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 Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν ο προσανατολισμός στο στόχο 

και το κλίμα της τάξης προβλέπουν την καθημερινή εμπειρία των παιδιών μέσα στη 

τάξη καθώς και τις διαφορές μεταξύ των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και των 

τυπικών παιδιών ως προς την ενεργοποίηση τους μέσα στην τάξη. Συμμετείχαν 230 

μαθητές οι οποίοι αξιολογήθηκαν αναφορικά με τον προσανατολισμό στο στόχο, το 

κλίμα της τάξης, τη θετική / αρνητική συναισθηματικότητα, τη συμπεριφορά και τα 

συναισθήματα τους στο σχολείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο προσανατολισμός 

στο στόχο και το κλίμα της τάξης προέβλεπαν τη καθημερινή εμπειρία των παιδιών 

μέσα στην τάξη.  Συγκεκριμένα οι προσωπικοί στόχοι μάθησης και το κλίμα της 

τάξης προσανατολισμένο στους στόχους μάθησης (σύμφωνα με την αντίληψη των 

μαθητών) ήταν θετικά συσχετισμένα με το θετικό συναίσθημα και αρνητικά με το 

αρνητικό. Αντίθετα, οι στόχοι μάθησης-αποφυγής συσχετίστηκαν θετικά με το 

αρνητικό συναίσθημα. Βρέθηκε επίσης ότι οι μαθητές που προσανατολίζονται στους 

στόχους μάθησης-προσέγγισης διασκεδάζουν πολύ κατά την διάρκεια του 

διαλείμματος και φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι οι δάσκαλοι τους, τους ενισχύουν 

και τους τιμωρούν ελάχιστα. Ακόμη, όταν το κλίμα της τάξης σύμφωνα με τους 

μαθητές ήταν προσανατολισμένο στους στόχους επίτευξης, οι μαθητές 

αντιλαμβάνονταν ότι οι δάσκαλοί τους, τους τιμωρούσαν. Σημαντικά ευρήματα της 

παρούσας έρευνας ήταν ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θεωρούσαν ότι ο 

δάσκαλός τους τα τιμωρεί περισσότερο από ότι τα τυπικά παιδιά και παρουσίαζαν 

χαμηλότερα επίπεδα ενεργοποίησης μέσα στην τάξη. Όταν το κλίμα της τάξης ήταν 

προσανατολισμένο στους στόχους επίτευξης (σύμφωνα με την αντίληψη τους), τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα προσανατολισμού 

στο στόχο μάθησης-προσέγγισης σε σχέση με τα τυπικά παιδιά. 
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Εισαγωγή 

Η μάθηση και η επίτευξη στο σχολείο είναι δραστηριότητες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την σκόπιμη επιδίωξη κάποιου στόχου. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες με κίνητρα για μάθηση μπορούν να έχουν πολλούς και διαφορετικούς 

λόγους για μελέτη. Μελετούν για να βελτιώσουν τις γνωστικές τους ικανότητες, 

θέλουν να μάθουν περισσότερα και να κατακτήσουν δύσκολα και πολύπλοκα 

προβλήματα. Επίσης, τους αρέσει να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και 

περιμένουν ότι θα επιβραβευτούν από τους γονείς και τους δασκάλους τους. Επιπλέον 

μελετούν γιατί θέλουν να υπερβούν τον εαυτό τους και να ξεπεράσουν τους 

συμμαθητές τους (Lens, 1998). Όλοι αυτοί οι λόγοι που ωθούν το μαθητή για μάθηση 

μπορούν να οριστούν ως κίνητρα. Στη παρούσα έρευνα θα γίνει μια προσπάθεια να 

μελετηθούν οι λόγοι που κινούν τους μαθητές σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, μέσα 

στο σχολείο και στη συνέχεια θα αναλυθούν με βάση τη θεωρία του 

προσανατολισμού στο στόχο. Παράλληλα, θα γίνει μια σύγκριση μεταξύ των τυπικών 

παιδιών και των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ως προς την ενεργοποίηση τους 

μέσα στην τάξη.  

