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                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στην παρούσα έρευνα θα μελετηθεί η συνύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών 

και της κατάθλιψης σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού αλλά και του γυμνασίου. 

Αρχικά, θα ερευνηθεί το ζήτημα συνύπαρξης ή μη των μαθησιακών δυσκολιών και της 

κατάθλιψης, και στη συνέχεια θα μελετηθεί κατά πόσο οι προβλεπτικοί παράγοντες της 

κατάθλιψης (άγχος και προσανατολισμός στο στόχο) προβλέπουν διαφορετικά επίπεδα 

κατάθλιψης.  

 

Κατάθλιψη 

Η μείζων κατάθλιψη είναι μια πολύ κοινή διαταραχή συναισθήματος. Τα βασικά 

της χαρακτηριστικά είναι παρατεταμένα αισθήματα αναξιότητας και ενοχής, 

διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες, γενική επιβράδυνση της συμπεριφοράς και συχνές 

ιδέες αυτοκτονίας. Χαρακτηριστικό της κατάθλιψης είναι επίσης και η εμφάνιση 

άγχους(Denise , 2003).  Επιπλέον, είναι γνωστό πλέον ότι η κατάθλιψη έχει γενετική 

συνιστώσα, η οποία υποδηλώνει μια βιολογική παθολογία, αλλά η αιτία παραμένει 

άγνωστη και επιπρόσθετα είναι γνωστό μέσα από τη βιβλιογραφία ότι η κατάθλιψη 

προσβάλλει δυο φορές περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες (Kolb & Whishaw, 2009). 

Περίπου το 6% του ενήλικου πληθυσμού υποφέρει από κατάθλιψη κάποια χρονική 

στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το 30% του πληθυσμού μπορεί να βιώσει 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατάθλιψης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το φύλο και την ηλικία των παιδιών που εμφανίζουν 

κατάθλιψη, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κορίτσια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 

κατάθλιψης από τα αγόρια τόσο στην προεφηβεία όσο και στην εφηβεία Σε μια νεότερη 

έρευνα όμως δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και 

στα κορίτσια στα επίπεδα κατάθλιψης που βιώνουν από την Γ΄ έως ΣΤ΄ τάξη. Παρόλα 

αυτά επιβεβαιώνεται και από τη συγκεκριμένη πρόσφατη έρευνα ότι τα κορίτσια 



αντιμετωπίζουν στατιστικά σημαντικά επίπεδα δυσφορίας σε σχέση με τα αγόρια (Carle, 

Millsap & Cole, 2008). Από την άλλη, στα έφηβα αγόρια η εκδραμάτιση (“acting -out” 

συμπεριφορά) έχει υψηλότερη συσχέτιση  με την κατάθλιψη από ότι στα έφηβα κορίτσια 

(Smucker , 1986). Η μείζων κατάθλιψη είναι μια από τις ψυχικές διαταραχές που 

μπορούν να θεραπευτούν πιο αποτελεσματικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν 

μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της, αλλά αν η διαταραχή αφεθεί χωρίς θεραπεία, η 

πιθανότητα αυτοκτονίας είναι υψηλή. Στην αντιμετώπισή της, οι γνωστικές και 

διαπροσωπικές θεραπείες είναι το ίδιο αποτελεσματικές με τις φαρμακευτικές θεραπείες. 

(Kolb & Whishaw, 2009). 

 

Συννοσηρότητα  

Όσον αφορά τα παιδιά, έχει φανεί από μελέτες ότι το άγχος και η κατάθλιψη 

συνυπάρχουν. Συγκεκριμένα σε μελέτη που έχουν απαντήσει σε ερωτηματολόγια οι 

γονείς, βρέθηκε ότι η αγχώδης διαταραχή που συχνά παρουσιάζεται σε παιδιά είναι πολύ 

στενά συνδεδεμένη με την κατάθλιψη (Denise, 2003). Το υπερβολικό άγχος αποτελεί ένα 

συναισθηματικό πρόβλημα, που συναντάται ακόμη πιο συχνά από την κατάθλιψη. 

Βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν οι επίμονοι φόβοι και ανησυχίες χωρίς να υπάρχει 

κάποια άμεση απειλή, συνήθως συνοδευόμενα από σημαντικές αντιδράσεις στρες(Kolb 

& Whishaw, 2009). 

 Η βίωση άγχους και έντονων στρεσογόνων καταστάσεων από ένα παιδί μπορεί να το 

οδηγήσει στην κατάθλιψη (Denise, 2003). Σύμφωνα με τον Baggiano (1998) , το στρες 

έχει ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση της κατάθλιψης . Η συσχέτιση μεταξύ κοινωνικής 

αγχώδους διαταραχής και μαζίoνος κατάθλιψης είναι σημαντική τόσο στο δείγμα των 

παιδιών όσο και στο δείγμα των εφήβων (Denise, 2003).  

Η κοινωνική αγχώδης διαταραχή εμφανίζεται έντονα στην αρχή της εφηβείας 

(μετά το 10ο έτος της ηλικίας), κατάσταση που συχνά οδηγεί στην κατάθλιψη (Schneier 

και συν, 1992 ; Witchen και συν, 1999). Υπολογίζεται ότι οι αγχώδεις διαταραχές 

επηρεάζουν το 15% με 35% του πληθυσμού (Denise, 2003). Δεδομένα από 

επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι το 25-31% έφηβοι και νεαροί ενήλικες με 

κοινωνική αγχώδη διαταραχή εμφανίζουν συνυπάρχουσα κατάθλιψη (Essau και συν, 

1999 ; Witchen και συν, 1999).  



Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα παιδικά τραύματα κα οι δυστυχίες στην παιδική 

ηλικία αυξάνουν το ρίσκο εμφάνισης κατάθλιψης στην παιδική ηλικία. Μάλιστα παιδικές 

στρεσσογόνες εμπειρίες μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση κατάθλιψης στην 

ενήλικη ζωή (Elsevier, 2003). Επομένως, μια έγκαιρη παρέμβαση προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η αγχώδης διαταραχή στα αρχικά της στάδια ίσως εμποδίσει αργότερα 

την εμφάνιση κατάθλιψης (Denise, 2003). 

Επιπλέον, άλλες έρευνες έδειξαν ότι όσον αφορά το γενικό πληθυσμό των 

μαθητών φαίνεται ότι οι μαθητές θέτουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν. 

Εάν παρόλαυτά αποτυγχάνουν και ειδικά για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα στρες. [Το στρες  όπως ήδη έχει αναφερθεί ενοχοποιείται για την 

εμφάνιση της κατάθλιψης (Baggiano, 1998)]. Επιπλέον, η αποτυχία να φέρει εις πέρας 

ένας μαθητής τους ακαδημαϊκούς του στόχους του δημιουργεί ματαιοδοξία και 

αποθάρρυνση πράγμα που πιθανόν οδηγεί στην κατάθλιψη (Baudura και συν, 1999; 

Abramson και συν, 1989). 

 

Παιδιά και έφηβοι με Μαθησιακές Δυσκολίες 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ακαδημαϊκή αποτυχία, το άγχος και η αδυναμία 

υλοποίησης των ακαδημαικών στόχων μπορεί να συμβάλουν στην εμφάνιση 

χαρακτηριστικών κατάθλιψης στους τυπικούς μαθητές. Οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες από την άλλη αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερη ένταση και έκταση τα 

προβλήματα αυτά και επομένως γίνονται ληθαργικοί και δεν καταβάλλουν μεγάλη 

προσπάθεια(Sideridis, 2003; Selingman, 2003 ). Όπως επίσης εξαιτίας αυτών των 

προβλημάτων έχει αποδειχτεί ότι οι μαθητές με Μ.Δ. αντιμετωπίζουν πιο σοβαρό 

κίνδυνο  από τους τυπικούς μαθητές να εμφανίσουν κατάθλιψη (Maag & Behrens, 1989; 

Waag & Reid, 2006). Αυτό συμβαίνει επίσης, επειδή τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

τείνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, συναισθήματα απελπισίας αλλά και 

υψηλότερη αίσθηση ότι δεν έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο του εαυτού τους και όσων 

συμβαίνουν γύρω τους (αίσθημα αβοηθησίας)(Sideridis, 2003).  

Επίσης αυτά τα παιδιά είναι λιγότερο κοινωνικά αποδεκτά και δημοφιλή αλλά και 

περισσότερο αγχώδη από τα παιδιά που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες (Bender & 



Wall 1994; Newcomer, Barenbaum & Pearson, 1995;  Rodriguez & Routh, 1989). Τα 

χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών συνοψίζονται στον παρακάτω ορισμό: 

Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές 

δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές 

αυτές είναι εγγενείς στο άτομο αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτο-ελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μ.Δ., αλλά δεν 

συνιστούν από μόνα τους τέτοια. Αν και οι Μ.Δ. μπορεί να εμφανίζονται μαζί 

με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική υστέρηση, 

συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές 

διαφορές ή η ανεπαρκής διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών 

των καταστάσεων ή επιδράσεων (Hammill, 1990, σελ. 77). 

Όσον αφορά στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αναφέρονται στον ορισμό, έχει 

επιπλέον διαφανεί ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν αυτοαξιολογούνται ως 

περισσότερο καταθλιπτικοί και αγχώδεις από ότι οι τυπικοί μαθητές αλλά αξιολογούνται 

ως περισσότερο καταθλιπτικοί και αγχώδεις όταν τους αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί τους 

(Newcomer και συν, 1995). Επιπλέον η αυτοαξιολόγηση των μαθητών δεν αποκαλύπτει 

μια προοδευτική αύξηση στο άγχος και στην κατάθλιψη με την πάροδο της ηλικίας ενώ 

συμβαίνει το αντίθετο σύμφωνα με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, 

στην αυτοαξιολόγηση τα κορίτσια δηλώνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και 

άγχους από τα αγόρια. Το αντίθετο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί τους (Newcomer και 

συν., 1995). Μάλιστα σε έρευνα των Lewinson και  συν. ,(1998) αναφέρεται  πως οι 

συναισθηματικές διαταραχές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Μ.Δ. σχετίζονται και 

επηρεάζονται από το φύλο όπως και από το κοινωνικό και βιολογικό υπόβαθρό τους. 

Συγκεκριμένα έχει φανεί ότι χαρακτηριστικό των κοριτσιών είναι η ευαισθησία, η οποία 

τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα στις ακαδημαϊκές τους αποτυχίες ενώ τα αγόρια 

προσπαθούν την αδυναμία τους στα μαθήματα να την καλύψουν με την χρήση της 

σωματικής τους δύναμης προς τους συμμαθητές τους. 



 

Μάλιστα σύμφωνα με τα δεδομένα δυο παλιότερων ερευνών υπάρχει η αντίληψη 

ότι η κατάθλιψη και οι μαθησιακές δυσκολίες, συνυπάρχουν γιατί και οι δυο 

προκαλούνται από μια συγκεκριμένη δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος 

(Brumbach & Staton, 1983 ; Brumbach, 1985). 

Από την άλλη, υπάρχει και η άποψη ότι παρόλο που οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης από ότι οι μαθητές χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες, δεν υπάρχει τόσο σημαντική διαφορά στα ποσοστά κατάθλιψης 

που εμφανίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από τους τυπικούς μαθητές ώστε οι 

πρώτοι να καταταχθούν στο πεδίο των σημαντικών ψυχικών διαταραχών (Waag & Reid, 

2006). Επομένως σύμφωνα με την έρευνα των Wagg και Reid (2006), δεν υπάρχουν 

μελέτες που να αποδεικνύουν ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν κλινικά 

διαγνωσμένη κατάθλιψη περισσότερο από τους τυπικούς μαθητές. Όμως η μελέτη των 

Maag και Reid(1994) έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω, γιατί σύμφωνα με αυτή το 

2% των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν πολύ σοβαρά συμπτώματα 

κατάθλιψης. 

