


Η ΕΞΩΣΕΡΘΚΗ ΕΜΦΑΝΘΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ωρ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΑΘΣΘΑΚΗ 

ΑΠΟΔΟΗ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΘΚΗ ΤΜΠΕΡΘΦΟΡΑ: ΕΜΠΕΘΡΘΚΗ 

ΕΡΕΤΝΑ. 

 

Παπάλεο Δ., Ph.D 

Παιαηνιφγνπ N., Ph.D 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά εάλ ην ζηεξεφηππν ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο 

παξαηεξείηαη ζηηο θξίζεηο εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ θαινχληαη λα εμηνινγήζνπλ έλα παηδί 

ην νπνίν έρεη δηαπξάμεη έλα κέηξην ή ζνβαξφ παξάπησκα. Σφπνο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο είλαη ζρνιεία απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξα, ζε απηή ηελ 

έξεπλα, ππνζέζακε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχζαλ έλα ζηεξεφηππν παξφκνην κε 

απηφ πνπ είραλ νη άιινη ελήιηθεο, δειαδή ε απφδνζε επζπλψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ καζεηψλ (halo effect). Δάλ ζπκβαίλεη 

απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα αλακέλνπλ νη καζεηέο ηνπο κε θπζηθή ειθπζηηθφηεηα λα 

εθδειψλνπλ κία πεξηζζφηεξν θνηλσληθά επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ην πξνλφκην απηφ. Ζ γλψζε φηη έλα ειθπζηηθφ παηδί 

έρεη δηαπξάμεη κηα βιαβεξή πξάμε είλαη αζπλεπήο κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζδνθίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ επειέγεζαλ θσηνγξαθίεο καζεηψλ, νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ κε ηελ 

κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ θξηηψλ, φζνλ αθνξά ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο 

εκθάληζεο. Δπηπιένλ, δηάθνξα ζρνιηθά παξαπηψκαηα εθξίζεζαλ αλάινγα κε ηελ 

ζνβαξφηεηα θαη ηελ πξφζεζε ηνπ πηαίζαληνο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο 

παξνπζηάζηεθαλ κε ηελ κνξθή θαξηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έπξεπε λα 

αληηζηνηρήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ κε ην παξάπησκα θαη θαηφπηλ θαη νη 

ίδηνη θαινχληαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο αλάινγα κε ηελ ειθπζηηθφηεηα 

ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Αθνινχζεζε ζπλέληεπμε εκηδνκεκέλεο κνξθήο ζρεηηθά 

κε ηα αίηηα ηεο επηινγήο ηνπο. 

Οη πεηξακαηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη: 

Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απνδφζεηο παξαπησκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθφλησλ αλάινγα κε 

- ηε θσηνγξαθία (ειθπζηηθφηεηα απεηθνληδφκελνπ καζεηή) 

- ην θχιν ηνπ δηδάζθνληνο 



- ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπ δηδάζθνληνο 

- ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ν δηδάζθσλ 

-  ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ δηδάζθνληνο 

Σν „halo effect‟, παξαηεξήζεθε ζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ βαζκφ ζε φιεο ηηο 

παξακέηξππο ησλ ππνζέζεσλ. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: 

Halo effect, attributions, defensive attribution, αηηηαθή απφδνζε ζπκπεξηθνξάο, 

εμσηεξηθή εκθάληζε καζεηψλ, παξαπξσκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

 

 

1.ΕΘΑΓΩΓΗ 

χκθσλα κε ηηο άξξεηεο ζεσξίεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη άλζξσπνη εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο άιινπο βαζηδφκελνη ζε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

(Schneider, 1973). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγνχλ θνηλσληθά  ζηεξεφηππα, ηα 

νπνία απεπζχλνληαη ζηα άηνκα. Οη άλζξσπνη ζπρλά δηαηππψλνπλ θξίζεηο γηα ηνπο 

άιινπο έρνληαο σο βάζε ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο. Ο Brown (1986) πξφηεηλε φηη ηέηνηα 

ζπκπεξάζκαηα αθνινπζνχλ έλα ζηαζεξφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

έλα ζεηηθφ ραξαθξεξηζηηθφ ζπλεπάγεηαη ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα ελψ αληίζεηα έλα 

αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζπλεπάγεηαη αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα άιιεο ηδηφηεηεο ή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. 

Απηφ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ δειψλεη φηη ε πξψηε εληχπσζε πνπ δίλεη θάπνην 

άηνκν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ εληππψζεσλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά κε ην άηνκφ ηνπ. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο έιμεο ελφο αηφκνπ ζεσξείηε κία απφ ηηο πξψηεο 

παξαηεξήζεηο πνπ θάλνπκε γηα ηνπο άιινπο. Ζ θπζηθή έιμε απνηειεί ζέκα καθξάο 

ζπδήηεζεο αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ έρεη δηεμαρζεί ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα, 

εληάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. χκθσλα κε ηελ πξψηε, νη άλζξσπνη επεξεάδνληαη 

απφ ηε θπζηθή έιμε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθή άπνςε γηα θάπνην άηνκν 

(Dion, Berscheid & Walster, 1972; Clifford & Walster, 1973; Dion, 1972)  θαη 

ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε άπνςε ε θπζηθή έιμε ελφο αηφκνπ δελ επεξεάδεη 

θαζφινπηελ θξίζε ηνπο γηα ην άηνκν απηφ (Feingold, 1992; Eagly, Ashmore, 



Makhijiani & Longo, 1991). Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ θίλεηξν θαηά ηηο πξψηεο θάζεηο 

ηεο επηθνηλσλίαο ή δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ κε θάπνην άηνκν είλαη ε θπζηθή έιμε ηνπ 

άιινπ αηφκνπ. Ζ θπζηθή έιμε είλαη ηδηαίηεξα εμέρνλ ραξαθηεξηζηηθφ, ηφζν γηαηί 

είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο φζν θαη γηαηί επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ 

εληππψζεσλ, Δπηπιένλ, ε θπζηθή έιμε ελφο αηφκνπ ζπλβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

θνηλσληθή ηνπ εμέιημε. 