Τι είναι όμως τα κίνητρα; Η Κωσταρίδου-Ευκλείδη (1995, 1997) αναφέρει ότι 

τα κίνητρα είναι οτιδήποτε ωθεί ή παρασύρει σε δράση ένα άτομο. Τα κίνητρα είναι 

δυνατόν vα ωθούν το άτομο ενεργώντας από μέσα ή να το έλκουν ενεργώντας από 

έξω. Επίσης, μπορεί να θεωρηθούν ως οι εσωτερικές αιτίες της συμπεριφοράς, όπως 

τα ένστικτα, οι ορμές, οι σκοποί, οι επιθυμίες, οι προθέσεις, τα συναισθήματα, οι 

διάφορες συγκινησιακές καταστάσεις. Στο ίδιο όμως βαθμό μπορεί να θεωρηθούν και 

οι εξωτερικές αιτίες, όπως οι αμοιβές, τα θέλγητρα ή φόβητρα, ή οι απωθητικοί 

ερεθισμοί. Επιπλέον, τα κίνητρα, μπορούν να οριστούν, σύμφωνα με τη  Συγκολλίτου 
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(1997), ως «οι δυνάμεις που συνυπάρχουν με τη γνωστική διαδικασία και 

προσδιορίζουν την κατεύθυνση της, αλλά και την ένταση και τη διάρκεια της 

προσπάθειας για την επίτευξη, ενώ έχουν συνδεθεί με τη μάθηση και την επίδοση στο 

σχολείο». 

 Η Αmes (1992) αναφέρει ότι: «το κίνητρο εξισώνεται  περισσότερο με τις 

ποσοτικές αλλαγές της συμπεριφοράς (π.χ. υψηλή επίτευξη), παρά με τις ποιοτικές 

αλλαγές στο τρόπο που οι μαθητές βλέπουν τους εαυτούς τους σε σχέση με το έργο 

και τις διαδικασίες μάθησης. Μελετώντας το κίνητρο σημαίνει να συσχετίζεις την 

αξία της προσπάθειας που κάνουν τα παιδιά και τη δέσμευση σε στρατηγικές 

βασισμένες στην προσπάθεια εφαρμογής στρατηγικών για το προσανατολισμό της 

μάθησης». Αντικείμενο μελέτης των κινήτρων είναι ο εντοπισμός των αιτιών που 

οδηγούν σε συγκεκριμένη κάθε φορά συμπεριφορά ή δράση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

1997). Σύμφωνα με τον Dornyei (2000), οι θεωρίες κινήτρων επιχειρούν να 

εξηγήσουν τρεις αλληλοσχετιζόμενες όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς: την 

επιλογή της συγκεκριμένης πράξης, την εμμονή σ’ αυτή και την προσπάθεια που 

ξοδεύθηκε γι’ αυτήν.  

Σύμφωνα με τους Garcia et al (1998), πρόσφατα μοντέλα θεωρούν το κίνητρο 

ως υποθετική κατασκευή εξηγεί την αρχή, την κατεύθυνση και την επιμονή της 

συμπεριφοράς στοχεύοντας να δώσει ακαδημαϊκούς στόχους βασισμένους στη 

μάθηση, την επίτευξη, τον εαυτό, την κοινωνική αξία και την αποφυγή εργασίας. 

Θεωρίες κινήτρων 

Το κίνητρο επίτευξης έχει συζητηθεί στην Ψυχολογία εδώ και ένα αιώνα 

(James,1890). Για την Αmes (1992), οι στόχοι επίτευξης αντιπροσωπεύουν διάφορους 
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τρόπους με τους οποίους τα άτομα βιώνουν και αντιδρούν σε δραστηριότητες 

επίτευξης. Από τις διάφορες θεωρίες που έχουν αναφερθεί κατά καιρούς, οι 

σημαντικότερες είναι: η θεωρία επίτευξης (Atkinson, 1957 Mc Celland, Clarck & 

Lowell, 1953), η θεωρία ανησυχίας δοκιμής (Madler & Sarason, 1952, Spielberger, 

1972), η θεωρία απόδοσης (Weiner & Kukla, 1970), η θεωρία αυτόαξιολόγησης 

(Covington 1976), η θεωρία αυτορύθμισης (Deci & Ryan, 1980) και η θεωρία του 

στόχου (Dweck, 1986, Nicholls, 1984).  Παρ’ όλα αυτά, η πιο διαδεδομένη από τις 

θεωρίες κίνητρων επίτευξης είναι η προσέγγιση του στόχου επίτευξης.  