 

Το άγχος και ο προσανατολισμός στο στόχο των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

  

Γενικά τα παιδιά με Μ.Δ. νιώθουν υψηλό βαθμό άγχους και συμπτώματα κατάθλιψης. σε 

μεγαλύτερο επίπεδο από ότι τα τυπικά παιδιά.(Greenbaum και συν, 1996 ) 

Χαρακτηριστικά νιώθουν υψηλό βαθμό άγχους και ανεξήγητους φόβους τα οποία  

ξεκινούν συνήθως όταν συνειδητοποιούν τις διαφορετικές ακαδημαϊκές τους αποδόσεις 

που έχουν σε σχέση με τους συμμαθητές τους π.χ. στην ανάγνωση ενός κειμένου.  

 

 Τα παιδιά με Μ.Δ. έχουν ένα συνεχές άγχος για το τι πιστεύουν και ποια εικόνα έχουν οι 

συνομήλικοι τους και γενικότερα τα άτομα με τα οποία συναναστρέφονται γι’ αυτούς, 

δηλαδή αναρωτιούνται και προβληματίζονται σχετικά με την κριτική και τα σχόλια που 

γίνονται για αυτούς εξαιτίας των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Αυτό 

είναι πιθανόν να οφείλεται στη χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που έχουν οι 

μαθητές με Μ.Δ. επειδή πιστεύουν πως λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που 



αντιμετωπίζουν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αδυνατώντας να συναγωνιστούν τους 

υπόλοιπους τυπικούς συμμαθητές τους. (Shore & Rapport, 1998). Αποτέλεσμα αυτών 

των δυσκολιών είναι οι μαθητές να έχουν πιο σοβαρές ανησυχίες από τους τυπικούς 

συνομηλίκους τους και να γίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε κριτικές που μπορεί να 

γίνονται από τον δάσκαλό τους, από τους συμμαθητές τους αλλά ακόμα και από το 

οικείο περιβάλλον π.χ. οικογένεια Φαίνεται επίσης, ότι νιώθουν περισσότερο ανασφαλείς 

καθώς σκέφτονται την μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται και αυτό τους καθιστά 

ιδιαίτερα ευάλωτους. Σε αυτή την αντίληψη έχουν συμβάλλει και οι συνεχόμενες 

ακαδημαϊκές αποτυχίες που βιώνουν  . (Nowicki, 2003).  

Συγκεκριμένα σε έρευνα του Phillis και  συν. (1995) αποδεικνύεται όσον αφορά τα 

κορίτσια με μαθησιακές δυσκολίες ότι εκδηλώνουν αυξημένα επίπεδα φόβου και άγχους 

σχετικά με την ακαδημαϊκή τους επίδοση όπως και με την κριτική που θα δεχθούν. 

Παρατηρήθηκε πως οι μαθήτριες έχουν συμπτώματα κατάθλιψης και πολλές σωματικές 

διαταραχές (παύση της έμμηνου ρύσης στο γυμνάσιο) εξαιτίας των ενδοπροσωπικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Από την άλλη σε αντίθεση με τα κορίτσια , τα αγόρια με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν 

το άγχος και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν  εξωτερικεύοντας τες  με επιθετικές 

αντιδράσεις κυρίως στους τυπικούς συμμαθητές τους και με αυξημένα επίπεδα 

υπερκινητικότητας (Lewinson και  συν. ,1998) 

 

Σε αυτό το σημείο, θα γίνει αναφορά στη Θεωρία προσανατολισμού στο στόχο (“ 

Achievement Goal Theory”), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και οι τυπικοί μαθητές θέτουν και προσπαθούν να επιτύχουν τους 

ακαδημαϊκούς τους στόχους. Η Θεωρία προσανατολισμού στο στόχο εμφανίστηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 ,καθώς αρκετοί ερευνητές των κινήτρων 

(Ames,Dweck,Maehr,Nicholls) διατύπωσαν παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με το 

διαφορετικό , κυρίως , ποιοτικά , τρόπο εμπλοκής των μαθητών σε καταστάσεις 

μάθησης. Οι διαφορές αποδόθηκαν σε διαφορετικούς προσανατολισμούς κινητοποίησης 

(motivational orientations), οι οποίοι επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται τον σκοπό εμπλοκής – το στόχο επίτευξης (achievement goal) 

-στη μαθησιακή διαδικασία (Kaplan,Middleton,Urdan,& Midgley,2002:22). Μάλιστα η 



Θεωρία προσανατολισμού στο στόχο (“ Achievement Goal Theory”) είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την επεξήγηση της εμφάνισης ή μη υψηλών επιπέδων άγχους στους 

τυπικούς μαθητές και στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Για να γίνει πιο 

κατανοητή η επίδραση που έχει ο προσανατολισμός στο στόχο στην επίδοση και τη 

συναισθηματική κατάσταση των μαθητών, παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη 

περιγραφή της θεωρίας. 

Ο στόχος επίτευξης(achievement goal) ειδικά για το χώρο της εκπαίδευσης, 

ορίζεται ως ο λόγος για τον οποίο ο μαθητής εμπλέκεται στις μαθησιακές διαδικασίες. Η 

κλασική προσέγγιση των στόχων ορίζει το στόχο επίτευξης όχι μόνο ως το λόγο ,το 

σκοπό με τον οποίο το άτομο επιδιώκει ένα μαθησιακό  στόχο, αλλά και ως το κριτήριο 

με βάση το οποίο θα αξιολογηθεί η ικανότητα του ατόμου. Δηλαδή, οι στόχοι επίτευξης 

αντιπροσωπεύουν ένα γενικό προσανατολισμό ως προς το μαθησιακό στόχο, ο οποίος 

περιλαμβάνει τις αντιλήψεις του ατόμου σχετικά με τους σκοπούς ,την ικανότητα , την 

επιτυχία  και  την αποτυχία ,την προσπάθεια ,τα λάθη και τα κριτήρια 

αξιολόγησης(Linnenbrick,& Pintrich, 2000). 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί , στις αρχές της δεκαετίας του `80, ερευνητές ,όπως η 

Carol Dweck και ο John Nicollis ,εισήγαγαν την ιδέα των προσωπικών στόχων στο 

πλαίσιο των κινήτρων επίτευξης. Συγκεκριμένα ορίστηκαν τρεις τύποι προσωπικών 

στόχων επίτευξης ,οι οποίοι είναι: ο στόχος για βαθιά γνώση( mastery)),που αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου μέσα από την ολοκλήρωση του έργου, ο 

στόχος για επίδοση(performance) ,που αποσκοπεί στην απόσπαση ευνοϊκών κρίσεων για 

τις ικανότητες του ατόμου και επίσης χαρακτηρίζεται ως στόχος επίδοσης-προσέγγισης 

(performance approach) , καθώς και ο στόχος για επίδοση που αποσκοπεί στην αποφυγή 

αρνητικών κρίσεων για τις ικανότητες του ατόμου και χαρακτηρίζεται ως στόχος 

επίδοσης-αποφυγής(performance avoidance)  (Elliot & Harackiewicz , 1996).  

Συγκεκριμένα ο μηχανισμός επίτευξη προσέγγιση(approach) εστιάζει στην 

επίδειξη της ικανότητας/επάρκειας ενώ ο μηχανισμός επίτευξη – αποφυγή (avoidance) 

εστιάζει στην αποφυγή επίδειξης ακαταλληλότητας/ανικανότητας    (Sideridis & 

Tsorbatzoudis, 2003) . 

Η θεωρία του προσανατολισμού στο στόχο ήταν αρχικά διαχωρισμένη σε 

προσανατολισμό στη μάθηση (mastery) και σε προσανατολισμό στην επίτευξη 



(performance – orientation) όμως οι Elliot & Harackiewicz (1996) προκειμένου να 

συνδυάσουν την κλασσική θεωρία των κινήτρων επίτευξης και τη θεωρία του 

προσανατολισμού των στόχων για την επίτευξη προτείνουν μια διαφορετική θεώρηση , η 

οποία περιλαμβάνει με συνθετικό τρόπο ,τόσο το δίπολο επίδοσης /βαθιάς γνώσης (    

performance/mastery) όσο και το δίπολο προσέγγισης /αποφυγής(approach/avoidance). 

Αργότερα οι Pintrich(2000b) και Elliot & McGregor(2001) διαχώρισαν τους στόχους για 

βαθιά γνώση σε αποφυγής(mastery-avoidance goal) και προσέγγισης (mastery –approach 

goal). Γενικά οι στόχοι που εμπεριέχουν προσέγγιση (δηλαδή οι στόχοι για βαθιά γνώση 

και οι στόχοι επίδοσης-προσέγγισης),θεωρείται ότι έχουν δυνητικά θετικά 

αποτελέσματα. Σχετικά με τον προσανατολισμό στην επίτευξη – προσέγγιση φαίνεται ότι 

δεν συνεισφέρει σημαντικά στην ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά είναι ένας αρνητικός 

προβλεπτικός παράγοντας για την εμφάνιση απελπισίας (Sideridis, 2003). 

             Αντίθετα οι στόχοι επίδοσης-αποφυγής συνδέονται δυνητικά με τα αρνητικά 

αποτελέσματα του «αμήχανου –ανήμπορου» σχήματος συμπεριφοράς(“ 

helpless”pattern)( Elliot & Harackiewicz, 1996). Τα αρνητικά αποτελέσματα που  

απορρέουν από τους στόχους επίτευξης αποφυγής εστιάζονται στην εμφάνιση 

δυσπροσαρμοστικότητας  ιδιαίτερα στους τυπικούς μαθητές. Αν και πρόσφατες έρευνες 

έδειξαν ότι αυτό ισχύει και για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Sideridis & 

Tsorbatzoudis, 2003).  Επιπλέον σύμφωνα με τον Sideridis (2005) η επίτευξη – αποφυγή 

φάνηκε ότι σχετίζεται σημαντικά με αρνητική συναισθηματικότητα και απελπισία και 

ήταν ένας αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας για θετικά αποτελέσματα στην 

ακαδημαϊκή επίδοση. Για παράδειγμα όταν ο μαθητής εστιάζει στην αποφυγή της 

αποτυχίας τότε επέρχεται το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή η αποτυχία (Sideridis, 2005).  

Από την άλλη, ο προσανατολισμός στην μάθηση είναι ένας θετικός παράγοντας 

πρόβλεψης της ακαδημαϊκής εξέλιξης και ένας αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας της 

απελπισίας, το αντίθετο σχετίζεται με τον προσανατολισμό στην επίτευξη – αποφυγή 

(Sideridis, 2003). Επιπλέον είναι γνωστό ότι οι στόχοι για τους μαθητές και η 

προσπάθεια επίτευξής τους είναι μια διαδικασία της γνωστικής και μαθησιακής τους 

ανάπτυξης. Επομένως, η αποτυχία τους στους ακαδημαϊκούς τους στόχους μπορεί να 

επιφέρει ματαιοδοξία και κατάθλιψη (Abramson et al, 1989). Σε έρευνα του Sideridis 

(2007) διαπιστώθηκε ότι ο προσανατολισμός στον στόχο της επίτευξης (προσέγγιση) δεν 



συσχετίζεται θετικά με το άγχος, την αρνητική επίδραση/συναισθηματική (negative 

affect) και την κατάθλιψη. Αντίθετα ο προσανατολισμός στον στόχο της επίτευξης 

(αποφυγή)σχετίζεται με το άγχος και την κατάθλιψη (Sideridis, 2005). Επίσης, 

αποκαλύπτεται αρνητική συσχέτιση με την αυτοεκτίμηση και τα θετικά συναισθήματα 

(Sideridis, 2007). Επιπλέον, οι στόχοι επίτευξης αποφυγής ευθύνονται για αρνητικές 

σκέψεις (Sideridis, 2007). Στην έρευνα του Sideridis (2005), παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφορές στα επίπεδα άγχους των παιδιών (με προσανατολισμό στο στόχο της μάθησης) 

τα οποία εμφανίζουν περισσότερο φυσιολογικές αντιδράσεις και είναι ανακουφισμένα σε 

σύγκριση με τους μαθητές με προσανατολισμό στο στόχο της επίτευξης-αποφυγής. 