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζπρλά έρνπκε ζηεξεφηππα ζηελ θξίζε καο, 

εηδηθφηεξα έλα «θπζηθφ ζηεξεφηππν έιμεο». Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ θπζηθή έιμε 

δηαζέηνπλ έλα ηεξάζηην θνηλσληθφ πιενλέθηεκα ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ καο. Πξάγκαηη, 

νη άλζξσπνη απηνί αξέζνπλ πεξηζζφηεξν, είλαη πεξηζζφηεξν πεηζηηθνί, 

εμππεξεηνχληαη πην εχθνια απφ ηνπο άιινπο, θαη, γεληθφηεξα, ζεσξνχληαη φηη 

δηαζέηνπλ κεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο πξνζσπηθφηεηαο ( Cialdini, 1984). Απηφ ην 

πιενλέθηεκα νθείιεηαη ζην θαηλφκελν “halo effect”. Ζ επίδξαζε απηή πξνθχπηεη 

φηαλ έλα ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αηφκνπ, φπσο ε έιμε, ζεσξείηαη θπξίαξρν ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπλ νη άιινη ην άηνκν απηφ (Dion, Berscheid & Walster, 

1972). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θπζηθά θνηλσληθά ζηεξεφηππα ππνδειψλνπλ φηη ηα 

άηνκα κε θπζηθή έιμε δηαζέηνπλ πεξηζζφηαξα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε 

κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ κηθξφηεξε έιμε. 

Οη κεηα-αλαιχζεηο ησλ Feingold (1992) θαη  Eagly (1991), έδεημαλ φηη ε θπζηθή 

έιμε επηδξά ζηηο απνδφζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο, 

φηαλ δηαηππψλνπλ θξίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο ηθαλφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη 

φκνξθνη άλζξσπνη ζεσξνχληαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθνί, δεκνθηιείο, 

ραξνχκελνη θαη δηεθδηθεηηθνί ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ είλαη φκνξθνη. 

Πιήζνο εξεπλψλ ηνλίδνπλ φηη νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε 

εχλνηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχλ ειθπζηηθνχο ζε ζρέζε  κε απηνχο πνπ δελ 

ζεσξνχλ ειθπζηηθνχο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη απνδεηρζεί φηη ε θπζηθή έιμε 

επηδξά ζηελ αλακελφκελε θαη απηνλφεηε εθηέιεζε εξγαζίαο, ζηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνηλσληθά κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, 

έρεη απνδεηρζεί φηη ε θπζηθή έιμε ζπλδέεηαη κε ηελ ελεξγφ δξαζηεξηφηεηα, ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο έξγνπ, ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο 

(Lerner & Lerner, 1977), θαζψο θαη ηηο απνδφζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο (Felson, 1984). 

Οη επηδξάζεηο ηεο θπζηθήο έιμεο ζηελ απφδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη έληνλεο, 

εάλ θάλνπκε κηα επηζθφπεζε ζε φιεο ηηο φςεηο ησλ αλζξψπηλσλ αιιειεπηδξάζεσλ, 



απφ ηηο θνηλσληθέο ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, ηελ θνηλνληθν-νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ, νη έξεπλεο ζην 

ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Ψπρνινγίαο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ πςεινχ βαζκνχ θπζηθή έιμε θηα ηνπο βαζκνχο θνηλσληθφηεηαο, εμππλάδαο, 

επηηπρίαο θαη απηνεθ΄ηηκεζεο, ελφο αηφκνπ, ελψ αληίζεηα έρεη βξεζεί αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε φζνλ αθνξά ζηελ εηιηθξίληα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο (Feingold, 

1992; Jackson, Hunter & Hodge, 1995). Σα επξήκαηα απηά ηνλίδνπλ ηελ χπαξμε ελφο 

ζηεξεφηππνπ ζηε θπζηθή έιμε. ε ζρέζε κε απηφ, ν Cialdini (1995) ππνζηεξίδεη φηη 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ θπζηθή έιμε αζθνχλ επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ή αιιαγή ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, νη άλζξσπνη απηνί 

κπνξνχλ θαη απνθηνχλ εχθνια απηά πνπ ζέινπκ. ην πιάηζην απηφ, νη ειθπζηηθνί 

άλζξσπνη ηείλνπλ λα θαηέρνπλ πεξηζζφηεξν δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο, θεξδίδνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο επηηρηζκέλνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο (Essess & Webster, 1988), ηα άηνκα 

πνπ δελ είλαη ειθπζηηθά ζεσξνχληαη σο απεηιεηηθά. 

Τππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηεξεφηππνπ γηα ηε θπζηθή έιμε 

ίζσο λα παξνπζηάδνληαη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Ζ εμέηαζε 

ηεο  θνηλσληνκεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε κηα νκάδα παηδηψλ Νεπηαγσγείνπ απέδεημε 

φηη ην επίπεδν θπζηθήο έιμεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ ελειίθσλ, ζπλδέεηαη 

κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη δεκνθηιείο αλάκεζα ζηνπο νκειίθνπο ηνπο θαη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην θάζε λήπην εθδειψλεη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο νκειίθνπο ηνπ (Dion, Berscheid & Walster, 1971). 

Δκβαζχλνληαο ζε απηή ηε δηαπίζησζε, ε καξηπξία απηή δειψλεη φηη ην ζηεξεφηππν 

γηα ηε θπζηθή έιμε εθδειψλεηαη ζε έλα πξψηκν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. 

Παξφια απηά, νη παξάγνληεο πνπ δηακεζνιαβνχλ κέρξη ηελ εθδήισζε ηνπ δελ είλαη 

μεθάζαξνη. Πξάγκαηη, ππάξρνπλ πνιιέο παξεκβαιιφκελεο δηαδηθαζίεο. Γηα 

παξάδεηγκα,  ίζσο νη καζεηέο λεπηαθήο ειηθίαο έρνπλ ελζηεξληζηεί ην πνιηηηζκηθφ 

ζηεξεφηππν ησλ ελειίθσλ θαη παξαπνηνχλ ηελ αληίιεςε ησλ νκειίθσλ ηνπο ψζηε λα 

ηαηξηάδεη ζε απηφ ην ζηεξεφηππν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη 

ζε   ειθπζηηθνχο θαη κε ειθπζηηθνχο νκειίθνπο, ε νπνία πξνθχπηεη άκεζα απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ νη νκήιηθνη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη νη ελήιηθεο εθδειψλνπλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξεζε 

απέλαληη ζε ειθπζηηθά παηδηά, αθφκα θαη θάησ απφ ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ είλαη φκνηα (Dion, Berscheid & Walster, 1972). 



