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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας µελέτης, ήταν να διερευνηθεί η σχέση 

εσωτερικευµένων ψυχιατρικών συµπτωµάτων, όπως αντιπροσωπεύεται από την 

αναγνωστική επίδοση σε µαθητές της ∆’ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου (86 αγόρια, 92 

κορίτσια). Στα πλαίσια της µελέτης, έγινε εκτίµηση αναγνωστικής ικανότητας, 

αναφορικά µε την ικανότητα αναγνώρισης λέξεων, αναγνωστική ευχέρεια και 

κατανόηση κειµένου και στη συνέχεια ανιχνεύθηκε η ύπαρξη εσωτερικευµένων 

συµπτωµάτων µε ειδικές κλίµακες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι η ικανότητα 

προσληπτικού λεξιλογίου, η λεκτική νοηµοσύνη, κοινωνική ανησυχία και η 

ανηδονία, επηρεάζουν την επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση κειµένου. 

Επιπλέον, η κοινωνική ανησυχία φάνηκε να διαµορφώνεται  από την πρακτική 

νοηµοσύνη. 
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Εισαγωγή 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες, που εµφανίζονται στο 5-10% του πληθυσµού, 

περιλαµβάνουν τη ∆ιαταραχή της Ανάγνωσης (δυσλεξία), την Αναπτυξιακή 

∆ιαταραχή των Μαθηµατικών (δυσαριθµησία), ∆ιαταραχές της Γραπτής Έκφρασης 

(δυσγραφία) και Μη λεκτικές Μαθησιακές ∆ιαταραχές. Η πλειοψηφία των ορισµών 

του DSM-IV για τις Μαθησιακές ∆υσκολίες, έχουν 3 κοινά χαρακτηριστικά.  

1) Η ικανότητα όπως µετριέται µε ατοµικά χορηγούµενες σταθµισµένες 

δοκιµασίες, είναι σηµαντικά κάτω από την αναµενόµενη, δεδοµένης της 

χρονολογικής ηλικίας του ατόµου, της µετρηµένης του νοηµοσύνης και της 

κατάλληλης για την ηλικία του εκπαίδευσης. 

2) Η διαταραχή παρεµποδίζει σηµαντικά τη σχολική επίδοση ή 

δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής, που απαιτούν αναγνωστικές δεξιότητες. 

3) Αν εκδηλωθεί κάποιο αισθητηριακό έλλειµµα, οι  αναγνωστικές δυσκολίες 

ξεπερνούν αυτές που συνήθως συνδέονται µε αυτό (Μάνος, 1997). 

Σύµφωνα µε την Interagency Committee on Learning Disabilities, ο 

επιπολασµός των µαθησιακών δυσκολιών ποικίλει από 5-7.5% του αµερικανικού 

πληθυσµού. Η ∆ιαταραχή της Ανάγνωσης που ονοµάζεται επίσης και δυσλεξία, είναι 

η πιο κοινή και η πιο καλά µελετηµένη µαθησιακή δυσκολία και καλύπτουν σχεδόν 

το 80% των Μ∆ (Aaron & Joshi, 1992, in Shaywitz et al., 1990). Περίπου το 3-5% 

των παιδιών σχολικής ηλικίας, διαγιγνώσκονται µε ∆ιαταραχή Ελαττωµατικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας (∆ΕΠ-Υ) (American Psychiatric Association, 1994). 

Το ποσοστό συννοσηρότητας της ∆ΕΠ-Υ µε την ∆ιαταραχή της Ανάγνωσης 

κυµαίνεται από 10-45% (Aaron et al., 2002).  

Η ∆ιαταραχή της Ανάγνωσης χαρακτηρίζεται κυρίως από έλλειµµα στην 

φωνολογική επεξεργασία και όχι από συνολικό οπτικο-χωρικό έλλειµµα. Έτσι, τα 

παιδιά µε ∆ιαταραχή της Ανάγνωσης δεν εµφανίζουν δυσκολία στην οπτική 

αναγνώριση γραµµάτων ή λέξεων, αλλά παρουσιάζουν δυσκολία αναγνώρισης 

γραµµάτων και συνδυασµών γραµµάτων, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 

ήχους. Η αποκωδικοποίηση-κατανόηση είναι φτωχή και η προφορά των λέξεων 

καθίσταται δύσκολη. Βασίζονται πολύ στην οπτική αντίληψη των λέξεων, 

αποστηθίζοντας την µορφή τους, οδηγώντας έτσι συχνά σε σφάλµατα. Επίσης, 

παρουσιάζουν αδυναµία στην προφορά ψευδολέξεων. Οι συνολικές υποδεκτικές και 

εκφραστικές γλωσσικές δεξιότητες είναι άθικτες, αλλά επιδεικνύουν λεπτά 

ελλείµµατα στην καθοµιλουµένη. Παρουσιάζουν επιβράδυνση στην εκµάθηση του 
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αλφάβητου, πρώιµα ελλείµµατα της άρθρωσης, κοπιαστική ονοµασία αντικειµένων, 

καθώς επίσης δυσκολία στη µνηµόνευση λεκτικών ακολουθιών (Pennington, 1991, in 

Willcutt & Pennington, 2000). Οι περισσότεροι µαθητές που παρουσιάζουν στο τέλος 

της πρώτης ή δευτέρας τάξης του δηµοτικού ελλείµµατα στις αναγνωστικές 

δεξιότητες, διατηρούν συνήθως τα ελλείµµατα αυτά και στην µετέπειτα σχολική 

πορεία (Wehdy et al., 2003).   

Πλήθος διαχρονικών µελετών έχει δείξει, ότι τα παιδιά µε δυσλεξία, ακόµα 

και αυτά µε σχετικά ήπια διαταραχή της γλώσσας, είναι πιθανό να παρουσιάζουν 

επίµονα αλλά ποικίλα µαθησιακά προβλήµατα, καθώς και αυξηµένο κίνδυνο για 

ψυχιατρικές διαταραχές σε σχέση µε τα άτοµα χωρίς ∆ιαταραχές της Ανάγνωσης 

(Beitchman & Young, 1997, in Sundheim & Voeller, 2004). 

Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά µε Μ∆ είναι πιθανό να παρουσιάσουν 

συναισθηµατικά και κοινωνικά προβλήµατα. Στα συναισθηµατικά προβλήµατα 

συµπεριλαµβάνονται τα εξωτερικευµένα συµπτώµατα, όπως υπερκινητικότητα-

ελλειµµατική προσοχή, επιθετικές και παραβατικές-αντικοινωνικές συµπεριφορές, 

και τα εσωτερικευµένα συµπτώµατα όπως, κατάθλιψη άγχος, σωµατικά παράπονα, 

χαµηλή αυτοαντίληψη, αυτοεκτίµηση και αυτεπάρκεια και εσφαλµένες αποδόσεις 

επιτυχίας και αποτυχίας. Στις κοινωνικές δυσκολίες περιλαµβάνεται η έλλειψη 

αποδοχής από τους συνοµηλίκους, η εκδήλωση ακατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων 

και συµπεριφορών, η ακατάλληλη κοινωνική αντίληψη σε ανάλογες περιστάσεις και 

η µη δεκτικότητα των απόψεων των άλλων (Greenham, 1999). 