Επιπλέον, οι μαθητές με προσανατολισμό στο στόχο της επίτευξης-προσέγγισης δεν 

εμφανίζουν υψηλό άγχος. (Sideridis , 2005) 

  Σύμφωνα με τον Dykman (1998) όταν ένας μαθητής με προσανατολισμό στο στόχο της 

επίτευξης βρίσκεται μπροστά σε πρόκληση θα εμφανίσει άγχος και ίσως σημάδια 

κατάθλιψης όταν η απόδοση είναι χαμηλή. Στη συγκεκριμένη έρευνα η επίτευξη του 

στόχου ήταν χαμηλή για τους μαθητές με προσανατολισμό στο στόχο της επίτευξης αλλά 

η επίτευξη του στόχου δεν είχε μεγάλη συσχέτιση με αρνητικά συναισθήματα σε σχέση 

με τους  μαθητές με προσανατολισμό στη βαθιά γνώση (mastery-oriented)(Sideridis, 

2005). Ακόμα οι  μαθητές με προσανατολισμό στο στόχο της επίτευξης- προσέγγισης δε 

θα πρέπει να παραιτούνται όταν αντιμετωπίζουν μια δυσκολία γιατί ακόμα και η χαμηλή 

επίδοση τους προσφέρει πολύ περισσότερα από το να μην ολοκληρώσουν το στόχο 

τους/εργασία τους. (Για παράδειγμα στην παρούσα έρευνα αναφέρεται η προσπάθεια 

ενός μαθητή να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα. Η διαδικασία  επίλυσης του 

προβλήματος από μόνη της (ανεξάρτητα από την επιτυχή ή όχι επίλυσή του)προσφέρει 

στο μαθητή γνωστική ανάπτυξη καθώς απαιτούνται συγκέντρωση, υπομονή και επιμονή 

και βαθύτερες εγκεφαλικές διεργασίες κατά τη διαδικασία επίλυσης(Sideridis, 2005)).  

Επίσης ο παράγοντας “vulnerability” (τρωτότητα) προκαλεί το μηχανισμό της 

κατάθλιψης όταν αρνητικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα (Sideridis, 2007). Οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες συχνά δημιουργούν το προφίλ του ατόμου με χαρακτηριστικά 

«μαθημένης αβοηθησίας» (δηλαδή του μαθητή που η μάθηση και η επιτυχία είναι πάνω 

από τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους, όση προσπάθεια και αν κάνει δε θα τα 

καταφέρει, γιατί δεν ελέγχει ο ίδιος τον εαυτό του, επειδή έχουν εκτεθεί σε αποτυχίες 

κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων (Thomas, 1979 ;  Selingman, 1975). 



Συνοπτικά, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

εμφανίζουν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης εξαιτίας του υπέρμετρου άγχους που βιώνουν, 

αλλά και εξαιτίας του προσανατολισμού στο στόχο της επίτευξης (αποφυγής) που τους 

διακρίνει.  

            Στη παρούσα έρευνα λοιπόν εξετάστηκαν συγκεκριμένα τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1. Παρουσιάζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες των τελευταίων τάξεων του 

δημοτικού αλλά και του γυμνασίου χαρακτηριστικά κατάθλιψης; Υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της κατάθλιψης; 

2. Αποτελεί το άγχος προβλεπτικό παράγοντα για την ύπαρξη κατάθλιψης στους 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες; 

3. Αποτελεί ο προσανατολισμός στο στόχο προβλεπτικό παράγοντα για την ύπαρξη 

κατάθλιψης στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες; 

 
                                                                                                   

 

                                                  ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

 

Συμμετέχοντες και διαδικασία 

 Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, 

αξιολογήθηκαν συνολικά 157 μαθητές (45 κορίτσια και 111 αγόρια), οι οποίοι 

παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές αυτοί προέρχονταν από τα Δημοτικά 

και Γυμνάσια σχολεία του Ρεθύμνου Κρήτης και συγκεκριμένα φοιτούσαν στις τάξεις Ε’ 

Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν δεκατρία (13) 

κορίτσια και τριάντα (30) αγόρια της Ε’ Δημοτικού ηλικίας 10,46(   ,435), έντεκα (11) 

κορίτσια και εικοσιτέσσερα (24) αγόρια ΣΤ’ Δημοτικού, ηλικίας 11,6 ( ,58), έξι (6) 

κορίτσια και είκοσι έξι (26) αγόρια Α’ Γυμνασίου, ηλικίας 13,02 (  ,95), εννέα κορίτσια 

(9) και δεκαεπτά (17) αγόρια Β’ Γυμνασίου, ηλικίας 13,96  (  ,72) και έξι (6) κορίτσια 

και δεκατέσσερα αγόρια (14) Γ’ Γυμνασίου ηλικίας 14,56   ( ,85). Οι μαθητές αυτοί 

έρχονταν σε επαφή με τους ερευνητές εφόσον είχε δοθεί πρώτα άδεια από το Υπουργείο 



Παιδείας, εφόσον τους είχαν δώσει τη συγκατάθεση οι γονείς τους και εφόσον είχε γίνει 

γνωστό πως η διαδικασία αυτή δεν θα επηρέαζε τη σχολική βαθμολογία τους. Όλοι οι 

μαθητές είχαν δείκτη νοημοσύνης του 85, όπως αξιολογήθηκε μέσω της υποδοκιμασίας 

«Συλλογιστικές Διεργασίες» του Λογισμικού Ανίχνευσης των μαθησιακών Δυνατοτήτων 

και Αδυναμιών για τα παιδιά του γυμνασίου και του RANEN για τα παιδιά του 

δημοτικού. Οι μαθητές που συμμετείχαν είχαν διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών από 

τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης, ενώ τα παιδιά που δεν είχαν 

διάγνωση είχαν πιθανότητα μεγαλύτερη του 90% όπως αυτό φάνηκε από τα 

αποτελέσματα της σταθμισμένης κλίμακας Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από 

Εκπαιδευτικούς. Όσοι μαθητές δεν είχαν κάποια από τις δύο προαναφερθείσες ενδείξεις 

για την ύπαρξη των Μαθησιακών Δυσκολιών παρακολουθούσαν το τμήμα ένταξης του 

σχολείου τους ή είχαν υποδειχθεί ως μαθητές με ΜΔ από τους εκπαιδευτικούς τους. Στον 

παρακάτω πίνακα αναφέρονται συγκεκριμένα οι αριθμοί των παιδιών ανά τάξη: 

 

Τάξη Φύλο Ν Ηλικία 

Ε’ Δημοτικού Κορίτσια   

Αγόρια     

13       

30 

10,6 (,52)  

10,32   (,35) 

ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια  

Αγόρια     

11  

24 

11,6 (,45)   

11,6 (,64) 

Α’ Γυμνασίου Κορίτσια 

Αγόρια    

6  

26 

13,2  (,78) 

13      ( 1) 

Β’ Γυμνασίου Κορίτσια 

Αγόρια   

9  

17 

14     (,52)  

14     (,82) 

Γ’ Γυμνασίου Κορίτσια 

Αγόρια    

6  

14 

15,2 (1,24) 

14,3   (,46) 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

 



 

 

Διαδικασία 

  Προκειμένου να μελετηθεί η συνύπαρξη ή μη των μαθησιακών 

δυσκολιών και της κατάθλιψης  και επίσης προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο οι 

προβλεπτικοί παράγοντες της κατάθλιψης (άγχος και προσανατολισμός στο στόχο) 

προβλέπουν διαφορετικά επίπεδα κατάθλιψης σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 

δημοτικού αλλά και του γυμνασίου , για το διάστημα Νοέμβριο- Φεβρουάριο, αφού 

πρώτα υπήρχε όπως προαναφέρθηκε η άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, η συγκατάθεση 

της οικογένειας αλλά και του εκπαιδευτικού, κάθε μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες, 

χωριστά, συμπλήρωνε τα ερωτηματολόγια που του δίνονταν. Αξίζει να αναφερθεί πως τα 

ερωτηματολόγια τους τα διάβαζε ο εξεταστής.  Ο κάθε μαθητής βρισκόταν μόνος του με 

τον εξεταστή σε μια αίθουσα που δινόταν από τη διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου και 

μετά το πέρας της αξιολόγησης γυρνούσε πίσω στην αίθουσα διδασκαλίας ώστε να 

συνεχίσει κανονικά το μάθημα του. Αρχικά, συμπλήρωνε μία κλίμακα για το άγχος, 

έπειτα μια κλίμακα προκειμένου να διαγνωσθεί αν πάσχει η όχι  από τη κατάθλιψη, στη 

συνέχεια του χορηγούνταν ένα σταθμισμένο τεστ ανάγνωσης για να διαπιστωθούν 

κάποιες δυσκολίες στην ανάγνωση και το εργαλείο Raven. Τέλος, εάν το παιδί φοιτούσε 

στο Γυμνάσιο, του χορηγούνταν και μια αυτοματοποιημένη σύνταξη αναφοράς 

(ΛΑΜΔΑ), το οποίο συμπληρώνεται με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Όταν τελείωνε αυτή η διαδικασία δινόταν στο δάσκαλο του κάθε παιδιού ένα εργαλείο, 

το οποίο ονομάζεται ΑΜΔΕ και ο ίδιος θα έπρεπε να το συμπληρώσει ώστε να 

συνδράμει και αυτό στη διαφορική διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Αξίζει να 

σημειωθεί πως τα τεστ χορηγούνταν σε κάθε παιδί με την ίδια σειρά. 

 Ο εξεταστής ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένος έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί 

κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.  Όλη η διαδικασία διαρκούσε 

περίπου δύο (2) διδακτικές ώρες, με το ενδιάμεσο διάλειμμα, το οποίο ήταν αναγκαίο για 

τους μαθητές. Οι μαθητές ήταν ενημερωμένοι πως ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να 

διακόψουν τη διαδικασία. Επομένως  όποτε το ήθελαν απλά το έλεγαν και η διαδικασία 

σταματούσε αυτόματα. 

 



 

Εργαλεία αξιολόγησης  

 Όπως προαναφέρθηκε, για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο τεστ της ανάγνωσης, το εργαλείο RAVEN, το 

εργαλείο ΛΑΜΔΑ, το ΑΜΔΕ, το οποίο δινόταν προς συμπλήρωση στους δασκάλους και 

καθηγητές και η κλίμακα για την αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης. Στη 

συνέχεια  μελετείται χωριστά το κάθε εργαλείο. 