Παξφια απηά, είλαη αιεζνθαλέο, φηη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

παηδηνχ ίζσο λα επεξεάδνπλ θαη ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ελήιηθα γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηεο γλσζηηθήο ζπκθσλίαο, ηα άηνκα  

επηδηψθνπλ κηα ζπκπεξηθνξά ζπλεπή κε ηηο εληππψζεηο  πνπ έρνπλ νη άιινη γηα απηά. 

Ο Heider (1958) ππνζηήξημε φηη ε γλψζε ηνπ ραξαθηήξα ελφο αηφκνπίζσο επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππφινηπνη εξκελεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ίζσο ηειηθά 

λα εξκελεχνπκε ηηο πξάμεηο ελφο αηφκνπ θαη‟ έλα ηξφπν ζχκθσλσ κε ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο πξνζδνθίεο καο γηα ηηο πξνζσπηθέο δηαζέζεηο ηνπ αηφκνπαπηνχ. Δπνκέλσο, εάλ νη 

ελήιηθεο πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά πνπ δηαθέξνπλ ζηε  θπζηθή έιμε, εθδειψλνπλ 

δηαθνξεηηθά πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, απηέο νη πξνζδνθίεο ίζσο λα επεξεάδνπλ 

ηελ αμηνφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ειθπζηηθνχ ζε ζρέζε κε έλα κε ειθπζηηθφ 

παηδί. 

Λακβάλνληαο ππ‟νςε φια ηα πξνεγνχκελα, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνζέζεη 

φηη εάλ νη άλζξσπνη θαη εηδηθφηεξα νη ελήιηθεο αληαπνθξίλνληαη θαη θξίλνπλ ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο απφ ηελ εκθάληζή ηνπο, ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί ζα αληαπνθξίλνληαη 

θαη ζα κεηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά ηνπο ειθπζηηθνχο απφ ηνπο κε ειθπζηηθνχο 

καζεηέο ζηε ηάμε. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πηζαλφ ην ιηγφηεξν ειθπζηηθφ παηδί λα 

ζπκπεξηθέξεηαη σο ιηγφηεξν έμππλν, απιά θαη κφλν εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 

κεηαρεηξίδνληαη σο ηέηνην. 

Οη Clifford θαη Walster (1973), έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πα 

ειθπζηηθά παηδηά σο έμππλα θαη επηηπρεκέλα ζην ζρνιείν, πξάγκα ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη πεξαηηέξσ επηπηψζεηο αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο. 

Δπηπιένλ, ηα εκθαλίζηκα παηδηά ηα κεηαρεηξίδνληαη σο θνηλσληθά αλψηεξα, δηφηη ην 

θνηλσληθφ ζηεξεφηππν ππαγνξεχεη νη δεκνθηιείο άλζξσπνη λα είλαη εκθαλίζηκνη. 

Αληίζεηα, ηα παηδηά ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη δελ είλαη ειθπζηηθά ζπρλά ηα 

κεηαρεηξίδνληαη σο θνηλσληθά θαηψηεξα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά. Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο (Patzer, 1985, pp.57): «Δάλ 

νη εθπαηδεπηηθνί αλακέλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο καζεηέο 

ηνπο αλάινγα κε ηε θπζηθή ηνπο έιμε, νη καζεηέο εμειίζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο». Σν απνηέιεζκα είλαη πνιχ επλντθφ γηα 

εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ ένρπλ σξαία εμσηεξηθή εκθάληζε, αληίζεηα φκσο πνιχ 

δπζκελέο γηα φζνπο καζεηέο πζηεξνχλ ζηελ εμσηεξηθήηνπο εκθάληζε. Καη ζηηο δχν 

πηζαλέο πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα πξνζαξκφδνπληελ άπνςε πνπ έρνπλ γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο απηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο. Θα 



αιιάμνπλ αθφκα θαη ηνλ ηξφπν ληπζίκαηφο ηνπο. Έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ γηα ην „άηνκφ ηνπο. Σειηθά, φηαλ ε πξνζσπηθφηεηα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απφςεηο ησλ άιισλ, ν θχθινο επαλαιακβάλεηαη αδηάθνπα, 

έηζη ψζηε ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε δηακνξθψλνληαη δηαξθψο 

αλάινγα κε ηηο απφςεηο ησλ άιισλ γηα ην ραξαθηήξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ. 

ε έξεπλα ησλ Dion, Berscheid & Walster (1972), θνηηεηέο θνιιεγίνπ νη νπνίνη 

ζπνχδαδαλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ξσηήζεθαλ λα θξίλνπλ έλα παηδί, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο είραλ δηαβάζεη ηελ αμηνιφγεζε γηα ην καζεηή απηφ, ηελ νπνία είρε 

θάλεη πηζαλφηαηα ν δάζθαιφο ηνπ. Γηλφηαλ πεξηγξαθή κηαο άζρεκεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ παηδηνχ κε άζρεκν ηξφπν. ε θάζε πεξίπησζε επηζπλάπηνηαλ κηα θσηνγξαθία 

ελφο ειθπζηηθνχ ή κε ειθπζηηθνχ παηδηνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί ήηαλ 

ειθπζηηθφ, ε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά δηθαηνινγείην σο έλα αζπλήζηζην παξάπησκα 

θαη ν καζεηήο δελ θξηλφηαλ απζηεξά. Σν κε ειθπζηηθφ παηδί, αληίζεηα, θαηεγνξείην 

γηα ην παξάπησκα θαη ε θαθή ζπκπεξηθνξά ζεσξείην φηη ραξαθηήξηδε ην 

ζπγθεθξηκέλν παηδί. χκθσλα κε απηή ηελ έξεπλα, έλα ζνβαξφ παξάπησκα ελφο 

ειθπζηηθνχ παηδηνχ ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα αληηκεησπηζηεί σο κία ρξφληα 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ελφο κε ειθπζηηθνχ 

παηδηνχ. Δπηπιένλ, ηα ππνθείκελα αμηνιφγεζαλ ηα ειθπζηηθά παηδηά ηα νπνία 

δηέπξαμαλ θάπνην παξάπησκασο πην εηιηθξηλή θαη πην επράξηζηα απφ φηη ηα κε 

ειθπζηηθά παηδηά. 