Αναφορικά µε τις διαταραχές που περιέχουν κυρίως εξωτερικευµένα 

συµπτώµατα, η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, είναι µία 

ψυχιατρική διαταραχή που συνδέεται πιο συχνά µε τη δυσλεξία. Υπάρχει πολύ 

σηµαντική διαφορά στη συχνότητα εµφάνισης της ∆ΕΠ-Υ, της Εναντιωτικής 

Προκλητικής ∆ιαταραχής και της ∆ιαταραχής ∆ιαγωγής σε παιδιά µε δυσλεξία, µε τα 

αγόρια να είναι σηµαντικά περισσότερα από τα κορίτσια. Τα αγόρια µε δυσλεξία, 

διατρέχουν επίσης κίνδυνο για εξωτερικευµένες διαταραχές, όπως επιθετικότητα και 

παραβατικότητα, αλλά και µετέπειτα εκδήλωση Αντικοινωνικής ∆ιαταραχής της 

Προσωπικότητας (Hawkins & Lisher, 1987, in Sundheim & Voeller, 2004). 

Σύµφωνα µε τον Smart και τους συνεργάτες του (1996), η  πρώιµη έναρξη 

των προβληµάτων συµπεριφοράς επιδεινώνει και πιθανώς προκαλεί αναγνωστικές 

δυσκολίες (παράγοντας επικινδυνότητας), ιδιαίτερα στα αγόρια. Σε αντίθεση, οι 
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αναγνωστικές δυσκολίες δεν προκαλούν, ούτε επιδεινώνουν τα ήδη υπάρχοντα 

προβλήµατα συµπεριφοράς (Smart et al., 1996). 

Πολλά κλινικά ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν, ότι τα άτοµα µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι πιθανό να βιώσουν ήπια συµπτώµατα κατάθλιψης και 

άγχους. ∆εν υπάρχουν όµως έρευνες που να δείχνουν  άµεσα αυξανόµενο κίνδυνο για 

σοβαρή καταθλιπτική ή αγχώδη διαταραχή (Greenham, 1999). 

Οι Αγχώδεις ∆ιαταραχές είναι οι πιο συνηθισµένες ψυχιατρικές διαταραχές 

στην παιδική ηλικία. Περίπου το ¼ των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ πληρούν τα κριτήρια για 

τουλάχιστον µια Αγχώδη ∆ιαταραχή, και το αντίστροφο. Το 5-15% του παιδικού 

πληθυσµού, πληρούν τα κριτήρια για  Αγχώδεις ∆ιαταραχές µε ελαφρώς πιο κοινές 

την Υπεραγχώδη ∆ιαταραχή και την ∆ιαταραχή Άγχους Αποχωρισµού σε σχέση µε 

τις φοβίες  (Klein et al, 1994, in Pliszka et al., 1999). 

Τα δυσλεκτικά άτοµα µε υψηλό ποσοστό σηµείων άγχους, αποφεύγουν 

καταστάσεις που περιλαµβάνουν κοινωνική αλληλεπίδραση, οι οποίες απειλούν την 

αυτοεκτίµησή τους. Έτσι τα άτοµα αυτά γίνονται συχνά θύµατα ενός φαύλου κύκλου, 

καθώς οι δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής δηµιουργούν προδιάθεση για έντονο 

άγχος, το οποίο µε τη σειρά του καθιστά αυτά τα άτοµα ευάλωτα σε κάθε είδους 

αρνητικής ανατροφοδότησης (Riddick et al., 1999). 

Η ∆ΕΠ-Υ και η αγχώδης διαταραχή, είναι ανεξάρτητες διαταραχές που 

κληρονοµούνται ανεξάρτητα η µια από την άλλη.  Κλινικές µελέτες έχουν δείξει, ότι 

τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ/Αγχώδη ∆ιαταραχή παρουσιάζουν χαµηλότερα επίπεδα 

αυτοπεποίθησης και εξασθένιση σε ηµερήσιες δραστηριότητες. Τα παιδιά µε ∆ΕΠ-

Υ/Αγχώδη ∆ιαταραχή, αναφέρουν ευρύτερη ποικιλία κοινωνικών δυσκολιών και 

µειωµένη σχολική επίδοση, σε σχέση µε τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ µόνο (Pliszka et al., 

1999). 

Μερικά παιδιά µε δυσλεξία παρουσιάζουν αυξανόµενο άγχος το οποίο συχνά 

συνδέεται µε την κατάθλιψη. Τα κορίτσια µε δυσλεξία είναι πολύ πιο πιθανό να 

εκδηλώσουν άγχος, κατάθλιψη και σωµατικά παράπονα σε σχέση µε τα δυσλεκτικά 

αγόρια (Willcutt & Pennington, 2000). Η κατάθλιψη σε παιδιά και εφήβους είναι 

κοινή αλλά συχνά µη αναγνωρίσιµη. Στις ΗΠΑ ο επιπολασµός της Μείζονος 

Καταθλιπτικής ∆ιαταραχής είναι κατά προσέγγιση 2% σε παιδιά σχολικής ηλικίας και 

5-8% στους εφήβους (Jellinek & Snyder, 1998, Birmacher & Brent, 1998, in Son & 

Kirchner , 2000). Ο επιπολασµός της ∆υσθυµικής ∆ιαταραχής είναι 0.6-1.7% στα 
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προεφηβικά χρόνια και 1.6-8% στους εφήβους (Birmacher et al, 1996, in Son & 

Kirchner, 2000). 

Όσον αφορά την έναρξη και τη διάρκεια των συµπτωµάτων, η ικανότητα των 

παιδιών κάτω των 10 ή 12 ετών να τα εκφράσουν αξιόπιστα, είναι περιορισµένη 

(Covacs, 1986, in Puura et al., 1998) και εποµένως η διάγνωση καθίσταται ακόµα πιο 

δύσκολη. Συνήθως όµως, χαρακτηρίζονται από σχετικά πρώιµη ηλικία έναρξης και 

αυξανόµενο κίνδυνο για συνεπακόλουθες ∆ιαταραχές της ∆ιάθεσης (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2003).  

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας, παρουσιάζουν συχνά µειωµένη αυτοπεποίθηση 

και αίσθηση ότι δεν µπορούν να κάνουν τίποτα σωστά. Τα µεγαλύτερα παιδιά και οι 

έφηβοι, παρουσιάζουν έντονη  ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης 

(ανηδονία), σε όλες ή σχεδόν όλες τις δραστηριότητες καθηµερινής ζωής 

(συµπεριλαµβάνοντας και το σχολείο). Τα µεγαλύτερα παιδιά, µπορεί να δείξουν 

επίσης σηµεία όπως αύξηση ή ελάττωση της όρεξης και υπερυπνία. Παρά τις 

διαφορές που υπάρχουν µεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων, όσον αφορά 

τα κλινικά συµπτώµατα της Μείζονος Καταθλιπτικής ∆ιαταραχής, υπάρχουν και 

πολλές οµοιότητες. Αυτές περιλαµβάνουν τη συχνότητα και σοβαρότητα των 

περισσότερων συµπτωµάτων όπως καταθλιπτική διάθεση, ενοχή, θυµός, 

ευερεθιστότητα, απώλεια συγκέντρωσης, αυτοκτονικός ιδεασµός, απόπειρες 

αυτοκτονίας, καθώς και µειωµένη αυτοεκτίµηση (Ryan et al, 1987, in Son & 

Kirchner, 2000). Στην πραγµατικότητα, πολλά από αυτά τα κριτήρια, 

χρησιµοποιούνται στη διάγνωση της κατάθλιψης και στους ενήλικες. Το παραπάνω 

αποδεικνύει ότι η Μείζων Καταθλιπτική ∆ιαταραχή γενικά, φαίνεται να έχει 

παρόµοια συµπτώµατα και χαρακτηριστικά σε όλες τις ηλικιακές οµάδες (Kovacs & 

Goldston,1991). Το τελευταίο έρχεται σε αντίθεση µε την ευρέως διαδεδοµένη άποψη 

ότι η κατάθλιψη εκδηλώνεται διαφορετικά στα παιδιά απ’ότι στους ενήλικες.   