 

 

 Σταθμισμένο τεστ ανάγνωσης  

 Πρόκειται για το τεστ ανάγνωσης, το οποίο χορηγήθηκε στα παιδιά της 

συγκεκριμένης έρευνας. Δημιουργήθηκε από τους Παντελιάδου, Σιδερίδη και Αντωνίου 

(υπό έκδοση). Στόχος του συγκεκριμένου εργαλείου είναι η ανίχνευση των 

αναγνωστικών δυσκολιών μαθητών που φοιτούν στις τάξεις Γ' Δημοτικού μέχρι Γ' 

Γυμνασίου. Παράλληλα  με την αναζήτηση των αναγνωστικών δυσκολιών τους, 

διαπιστώνεται η θέση τους σε σχέση με τους μαθητές της τάξης τους και γίνεται φανερό 

το πού υστερούν και πού είναι ικανοί.  

 Το εργαλείο αυτό αποτελείται από δοκιμασίες που εξετάζουν: 

1. την αναγνωστική αποκωδικοποίηση (Ασκήσεις 1-3) (Cronbach’s alpha= .923), 

2. την ευχέρεια (Άσκηση 4) 

3. τις μορφολογικές και συντακτικές δεξιότητες (Ασκήσεις 5- 8) 

4. και την αναγνωστική κατανόηση (Ασκήσεις 9-11) (α=.836) 

 Προκειμένου να εξεταστεί η αναγνωστική τους αποκωδικοποίηση, ζητείται από 

τους μαθητές να διαβάσουν μια καρτέλα με λέξεις που τους παρουσιάζονται. Στην πρώτη 

άσκηση δίνονται ψευδολέξεις, ξεκινώντας από μονοσύλλαβες και στην πορεία η 

δυσκολία των λέξεων αυξάνεται. Μερικές τέτοιες λέξεις είναι : κι, τε, σάτε, ντούγκα, 

βήτσερη, κοιγκατωρίμω, χλαιπρωντατζα κλπ. Συνολικά, στην πρώτη άσκηση οι μαθητές 

καλούνταν να διαβάσουν 40 λέξεις. Στις 5 διαδοχικές λανθασμένες απαντήσεις η 

διαδικασία διακόπτεται.  



 Στη δεύτερη άσκηση παρουσιάζεται στους μαθητές μια καρτέλα με πραγματικές 

λέξεις αυτή τη φορά. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές : από, όλα, αλλάζω, χαρτζιλίκι, 

καθησυχαστικός, καλαθοσφαιρίστρια κλπ. Τα επίπεδα της δυσκολίας και σ' αυτή την 

άσκηση αυξάνονται σταδιακά. Ξεκινάει με απλές λέξεις και συνεχίζει με πιο σύνθετες. 

Στα 5 διαδοχικά λάθη, ο εξεταστής προχωράει στην επόμενη άσκηση. 

 Η εξέταση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης ολοκληρώνεται με την 3η 

άσκηση, όπου παρουσιάζεται μία καρτέλα με λέξεις, μερικές από τις οποίες είναι 

πραγματικές και μερικές όχι. Ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει μόνο τις πραγματικές 

λέξεις. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα: μάτι, στόμα, δολίκε. Ο μαθητής λοιπόν πρέπει 

να πει μόνο το μάτι και το στόμα, καθ' ότι έχουν νόημα. Αν ο μαθητής δεν αναγνωρίσει 

καμία πραγματική λέξη σε 3 διαδοχικές σειρές η άσκηση διακόπτεται. 

 Για να εξεταστεί, στη συνέχεια, η ευχέρεια των μαθητών, παρουσιάζονται 

καρτέλες και τους ζητούνται να διαβάσουν είτε δυνατά είτε από μέσα τους τις λέξεις 

κάθε σειράς και να πουν ποια λέξη κάθε φορά ταιριάζει στην εικόνα που υπάρχει πλάι 

στις σειρές των λέξεων. Για παράδειγμα τους δίνεται η εικόνα ενός φύλου και από πλάι 

υπήρχαν οι λέξεις λοφίο, φυτό, φύλλο και οι μαθητές έπρεπε να δώσουν ως απάντηση το 

φύλλο. Η άσκηση διακόπτεται στις 5 διαδοχικές  λανθασμένες απαντήσεις. 

 Σειρά έχουν οι ασκήσεις που αξιολογούν τις μορφολογικές και συντακτικές 

δεξιότητες των μαθητών. Στην 5η άσκηση λοιπόν ζητείται από τον εξεταζόμενο να 

διαβάσει ένα κείμενο όσο πιο καλά και γρήγορα μπορεί. Το κείμενο αυτό πρέπει να το 

διαβάσει μέσα σε ένα λεπτό και αν δυσκολεύεται σε κάποια λέξη του τη διαβάζει ο 

εξεταστής και αυτός συνεχίζει στην επόμενη. Μετά την πάροδο του ενός λεπτού, η 

διαδικασία διακόπτεται και σημειώνεται μέχρι ποια λέξη του κειμένου έχει διαβάσει. 

Από το σύνολο των λέξεων που έχει διαβάσει αφαιρούνται οι λέξεις που δε διαβάζονται 

σωστά και βγαίνει το σύνολο των σωστών. Σ' αυτή την άσκηση δεν υπάρχει κανόνας 

διακοπής. 

 Η 6η άσκηση ζητά από τον εξεταζόμενο να διαβάσει κάθε πρόταση 

συμπληρώνοντας προφορικά με τη σωστή λέξη από την παρένθεση. Για παράδειγμα, 

τους δίνεται η πρόταση: Τι πολύ που ______________ η Μαρία! και καλούνται να 

επιλέξουν μία από αυτές τις τρεις για να ολοκληρωθεί το νόημα της πρότασης (ψηλά, 



ψήλωσε, ψηλή). Μετά από τρία διαδοχικά λάθη, ο μαθητής προχωρά στην επόμενη 

άσκηση. 

 Τέλος, στις παρακάτω ασκήσεις αξιολογείται μόνο η αναγνωστική κατανόηση 

των μαθητών. Έτσι στην άσκηση 10 ζητείται από τον εξεταζόμενο να κάνει πρόταση με 

τις λέξεις που δίνονται. Πρέπει να χρησιμοποιήσει  όλες τις λέξεις που του δίνονταν και 

μόνο αυτές. Δίνονται δηλαδή οι λέξεις: Το/ είναι/ ρολόι/ χαλασμένο. Πρέπει λοιπόν ο 

εξεταζόμενος να τις βάλει σε τέτοια σειρά ώστε να βγαίνει νόημα, δηλαδή το ρολόι είναι 

χαλασμένο. 

 Η  11η άσκηση ζητά από το μαθητή να διαβάσει τις προτάσεις που του δίνονταν 

σε μια καρτέλα και να βρει ποιες από αυτές έχουν το ίδιο νόημα. Κάθε φορά ο μαθητής 

πρέπει να αναζητήσει  ίδιες νοηματικά προτάσεις από συνολικά πέντε προτάσεις στη 

κάθε καρτέλα και μαζί με το παράδειγμα εξέτασε 5 τέτοια σύνολα. Ενδεικτικά 

παρουσιάζεται ένα τέτοιο σύνολο: 

1. Η δασκάλα μοίρασε τα βιβλία 

2. Η δασκάλα διόρθωσε τα βιβλία  

3. Τα βιβλία μοιράστηκαν από τη δασκάλα 

4. Τα βιβλία είναι καινούργια 

5. Η δασκάλα είναι αυστηρή 

 Πρέπει λοιπόν να πει ο μαθητής ότι οι προτάσεις 1 και 3 είναι αυτές που έχουν το 

ίδιο νόημα. Αν ο μαθητής δώσει διαδοχικά 3 εσφαλμένες απαντήσεις σε 3 σύνολα 

προτάσεων διακόπτεται η διαδικασία.  

 Και το τελευταίο κομμάτι της αναγνωστικής κατανόησης ζητά από το μαθητή να 

διαβάσει ένα κείμενο και μετά να απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις που 

ακολουθούσαν. Οι ερωτήσεις αυτές συνοδεύονται από κάποιες πιθανές απαντήσεις και ο 

μαθητής πρέπει να επιλέξει τη πιο κατάλληλη κάθε φορά. Τα κείμενα είναι 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. Αρχικά είναι εύκολα και στη πορεία δυσκολεύουν. Τους 

παρουσιάζονται συνολικά 6 κείμενα με 7 ερωτήσεις το καθένα. Αν ο μαθητής κάνει 5 

λάθη σε ένα κείμενο, προχωρά στο επόμενο.   



 

 RAVEN 

 Πρόκειται για το εργαλείο που αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου κατά τη 

χρονική στιγμή του τεστ να κατανοεί σχέδια χωρίς νόημα, να βλέπει τις σχέσεις ανάμεσά 

τους, να συλλαμβάνει το νόημα κάθε αλληλουχίας και του σχεδίου που συμπληρώνει το 

κενό και με όλα αυτά να εξετάζει τη συστημική μέθοδο της λογικής σκέψης. Επίσης, 

αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να επεξηγεί λέξεις, δημιουργώντας πολλές φορές 

και ορισμούς, με στόχο να εξεταστεί το επίπεδο των λεξιλογικών γνώσεών του. Το 

ηλικιακό φάσμα που εξετάζει είναι από 4 ως 12 χρονών. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

βρίσκεται υπό έκδοση από τους Σιδερίδη, Σίμο, Μουζάκη και Αντωνίου. 

  Αποτελείται από δύο είδη δοκιμασιών: από το μη- λεκτικό κομμάτι και από το 

λεκτικό κομμάτι. Στο πρώτο παρουσιάζονται τρεις ομάδες εικόνων ( Set A, B, AB), οι 

οποίες αποτελούνται από δοκιμασίες συμπλήρωσης σχεδίων. Οι δοκιμασίες αυτές είναι 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. Όσο προχωρά ο μαθητής τόσο και δυσκολεύουν και τα 

σχέδια. Κάθε ομάδα αποτελείται από σχέδια. Από τα σχέδια αυτά όμως λείπει ένα 

κομμάτι και καλείται κάθε φορά ο μαθητής να επιλέξει ανάμεσα σε έξη πιθανά κομμάτια, 

που βρίσκονται κάτω από το σχέδιο, ποιο το συμπληρώνει σωστά. Για να γίνει 

κατανοητή στους μαθητές αυτή η διαδικασία, αρχικά τους παρουσιάζεται ένα 

παράδειγμα, ώστε να καταλάβουν το τρόπο σκέψης του εργαλείου. Όπως έχει φανεί, η 

δοκιμασία αυτή είναι αρκετά ευχάριστη στους συμμετέχοντες καθώς τα σχέδια έχουν 

έντονα χρώματα κάτι που τους ενθουσίαζε και ο χρόνος που διαρκούσε ήταν πολύ λίγος, 

περίπου 10- 15 λεπτά. 

      Στο δεύτερο κομμάτι, στη λεκτική δοκιμασία, ο μαθητής καλείται να δώσει 

των ορισμό λέξεων που του ζητείται σε ορισμένο χρόνο, χωρίς να χρησιμοποιεί τη προς 

αναζήτηση λέξη. Αν και η δοκιμασία ολοκληρώνεται με επιτυχία, όπως φαίνεται, δεν 

είναι αρκετά αγαπητή στους μαθητές. Ζητείται λοιπόν από το συμμετέχοντα να πει στον 

εξεταστεί τι σημαίνει η λέξη πχ. ντομάτα και προσπαθεί να δώσει όσο γίνεται πιο 

ολοκληρωμένη περιγραφή της λέξης ντομάτας ή οποιασδήποτε του ζητείται κάθε φορά. 

Σ' αυτή τη δοκιμασία ζητείται ο ορισμός  λέξεων και σε περίπτωση διαδοχικών 

λανθασμένων απαντήσεων διακόπτεται η δοκιμασία.  