Με βάζε φια φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ην ζηεξεφηππν γηα ηε θπζηθή 

έιμε ππάξρεη αθφκα θαη αλάκεζα ζηα παηδηά Νεπηαγσγίνπ. χκθσλα κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο, ε επίδξαζή ηνπ ζηηο αληηιήςεηο ελφο αηφκνπ είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο. Απφ ηελ άιιε, άιινη εξεπλεηέο αξγφηεξα έδεζμαλ φηη ε επίδξαζε 

ηνπ ζηεξεφηππνπ γηα ηε θπζηθή έιμε  δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή φπσο ππνζηεξίρζεθε 

παιαηφηεξα. Οη κεηα-αλαιχζεηο ησλ Eagly, Ashmore, Makhijani & Longo (1991), 

ζχκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο, δείρλνπλφηη ην ζηεξεφηππν γηα ηε θπζηθή έιμε δελ έρεη 

ηφζν ηζρπξή επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ φζν δειψλεηε γλσζηή ζχληνκε 

θξάζε «φηη είλαη φκνξθν είλαη θαιφ». Παξφηη ηα ππνθείκελα απηψλ ησλ εξεπλψλ 

απνδίδνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη πεξηζζφηεξα 

απνηειέζκαηα κηαο επηηπρνχο δσήο ζε ειθπζηηθνχο, παξά ζε κε ειθπζηηθνχο 

ζηφρνπο, ν κέζνο φξνο ηεο επίδξαζεο ηεο παξαπάλσ θξάζεο ήηαλ κέηξηνο θαη ην 

είδνο ηεο επίδξαζεο δηέθεξε ζεκαληηθά απφ έξεπλα ζε έξεπλα. Οη δηαθνξέο ζηηο 



αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ γηα ειθπζηηθνχο θαη κε ειθπζηηθνχο ζηφρνπο ήηαλ 

κεγαιχηεξεο ζε δείθηεο γηα θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, κέηξηεο γηα ηε δπλακηθφηεηα, 

πξνζαξκνγή θαη πλεπκαηηθή ηκαλφηεηα. Αληίζεηα, ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή φζνλ αθνξά 

ζηελ ηηκηφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Δπίζεο, ε δχλακε ηνπ 

ζηεξεφηππνπ ηεο θπζηθήο έιμεο, σο κηαο κεηαβιεηήο άιισλ ραξαθηηξηζηηθψλ 

εξεπλψλ, πνηθίιε ζεκαληηθά ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο χπαξμεο εμαηνκηθεπκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε κεηα-αλαιπζε εμεηάδεη ηα επξήκαηα ζε δχν ζρεηηθέο πεξηνρέο: 

πεηξακαηηθή έξεπλα γηα ην ζηεξεφηππν ηεο θπζηθήο έιμεο θαη έξεπλεο ζπζρέηηζεο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ζπλδένληα κε ηε θπζηθή έιμε. χκθσλα κε ηελ 

πεηξακαηηθή ινγνηερλία, νη άλζξσπνη κε θπζηθή έιμε ζεσξνχληαη σο πην θνηλσληθνί, 

θπξηαξρηθνί, ζεμνπαιηθά ζεξκνί, πλεπλαηηθά πγηείο, έμππλνη θαη θνηλσληθά επηδέμηνη 

ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ θπζηθή έιμε. Παξφια απηά, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ινγνηερλία, ππάξρνπλ γεληθά αζήκαληεο ζρέζηεο αλάκεζα 

ζηε θπζηθή έιμε, ηα κέηξα πξνζσπηθφηεηαο θαη ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα, αλ θαη νη 

άλζξσπνη πνπ ήηαλ εκθαλίζεκνη ήηαλ ιηγφηεξν κνλαρηθνί, κε ιηγφηεξν άγρνο, 

πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο, κε πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη κε πεξηζζφηεξεο 

ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε ειθπζηηθνχο αλζξψπνπο. 

πλεπψο, ην ζηεξεφηππν ηεο θπζηθήο εκθάληζεο έρεη πεξηνξηζκέλε αθξίβεηα. Οη 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε νκνξθηά δελ ζπλδέεηαη κε αληηθεηκεληθά κέηξα φζνλ αθνξά 

ηελ εμππλάδα, πξνζσπηθφηεηα, πξνζαξκνγή ή απηνεθηίκεζε. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, 

θαίλεηαη φηη νη δεκνθηιείο αληηιήςεηο κεγεζχλνπλ ην κέγεζνο ησλ πξαγκαηηθψλ 

γεγνλφησλ (Feingold, 1992b). Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε θχζε ηνπ 

ζηεξεφηππνπ εμαξηάηαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο πεξί «θαινχ». Σειηθά, 

άληξεο θαη γπλαίθεο έρνπλ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά ζρήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έιμε πνπ 

αζθεί ην αληίζεην θχιν. Σν γέλνο θάπνηνπ δειψλεη ηνλ ηχπν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ ζα θάλεη γηα ην άιιν άηνκν, θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν άιινο ζα δεη ηε δηθή ηνπο έιμε 

(Cialdini, 1984). 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά εάλ ην ζηεξεφηππν θπζηθήο έιμεο ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο θξίζεηοεθπαηδεπηηθψλφζνλ αθνξά ζηηο απνδφζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

φηαλ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ έλα παηδί ην νπνίν έρεη δηαπξάμεη έλα κέηξην ή 

ζνβαξφ παξάπησκα. Σφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο είλαη ε Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ζε 

απηή ηελ έξεπλα, ππνζέζακε φηη νη ελήιηθεο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχζαλ έλα 

ζηεξεφηππν παξφκνην κε απηφ πνπ είραλ νη άιινη ελήιηθεο. Δάλ ζπκβαίλεη απηφ, , νη 



