιστώσεις της παραπάνω έρευνας. 

        Η Utley (Utley, R. 1986: 66-69) διερεύνησε τις επιπτώσεις της αυτοεκτίμησης και 

του κέντρου ελέγχου στην ακαδημαϊκή επίδοση. Από την έρευνα φάνηκε θετική σχέση 

ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την ακαδημαϊκή επίδοση, το κέντρο ελέγχου και την 

ακαδημαϊκή επίδοση και την αυτοεκτίμηση.  

       Σε μαθητές του δημοτικού οι Daniel, L. και King, D. (Daniel, L. & King, D. 1995: 

152-169), διερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων της αυτοεκτίμη-

σης και της ακαδημαϊκής επίδοσης. Και αυτή η έρευνα κατέδειξε σχέση θετική μεταξύ 

αυτοεκτίμησης και επίδοσης. 

        Ένας ακόμη ερευνητής ασχολήθηκε με την ακαδημαϊκή επίδοση σε συνάρτηση με 

την αυτοεκτίμηση. Είναι ο White (White, P. 1986: 95-106), που ξεκινώντας από την 

αντίληψη ότι τα παιδιά με υψηλή αυτοεκτίμηση σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στο 

σχολείο, συνοψίζει ερευνητικά δεδομένα όπου η αυτοεκτίμηση φαίνεται ως αποτέλε-

σμα μάλλον παρά ως αιτία της ακαδημαϊκής επιτυχίας. 

        Την κλίμακα αυτοεκτίμησης του Coopersmith χρησιμοποίησαν οι Rubin και οι 

συνεργάτες του (Rubin, R.A. 1977: 503-506) για να διερευνήσουν τη σχέση ακαδημαϊ-

κής επίδοσης και σχολικής συμπεριφοράς και κατέληξαν σε συναφή με τα παραπάνω 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν μεγαλύτερη συνάφεια της 

αυτοεκτίμησης με την επίδοση παρά με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθη-

τών ή τη γνώμη των εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των μαθητών. 

       Στην έρευνα Coopersmith (Coopersmith, S. 1967) υπάρχουν ευρήματα συνάφειας 

αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης, καθώς και αυτοεκτίμησης και εγκατάλειψης του 

σχολείου. Η αυτοεκτίμηση επηρεάζει τη σχολική επίδοση, από την πρωτοβάθμια εκ-

παίδευση ως τις προπτυχιακές σπουδές (στο Φράγκος, Δ. 2003: 31) .  

       Ο Covington (Covington, Μ. 1989) υποστηρίζει ότι η αύξηση ή η μείωση της αυ-

τοεκτίμησης συνοδεύεται από ανάλογα αποτελέσματα στην επίδοση. Επιπλέον, κατα-

λήγει στο συμπέρασμα ότι η αυτοεκτίμηση είναι εύπλαστη και ευμετάβολη, που με ά-

μεση καθοδήγηση και παρέμβαση η επίδοση μπορεί να βελτιωθεί (στο Φράγκος, Δ. 

2003: 32).   

       Ο Holly (Holly, W. 1987) με την παράθεση μελετών που δείχνουν ότι η αυτοεκτί-

μηση είναι το αποτέλεσμα παρά η αιτία της ακαδημαϊκής επίδοσης, αναγνωρίζει ότι 

απαιτείται ένα συγκεκριμένο επίπεδο αυτοεκτίμησης ώστε ο μαθητής να σημειώσει 

ακαδημαϊκή επιτυχία και υποστηρίζει ότι αυτοεκτίμηση και επίδοση συναρτώνται (στο 

Φράγκος, Δ. 2003: 32). 

        Θετικά συναισθήματα για τον εαυτό, απουσία από το σχολείο και η παραμονή στο 

σπίτι, είναι σημαντικοί παράγοντες για τη σχολική επιτυχία και επηρεάζονται από τα 

σχολικά προγράμματα, αναφέρουν μελέτες, οι οποίες συναρτούν την επίδραση της αυ-

τοεκτίμησης στις εκπαιδευτικές επιδόσεις (Τσίγκα, Ε. 2011: 110-111). 