Η ∆υσθυµική ∆ιαταραχή εκδηλώνεται µε παρόµοια, αλλά πιο ήπια 

συµπτώµατα από αυτά της Μείζονος Καταθλιπτικής ∆ιαταραχής. Όµως, η χρόνια 

φύση της µπορεί να εξασθενήσει σοβαρά την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

του παιδιού, οι οποίες είναι απαραίτητες για να αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα. Η 

µέση διάρκεια των επεισοδίων της Μείζονος Καταθλιπτικής ∆ιαταραχής σε κλινικά 

δείγµατα είναι 7-9 µήνες. Πολλές φορές παρουσιάζει ψυχωτικά ή µελαγχολικά 

χαρακτηριστικά και σπάνια εµφανίζεται σε αµιγή µορφή. Η διάρκεια της ∆υσθυµικής 

∆ιαταραχής είναι πάνω από 3,5 χρόνια (Son & Kirchner, 2000). 
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 Ένας από τους προτεινόµενους µηχανισµούς γένεσης εσωτερικευµένων 

συµπτωµάτων, είναι η εσωτερίκευση στρεσογόνων γεγονότων (οικογενειακές 

συγκρούσεις, κριτικές, αποτυχία ακαδηµαϊκής επίτευξης) και η συνεπακόλουθη 

εκδήλωση χαµηλής αυτοεκτίµησης και υπερβολικών ενοχών (Maugban, et al., 2003). 

Όµως, αυτή η εσωτερική σύγκρουση εκφράζεται µέσα από σωµατικά παράπονα 

(πονοκεφάλους, πόνους στο στοµάχι), άγχος (σχολική φοβία, υπερβολικό άγχος 

αποχωρισµού), ευερεθιστότητα και αϋπνία (Birmaher et al., 1996, Ryan et al., 1987, 

in Son & Kirchner, 2000). Στο ίδιο πλαίσιο έχουν αναφερθεί διαφορές µεταξύ των 

δύο φύλων, ότι δηλαδή τα κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό 

συναισθηµατικών προβληµάτων, κοινωνικό άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική απόσυρση, 

και σωµατικά παράπονα σε σχέση µε τα αγόρια. Τα αγόρια, εκδηλώνουν την ύπαρξη 

εσωτερικών συγκρούσεων παρουσιάζοντας µεγαλύτερη σχολική 

δυσπροσαρµοστικότητα και γι’ αυτό παραπέµπονται από τους δασκάλους για ειδική 

εκπαίδευση,  σε µικρότερες ηλικίες και πιο συχνά από τα κορίτσια, ακριβώς επειδή 

τείνουν να εκδηλώνουν περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς στην τάξη (Martinez 

& Semrud-Clikeman, 2004). 

 Τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο να 

βιώσουν αρνητικό συναίσθηµα, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τη σκέψη, την αντίληψη 

και τη συµπεριφορά. Πιο συγκεκριµένα το αρνητικό συναίσθηµα προκαλεί 

επιβράδυνση της γνωστικής επεξεργασίας, µειωµένη επεξεργασία πληροφοριών και 

ελάττωση των στρατηγικών πολύπλοκης σηµασιολογικής επεξεργασίας. Σε αντίθεση 

το θετικό συναίσθηµα που διευκολύνει την επίδοση σε σχολικές δεξιότητες (ιδιαίτερα 

στα µαθηµατικά) και ενισχύει τη µάθηση νέων µαθησιακών δοκιµασιών. Έτσι, το 

θετικό συναίσθηµα επηρεάζει θετικά τη µνήµη και την κοινωνική συµπεριφορά  

(Yasutake & Bryan, 1995). 

Ορισµένα συµπτώµατα κατάθλιψης παρεµποδίζουν τη γνωστική 

λειτουργικότητα. Έτσι, παρατεταµένες δυσκολίες συγκέντρωσης, ανηδονία και 

ψυχοκινητική επιβράδυνση, είναι πιθανό να επηρεάσουν τη νοηµοσύνη και την 

ακαδηµαϊκή επίτευξη. Προβλήµατα συγκέντρωσης προσοχής που συχνά 

χαρακτηρίζουν την κατάθλιψη, µπορούν να παρεµποδίσουν τη επεξεργασία νέων, µη 

οικείων ή πολύπλοκων ακαδηµαϊκών προβληµάτων. Μειωµένη κινητοποίηση, 

ενδέχεται να παρεµποδίζει την εµπλοκή του παιδιού σε έργα µάθησης που απαιτούν 

προσπάθεια (Cohen et al., 1986, in Kovacs & Goldston, 1991). Ψυχοκινητική 

επιβράδυνση καθυστερεί το ρυθµό απόκτησης και παγίωσης των πληροφοριών στη 
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µακροπρόθεσµη µνήµη και προκαλεί µειωµένη επίδοση σε δοκιµασίες ταχύτητας. Η 

ακαδηµαϊκή αποτυχία µε τη σειρά της, είναι πιθανό να υπονοµεύςει την µετέπειτα 

αυτοεκτίµηση των νέων και να συµβάλλει σε µεταγενέστερες αρνητικές εµπειρίες 

µάθησης (Kovacs & Goldston, 1991). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, αλλά και µε αποτελέσµατα πολλών 

επιδηµιολογικών και κλινικών µελετών, η κατάθλιψη των νεανικών χρόνων 

επηρεάζει κυρίως τη σχολική επίδοση και την κοινωνική λειτουργικότητα και όχι 

τόσο τις γνωστικές ικανότητες (Kovacs & Goldston, 1991).  

Σκοπός της παρούσας µελέτης, ήταν να διερευνηθεί η σχέση ψυχιατρικών 

συµπτωµάτων, όπως αντιπροσωπεύεται από την αναγνωστική επίδοση σε δείγµα 

ελληνικού µαθητικού πληθυσµού. 

Στα πλαίσια της µελέτης, έγινε εκτίµηση αναγνωστικής ικανότητας σε 

µαθητές της ∆’ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου, αναφορικά µε την ικανότητα 

αναγνώρισης λέξεων, αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση κειµένου και στη 

συνέχεια ανιχνεύθηκε η ύπαρξη εσωτερικευµένων συµπτωµάτων µε ειδικές κλίµακες. 