εθπεηδεπηηηθνί ζα αλακέλνπλ νη καζεηέο ηνπο κε θπζηθή έιμε λα εθδειψλνπλ κηα 

πεξηζζφηεξν θνηλσληθά επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο νη νπνίνη 

δε δηαζέηνπλ ηε θπζηθή έιμε. Ζ γλψζε ηνπ φηη έλα ειθπζηηθφ παηδί έρεη δηαπξάμεη 

κηα βιαβεξή πξάμε είλαη αζπλεπήο κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη πεηξακαηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη: 

Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απνδφζεηο παξαπησκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθφλησλ αλάινγα κε  

- ηελ θσηνγξαθία (ειθπζηηθφηεηα απεηθνληδφκελνπ καζεηή) 

- ην θχιν ηνπ δηδάζθνληνο 

- ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπ δηδάζθνληνο 

- ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ν δηδάζθσλ 

- ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ δηδάζθνληνο 

 

 

2.      ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΘΑ 

2.1 ηαηιζηικέρ Σεσνικέρ 

 

Σν  πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ήηαλ ην SPSS (έθδνζε 10). Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη :  ε ειηθία κε ηξία 

επίπεδα (25-35, 36-46, 47-68), ην θχιν κε δχν επίπεδα (άλδξαο/γπλαίθα), ην 

επάγγεικα κε δχν επίπεδα (εθπαηδεπηηθφο ζε δεκνηηθφ ζρνιείν, εθπαηδεπηηθφο ζε  

γπκλάζην θαη ιχθεην), ην επίπεδν ζπνπδψλ (2 έηε/4 έηε) θαη ηα ρξφληα δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο κε 3 επίπεδα (1-10, 11-20. 21-40). 

 

2.2. Δείγμα- ςμμεηέσονηερ  

ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο έιαβαλ κέξνο εηθνζηπέληε  «αμηνινγεηέο» ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, πνπ απεηθνλίδνληαλ ζηηο θσηνγξαθίεο. 

Αξρηθά, θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο, ζπκκεηείραλ ελελήληα δηδάζθνληεο εθ 

ησλ νπνίσλ ηειηθά επειέγεζαλ νγδφληα δχν δεδνκέλνπ φηη νη νθηψ θαηάιαβαλ ηνλ 

πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηνπ πεηξάκαηνο. Απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο 43 ήηαλ γπλαίθεο θαη 

39 άλδξεο. Οη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο επειέγεζαλ ηπραία απφ ζρνιεία ησλ 

Αζελψλ. Οθηψ πξνέξρνληαλ απφ ζρνιεία ηεο Ληβαδεηάο, ηξεηο απφ ηε Λεπθάδα θαη 

δχν απφ ηνλ Πχξγν. Σα ζρνιεία επίζεο επειέγεζαλ κε θπξηφηεξν θξηηήξην ηε 



δπλαηφηεαη πξφζβαζήο καο ζε απηά θαη ηεβ εμαζθάιηζε άδεηαο απφ ηνλ δηεπζπληή 

θαη ηνπο δηδάζθνληεο. 

 

2.3  Τλικά / Μέζα 

Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο, 29 θσηνγξαθίεο λέσλ παηδηψλ, ειηθίαο 4 έσο 5 ½ 

, παξνπζηάζηεθαλ ζε ηπραίνπο αμηνινγεηέο. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ήηαλ 21 x  15 cm θαη 

νη θσηνγξαθίεο ήηαλ έγρξσκεο. Απηέο νη θσηνγξαθίεο βγήθαλ κε άδεηα απφ ηε 

δηεχζπλζε ελφο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (39
ν
 Γ.. Αζελψλ) θαη απφ έλα λεπηαγσγείν (1

ν
 

Γ.Ν. Αζελψλ). Μεηά απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηέζζεξηο θσηνγξαθίεο 

επηιέρζεθαλ κε ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησλ. Μία απφ απηέο πεξηειάκβαλε 

κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ παηδηνχ θαη ε άιιε πεξηειάκβαλε ην άλσ 

κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ. Οη δχν άιιεο ήηαλ νιφζσκεο θσηνγξαθίεο. ¨Οια ηα 

παηδηά ζηηο θσηνγξαθίεο ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο. 

Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα κεηξήζεη ην „halo effect‟. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκκεηέρνληα 

(θχιν, ειηθία, επάγγεικα, κνξθσηηθφ επίπεδν θαη έηε δηδαζθαιίαο) θαη δχν 

εξσηήζεηο: 

1. Ονόμαζε μεπικά από ηα παπαπηώμαηα ηα οποία ζςμβαίνοςν με μεγαλύηεπη 

ζςσνόηηηα μέζα ζηη ηάξη ζος. 

2. Πώρ καηοπθώνειρ να διοπθώνειρ αςηού ηη είδοςρ ηη ζςμπεπιθοπά; 

Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νηνδεγίεο, νη νπνίεο δηαβάδνληαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θαζψο θαη νη θάξηεο κε ηηο ηζηνξίεο θιηκαθνχκελεο παξαπησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(απφ ήπην κέρξη πην ζνβαξφ) θαη νη θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ. Οη θάξηεο 

δηαβάζηεθαλ ζε 20 δαζθάινπο, νη νπνίνη επηζήκαλαλ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

παξαπηψκαηνο, αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπο. Οη θάξηεο ήηαλ νη εμήο: 

 

Κάρτα Α 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Εσγξαθηθήο, ν δάζθαινο εηδνπνηείηαη απφ ην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα παξεπξεζεί ζην γξαθείν ηνπ γηα δέθα ιεπηά΄Ο δάζθαινο 

αθήλεη ηε πφξηα ηεο ηάμεο αλνηθηή έηζη ψζηε λα έρεη κηα αθνπζηηθή επαθή απφ ην 

γξαθείν ηνπ δηεπζπληή πνπ είλαη δίπια. ¨Δλαο καζεηήο ζεθψλεηαη, θαηεπζχλεηαη πξνο 

ην παξάζπξν θαη κε έλα καξθαδφξν γξάθεη ζην ηδάκη, ην νπνίν κεηά είλαη δχζθνιν 

λα θαζαξηζηεί. 