 

 Δοκιμασία συλλογιστικών δοκιμασιών  

 Προκειμένου  να εξεταστεί η αναγνώριση ερεθισμάτων, η ορθογραφία, η 

κατανόηση κειμένου, η μορφοσύνταξη, το λεξιλόγιο, η πρωτογενής μνήμη εργασίας και 

η μη λεκτική νοητική ικανότητα σε παιδιά Β’ Δημοτικού έως και Β’ Γυμνασίου, 

χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των Πρωτόπαπα & 

Σκαλούμπακα (2008).  

 Ο βασικός στόχος κατά τη κατασκευή του ΛΑΜΔΑ ήταν να εξασφαλιστεί η 

ολοκλήρωση του τεστ από τους μαθητές χωρίς διακοπές. Οι οδηγίες, που καλούνται να 

ακολουθήσουν οι μαθητές να είναι απολύτως σαφείς έτσι ώστε να κανένας από αυτούς 

να μη χρειαστεί να διακόψει την εκτέλεση των ασκήσεων για να κάνει διευκρινιστικές 

ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, σε κάθε άσκηση δίνεται στο μαθητή ένας 

στόχος και μια αιτιολόγηση με αποτέλεσμα, ο μαθητής 

 να καθοδηγείται, μέσα από τις ηχογραφημένες οδηγίες, στην εκτέλεση των ενεργειών 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, ο μαθητής έχει 

οπτική ένδειξη στο στόχο ώστε να κατανοεί άμεσα το νόημα της προφορικής οδηγίας.  

 Πιο συγκεκριμένα, οι ασκήσεις, που καλείται να εκτελέσει ο μαθητής αφορούν 

στην αναγνώριση ερεθισμάτων και πιο συγκεκριμένα στην αναγνώριση εικόνας και την 

αναγνώριση λέξεων, στην ορθογραφία, την ιστορική και την γραμματική ορθογραφία, 

την κατανόηση κειμένων και πιο συγκεκριμένα την προφορική κατανόηση, τη γραπτή 

κατανόηση καθώς και τη μελέτη γραπτού κειμένου. Ακολουθούν ασκήσεις που αφορούν 

στην μορφοσύνταξη, με τη συμπλήρωση  προτάσεων και τις αναλογίες, το λεξιλόγιο, με 

ασκήσεις για την αξιολόγηση της επιλογής εικόνας και τον ορισμό λέξεων , τη μνήμη 

εργασίας, τη μη λεκτική νοητική ικανότητα με οπτικές αλληλουχίες και τη συμπλήρωση 

σχημάτων και τέλος, την αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής με την αξιολόγηση  της 

αναπαραγωγής ρυθμών. 

 Σχετικά με την αναγνώριση ερεθισμάτων, υπάρχουν τρεις προκαταρκτικές 

ασκήσεις. Η πρώτη είναι μια απλή αντίδραση σε ερέθισμα, η δεύτερη (αναγνώριση 

εικόνας) είναι μια απόκριση επιλογής σε οπτικό ερέθισμα, κατά την οποία ο μαθητής 

πρέπει να δράσει με ταχύτητα όταν παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη εικόνα και να 

καταστείλει την αντίδραση σε οποιαδήποτε άλλη εικόνα και η τρίτη άσκηση 



(αναγνώριση λέξεων) είναι μια δοκιμασία λεξικής επιλογής, κατά την οποία ο μαθητής 

πρέπει να δράσει με ταχύτητα όταν εμφανίζεται μια πραγματική λέξη στην οθόνη και να 

καταστείλει την αντίδραση όταν εμφανίζεται μια ψεύτικη λέξη.  

 Οι ασκήσεις στην ορθογραφία εξετάζουν τα φωνολογικά λάθη, τα μορφολογικά- 

γραμματικά και τα λάθη ιστορικής ορθογραφίας. Η ταχύτητα των μαθητών δίνει 

σημαντικές πληροφορίες για την ορθογραφική αποδοτικότητα των μαθητών, καθώς και 

για τη στρατηγική προσέγγισης των δοκιμασιών. Η αξιολόγηση της μορφοσυντακτικής 

επεξεργασίας αποδεικνύει πως η ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα μπορεί να σχετίζεται με 

αναγνωστικές δυσκολίες.  

 Οι ασκήσεις για την κατανόηση κειμένου εξετάζουν την κατανόηση του 

προφορικού λόγου με μορφή αφηγηματικού κειμένου. Η κατανόηση του κειμένου 

βασίζεται αποκλειστικά και μόνο από το ακουστικό γλωσσικό ερέθισμα. Η κατανόηση 

ελέγχεται με την επιλογή, ανάμεσα σε τέσσερις εικόνες, εκείνης, που ταιριάζει με το 

κείμενο. Επίσης, ελέγχεται με γραπτές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, επιτρέποντας πιο 

ολοκληρωμένο έλεγχο της αφομοίωσης του νοήματος κειμένου. Κάποιες ασκήσεις 

απαιτούν απομνημόνευση σημαντικών στοιχείων που αναφέρονται στο κείμενο, ενώ 

άλλες απαιτούν συνδυασμό περισσότερων στοιχείων από διαφορετικά σημεία του 

κειμένου. Οι πιο απαιτητικές ασκήσεις εξετάζουν πραγματολογικά στοιχεία που 

απαιτούν κατανόηση όχι μόνο των λέξεων και των προτάσεων του κειμένου αλλά και 

του ρόλου τους σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης. Παράλληλα 

εξετάζεται η ικανότητα του του μαθητή να συσχετίζει το περιεχόμενο του κειμένου με 

πρότερες εμπειρίες του.  

 Η γραπτή κατανόηση εξετάζεται στο ΛΑΜΔΑ με παρουσίαση γραπτού κειμένου 

προς ανάγνωση από το μαθητή, την απόσυρση του ακολούθως και την επιλογή εικόνων ή 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις μνήμης απαιτούν την ανάκληση της 

απάντησης όπως αναφέρεται σε ένα σημείο του κειμένου. Κάποιες  ερωτήσεις απαιτούν 

ευρύτερη κατανόηση αυτών που συμβαίνουν στο κείμενο καθώς οι απαντήσεις τους δεν 

περιέχονται πουθενά μέσα στο κείμενο.  

 Η αξιολόγηση της μνήμης εργασίας παρέχεται με την αναπαραγωγή αλληλουχιών 

και το λεξιλόγιο με δυο ασκήσεις. Η πρώτη που αφορά στην επιλογή εικόνας χορηγείται 

σε όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνει έναν εικονικό εκφωνητή ο όποιος εκφωνεί μια λέξη. 



Παράλληλα εμφανίζονται 4 εικόνες, από τις οποίες μόνο η μια αναπαριστά επιτυχώς την 

εκφωνούμενη λέξη και την οποία ο μαθητής καλείται να την επιλέξει. Στη δεύτερη 

άσκηση (ορισμοί λέξεων), ο εκφωνητής εκφωνεί ένα σύντομο ορισμό. Παράλληλα 

εμφανίζονται 4 γραπτές λέξεις, από τις οποίες μόνο η μια αντιστοιχεί ακριβώς στον 

ορισμό, ενώ οι άλλες είναι φωνολογικά, μορφολογικά ή νοηματικά συγγενείς.  

 Για τη μη λεκτική νοητική ικανότητα, η οποία σχετίζεται με τη γενική νοημοσύνη 

και ειδικότερα με την πρακτική νοημοσύνη. Αξιολογείται με δοκιμασίες που απαιτούν 

συνδυαστική σκέψη ή συλλογισμούς χωρίς διαμεσολάβηση της γλώσσας. Η πρώτη 

άσκηση που αφορά στις οπτικές αλληλουχίες και παρέχεται μόνο στα μικρότερα παιδιά, 

παρουσιάζει εικόνες που σχηματίζουν μια λογική ακολουθία ενώ η δεύτερη άσκηση για 

τη συμπλήρωση σχημάτων ακολουθεί το σύνηθες πρότυπο που βρίσκουμε στις 

προοδευτικές μήτρες. Τέλος, για την αντίληψη των χαρακτηριστικών μουσικής 

εξετάζεται ο βαθμός συγχρονισμού ακουστικών, σωματαισθητικών και κινητικών 

λειτουργιών, σε συνδυασμό με τη μνήμη εργασίας και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα 

με την οποία το άτομο επεξεργάζεται ταχείες ακολουθίες και συγχρονίζεται κινητικά με 

αυτές. Αξίζει βεβαίως να αναφερθεί πως στη συγκεκριμένη έρευνα δεν εξετάστηκε η 

συγκεκριμένη κλίμακα.  

 Παρακάτω παρέχεται ένα παράδειγμα αποτελεσμάτων του ΛΑΜΔΑ ενός μαθητή 

Α’ Γυμνασίου:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



    

 

 

   ΑΜΔΕ- Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς  

 Στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής πράξης, έγκαιρα, έγκυρα και αξιόπιστα, 

συμπληρώνεται το συγκεκριμένο εργαλείο των Παντελιάδου & Σιδερίδη (2008) από τους 

εκπαιδευτικούς, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τη γνώση και 

την παρατήρηση της ακαδημαϊκής συμπεριφοράς των μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να συμπληρώσουν κάποιες κλίμακες που τους δίνονται κυκλώνοντας έναν 

αριθμό από το 1 έως και το 9 ανάλογα με το ποιος αριθμός αντιπροσωπεύει κάθε φορά 

τον εκάστοτε μαθητή. Το συγκεκριμένο εργαλείο εστιάζει σε συμπεριφορές που 

παρατηρούνται ειδικά στον πληθυσμό των Μαθησιακών Δυσκολιών βοηθώντας στη 

διαφορική διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Ο εκπαιδευτικός είναι ικανός να να 

γνωρίζει την επίδοση και τις δεξιότητες κάθε μαθητή καθώς και την πρόοδο που κάνει ο 

μαθητής στο πλαίσιο της διδασκαλίας στην τάξη. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να 

βλέπει τη συμπεριφορά του μαθητή σε σύγκριση με τους συμμαθητές του. Στην ειδική 

αγωγή, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσφέρουν τις εκτιμήσεις τους σε κάθε επίπεδο 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης: ανίχνευση, διάγνωση και ένταξη στην ειδική αγωγή, 

σχεδιασμό διδασκαλίας, αξιολόγηση ατομικής προόδου και αξιολόγηση 

αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος για μαθητές από την Γ’ Δημοτικού έως και 

την Γ’ Γυμνασίου.  

 Το συγκεκριμένο εργαλείο απαρτίζεται από έξι κλίμακες. Η πρώτη είναι η 

Πρόσληψη Προφορικού Λόγου, η οποία κινείται στην ίδια δομική βάση με τη δεύτερη 

κλίμακα , την Παραγωγή Προφορικού Λόγου. Τα προβλήματα στον προφορικό λόγο 

αποτελούν σημαντικό προγνωστικό δείκτη για την εμφάνιση αναγνωστικών δυσκολιών. 

Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός καλείται να συμπληρώσει τη συγκεκριμένη κλίμακα, της 

οποίας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής :  

Όσον αφορά την πρόσληψη προφορικού λόγου: 

1. Δυσκολεύεται να διακρίνει τους φθόγγους της ομιλίας (π.χ. φ-θ). 

2. Δυσκολεύεται να κατανοήσει απλές λέξεις ή οδηγίες όταν υπάρχει θόρυβος.  

3. Δυσκολεύεται να κατανοήσει η μεταφορική χρήση του λόγου.   



Όσον αφορά αντίστοιχα την παραγωγή προφορικού λόγου: 

1. Δυσκολεύεται στην πιστή επανάληψη σειράς λέξεων ή σειράς φράσεων. 