 

Μεθοδολογία 
 
Συµµετέχοντες 

Στην  παρούσα  µελέτη  έλαβαν  µέρος  178 (86 αγόρια ,  92 κορίτσια),  

µαθητές  της  ∆’ τάξης  του  ∆ηµοτικού  Σχολείου  από  16 ∆ηµοτικά  

Σχολεία  3 διαφορετικών  γεωγραφικών  περιοχών  της  Ελλάδος  (Κρήτη ,  

Επτάνησα  και  Αττική).  Η  επιλογή  των  σχολείων  έγινε  µε  κριτήρια  που  

αφορούν  την  αντιπροσώπευση  αστικών ,  ηµ ιαστικών ,  και  αγροτικών  

περιοχών  της  χώρας  µας  και  την  δυνατότητα  συλλογής  δεδοµένων  από  

τις  συγκεκριµένες  γεωγραφικές  περιφέρειες  της  χώρας  µας .   Το  δείγµα  

των  µαθητών  επιλέχθηκε  τυχαία ,  αλλά  µόνο  µαθητές  που  οι  γονείς  τους  

έδωσαν  τη  συγκατάθεσή  για  την  αξιολόγησή  τους ,  συµπεριλήφθηκαν  

στη  µελέτη .  Οι  συµµετέχοντες  είχαν  όλοι  µητρική  γλώσσα  την  

ελληνική  και  δεν  είχαν  σοβαρές  αναπηρίες  ή  νοητική  στέρηση  οι  οποίες  

παρεµπόδιζαν  την  φοίτησή  τους  στην  κανονική  τάξη  του  σχολείου  τους .   
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∆ιαδικασία 

Τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε 2 ατοµικές συνεδρίες διάρκειας 30-40 λεπτών σε 

ήσυχο χώρο του σχολείου τους. Οι δοκιµασίες χορηγήθηκαν από ειδικά εκπαιδευµένο 

άτοµο. Οι αποκρίσεις των µαθητών καταγράφηκαν σε ατοµικά φυλλάδια. Η 

αξιολόγηση επαναλήφθηκε από τον ίδιο εξεταστή σε τυχαία επιλεγµένους µαθητές 

που αποτελούν το 10% του συνολικού δείγµατος, για να ελεγχθεί η αξιοπιστία της 

χορήγησης. 

Εργαλεία 

 Στους συµµετέχοντες µαθητές χορηγήθηκαν οι ακόλουθες δοκιµασίες: 

α) Υποκλίµακα λεξιλογίου (WISC-III, 1997) 

Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί το λεξιλόγιο έκφρασης του παιδιού (expressive 

vocabulary). Το τεστ εκφραστικού λεξιλογίου είναι µια δοκιµασία από την ελληνική 

έκδοση του Wechler Intelligence Scale for Children III (WISC-III) και περιλαµβάνει 

30 ερωτήσεις ορισµού λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας. Το σηµείο εκκίνησης 

εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και όλες οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε 0, 

1, ή 2 ανάλογα µε τον εννοιολογικό πλούτο του περιεχοµένου της απάντησης.  Η 

χορήγηση των ερωτήσεων διακόπτεται µετά από τέσσερις συνεχόµενες αποτυχίες. 

β) Σχέδια µε κύβους (WISC-III, 1997) 

∆ίνονται στο παιδί 9 δίχρωµοι κύβοι και του ζητείται να αναπαράγει 12 

σχέδια, χρησιµοποιώντας τους δίχρωµους αυτούς κύβους. Το σηµείο εκκίνησης 

εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού.  Για όλες τις ερωτήσεις υπάρχει καθορισµένο 

χρονικό όριο µέσα στο οποίο το παιδί πρέπει να απαντήσει. Η χορήγηση των 

ερωτήσεων διακόπτεται µετά από δύο συνεχόµενες αποτυχίες. 

γ) Τεστ αναγνωστικής επίδοσης (Test of Reading Performance-TORP` 

Padeliadou & Sideridis, 2000) 

Αξιολογεί την αναγνωστική ικανότητα σε επίπεδο αποκωδικοποίησης 

(ανάγνωσης) και κατανόησης του γραπτού λόγου.  Περιλαµβάνει 2 υπο-ενότητες:  

Πρώτα ο µαθητής καλείται να διαβάσει λέξεις και ψευδολέξεις που παρουσιάζονται 

σε διάταξη δύο κάθετων στηλών.  Οι λέξεις και οι ψευδολέξεις είναι αυξανόµενης 

δυσκολίας.  Οι απλούστερες είναι δισύλλαβες και η ανάγνωσή τους διεκπεραιώνεται 

µε τη φωνολογική µετάφραση της γραφηµικής τους ταυτότητας, µε βάση τις αρχές 

της γραφο-φωνηµικής αντιστοιχίας. Αντίθετα, οι πιο περίπλοκες απαρτίζονται από 

περισσότερες συλλαβές και µία ή περισσότερες συλλαβές τους αποτελούνται από 

συµφωνικά συµπλέγµατα, δίψηφα φωνήεντα, κλπ, η ανάγνωση των οποίων δεν είναι 
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πάντοτε φωνητική, αλλά απαιτεί την εξοικείωση µε τους συµβατικούς µορφο-

γραφηµικούς κανόνες της Ελληνικής.  Ελέγχονται δύο παράµετροι: α) η ακριβής 

µετατροπή των γραφηµάτων σε φωνήµατα, όπου προσδίδεται 1 βαθµός για κάθε 

σωστή φωνολογική αποκωδικοποίηση (σύνολο: 19) και β) ο σωστός τονισµός της 

λέξης, όπου προσδίδεται επίσης 1 βαθµός για κάθε σωστό τονισµό (σύνολο: 19). Στη 

συνέχεια, ζητείται από τον µαθητή να διαβάσει έξι κείµενα που παρουσιάζονται σε 

αύξουσα σειρά δυσκολίας όσον αφορά, τόσο ως προς την έκτασή τους όσο και ως 

προς τη θεµατική τους πολυπλοκότητα. Μετά από κάθε κείµενο ακολουθούν 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, όπου για κάθε ερώτηση περιέχονται 4 πιθανές 

απαντήσεις και καλείται το παιδί να επιλέξει την ορθή. Οι ερωτήσεις έχουν στόχο να 

ελέγξουν την αναγνωστική κατανόηση. Για κάθε ορθή απάντηση δίνεται ένας 

βαθµός. Η χορήγηση της δοκιµασίας αναγνωστικής κατανόησης διακόπτεται, όταν ο 

µαθητής απαντήσει λανθασµένα σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν την 

ανάγνωση ενός κειµένου. 

δ) Τεστ ταχείας αναγνώρισης λέξεων και ψευδολέξεων 

Αξιολογεί την αναγνωστική ικανότητα σε επίπεδο αυτοµατοποιηµένης 

ανάγνωσης (αναγνώρισης) λέξεων υψηλής συχνότητας. Πρώτα, ο µαθητής καλείται 

να διαβάσει όσο πιο γρήγορα µπορεί λέξεις και ψευδολέξεις από δύο λίστες που 

παρουσιάζονται σε διάταξη τεσσάρων κάθετων στηλών η κάθε µία. Ο µαθητής 

καλείται να µην χάνει χρόνο για να αποκωδικοποιήσει λέξεις που δεν αναγνωρίζει 

αυτόµατα και να "αφήνει" λέξεις που δεν ξέρει, πηγαίνοντας στις επόµενες. Οι λέξεις 

και οι ψευδολέξεις παρουσιάζονται µε σειρά αυξανόµενης δυσκολίας. Οι 

απλούστερες είναι µονοσύλλαβες και δισύλλαβες και οι πιο περίπλοκες απαρτίζονται 

από περισσότερα γράµµατα και συλλαβές. Οι λέξεις που απαρτίζουν την κάθε λίστα 

(περίπου 150), έχουν επιλεγεί γιατί είναι εξαιρετικά υψηλής συχνότητας στο γραπτό 

λόγο.  Η επιλογή τους έγινε µετά από καταµέτρηση της συχνότητας των λέξεων, που 

παρουσιάζονται σε κείµενα λογοτεχνικών βιβλίων διαφόρων συγγραφέων της 

Ελληνικής γλώσσας µεγέθους δυο περίπου εκατοµµυρίων λέξεων. Οι λέξεις 

επιλέχθηκαν να ανήκουν στις συχνότερες 1000 λέξεις και να είναι λέξεις οικείες 

σηµασιολογικά στους µαθητές, εξαιτίας της εµφάνισής τους στα σχολικά βιβλία.  