 



Κάρτα Β 

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γπκλαζηηθήο, ηα παηδηά ηξέρνπλ ζηε βξχζε λα πηνπλ 

λεξφ. Έλα απφ ηα παηδηά αλνίγεη ηε βξχζε επίηεδεο δπλαηά κε απνηέιεζκα λα βξαρεί 

πνιχ ην δηπιαλφ ηνπ παηδί, ην νπνίν αξρίδεη λα θιαίεη. 

 

Κάρτα Γ 

Σν θνπδνχλη ζεκαίλεη ην ηέινο ηεο δεχηεξεο ψξαο. Σα παηδηά θαηεπζχλνληαη ζηελ 

απιή. Έλα απφ απηά θξχβεηαη θάησ απφ ηηο ζθάιεο , κε ζθνπφ λα επηζηξέςεη θξπθά 

ζηε ηάμε. Αθνχ βεβαησζεί φηη ν δηάδξνκνο ηνπ νξφθνπ είλαη άδεηνο, εηζέξρεηαη ζηελ 

ηάμε. Κιέηλεη ηελ πφξηα θαη πεηάεη κηα πέηξα πνπ είρε απφ πξηλ καδί ηνπ ζην 

παξάζπξν, ην νπνίν ζπάεη. 

 

Κάρτα Γ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιέηκκαηνο δχν παηδηά ζπλαγσλίδνληαη γηα ην πην ζα θηάζεη 

πξψην ζηε βξχζε. Σν παηδί πνπ έραζε ζπξψρλεη ηνλ ληθεηή ελψ απηφο πίλεη λεξφ, κε 

απνηέιεζκα απηφο λα ηξαπκαηηζηεί ζην άλσ ρείινο θαη λα αηκνξξαγήζεη. Σν παηδί 

κεηαθέξεηαη κε αζζελνθφξν ζην λνζνθνκείν γηα ξάκκαηα. 

 

 

 

3. ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ 

ηάδιο Ππώηο- ΑξιολόγηζηΦωηογπαθιών. 

 

Σν πξψην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αθνξνχζε ζηελ επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ 

παηδηψλ θαη ζηε θαηάηαμή ηνπο ζε κία θιίκαθα « ειθπζηηθφηεηαο». 25 αμηνινγεηέο 

(12 γπλαίθεο θαη 13 άδηξεο), ειηθίαο 18 έσο 59 εηψλ, επηιέρζεθαλ ηπραία 

πξνθεηκέλνπ λα βαζκνινγήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο αλαθνξηθά κε ηελ ειθπζηηθφηεηα 

ησλ παηδηψλ πνπ απεηθφληδαλ. Ζ επηινγή ησλ αμηνινγεηψλ έγηλε απφ ηνλ ηειεθσληθφ 

θαηάινγν επηιέγσληαο θάζε δέθαην φλνκα. Αθνινχζσο, ειεγρφηαλ ε ειηθία ηνπ 

πηζαλνχ ζπκκεηέρνληα έηζη ψζηε θάζε ειηθηαθή νκάδα (16-24, 25-32, 33-40, 41-48, 

49-56) λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ πέληε άηνκα. ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, 

ππνινγίζηεθε ε εζσηεξηθή αμηνπηζηία θαη ε ζπκθσλία ησλ θξίζεσλ ησλ αμηνινγεηψλ 

κε ηε κέζνδν ζπζρέηηζεο Spearman (επεηδή ηα δεδνκέλα ήηαλ ζε δηάηαμε). Πξνέθπςε 

rs=0,67, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη κεγάιν βαζκφ αμηνπηζηίαο (significance= 0,000). 



Οη πεξηζζφηεξννη απφ ηνπο αμηνινγεηέο ήηαλ γνλείο κηθξψλ παηδηψλ, επνκέλσο ήηαλ 

ζπλεζηζκέλνη ζηα παηδηθά πξφζσπα. Έλαο αξλήζεθε κα ζπλερίζεη ζηε δηαδηθαζία θαη 

άιινη δχν ήηαλ επηθπιαθηηθνί γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, νη βαζκνινγεηέο 

θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ηνπο κηθξνχο καζεηέο θαη 

λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ παηδησλ 

ζηηο θσηνγξαθίεο. Σειηθά, πξνέθπςε κία θιίκαθα κε δηαβαζκίζεηο απφ ην 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ παηδί ζην πην «αληηπαζεηηθφ» παηδί. Ζ αηηηνινγία ησλ 

θξίζεσλ απηψλ ζπδεηήζεθε κε ηνπο αμηνινγεηέο θαη ηνπο εξεπλεηέο. Οη αμηνινγεηέο 

θαηέηαμαλ ηηο 29 θσηνγξαθίεο κηθξψλ παηδηψλ, κε θξηηήξην ην πνην παηδί ηνπο 

θάλεθε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ.  

Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο, δχν θσηνγξαθίεο επηιέρηεθαλ κε ηα 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά θαη δχν κε ηα ιηγφηεξν ειθπζηηθά παηδηά, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξγφηεξα ζηελ θπξίσο έξεπλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 ηάδιο Δεύηεπο- ςζσέηιζη παπαπηωμαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ με εξωηεπική 

εμθάνιζη 

 

Οη δηδιαζθνληεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο πξνέξρνληαλ απφ 

ηα ζρνιεία ηεο Νίθαηαο, Αηγάιεσ, ηελ Λεφληεην, ην Βαξβάθεην, ην !ν Γ.. Ληβαδεηάο, 

θαζψο θαη απφ δαζθάινπο ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ. 

Κάζε δηδάζθσλ θιήζεθε λα εηζέιζεη ζε έλα δσκάηην παξαρσξεκέλν απφ ηνλ 

δηεπζπληή, θαη επηιεγκέλν θαηάιιεια, έηζη ψζηε λα είλαη ειεχζεξν απφ ζφξπβν θα 

άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ απηνζπγθέληξσζε. Σν 

δσκάηην πεξηειάκβαλε έλα γξαθείν θαη δχν θαξέθιεο. 

Δπεηδή απνθξππηφηαλ ν πξαγκαηηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο, αξρηθά αλαθεξφηαλ ζηνλ 

δηδάζθνληα φηη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζνλ νη 

δηθαηνινγίεο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ ηα παηδηά κεηά απφ θάπνην παξάπησκα 

επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο , φπσο ην ζρνιηθφ ή νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην 

θχιν, ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ, νη θνηλσληθέο θαηαβνιέο ηνπ, θ.α. 

Δλεκεξψλνληαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα ήηαλ δηάξθεηαο είθνζη ιεπηψλ, αιιά φηη 

απηή ζα ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ παηδαγσγηθήο 

θχζεσο. 



 Έπεηηα απφ απηήλ ηελ εηζαγσγηθή ζπδήηεζε, νη δάζθαινη θαινχληαλ λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηή, δίλνληαο ηνπο ηελ επρέξεηα λα δεηνχλ ηπρφλ 

δηεπθξηλήζεηο. 

Σα αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, επάγγεικα, κνξθσηηθφ επίπεδν, έηε 

δηδαζθαιίαο) ζπκπιεξψλνληαλ θαη θαηαγξάθνληαλ νη απαληήζεηο ηνπο ζην 

εξεπλεηηθφ θχιιν. 

ηε ζπλέρεηα, δίλνληαλ έλαο θάθεινο πνπ πεξηείρε ηηο ηέζζεξηο θάξηεο κε ηα ζελάξηα 

παξαπησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο παηδηνχ. Ο δάζθαινο θαινχληαλ λα δηαβάζεη ηα 

ζελάξηα απηά θαη λα ηα θαηαηάμεη αλάινγα κε ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηνπ 

παξαπηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ δηθή ηνπ γλψκε. 

Αθνινχζσο, δίλνληαλ έλαο δεχηεξνο θάθεινο , ν νπνίνο πεξηείρε ηηο ηέζζεξηο 

θσηνγξαθίεο παηδηψλ (δχν αγνξηψλ θαη δχν θνξηηζηψλ) πνπ είραλ επηιεγεί ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε ηεο έξεπλαο. Ο δάζθαινο θαινχληαλ λα απαληήζεη κε βάζε ηε 

δηαίζζεζή ηνπ, ζην εξψηεκα: «Πνηφ παηδί απφ απηά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο  πηζηεχεηε φηη επζχλεηαη γηα θάζε παξάπησκα;». 

Δπηηξεπφηαλ λα απνδνζεί έλα παξάπησκα ζε θάζε παηδί. Ζ αληηζηνίρεζε ηεο θάζε 

θάξηαο παξαπησκαηηθνχ ζελαξίνπ κε θάζε θσηνγξαθία καζεηή θαηαρσξνχληαλ ζην 

εξεπλεηηθφ θχιιν. 

Δπαθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά κε ζθνπφ λα 

δηαζθεδαζηνχλ νη ακθηβνιίεο ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηελ επηινγή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη 

ηα θξηηήξηα απφδνζεο ηεο παξαπησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ θαζαξά δηαηζζεηηθά 

θαη ραξαθηεξνινγηθά. 

Ζ ηειεπηαία απαίηεζε απφ ηνπο δαζθάινπο ήηαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο 

ησλ παηδηψλ κε βάζε ηνλ βαζκφ ειθπζηηθφηεηαο ηνπ θαζελφο, θαη ζχκθσλα κε ηα 

ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ηνπ δαζθάινπ. ην ζεκείν απηφ, φζνη δάζθαινη 

αληηιακβάλνληαλ ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο ζπλέρηδαλ ηελ δηαδηθαζία, αιιά 

ηα δεδνκέλα ηνπο δελ αλαιχνληαλ ζηαηηζηηθά. Εεηήζεθε κηα αηηηνιφγεζε ηεο 

επηινγήο ηνπο απαληψληαο ζην εξψηεκα : « Με πνφ θξηηήξην επηιέμαηε ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θαξηψλ;» Οη απαληήζεηο ηνπ επίζεο θαηαγξάθεθαλ ζην εξεπλεηηθφ 

θχιιν. 

ε απηφ ην ζεκείν νη 82 δάζθαινη ελεκεξψλνληαλ γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, πνπ ήηαλ ε δηαπίζησζε γηα ην αλ ππάξρνπλ ζηεξεφηππα κεηαμχ ησλ 

ειιήλσλ δαζθάισλ, αλαθνξηθά κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ελφο παηδηνχ. 

Πιεξνθνξνχληαλ γηα ην πείξακα ηεο Dion (1972), ην νπνίν απέδεημε φηη ην 



ζηεξεφηππν « φηη είλαη φκνξθν είλαη θαη θαιφ» πθίζηαηαη, φζνλ αθνξά ζε παηδηά πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ θάπνην παξάπησκα. Σνπο δφζεθε αληίγξαθν ηεο έξεπλαο απηήο. 

Αθνινπζνχζε ζπδήηεζεκεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ θάζε δαζθάινπ ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε ηνπ „halo effect‟ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

γεληθφηεξα. Δδψ νη δηδάζθνληεο ελζαξξχλνληαλ λα αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.  

Δπραξηζηνχζακε ηνπο δαζθάινπο γηα ηελ ππνκηλή θαη ζπκβνιή ηνπο, θαη ηνπο 

δηλφηαλ ε ππφζρεζε φηη ζα ειάκβαλαλ έλα αληίγξαθν ηεο έξεπλαο φηαλ απηή ζα 

νινθιεξψλνληαλ. Όινη εμέθξαζαλ ελδηαθέξνλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

4. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Σα ζηαηηζηηθά ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ θαη ε 

θαηαλνκή x
2    

, δεδνκέλνπ φηη ζέιακε λα ειέγμνπκε θαηά πφζνλ ππήξρε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ ζπζρεηίζεσλ θσηνγξαθίαο παξαπηψκαηνο, 

αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ θσηνγξαθία θαη ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο  ηνπ 

δηδάζθνληνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε ζπλνπηηθά ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα: 

 

Μεηαβληηέρ Δείκηηρ  x
2
 df ηαη.ζημανηικόηηηα 

Παξάπησκα/ειθπζηηθφηεηα 99,912 9 <0,01 

Φχιν δηδάζθνληνο  

Άληξεο 22,459 9 <0,05 

Γπλαίθεο 69,673 9 <0,01 

Μνξθσηηθφ επίπεδν  

2 ρξφληα 26,057 9 <0,05 

4 ρξφληα 83,580 9 <0,01 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο  

Α/ζκηα 75,511 9 <0,01 

Β/ζκηα 20,596 9 <0,05 

Γηδαθηηθή Δκπεηξία  

1-10 έηε 77,348 9 <0,01 

11-20 έηε 21,489 9 <0,05 

21-40 έηε 18,056 9 <0,05 

    