2. Δυσκολεύεται να εξηγήσει το νόημα μιας λέξης (π.χ. ρέστα). 

3. Δυσκολεύεται να δώσει προφορικές οδηγίες. 

 Η τρίτη κλίμακα αφορά στις δυσκολίες στην ανάγνωση. Τα προβλήματα στην 

ανάγνωση εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια στην ανάγνωση και την 

αναγνωστική κατανόηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κλίμακας είναι τα 

εξής : 

1. Διαβάζει φωναχτά με πολύ αργό ρυθμό. 

2. Αντιμεταθέτει, αντικαθιστά, παραλείπει ή προσθέτει συλλαβές. 

3. Δυσκολεύεται να κατανοήσει ένα γραπτό κείμενο όταν το διαβάζει, ενώ το 

κατανοεί όταν το ακούσει. 

 Ακολουθεί η κλίμακα για τις δυσκολίες στην γραφή. Τα προβλήματα εκεί 

εντοπίζονται στην ορθογραφία, στις γραφοσυμβολικές δεξιότητες και στην παραγωγή 

του γραπτού λόγου. Παραδείγματα χαρακτηριστικά για την κλίμακα αυτή : 

1. Γράφει δυσανάγνωστα. 

2. Κάνει πολλά λάθη μορφολογίας (γραμματικά). 

3. Δυσκολεύεται να προσαρμόσει το ύφος της γραφής του ανάλογα με τον 

αποδέκτη. 

 Η πέμπτη κλίμακα είναι του συλλογισμού. Γενικά, ο συλλογισμός θεωρείται ως 

μια σύνθετη δεξιότητα που περιλαμβάνει γνωστικές, μεταγνωστικές και 

αυτορυθμιστικές διεργασίες που αποβλέπουν στη λύση προβλημάτων. Οι δυσκολίες, 

λοιπόν, στο συλλογισμό εντοπίζονται στη μεταγνωστική γνώση, τις εκτελεστικές 

διεργασίες, στη γνώση και εφαρμογή στρατηγικών, την επίλυση προβλημάτων και 

τέλος στα κίνητρα. Παραδείγματα είναι τα εξής : 

1. Δυσκολεύεται να μεταπηδήσει από τη μια ιδέα στην άλλη. 

2. Αργεί πολύ να λύσει σχετικά απλά προβλήματα (όχι μόνο μαθηματικά). 

3. Δεν γνωρίζει ακριβώς τι μπορεί να κάνει καλά και τι όχι. 

 Η έκτη και τελευταία κλίμακα είναι των μαθηματικών, τα προβλήματα των 

οποίων εμφανίζονται στην αριθμητική και στην έννοια του αριθμού, στην επίλυση 



προβλημάτων, στη χρήση στρατηγικών και στην κατασκευή και ερμηνεία γραφημάτων. 

Τέτοια παραδείγματα της κλίμακας των μαθηματικών είναι τα : 

1. Δυσκολεύεται στην ανάκληση βασικών μαθηματικών δεδομένων ( αθροίσματα 

μέσα στη δεκάδα). 

2. Δυσκολεύεται στη χρήση γεωμετρικών οργάνων. 

3. Παραλείπει να αξιολογήσει και να ελέγξει τα αποτελέσματα στα οποία 

καταλήγει. 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει την ύπαρξη κάθε 

συμπεριφοράς- χαρακτηριστικού με έναν βαθμό από το 1 έως το 9 (όπου το 1 ισοδυναμεί 

με «ποτέ» και το 9 με «πάντα». Από το άθροισμα όλων των αξιολογήσεων προκύπτει 

τόσο ένα σύνολο ανά κλίμακα, όσο και ένα συνολικό αποτέλεσμα για το εργαλείο.  Η 

εσωτερική συνοχή (Cronbach alpha) ήταν 897.  

 

ΑΓΧΟΣ 

Προκειμένου να αξιολογηθεί το άγχος που βιώνουν οι μαθητές τους χορηγήθηκε το 

Revised Children`s Manifest Anxiety Scale, των Reynold & Richmond (1978),το οποίο 

είναι αναθεώρηση του Children`s Manifest Anxiety Scale(CMAS).Πρόκειται για ένα 

εργαλείο που μετρά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του άγχους 

συμπεριλαμβανομένων της ανησυχίας(worry), της υπερευαισθησίας(oversensitivity), της 

φυσιολογικής αντίδρασης (physiological reactivity) και των προβλημάτων 

συγκέντρωσης(concentration problems) σε παιδιά από 6-9 ετών και μάλιστα ο εξεταστής 

διαβάζει στα παιδιά τις προτάσεις. Σε μεγαλύτερα παιδιά χορηγείται σε ομάδες(group). 

Συνολικά περιέχει 28 ερωτήσεις και η εγκυρότητα των απαντήσεων ελέγχεται μέσω της 

κλίμακας ψεύδους που εμπεριέχεται στο τεστ. Η κλίμακα ψεύδους πρόκειται για 

ερωτήσεις με ίδιο περιεχόμενο που επαναλαμβάνονται με διαφορετική διατύπωση, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των απαντήσεων του συμμετέχοντα. Το 

συγκεκριμένο εργαλείο είναι σταθμισμένο σε παιδιά 8 έως 9 ετών και έχει στατιστικώς 

σημαντική συσχέτιση με άλλα διαγνωστικά εργαλεία του άγχους αλλά και αυτοαναφορές 

σχετικά με το άγχος (  Reynold & Richmond ,1978).Τα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις 

σε μια τριτοβάθμια κλίμακα. Συγκεκριμένα  



 ΝΑΙ: εάν η πρόταση είναι αλήθεια όσον αφορά τα συναισθήματά τους και τις πράξεις 

τους .  

SORT OF: εάν η πρόταση είναι εν μέρει σωστή. 

ΟΧΙ: εάν η πρόταση δεν είναι σωστή 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ερωτήσεων είναι τα εξής: 

• Ανησυχώ για το τι πρόκειται να μου συμβεί στο μέλλον, 
(α)ανησυχώ πολλές φορές ,       (β) ανησυχώ μερικές φορές,           (γ) δεν ανησυχώ  ποτέ 

• Έχω άγχος, ανησυχίες, 

(α)πολλές φορές,                        (β) μερικές φορές,                           (γ)δεν έχω ποτέ άγχος   

• Ιδρώνουν οι παλάμες μου (τα χέρια μου),  

(α)πολλές φορές ,                       (β) μερικές φορές,                           (γ) δεν ιδρώνουν ποτέ 

 

Η εσωτερική συνοχή (Cronbach alpha) ήταν  

Κοινωνικό άγχος (α=.786) 

ευαισθησία και ανησυχία (α=.877),  

άγχος (α=.709) 

 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 

Προκειμένου να αξιολογηθεί εάν πάσχουν από κατάθλιψη οι μαθητές τους χορηγήθηκε 
το εργαλείο Children`s Depression Inventory (Kovacs,1981,1992) το οποίο πρόκειται για 
κλίμακα αυτοαναφοράς με 28 ερωτήσεις που μετρά τα γνωστικά , συναισθηματικά 
(affective) και συμπεριφοριστικά συμπτώματα της κατάθλιψης στα παιδιά . Τα παιδιά 
καλούνται να απαντήσουν στις 28 ερωτήσεις κυκλώνοντας α:  πολλές φορές  β:  μερικές 
φορές    ,γ: καθόλου\ ποτέ        , ανάλογα με το πώς νιώθουν τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες. Προκειμένου να διαγνωσθεί εάν πάσχουν από κατάθλιψη αξιολογούνται οι 
παράγοντες δυσφορία, εξωτερίκευση, σχολικά προβλήματα ,αυτοεκτίμηση(self-
depreciation) και κοινωνικά προβλήματα . Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα 
ερωτήσεων αναφέρονται παρακάτω:  

• Έχω πονοκεφάλους,  
(α) πολύ συχνά,   (β) μερικές φορές,    (γ) ποτέ δεν έχω 
πονοκεφάλους 

• Νιώθω ότι δεν με αγαπάει κανένας,  



(α) πολύ συχνά,   (β) μερικές φορές,    (γ) ποτέ δε νιώθω ότι 
δεν με αγαπάνε 

• Είμαι κακός σε ότι κάνω,  
(α) πολλές φορές,   (β) μερικές φορές,          (γ) ποτέ δεν είμαι 
κακός σε αυτά που κάνω 

• Αισθάνομαι πως θέλω να κλάψω,  
(α) πολλές φορές,  (β) μερικές φορές,    (γ) ποτέ δεν 
αισθάνομαι πως θέλω να κλάψω 

• Σιχαίνομαι τον εαυτό μου,  
(α) πολλές φορές,   (β) μερικές φορές,   (γ) ποτέ δεν 
σιχαίνομαι τον εαυτό μου 
 

Ο συντελεστής alpha  για τους παραπάνω παράγοντες έχει ως εξής: 

αρνητική διάθεση (α=.700),  

αυτοεκτίμηση (α=.674),  

μελαγχολία (α=.706),  

κοινωνική απομόνωση(α=.817), 

 Η αξιοπιστία του συγκεκριμένου εργαλείου είναι 0,80 για συνηθισμένους ερευνητικούς 

σκοπούς και 0,90 για κρίσιμες κλινικές περιπτώσεις.(r, =.66) 

. 

                                                                  

                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αρκετοί μαθητές με Μ.Δ. των 

τελευταίων τάξεων του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου παρουσιάζουν κατάθλιψη ,με 

τα κορίτσια να υπερτερούν σε μεγάλο ποσοστό έναντι των αγοριών. Όσον αφορά το 

άγχος βρέθηκε ότι αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της κατάθλιψης και πιο 

συγκεκριμένα οι μεταβλητές του άγχους Social concern concentration και  το 

φυσιολογικό άγχος(=στρες) αποτελούν τους πιο σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες 

της κατάθλιψης στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Επιπλέον στη παρούσα 

έρευνα φάνηκε ότι η μεταβλητή του άγχους Ανησυχία – Υπερευαισθησία  προβλέπει πιο 

σημαντικά από τις υπόλοιπες μεταβλητές του άγχους(οι οποίες είναι Social concern 



concentration, _Physiological anxiety, Social allienation) τον παράγοντα της κατάθλιψης 

-Αρνητική Διάθεση. Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το άγχος 

προβλέπει στατιστικώς σημαντικά την μεταβλητή της κατάθλιψης  Κοινωνική 

Αυτοεκτίμηση. Ακόμα η έρευνα έδειξε ότι όσον αφορά τη μεταβλητή της κατάθλιψης 

Δυσφορία - Μελαγχολία , οι μεταβλητές του άγχους Ανησυχία – υπερευαισθησία  και το 

Φυσιολογικό Άγχος(=στρες) αποτελούν του πιο σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντές 

της. Σχετικά με το 3ο ερευνητικό ερώτημα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο 

γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του προσανατολισμού στο στόχο προβλέπει 

στατιστικώς σημαντικά την ύπαρξη της κατάθλιψης των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα όπως επίσης και των τριών μεταβλητών της κατάθλιψης Αρνητική Διάθεση/ 

Κοινωνική Αυτοεκτίμηση / Δυσφορία - Μελαγχολία. Συγκεκριμένα  διαπιστώθηκε ότι ο 

προσανατολισμός στο στόχο της επίτευξης-αποφυγής ήταν ο πιο σημαντικός 

προβλεπτικός παράγοντας της κατάθλιψης αλλά και των τριών μεταβλητών της.  