Αρχικά, κατασκευάστηκε µία λίστα συχνών λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας, κατόπιν 

οι λέξεις µε µονό αριθµό συµπεριλήφθησαν στη λίστα ταχείας αναγνώρισης λέξεων 

και οι λέξεις µε ζυγό αριθµό τροποποιήθηκαν (αλλαγή ενός ή δύο γραµµάτων ανά 

λέξη), για να αποτελέσουν τη λίστα ταχείας αναγνώρισης ψευδολέξεων. Με τη 
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δοκιµασία αυτή ελέγχονται δύο παράµετροι: α) η ακριβής αναγνώριση της λέξης, 

όπου προσδίδεται 1 βαθµός για κάθε σωστή αναγνώριση και β) ο σωστός τονισµός 

της λέξης, όπου προσδίδεται επίσης 1 βαθµός για κάθε σωστό τονισµό. Το χρονικό 

όριο για τη δοκιµασία αυτή είναι 45 δευτερόλεπτα. 

ε) Τεστ ορθογραφίας  

Ο µαθητής καλείται να γράψει 60 λέξεις σύµφωνα µε τους κανόνες της 

συµβατικής ορθογραφίας της Ελληνικής γλώσσας. Οι λέξεις χαρακτηρίζονται από 

αυξανόµενη δυσκολία και έχουν επιλεγεί από το βασικό λεξιλόγιο που ορίζει το 

αναλυτικό πρόγραµµα για τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στην κάθε τάξη 

του ∆ηµοτικού Σχολείου.  Για κάθε ορθή απάντηση δίνεται ένας βαθµός. Η χορήγηση 

της δοκιµασίας σταµατά µετά από 6 διαδοχικές λανθασµένες απαντήσεις.  

στ) ∆οκιµασία προσληπτικού λεξιλογίου (PPVT-R) 

Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί το προσληπτικό λεξιλόγιο του παιδιού (receptive 

vocabulary) και προσαρµόστηκε από την αµερικανική έκδοση του Peabody Picture 

Vocabulary Test Revised (PPVT-R) (Dunn & Dunn, 1981). Περιλαµβάνει 173 

ερωτήσεις σηµασιολογικής αναγνώρισης λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας. Ο µαθητής 

για κάθε ερώτηση βλέπει µία κάρτα η οποία περιλαµβάνει 4 εικόνες και καλείται να 

διαλέξει την εικόνα η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα το σηµασιολογικό 

περιεχόµενο της λέξης / ερώτησης. Το σηµείο εκκίνησης εξαρτάται από την ηλικία 

του παιδιού και όλες οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε 0 ή 1 ανάλογα µε την 

ορθότητα της απάντησης. Η χορήγηση των ερωτήσεων διακόπτεται µετά από 8 

αποτυχίες που σηµειώνονται σε µια διαδοχή 10 ερωτήσεων.  

ζ) Ερωτηµατολόγιο RCMAS (Revised Children’s Manifest Anxiety Scale`    

Reynolds & Richmond, 2000). 

Είναι ένα εργαλείο βασιζόµενο σε αυτοαναφορές, το οποίο έχει σχεδιαστεί για 

να εκτιµήσει το επίπεδο και τη φύση του άγχους σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6-19 

ετών. Αποτελείται από 37 θέµατα, περιλαµβάνοντας τις εξής υποκλίµακες: Σωµατικό 

Άγχος, Ανησυχία/ Υπερευαισθησία, Κοινωνική Ανησυχία/Συγκένρωση και Ψεύδος. 

Υψηλός βαθµός σε αυτές, υποδηλώνει υψηλό επίπεδο άγχους ή ψεύδους  

η) Ερωτηµατολόγιο CDI(Children’s Depression Inventory` Kovacs, 2003) 

 Είναι ένα εργαλείο βασιζόµενο σε αυτοαναφορές, το οποίο έχει σχεδιαστεί για 

να εκτιµήσει την έκταση και σοβαρότητα των καταθλιπτικών συµπτωµάτων, σε 

παιδιά ηλικίας 7-17 ετών. Αποτελείται από 26 θέµατα, περιλαµβάνοντας τις εξής 
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υποκλίµακες: Αρνητικό Συναίσθηµα, ∆ιαπροσωπικά Προβλήµατα, 

Αναποτελεσµατικότητα, Ανηδονία και Αρνητική Αυτοεκτίµηση. 

 

Αποτελέσµατα 

∆ιεξήχθη Ιεραρχική Πολλαπλή Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την 

επίδοση στη δοκιµασία αναγνωστικής κατανόησης (TORP-13). Οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές εισήχθησαν σε 3 οµάδες: 1) επιδόσεις σε δοκιµασίες αναγνώρισης λέξεων 

(TORP-5) και ψευδολέξεων (TORP-6), ταχείας αναγνώρισης λέξεων, ταχείας 

αναγνώρισης ψευδολέξεων, 2) επιδόσεις σε δοκιµασίες προσληπτικού λεξιλογίου 

(PPVT), λεκτικής (WISC-III λεξιλόγιο) και πρακτικής νοηµοσύνης (WISC-III-σχέδια 

µε κύβους) και 3) βαθµολογία σε κάθε µία από τις 3 υποκλίµακες του RCMAS και τις 

5 υποκλίµακες του CDI.   

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι και οι 3 οµάδες µεταβλητών συνεισέφεραν 

σηµαντικά στην πρόβλεψη της διακύµανσης των ατοµικών τιµών της εξαρτηµένης 

µεταβλητής. Συγκεκριµένα, η επίδοση σε δοκιµασίες αναγνώρισης λέξεων και 

ψευδολέξεων (οµάδα 1) προστέθηκε πρώτη και έδειξε να επηρεάζει σηµαντικά το 

ποσοστό 8.1% της επίδοσης στην δοκιµασία αναγνωστικής κατανόησης (Adj R2= .06, 

F(4, 167)=3.70, p < .006). Όταν προσθέσαµε κατόπιν ως µεταβλητές την επίδοση σε 

δοκιµασίες λεξιλογίου, λεκτική και πρακτική νοηµοσύνη (οµάδα 2), βρέθηκε ότι ήταν 

υπεύθυνες για ένα επιπρόσθετο σηµαντικό ποσοστό 38.9% της διακύµανσης (Adj R2= 

.45, F(3, 164)=40.08, p < .001). Τέλος, όταν προσθέσαµε την βαθµολογία των 

κλιµάκων του RCMAS και CDI (οµάδα 3), πρόσθεσαν 3% επιρροής στη διακύµανση 

(Adj R2= .47, F(2, 162)=4.87, p< .009).  