    

    

    

 

 

 

 

 

 

5. ΤΖΗΣΗΗ 

 

Ζ ζεσξία ζηεξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φηη δειαδή ππάξρνπλ 

ζηεξεφηππα φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ελφο αηφκνπ θαη ηελ έιμε πνπ απηφ 

αζθεφ, (Dion, Bersheid & Walster, 1972; Clifford & Walster, 1973; Dion, 1972) φπσο 

θάλεθε ζηελ έξεπλα καο κε δείγκα εθπαηδεπηηθνχο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  δείρλνπλ κηα ηάζε λα ζεσξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί σο ππεχζπλν γηα ην ειαθξχ παξάπησκα έλα «ειθπζηηθφ» παηδί ελψ γηα 

ην ζνβαξφ παξάπησκα έλα «κε ειθπζηηθφ» παηδί. Καηά ζπλέπεηα, θάηη ηέηνην 

δειψλεη φηη νη δάζθαινη ζεσξνχλ φηη ηα ειθπζηηθά παηδηά δηαζέηνπλ ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δελ 

ζεσξνχλ φηη απηά ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηαπξάμεη έλα ζνβαξφ 

παξάπησκα (Patzer, 1985). 

χκθσλα κε ηνπο Dion, Bersheid & Walster (1972), κηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ζηεξεφηππνπ είλαη φηη νη ελήιηθεο αιιά θαη ηα παηδηά πξνηνχ πάλε 

αθφκα ζρνιείν έρνπλ πηνζεηήζεη έλα πνιηηηζκηθφ ζηεξεφηππν, ην νπνίν δειψλεη φηη 

ηα ειθπζηηθά άηνκα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα  επηζπκεηά θαη θνηλσληθά απνδεθηά 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη Lerner & Lerner (1977), βξήθαλ φηη ε θπζηθή 

έιμε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Δπίζεο, ζε κία έξεπλα ησλ Clifford & Walster, (1973), νη δάζθαινη  αληηιακβάλνληαη 

ηνπο ειθπζηηθνχο καζεηέο  σο πην έμππλνπο θαη επηηπρεκέλνπο ζην ζρνιείν θαη 

κάιηζηα κεηαρεηξίδνληαη ηα παηδηά απηά επλντθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα κε ειθπζηηθά 

παηδηά. 



Δπίζεο, κία άιιε πηζαλή εμήγεζε ίζσο είλαη φηη νη θνηλσλία είλαη ππεχζπλε γηα 

απηνχ ηνπ είδνπο ζηεξενηχπσλ, δηφηη ππαγνξεχεη φηη νη δεκνθηιείο, πινχζηνη, 

επηηπρεκέλνη, γελλαηφδσξνη, έμππλνη θαη θνηλσληθά επηδέμηνη άλζξσπνη έηλαη 

ζπλήζσο εκθαλίζηκνη (Clifford & Walster, 1973). Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο 

εθηηκήζεηο ησλ δαζθάισλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη άλδξεο 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο ππεχζπλν γηα ην ζνβαξφ παξάπησκα ην «κε ειθπζηηθφ 

αγφξη», ελψ νη γπλαίθεο εθπαηδεπηθνί ζεσξνχλ σο ππέπζπλν γηα ην ζνβαξφ 

παξάπησκα ην «κε ειθπζηηθφ θνξίηζη». Καη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζεσξνχλ ην 

«ειθπζηηθφ θνξίηζη» σο ππεχζπλν γηα ην ειαθξχ παξάπησκα. Απηή ε δηαθνξά ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά ζρήκαηα ζρεηηθά κε απηφ πνπ ζεσξνχλ θπζηθή έιμε φζνλ 

αθνξά ην αληίζεην θχιν. Έηζη, ην θχιν ελφο αηφκνπ θαζνξίδεη ην είδνο ησλ αηηηαθψλ 

απνδφζεσλ πνπ ζα εθθξάζεη γηα θάπνην άιιν άηνκν (Cialdini, 1984). ε γεληθέο 

γξακκέο, ηα αγφξηα ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν ηθαλά λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά κε 

απνδεθηέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο απφ φηη ηα θνξίηζηα. Απηφ ζπήζσο θαιιηεξγείηαη 

απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο ξφινπο ζρεηηθά κε ην θχιν πνπ ζεζκνζεηεί ε θνηλσλία. ην 

πιαίζηα απηφ ηα θνξίηζηα ζεσξείηαη φηη επηδεηθλχνπλ θνηλσληθά απνδεθηέο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο, ελψ ηα αγφξηα ζεσξνχληαη πην δξαζηήξηα θαη ηθαλά λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε κε απνδεθηέο θνηλσληθά κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηηο νπνίεο νη γνλείο θαη θπξίσο ην 

πξφηππν ηνπ παηέξα εληζρχεη. 

Παξφηη ζεσξείηαη φηη νη άλδξεο θαζψο θαη νη γπλαίθεο, ζα ζεσξνχζαλ πην ζπρλά 

ππεχζπλα ηα αγφξηα , θαη κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε δηάπξαμεο ζνβαξφηεξσλ 

παξαπησκάησλ, θάηη ηέηνην δελ βξέζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σα θνξίηζηα 

ζεσξνχληαη εμίζνπ ππεχζπλα κε ηα αγφξηα λα έρνπλ δηαπξάμεη έλα ζνβαξφ 

παξάπησκα. 

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ δαζθάινπ, είηε έρεη 2 ή 4 έηε 

ζπνπδψλ, δελ παίδεη ξφιν ζηηο εθηηκήζεηο πνπ εμέθξαζαλ. Καη νη δχν θαηεγνξίεο 

δαζθάισλ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο απνδ΄‟νζεηο φηαλ αμηνινγνχλ ην ίδην 

παξάπησκα γηα έλαλ ειθπζηηθφ ή κε ειθπζηηθφ καζεηή. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

    

 



 