       Στα ερευνητικά ευρήματα του Rubin και των συνεργατών του (Rubin, R.A. 1977: 

503-506) διατυπώθηκε μέτρια και όχι ισχυρή επίδραση της αυτοεκτίμησης στη σχολική 

επίδοση και τη συμπεριφορά μαθητών ηλικίας 12 ετών.  

       Ο Bartz (Bartz, D. 1983) αναφορικά με την αυτοεκτίμηση υποστηρίζει ότι μπορεί 

να ενισχυθεί με διάφορες παρεμβάσεις, όπως τη μείωση των κοινωνικών συγκρίσεων 

και του διαπροσωπικού ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών. Σημαντικό ρόλο παίζουν 

τα κίνητρα επίδοσης μέσα από διάφορες διαδικασίες. Η προσφορά ελκυστικών και πα-

ράλληλα επιτεύξιμων στόχων, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από επί-

ταση των δυνατοτήτων τους, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες και οι κοινωνικές δεξιότη-
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τες, είναι απαραίτητες στα σχολεία ενέργειες, που αναπτύσσονται με την αναζήτηση 

των ενδιαφερόντων των μαθητών και την ενθάρρυνση της συνεργασίας (στο Φράγκος, 

Δ. 2003: 61). 

        Σε έρευνα του Γιαννέλου σε δείγμα 242 μαθητών Στ΄ Δημοτικού, διερευνήθηκε η 

αυτοαντίληψη των μαθητών καθώς και η σχέση της με τη σχολική τους επίδοση. Τα 

ευρήματα της ανωτέρω έρευνας κατέδειξαν ότι η αυτοαντίληψη έχει συνάφεια με την 

αυτοαντίληψη σχολικής ικανότητας (r = 0,750) και κατά συνέπεια με τη σχολική τους 

επίδοση (Γιανέλλος, Αχ. 2003: 128-142). 

       Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών των Mc Pherson & Rust 

(1987), Song και Hattie (1985), Olson (1984), Φλουρή –Κασσωτάκη –Βάμβουκα 

(1985), Χατζηθεολόγου (1994), η ακαδημαϊκή μόρφωση των γονέων καλλιεργεί και 

στους ίδιους τους γονείς θετική αυτοεκτίμηση καθιστώντας τους ικανούς να βοηθή-

σουν τα παιδιά τους ώστε να διαμορφώσουν και εκείνα μια θετικότερη αυτοεκτίμηση 

(στο Τσακιράκης, & Παπαρούνας,  Η. 2001: 139-148). 
 

3. Σύνοψη 

        Η αυτοεκτίμηση δείχνει το βαθμό που αποδέχεται και επιδοκιμάζει κάποιος τον 

εαυτό του και τον θεωρεί αξιέπαινο, είτε απόλυτα, είτε σε σύγκριση με τους άλλους. 

Τρεις είναι οι τομείς που αναφέρεται η αυτοεκτίμηση κατά τη σχολική ηλικία. Είναι ο 

οικογενειακός, ο σχολικός και ο κοινωνικός τομέας. Στην ανάπτυξη θετικής αυτοεκτί-

μησης βοηθά η δημιουργία υποστηρικτικού κλίματος στις τάξεις, η υιοθέτηση από τους 

μαθητές θετικής στάσης προς το σχολείο και  η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Η 

δημιουργία όμως, συναισθηματικής απόστασης στη σχολική τάξη και γενικότερα η αρ-

νητική επικοινωνία που επικρατεί σε αυτή, έχουν τον ανάλογο αντίκτυπο στην αυτοε-

κτίμηση των μαθητών. Συμπερασματικά, οι ερευνητές καταλήγουν ότι υπάρχει θετική 

συνάφεια μεταξύ αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης.  
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