O Πίνακας 1, παρουσιάζει τις τιµές του κανονικοποιηµένου συντελεστή 

παλινδρόµησης (Βeta), τις τιµές του δείκτη t, και το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας του δείκτη. Τέλος, η µοναδική συνεισφορά της κάθε ανεξάρτητης 

µεταβλητής στην πρόβλεψη των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής, ανεξάρτητα από 

τις υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές του παλινδροµικού µοντέλου, εκφράζεται από 

το ύψος του συντελεστή µερικής συσχέτισης. Από τον Πίνακα 1, φαίνεται ότι οι 

µεταβλητές που συνεισέφεραν ουσιαστικά στη διαµόρφωση των ατοµικών επιδόσεων 

στη δοκιµασία αναγνωστικής κατανόησης (TORP-13), ήταν η επίδοση στη δοκιµασία 

προσληπτικού λεξιλογίου (PPVT), στη δοκιµασία λεκτικής νοηµοσύνης (WISC-III-

Λεξιλόγιο), στη κλίµακα C (Κοινωνική Ανησυχία) του RCMAS και στην κλίµακα D 

(Ανηδονία) του CDI.  
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Ανεξάρτητη 

µεταβλητή 

Beta t p< Συντελεστής 

µερικής 

συσχέτισης 

PPVT  .56  7.46 .000   .41 

WISC 

Λεξιλόγιο 

 .14  2.03 .044   .11 

RCMAS-C -.18 -2.78 .006  -.16 

CDI-D  .16  2.56 .011   .14 

 

 Επιπλέον, τα άτοµα που εξετάστηκαν στο TORP-13, χωρίστηκαν σε 2 οµάδες. 

H πρώτη οµάδα περιέλαβε τα άτοµα που η επίδοσή τους ήταν µιας τυπικής απόκλισης 

κάτω από το Μ.Ο (n = 102), ενώ η δεύτερη τα άτοµα µε βαθµολογία µεταξύ του 

Μ.Ο. και µιας τυπικής απόκλισης πάνω από το Μ.Ο (n = 245). Στη συνέχεια, 

διεξάχθηκε ANOVA για κάθε υποκλίµακα του RCMAS, εξετάζοντας διαφορές 

µεταξύ των δυο αυτών οµάδων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι οι δυο οµάδες 

διέφεραν σηµαντικά στην υποκλίµακα C του RCMAS (κλίµακα για Κοινωνικές 

Ανησυχίες), F (1, 345) = 6.51, p< .011. 

Στο Γράφηµα 1 φαίνεται ότι, όπως αναµενόταν, τα παιδιά της οµάδας µε 

χαµηλή επίδοση στη δοκιµασία αναγνωστικής κατανόησης ανέφεραν περισσότερα 

σηµεία κοινωνικής ανησυχίας. 
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Γράφηµα 1. Μέσες τιµές των δύο οµάδων στην κλίµακα C του RCMAS.   

 

 

Η αντίστροφη σχέση, δηλαδή η συνεισφορά των ατοµικών διαφορών σε 

δοκιµασίες ανάγνωσης και λεξιλογίου στη διαµόρφωση των τιµών στις υποκλίµακες 

του CDI και του RCMAS, εξετάστηκε µε µια σειρά αναλύσεων ιεραρχικής 

πολλαπλής παλινδρόµησης, στις οποίες οι παράµετροι αναγνωστικής επίδοσης 

εισήχθησαν πρώτα (οµάδα 1), ακολουθούµενες από τις παραµέτρους του λεξιλογίου 

(οµάδα 2) και τέλος από τις υπόλοιπες υποκλίµακες του CDI και του RCMAS. Τα 

αποτελέσµατα υποστηρίζουν την πιθανότητα, ότι σηµαντικό ποσοστό της 

διακύµανσης των τιµών στην υποκλίµακα C του RCMAS (Κοινωνική ανησυχία) 

διαµορφώνονται από τις ατοµικές επιδόσεις στη δοκιµασία σχέδια µε κύβους, Beta = 

.229, t = 3.62, p < .000, partial r = .194.  
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Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας µελέτης, ήταν να διερευνηθεί η σχέση 

εσωτερικευµένων ψυχιατρικών συµπτωµάτων µε την αναγνωστική επίδοση σε 

µαθητές ∆’ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά µε 

χαµηλή επίδοση σε δοκιµασία αναγνωστικής κατανόησης, βιώνουν πιο συχνά 

ελάττωση ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης (ανηδονία), και κοινωνική ανησυχία. Το 

επίπεδο δε κοινωνικής ανησυχίας επηρεάζει παράγοντες που αφορούν αναγνωστικές 

και λεκτικές δεξιότητες (εύρος προσληπτικού λεξιλογίου, και λεκτική νοηµοσύνη). 

Επιπλέον, η κοινωνική ανησυχία φάνηκε να διαµορφώνεται  από την πρακτική 

νοηµοσύνη.  

 Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η επίδραση ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην 

αναγνωστική επίδοση, όπως τουλάχιστον εκτιµήθηκε στην παρούσα έρευνα, εξηγεί 

ένα σχετικά µικρό ποσοστό της συνολικής διακύµανσης στη δοκιµασία αναγνωστικής 

ικανότητας, πέραν αυτής που οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται µε 

αναγνωστικές και λεκτικές δεξιότητες. Οι τελευταίες αναµένεται να διαµορφώνονται 

από γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Σε µερικά παιδιά η νευροαναπτυξιακή 

ανωριµότητα ή επιβράδυνση, είναι η κύρια αιτία για τα προβλήµατα ανάγνωσης και 

γραφής, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί συννοσηρό παράγοντα που 

επιδεινώνει τη δυσλεξία γενετικής ή άλλης αιτιολογίας, ή άλλες ψυχιατρικές 

διαταραχές. Έρευνες έχουν δείξει ότι το χρωµόσωµα 6 εµπλέκεται στη σχέση µεταξύ 

νευροαναπτυξιακής ανωριµότητας, δυσλεξίας (διαταραχή της ανάγνωσης) και 

κατάθλιψης (Frisk, 1999). Επιπλέον, σύµφωνα µε την υπόθεση που προτάθηκε από 

τους Rourke & Fuerst (1991), η εγκεφαλική δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσµα 

µαθησιακές δυσκολίες και ψυχοκινητικά προβλήµατα. Έτσι η εγκεφαλική 

δυσλειτουργία αποτελεί πιθανό αιτιολογικό παράγοντα για Μαθησιακές ∆υσκολίες 

και για ψυχιατρικές διαταραχές (Greenham, 1999). Οι υποτιθέµενοι γενετικοί 

παράγοντες θα µπορούσαν να έχουν γενικότερες επιδράσεις στην ανάπτυξη 

γνωστικών λειτουργιών, αυξάνοντας τον κίνδυνο για διάχυτες µαθησιακές δυσκολίες 

και χαµηλή επίδοση σε γνωστικές γλωσσικές δοκιµασίες. Αυτή η υποτιθέµενη σχέση, 

θα µπορούσε ίσως να εξηγήσει τη χαµηλή επίδοση, παιδιών µε ∆ιαταραχή της 

Ανάγνωσης, σε δοκιµασίες λεξιλογίου και λεκτικής νοηµοσύνης που βρέθηκε στην 

παρούσα µελέτη.   