 

 

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από το σύνολο 

των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες που συμμετείχαν στην έρευνα  οι 76 (44,9%) 

παρουσιάζουν κατάθλιψη, όπως αυτό προκύπτει από το αποτέλεσμα του σταθμισμένου 

εργαλείου cdi. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 64,4% των κοριτσιών (Ν=29) και το 

36,9% (Ν=41) των αγοριών συγκεκριμένα. Η διαφορά στον αριθμό των μαθητών που 

παρουσιάζουν κατάθλιψη ήταν σημαντική, όπως αυτό φάνηκε από τις αναλύσεις χ2 (p = 

.007), με τα κορίτσια να υπερτερούν σε ποσοστό των αγοριών. 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, τα κορίτσια είχαν στατιστικώς σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα αρνητικής διάθεσης( t = 2.505 , p = .015) και 

δυσφορίας/μελαγχολίας(t=2.018 , p= .048) από ότι τα αγόρια.. 

 

 

 

 

 

 



 
 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Μ.Ο (Τ.Α) t df sig 
Αρνητική 
διάθεση 

1,2529(,32312) 2,505 68 ,015 

Κοινωνική 
αυτοεκτίμηση 

,8992(,25019) ,869 68 ,388 

Δυσφορία-
Μελαγχολία 

1,0948(,34013) 
 

2,018 68 ,048 

ΑΓΟΡΙΑ     
Αρνητική 
διάθεση 

1,0569(,32191) 2,505 68 ,015 

Κοινωνική 
αυτοεκτίμηση 

,8480(,23740) ,869 68 ,388 

Δυσφορία-
Μελαγχολία 

,9421(,29060) 
 

2,018 68 ,048 

Πίνακας 2. Πρόβλεψη κατάθλιψης ανάλογα με το φύλο των μαθητών με Μ.Δ. 

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το άγχος 
αποτελεί  προβλεπτικό παράγοντα για την ύπαρξη κατάθλιψης στους μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες. Συγκεκριμένα για την πρόβλεψη της κατάθλιψης στους μαθητές 
από Ε` Δημοτικού έως  Γ` Γυμνασίου με ΜΔ από το άγχος χρησιμοποιήθηκε η γραμμική 
ανάλυση παλινδρόμησης. Μάλιστα o γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του 
άγχους βρέθηκε να προβλέπει στατιστικώς σημαντικά την ύπαρξη της κατάθλιψης (R2  = 
0.60) [F(155) = 2,413, p = .05]. Από την επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε ότι το  
Social concern concentration και Φυσιολογικό άγχος  ήταν οι πιο σημαντικοί 
προβλεπτικοί παράγοντες της κατάθλιψης. Επίσης o γραμμικός συνδυασμός των 
μεταβλητών του άγχους βρέθηκε να προβλέπει στατιστικώς σημαντικά την ύπαρξη της 
Αρνητική διάθεση (R2  = 0.60) [F(154) = 47,573, p = .00] και πιο συγκεκριμένα από την 
επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε ότι η Ανησυχία-Υπερευαισθησία ήταν πιο 
σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της Αρνητικής διάθεσης. Ακόμα  από τα 
αποτελέσματα φάνηκε ότι o γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του άγχους 
προβλέπει στατιστικώς σημαντικά την ύπαρξη της  Κοινωνική αυτοεκτίμηση (R2  = 
0.502) [F(154) =37,846 , p = .00] και από την επισκόπηση των b τιμών δεν διαπιστώθηκε 
ότι κάποιος παράγοντας του άγχους ήταν πιο σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της 
Κοινωνικής αυτοεκτίμησης. Τέλος τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο 
γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του άγχους προβλέπει στατιστικώς σημαντικά 
την ύπαρξη της  Δυσφορίας-Μελαγχολίας (R2  = 0.60) [F(154) =54,442 , p = .00] και από 
την επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε ότι Ανησυχία-Υπερευαισθησία  και 
Φυσιολογικό Άγχος ήταν οι πιο σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες της  Δυσφορίας-
Μελαγχολίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 



 

 
   
Μεταβλητές 

της 
κατάθλιψης 

 B S.E. T df P R2 

 
 
Δυσφορία-
Μελαγχολία 

Άγχος    154 ,000a ,592 

 rcm_Social 
concern 
concentration 

-,445 ,233 -1,910  ,058  

 Ανησυχία-
Υπερευαισθη
σία 

-,171 ,076 -2,241  ,026  

 Φυσιολογικό 
Άγχος 

-,358 ,075 -4,760  ,000  

 Κοινωνική 
Αποξένωση 

,179 ,201 ,892  ,374  

Κοινωνική 
αυτοεκτίμηση. 

 
 

Άγχος 
 
rcm_Social 
concern 
concentration 

   154 ,000a ,502 

 Ανησυχία-
Υπερευαισθη
σία 

-,182 ,200 -,912  ,363  

 Φυσιολογικό 
Άγχος 

-,077 ,065 -1,182  ,239  

 Κοινωνική 
Αποξένωση 

-,076 ,065 -1,180  ,240  

  -,148 ,172 -,860  ,391  
Αρνητική 
Διάθεση 

Άγχος    154 000a ,631 

 rcm_Social 
concern 
concentration 

-,350 ,264 -2,417  ,187  

 Ανησυχία-
Υπερευαισθη
σία 

-,381 ,086 -1,677  ,000  



 Φυσιολογικό 
Άγχος 

-,141 ,085 -3,461  ,100  

 Κοινωνική 
Αποξένωση 

,098 ,228 ,649  ,669  

        

Πίνακας 3. Το άγχος ως προβλεπτικός παράγοντας της κατάθλιψης στους μαθητές με 

Μ.Δ. 

 
 

 

Τέλος προκειμένου να εξεταστεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά  την 
πρόβλεψη  της κατάθλιψης στους μαθητές από Έ Δημοτικού έως Γ Γυμνασίου  με ΜΔ 
από τον προσανατολισμό στο στόχο χρησιμοποιήθηκε η γραμμική ανάλυση 
παλινδρόμησης αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο προσανατολισμός στο στόχο 
αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την ύπαρξη κατάθλιψης στους μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες (R2  = 0.80) [F(155) =3,264 , p < .05]. Συγκεκριμένα από την 
επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε ότι  ο προσανατολισμός στο στόχο της επίτευξη-
αποφυγής ήταν ο πιο σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της κατάθλιψης. Ακόμα o 
γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του προσανατολισμό στο στόχο βρέθηκε να 
προβλέπει στατιστικώς σημαντικά την ύπαρξη της Αρνητική Διάθεση των μαθητών όλων 
των τάξεων που συμμετείχαν στην έρευνα (R2  = 0.60) [F(155) = 2,413, p = .05]. Από την 
επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε ότι η ο προσανατολισμός στο στόχο της 
επίτευξη-αποφυγής ήταν ο πιο σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της Αρνητική 
Διάθεση. Επίσης o γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του προσανατολισμού στο 
στόχο βρέθηκε να προβλέπει στατιστικώς σημαντικά την ύπαρξη της Κοινωνική 
αυτοεκτίμηση των μαθητών όλων των τάξεων που συμμετείχαν στην έρευνα (R2  = 
0.075) [F(155) = 3,062, p < .05]. Από την επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε ότι η ο 
προσανατολισμός στο στόχο της επίτευξη-αποφυγής ήταν ο πιο σημαντικός 
προβλεπτικός παράγοντας της Κοινωνική αυτοεκτίμηση. Τέλος o γραμμικός συνδυασμός 
των μεταβλητών του προσανατολισμού στο στόχο βρέθηκε να προβλέπει σημαντικά την 
ύπαρξη της δυσφορίας-μελαγχολίας των μαθητών όλων των τάξεων που συμμετείχαν 
στην έρευνα (R2  = 0,065) [F(155) = 2,626, p < .05]. Από την επισκόπηση των b τιμών 
διαπιστώθηκε ότι  ο προσανατολισμός στο στόχο της επίτευξη-αποφυγή ήταν ο πιο 
σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της δυσφορίας-μελαγχολίας. Παρακάτω 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα στο πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
   
Μεταβλητές 

της 
κατάθλιψης 

 B S.E. t df P R2 

Δυσφορία-
Μελαγχολία 

Προσανατολισμ
ός στο στόχο 

   155 ,037a .,065 

 μάθηση- 
προσέγγιση 

-,049 ,068 -,721  ,472  

 μάθηση-
αποφυγή 

,037 ,041 ,896  ,372  

 επίδοση-
προσέγγιση 

-,013 ,040 -,323  ,747  

 επίδοση - 
αποφυγή 

,137 ,053 2,594  ,010  

Κοινωνική 
αυτοεκτίμησ
η 

Προσανατολισμ
ός στο στόχο 

   155 ,018a ,075 

 μάθηση- 
προσέγγιση 

-,032 ,052 -,603  ,548  

 μάθηση-
αποφυγή 

,037 ,032 1,178  ,241  

 επίδοση-
προσέγγιση 

-,050 ,031 -1,586  ,115  

 επίδοση - 
αποφυγή 

,109 ,041 2,656  ,009  

Αρνητική 
διάθεση. 

Προσανατολισμ
ός στο στόχο 

   155 ,051a ,060 

 μάθηση- 
προσέγγιση 

-,032 ,264 -,489  ,625  

 μάθηση-
αποφυγή 

,037 ,086 ,369  ,713  

 επίδοση-
προσέγγιση 

-,050 ,085 -1,195  ,234  

 επίδοση - 
αποφυγή 

,109 ,228 2,782  ,006  

        
Πίνακας 4. Ο προσανατολισμός στο στόχο ως προβλεπτικός παράγοντας της κατάθλιψης 
στους μαθητές με Μ.Δ. 
 

 

 



                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                             ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 

 

                Στη παρούσα έρευνα αρχικά  εξετάστηκε  αν  οι μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου εμφανίζουν 

χαρακτηριστικά κατάθλιψης και εάν  υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ 

των δύο φύλων στα επιμέρους χαρακτηριστικά της κατάθλιψης. Η υπόθεση αυτή 

στηρίχθηκε  στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία οι μαθητές με Μ.Δ. 

αντιμετωπίζουν πιο σοβαρό κίνδυνο  από τους τυπικούς μαθητές να εμφανίσουν 

κατάθλιψη(Maag & Behrens, 1989 ; Waag & Reid, 2006) εξαιτίας της 

επαναλαμβανόμενης ακαδημαϊκής  αποτυχίας , του αυξημένου άγχους και της αδυναμίας 

υλοποίησης των ακαδημαϊκών στόχων(Sideridis,2003; Selingman,2003 ) όπως επίσης 

και εξαιτίας της χαμηλής αυτοεκτίμησης που τους χαρακτηρίζει,   των συναισθημάτων 

απελπισίας που βιώνουν αλλά και της  αίσθησης ότι δεν έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο του 

εαυτού τους και όσων συμβαίνουν γύρω τους (αίσθημα αβοηθησίας)(Sideridis, 2003). 

Μάλιστα η μελέτη των Maag και Reid(1994) επισημαίνει ότι το 2% των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν πολύ σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης. Η παρούσα 

έρευνα επιβεβαίωσε τα παραπάνω στοιχεία καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με Μ.Δ. 