Άλλοι παράγοντες επικινδυνότητας για την εµφάνιση αναγνωστικών 

δυσκολιών, είναι οικογενειακές δηµογραφικές µεταβλητές όπως χαµηλό 
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κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, δυσµενής οικογενειακή κατάσταση, ανεπαρκής 

εκπαίδευση, µειωµένη εκφραστικότητα, υψηλά επίπεδα, επίπεδα γονεικού στρες και 

ανησυχίας για τα προβλήµατα του παιδιού (Sundheim & Voeller, 2004). Οι 

παραπάνω παράγοντες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους χωρίς να είναι σαφής η επίδραση 

του καθένα χωριστά (Kumpulainen et al, 1999). Το εύρηµα της παρούσας µελέτης ότι 

η επίδραση της επίδοσης σε δοκιµασίες του εύρους προσληπτικού λεξιλογίου (PPVT) 

στην αναγνωστική ικανότητα ασκείται και πέρα από το νοητικό επίπεδο (κύρια 

επίδραση γλωσσικού περιβάλλοντος στο οποίο µεγαλώνει το παιδί), αποτελεί µια 

ακόµη ένδειξη για τη δράση επιγενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, στη 

διαµόρφωση της αναγνωστικής ικανότητας. Πρώιµη γνώση παραγόντων 

επικινδυνότητας, αποτελεί τη βάση για την πρόληψη δευτερευόντων διαταραχών και 

µετέπειτα ψυχοκοινωνικών προβληµάτων, καθώς και το θεµέλιο για κατάλληλη 

φροντίδα (Frisk, 1999). 

Μεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας έχει υποστηρίξει την άποψη, ότι τα άτοµα 

µε αναγνωστικές δυσκολίες είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν συναισθηµατικά 

συµπτώµατα όπως κατάθλιψη και άγχος, ή σωµατικά παράπονα σε σχέση µε τα 

άτοµα µε άλλες ψυχιατρικές διαταραχές ή µε το γενικό πληθυσµό (Greenham, 1999).  

Παιδιά µε ∆ιαταραχή της Ανάγνωσης συχνά παρουσιάζουν φτωχή επίδοση 

στο σχολείο, αρνητική αυτοαντίληψη-αυτοεκτίµηση και αυξανόµενα κοινωνικά και 

ακαδηµαϊκά προβλήµατα από τις πρώτες τρεις τάξεις (Sundheim & Voeller, 2004).

 Αποτελέσµατα διατµητικών µελετών συγκλίνουν µε τα πορίσµατά µας και 

υποστηρίζουν, ότι παρατεταµένες δυσκολίες συγκέντρωσης, ανηδονία και 

ψυχοκινητική επιβράδυνση, είναι πιθανό να επηρεάσουν τη νοηµοσύνη και την 

ακαδηµαϊκή επίτευξη (Cohen et al., 1986, in Kovacs & Goldston, 1991) και σε 

προέκταση την κοινωνική αντίληψη και τις δεξιότητες επίλυσης κοινωνικών 

προβληµάτων. Έτσι, παρουσία κοινωνικής απόσυρσης και ανηδονίας αποκλείει τις 

φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµηλίκους και τους ενήλικες. Αυτό 

φανερώνει αποτυχία εκδήλωσης κατάλληλων πρωτοβουλιών και αµοιβαιότητας σε 

διαπροσωπικές σχέσεις (Kovacs & Goldston, 1991). Έτσι, τα παιδιά αδυνατώντας να 

εκφράσουν λεκτικά τις ανησυχίες και τα προβλήµατα που τα απασχολούν, τείνουν να 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης εσωτερικευµένης 

συµπτωµατολογίας (Nigg et al., 1999). Η ευερεθιστότητα των νέων και µη λεκτικές 

εκδηλώσεις της κατάθλιψης (π.χ αποφυγή βλεµµατικής επαφής), ενδεχοµένως στη 

συνέχεια να αποθαρρύνει την προσοχή άλλων ατόµων αυξάνοντας µ’ αυτό το τρόπο 
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τις κοινωνικές ανησυχίες του µαθητή και σε τελική ανάλυση την κοινωνική 

αποµόνωση του (Kovacs & Goldston, 1991).  

Οι Tur-Kaspa και Bryan (1995) υποστήριξαν, ότι το 1/3 των παιδιών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες στην 3η και 4η τάξη, παρουσιάζουν µειωµένη κοινωνική 

λειτουργικότητα και ότι πολλά παιδιά απορρίπτονται και είναι λιγότερο δηµοφιλή 

από τα παιδιά χωρίς Μαθησιακές ∆υσκολίες. Άλλοι ερευνητές ισχυρίζονται, ότι στην 

πραγµατικότητα λίγες είναι οι διαφορές των δυο αυτών οµάδων που παρατηρούνται 

από την κατά µέσο όρο εκτίµηση που αφορά την αποδοχή των συνοµηλίκων και 

δείχνουν ότι µια µεγάλη αναλογία παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν εµφανίζουν 

προβλήµατα στις σχέσεις µε συνοµηλίκους. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα 

παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες κατέχουν τα ίδιο ποσοστό κοινωνικής γνώσης µε 

τα παιδιά χωρίς Μαθησιακές ∆υσκολίες, µε τη διαφορά ότι αποτυγχάνουν να 

χρησιµοποιήσουν αυτή τη γνώση αυθόρµητα. (Greenham, 1999).  

Ωστόσο, υπάρχει και ένας σεβαστός αριθµός ερευνών που υποστηρίζει, ότι οι 

Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν προκύπτουν από σοβαρή συναισθηµατική διαταραχή, αν 

και συχνά συνυπάρχουν µ' αυτές. Επαναλαµβανόµενες όµως εµπειρίες ακαδηµαϊκής 

αποτυχίας παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, έχουν ως αποτέλεσµα ψυχοκοινωνική 

δυσπροσαρµοστικότητα, συµπεριλαµβάνοντας φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς 

και εσωτερικευµένες και εξωτερικευµένες συµπεριφορές. Συγκεκριµένα έχει 

υποστηριχθεί, ότι ως επακόλουθο της ακαδηµαϊκής αποτυχίας, οι γονείς, οι δάσκαλοι 

και οι συνοµήλικοι δείχνουν αποδοκιµασία προς το παιδί, το οποίο αρχίζει να νιώθει 

µειωµένη αυτοεκτίµηση, αισθήµατα κατωτερότητας και αβοηθησίας (Maugban, et al., 

2003). Το γεγονός αυτό οδηγεί σε περαιτέρω ακαδηµαϊκή αποτυχία, πιέσεις και 

αρνητικά συναισθήµατα, καθώς και σε κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλήµατα 

(Greenham, 1999). Τα άτοµα µε ∆ιαταραχή της Ανάγνωσης τείνουν να αναπτύσσουν 

συναισθηµατικές δυσκολίες, λόγω της επίδρασης της αντιλαµβανόµενης αποτυχίας 

τους να προσαρµοστούν στο κοινωνικό σύστηµα που απαιτεί τη χρήση δεξιοτήτων 

ανάγνωσης (Lamm, 1992). Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας πάντως 

υποστηρίζουν παρόµοιο ενδεχόµενο, µιας και φάνηκε ότι οι ατοµικές βαθµολογίες 

στην κλίµακα κοινωνικής ανησυχίας διαµορφώνονται από τις ατοµικές επιδόσεις σε 

δοκιµασίες πρακτικής νοηµοσύνης.  Επιπρόσθετα, οι εσφαλµένοι τρόποι απόδοσης 

αποτυχίας και επιτυχίας οδηγούν τα παιδιά και τους εφήβους µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες σε αρνητική αυτοαντίληψη, αισθήµατα αβοηθησίας και τα καθιστούν 

ευπαθή σε µελλοντική δυσπροσαρµοστικότητα (Brooks, 1994, in Greenham, 1999). 
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Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα µε διαταραχή της ανάγνωσης κατηγορούν τους εαυτούς 

τους για τις αποτυχίες, ενώ αποδίδουν την επιτυχία στην τύχη. Έχουν λιγότερες 

προσδοκίες για επιτυχία, χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοαντίληψη σε σχέση µε 

ακαδηµαϊκή επίδοση (Riddick et al., 1999). Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 

που να διευκρινίζουν άµεσα αν η ψυχοκοινωνική δυσπροσαρµοστικότητα είναι αιτία 

ή συνέπεια των µαθησιακών δυσκολιών. 

Ο Barga (1996) υποστήριξε ότι τα άτοµα µε Μαθησιακές ∆υσκολίες µπορούν 

να υιοθετήσουν είτε θετικές είτε αρνητικές στρατηγικές αντιµετώπισης. Οι αρνητικές 

στρατηγικές, όπως η συγκάλυψη ή αποφυγή των δυσκολιών οδηγούν όµως σε 

περαιτέρω αύξηση του άγχους  (Riddick et al., 1999). 

Παράγοντες που διαδραµατίζουν προστατευτικό ρόλο στην φυσιολογική 

προσαρµογή των νέων µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, είναι η ρύθµιση του 

συναισθήµατος και η υποστήριξη των συνοµηλίκων και των ενηλίκων (Martinez & 

Semrud-Clikeman., 2004). Η συνοχή της οικογένειας, λειτουργεί επίσης, ως 

προστατευτικός παράγοντας όσο αφορά τις σχολικές αποτυχίες, ανεξαρτήτων 

δηµογραφικών οικογενειακών µεταβλητών (π.χ χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο) (Georgiou, 1995, in Kumpulainen et al., 1999). Είναι επίσης γνωστό ότι το 

σχολείο ασκεί ισχυρή επίδραση στην ανάπτυξη και τη ακαδηµαϊκή επίδοση του 

παιδιού (Sylva, 1994, in Kumpulainen et al., 1999). Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

ιδιαίτερα, στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Γι αυτό και οι δάσκαλοι αυτών 

των παιδιών, είναι ανάγκη να αποτελούν αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και πρέπει 

να συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία αξιολόγησης, εάν αυτό είναι εφικτό (Jellinek 

& Snyder, 1998, in Son & Kirchner, 2000) 

Οι σχολικοί ψυχολόγοι σε συνεργασία µε τους δασκάλους και τους γονείς των 

παιδιών µε ∆ιαταραχή της Ανάγνωσης αλλά και άλλων Μαθησιακών ∆υσκολιών, 

πρέπει να εστιαστούν στους στόχους µάθησης και όχι στο αποτέλεσµα της επίδοσης. 

Το γεγονός αυτό, µειώνει τα αισθήµατα αβοηθησίας και αυξάνει την αυτοεκτίµηση 

των µαθητών (Dweck, 1986, in Sundheim & Voeller, 2004). 

Καθώς τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες έχουν την ικανότητα 

ακαδηµαϊκής επιτυχίας, η εκµάθηση ειδικών τεχνικών µελέτης µπορεί να αποβεί 

ιδιαίτερα ευεργετική. Ταυτόχρονα γονείς, δάσκαλοι και σχολικοί ψυχολόγοι κρίνεται 

απαραίτητο να συνεργαστούν, βοηθώντας τα παιδιά να µάθουν να αναπτύσσουν 

θετικές αποδόσεις επιτυχίας αλλά και αποτυχίας. Η θετική σκέψη και συναίσθηµα 

διευκολύνει την επίδοση σε ακαδηµαϊκές δεξιότητες, ενισχύει τη µάθηση νέων 
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µαθησιακών δοκιµασιών, επηρεάζει θετικά τη µνήµη και σε προέκταση την 

κοινωνική συµπεριφορά (Yasutake & Bryan, 1995). Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η 

επιµόρφωση των δασκάλων για εφαρµογή ατοµικών προγραµµάτων εκπαίδευσης 

αντίστοιχων για τις ανάγκες του κάθε παιδιού. 

Η κατανόηση και η γνώση των προβληµάτων, είναι σηµαντικές ώστε να 

διαµορφώσουµε το κατάλληλο περιβάλλον του παιδιού και να εξασφαλίσουµε θετική 

ανάπτυξη. Έτσι, είναι πρωταρχικής σηµασίας η παροχή επαρκούς υποστήριξης στα 

παιδιά, έτσι ώστε να µπορέσουν να αξιοποιήσουν το καλύτερο από το δυναµικό τους. 

∆εν έχει αποδειχθεί, ότι οι υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης επανορθώνουν την 

ολοένα και προοδευτική χαµηλή επίτευξη, ακόµα και όταν οι υπηρεσίες 

προσφέρονται από πολύ νωρίς, στην Α’ και Β’ τάξη (Sundheim & Voeller, 2004). 

Έτσι, θα πρέπει ταυτόχρονα να εξεταστούν τα εµπόδια της εφαρµογής στην πράξη 

αποτελεσµατικών προγραµµάτων ανάγνωσης και στη συνέχεια να βρεθούν 

αποτελεσµατικοί εναλλακτικοί τρόποι εφαρµογής, ευέλικτοι στις ανάγκες κάθε 

παιδιού.  

Αρκετοί περιορισµοί χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά την ερµηνεία των 

δεδοµένων της παρούσας µελέτης. Ελάχιστες έρευνες στην Ελλάδα έχουν ασχοληθεί 

σχετικά µε την αναγνωστική επίδοση ως σύνθεση πολλαπλών αναγνωστικών 

ικανοτήτων. Γενικά, έχει επανειληµµένως αγνοηθεί από τους σκοπούς έρευνας των 

κλινικών και επιδηµιολογικών ερευνών το γεγονός, ότι η σύνθεση αυτή σχετίζεται µε 

την επίδραση του συνδυασµού µιας σειράς σηµαντικών παραγόντων όπως: εγγενείς 

µεταβλητές, εσωτερικευµένη συµπτωµατολογία, προσωπικότητα, οικογενειακό και 

σχολικό-κοινωνικό περιβάλλον. Τα δεδοµένα της παρούσας µελέτης αν και 

αντιµετωπίζουν την αναγνωστική επίδοση ως σύνθεση αναγνωστικών ικανοτήτων 

που επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, ωστόσο, δεν παρέχουν ασφαλείς 

ενδείξεις για την κατεύθυνση της σχέσης µεταξύ αναγνωστικής κατανόησης και 

σοβαρότητας εσωτερικευµένης συµπτωµατολογίας Eίναι πιθανό, η χαµηλή 

αναγνωστική ικανότητα και επίδοση να έχει επιπτώσεις και στην ψυχοκοινωνική 

προσαρµοστικότητα του µαθητή. Επιπλέον, καθώς η έρευνα ήταν επιδηµιολογική, 

κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή κλινικών µελετών για επιβεβαίωση των 

αποτελεσµάτων.Τα απoτελέσµατα της παρούσας έρευνας ενισχύουν την ανάγκη για 

περαιτέρω έρευνα στην περιοχή της ανάγνωσης, αλλά και στον ευρύτερο χώρο των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών. 
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