εμφανίζουν κατάθλιψη σε ποσοστό 44,6 % επί του συνολικού δείγματος (Ν= 155), 

δηλαδή φάνηκε ότι οι μαθητές με Μ.Δ. των τελευταίων τάξεων του δημοτικού αλλά και 

του Γυμνασίου παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης. Επίσης στη παρούσα έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι  τα κορίτσια με Μ.Δ. είχαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

αρνητικής διάθεσης (παράγοντας της κατάθλιψης) και δυσφορίας/μελαγχολίας 

(παράγοντας της κατάθλιψης)από ότι τα αγόρια ,και ακόμα επιβεβαιώθηκε ότι  τα 

κορίτσια με Μ.Δ. δηλώνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους από τα αγόρια 

με Μ.Δ. όπως έχει ήδη αναφερθεί παλιότερα στην έρευνα των Newcomer και συν, 



(1995). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας λοιπόν συμφωνούν με την υπάρχουσα  

βιβλιογραφία η οποία  αναφέρει ότι ο γυναικείος πληθυσμός παρουσιάζει 2 φορές  

συχνότερα κατάθλιψη από τους άντρες (Kolb & Whishaw, 2009). Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά τα παιδιά που εμφανίζουν κατάθλιψη, παλαιότερη έρευνα(Smucker, 1986). 

δείχνει  ότι τα κορίτσια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης από τα αγόρια τόσο 

στην προεφηβεία όσο και στην εφηβεία ενώ σε νεότερη έρευνα λέγεται ότι δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια στα 

επίπεδα κατάθλιψης που βιώνουν από την Γ΄ έως ΣΤ΄ τάξη ( Carle , Millsap & Cole , 

2008).Και οι δύο έρευνες όμως συμφωνούν ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν στατιστικά 

πιο σημαντικά επίπεδα δυσφορίας σε σχέση με τα αγόρια.  

            Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε ακόμα η υπόθεση ότι το άγχος αποτελεί  

προβλεπτικό παράγοντα για την ύπαρξη κατάθλιψης στους μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου και τα 

αποτελέσματα το επιβεβαίωσαν απόλυτα όπως άλλωστε υποστηρίζει και η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα αρκετές παλιότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι το άγχος 

σχετίζεται με την εμφάνιση της κατάθλιψης  τόσο στο τυπικό πληθυσμό όσο και στους 

μαθητές με Μ.Δ. .   (Denise, 2003 ; Essau και συν, 1999; Witchen και συν, 1999; 

Elsevier, 2003 ; Schneier και συν, 1992 ; Greenbaum και συν. ,1996  )  Συγκεκριμένα 

στη παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι το  άγχος προβλέπει στατιστικώς σημαντικά την 

ύπαρξη της κατάθλιψης στους μαθητές με Μ.Δ. Μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι παράγοντες του άγχους το  Social concern concentration και  Physiological 

anxiety (=στρες) ήταν οι πιο σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες της κατάθλιψης. Ήδη 

από το 1998 ο Baggiano έχει αναφέρει ότι το στρες  ενοχοποιείται για την εμφάνιση της 

κατάθλιψης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

σύμφωνα με την οποία το  Physiological anxiety (=στρες) αποτελεί στατιστικά 

σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για την ύπαρξη κατάθλιψης στους μαθητές με Μ.Δ. 

Επιπλέον στη παρούσα έρευνα εξετάστηκε κατά πόσο το άγχος αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα των χαρακτηριστικών της κατάθλιψης - αρνητική διάθεση, χαμηλή κοινωνική 

αυτοεκτίμηση και δυσφορία / μελαγχολία - στα παιδιά με Μ.Δ. Συγκεκριμένα 

διαπιστώθηκε ότι η μεταβλητή του άγχους Ανησυχία-Υπερευαισθησία αποτελεί 

σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση Αρνητικής Διάθεσης στα παιδιά με 



Μ.Δ. Και όπως ήδη έχει αναφερθεί από  τον Nowicki, (2003).    τα παιδιά με Μ.Δ. είναι 

αρκετά ευαίσθητα σε κριτικές καθώς ανησυχούν για την γνώμη των άλλων για τα ίδια, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζουν συναισθήματα απελπισίας  και αρνητικής διάθεσης. 

Επίσης βρέθηκε ότι το άγχος αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα  της χαμηλής 

κοινωνικής αυτοεκτίμησης στα παιδιά με Μ.Δ. γεγονός που έχει διαπιστωθεί και από 

τους Shore & Rapport, (1998) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εξαιτίας των μαθησιακών 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές βιώνουν αρκετές ακαδημαϊκές αποτυχίες με 

αποτέλεσμα να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση για τις ικανότητες τους. Ακόμα στη 

παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα χαρακτηριστικά του άγχους  Ανησυχία- 

Υπερευαισθησία και το Φυσιολογικό Άγχος(=στρες) αποτελούν τους πιο σημαντικούς 

προβλεπτικούς παράγοντες για την εμφάνιση της Δυσφορίας-Μελαγχολίας στα παιδιά με 

Μ.Δ. 

       Γενικά το άγχος έχει εξεταστεί σε πολλές έρευνες  γιατί είναι γνωστό ότι 

αποτελεί ένα συναισθηματικό πρόβλημα, που συναντάται ακόμη πιο συχνά από την 

κατάθλιψη.  Όσον αφορά τα παιδιά και τους έφηβους είναι γνωστό ότι το άγχος και η 

κατάθλιψη συνυπάρχουν. (Denise, 2003 ; Essau και συν, 1999; Witchen και συν, 1999)  

και ειδικά τα παιδιά με Μ.Δ. νιώθουν υψηλό βαθμό άγχους και συμπτώματα κατάθλιψης 

σε μεγαλύτερο επίπεδο από ότι τα τυπικά παιδιά (Greenbaum και συν. , 1996    ) , κάτι 

που επιβεβαιώθηκε απόλυτα και στη παρούσα έρευνα. 

 Τέλος εξετάστηκε η υπόθεση ότι  ο προσανατολισμός  στο στόχο και τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά του(μάθηση- προσέγγιση, μάθηση-αποφυγή ,επίδοση-

προσέγγιση ,επίδοση - αποφυγή ) αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για την ύπαρξη 

κατάθλιψης στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πρόκειται για υπόθεση που έχει 

ήδη ερευνηθεί και έχει βρεθεί ότι οι στόχοι επίδοσης-αποφυγής έχουν ενοχοποιηθεί για 

δυνητικά αρνητικά αποτελέσματα τόσο στους τυπικούς μαθητές όσο και στους μαθητές 

με Μ.Δ. (Sideridis & Tsorbatzoudis, 2003).Πιο συγκεκριμένα η επίτευξη – αποφυγή έχει 

διαπιστωθεί  ότι σχετίζεται σημαντικά με αρνητική συναισθηματικότητα και απελπισία 

και είναι  ένας αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας για θετικά αποτελέσματα στην 

ακαδημαϊκή επίδοση. (Sideridis, 2005). Επίσης στην ίδια έρευνα έχει βρεθεί ότι ο 

προσανατολισμός στον στόχο της επίτευξης (αποφυγή)σχετίζεται με το άγχος και την 

κατάθλιψη (Sideridis, 2005). Επιπλέον, αποκαλύπτεται αρνητική συσχέτιση με την 



αυτοεκτίμηση και τα θετικά συναισθήματα (Sideridis, 2007) καθώς επίσης, οι στόχοι 

επίτευξης αποφυγής ευθύνονται και για αρνητικές σκέψεις (Sideridis, 2007).Όλα τα 

παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καθώς 

διαπιστώθηκε ότι ο προσανατολισμός στο στόχο επίδοσης – αποφυγής συνδέεται θετικά 

με την εμφάνιση κατάθλιψης στους μαθητές με Μ.Δ. Μάλιστα διαπιστώθηκε σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του  προσανατολισμού στο στόχο επίδοσης – αποφυγής και της 

Αρνητικής Διάθεσης, της χαμηλής Κοινωνικής Αυτοεκτίμησης και της Δυσφορίας – 

Μελαγχολίας. 

Από την άλλη τόσο τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας όσο και η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία δείχνουν ότι  γενικά οι στόχοι που εμπεριέχουν προσέγγιση (δηλαδή οι 

στόχοι για βαθιά γνώση και οι στόχοι επίδοσης-προσέγγισης), έχουν δυνητικά θετικά 

αποτελέσματα. Μάλιστα έχει βρεθεί ότι ο προσανατολισμός στην επίτευξη – προσέγγιση 

φαίνεται ότι δεν συνεισφέρει σημαντικά στην ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά είναι ένας 

αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας για την εμφάνιση απελπισίας (Sideridis, 

2003).Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την παρούσα έρευνα καθώς τόσο οι στόχοι μάθησης 

–προσέγγισης όσο και οι στόχοι επίδοσης-προσέγγισης δεν διαπιστώθηκε ότι συνδέονται 

με την εμφάνιση της κατάθλιψης στους μαθητές με Μ.Δ. αλλά ούτε και με κάποιο από τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά της .    

Ο προσανατολισμός στο στόχο της επίδοσης αποφυγής ίσως να παρουσιάζει τόσα 

αρνητικά δυνητικά αποτελέσματα γιατί σύμφωνα με τον  Sideridis (2005) όταν  ο 

μαθητής εστιάζει στην αποφυγή της αποτυχίας τότε επέρχεται το αντίθετο αποτέλεσμα, 

δηλαδή η αποτυχία. Και είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι , η αποτυχία να φέρει 

εις πέρας ένας μαθητής τους ακαδημαϊκούς του στόχους του δημιουργεί ματαιοδοξία και 

αποθάρρυνση πράγμα που πιθανόν οδηγεί στην κατάθλιψη (Bandura και συν, 1999; 

Abramson και συν, 1989).Πόσο μάλλον όσον αφορά τους μαθητές με Μ.Δ. οι οποίοι 

εκτίθενται σε επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξαιτίας των ιδιαίτερων δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους στόχους που θέτουν. 

 

 

            Τα δεδομένα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα είναι δυνατόν να 

βοηθήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα να συνειδητοποιήσει ότι οι μαθητές με 



μαθησιακές δυσκολίες δεν χρήζουν μόνο ακαδημαϊκής βοήθειας αλλά και ψυχολογικής 

στήριξης, καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν με τη  κατάθλιψη και ιδιαίτερα 

στο γυναικείο μαθητικό πληθυσμό που εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης 

καθώς είναι από τη φύση του πιο συναισθηματικός. 

Μάλιστα θα έπρεπε η εκπαιδευτική κοινότητα να μελετήσει και να προτείνει τρόπους 

διαχείρισης του άγχους στους μαθητές με Μ.Δ. που όπως διαπιστώθηκε Βιώνουν υψηλά 

επίπεδα άγχους τα οποία  αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της κατάθλιψης. Όπως 

επίσης οι εκπαιδευτικοί θα είναι ωφέλιμο να προσανατολίζουν τους μαθητές στη βαθιά 

και  πολύπλευρη γνώση  προκειμένου να αποφεύγουν οι τελευταίοι να θέτουν στόχους 

προσανατολισμένους στη επίδοση – αποφυγή που όπως διαπιστώθηκε αποτελούν 

προβλεπτικό παράγοντα της εμφάνισης κατάθλιψης και γενικότερα έχουν δυνητικά 

αρνητικά αποτελέσματα στη ψυχολογία των παιδιών. 

 

            Τα  δεδομένα που προέκυψαν από τη παρούσα έρευνα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν μελλοντικά προκειμένου να γίνουν παρεμβατικά προγράμματα με 

στόχο την αλλαγή στα επίπεδα άγχους των μαθητών με Μ.Δ. αλλά και την αλλαγή του 

προσανατολισμού στο στόχο επίδοσης αποφυγής επιτυγχάνοντας έτσι την 

αλλαγή(μείωση) στα επίπεδα κατάθλιψης στους μαθητές με Μ.Δ. 
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