Ορισμός και ρόλος του προσανατολισμού στο στόχο 

Οι άνθρωποι συχνά αντιδρούν σε δραστηριότητες επίτευξης είτε μέσα στο 

χώρο εργασίας, είτε μέσα στον αθλητικό χώρο ή ακόμη και μέσα στην τάξη (Senko & 

Harackiewicz, 2002). Δύο μαθητές καλούνται να γράψουν μια έκθεση, όμως μπορεί 

να έχουν διαφορετικούς λόγους που τους κινεί να το κάνουν αυτό. Τους λόγους 

αυτούς που κινούν τους μαθητές σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και πράξεις 

προσπάθησαν να μελετήσουν και να αναλύσουν οι υποστηρικτές της θεωρίας του 

στόχου. 

Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε μέσα σε ένα κοινωνικό-γνωστικό πλαίσιο, το 

οποίο επικεντρώνεται στους σκοπούς και στους στόχους που επιδιώκονται μέσα σε 

συνθήκες επιτυχίας (Maehr, 1989, Nicholls, 1989). Oι στόχοι παρέχουν ένα πλαίσιο 

μέσα στο οποίο τα άτομα ερμηνεύουν και αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις και 

γεγονότα (Dweck & Leggett, 1988).  

 Σύμφωνα με τον Pintrich (2000), ο όρος προσανατολισμός στο στόχο 

παρουσιάζει τον ατομικό προσανατολισμό στο πλαίσιο ή στην κατάσταση αλλά και 
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τον γενικό στόχο ή σκοπό της επίτευξης. Χρησιμοποιείται συχνά για να 

αντιπροσωπεύσει την ιδέα ότι οι στόχοι επίτευξης, δεν είναι απλοί στόχοι, αλλά 

αντιπροσωπεύουν ένα γενικό προσανατολισμό στο στόχο, ο οποίος περιλαμβάνει 

διάφορες σχετικές πεποιθήσεις για τους σκοπούς, την ικανότητα, την επιτυχία, την 

αποτυχία, τη δυνατότητα, τα πρότυπα προσπάθειας και τα λάθη. Ο προσανατολισμός 

στο στόχο αναφέρεται στα ακαδημαϊκά πλαίσια τα οποία έχουν σχέση με τον 

αθλητισμό και τις επιχειρήσεις (Pintrich, 2000) αλλά και με τις στρατηγικές μάθησης, 

τα εγγενή ενδιαφέροντα και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Ames, 1992, Pintrich & 

Shunk, 2002). Ο προσανατολισμός στο στόχο ασχολείται παράλληλα με την 

συμπεριφορά του ανθρώπου ενώ συγχρόνως μελετάει τους σκοπούς και τις επιλογές 

του (Locke & Latham, 1990, 2002).  

Ο ρόλος του προσανατολισμού στο στόχο είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά 

στο πεδίο της έρευνας για το ακαδημαϊκό κίνητρο και την αυτορυθμιζόμενη μάθηση 

(Pintrich, 2000, Pintrich & Garcia, 1994, Pintrich & Schunk,1996). Παράλληλα, 

παρέχει ένα φακό μέσα στον οποίο βλέπουμε τη σχέση μεταξύ του μαθησιακού 

περιβάλλοντος και της πρώιμης εφηβείας (Maehr & Anderman 1993, Midgley, 1993).  

Ως κίνητρο στην εκπαίδευση, η θεωρία του στόχου επικεντρώνεται στη σημασία που 

δίνουν οι μαθητές για το σχολείο και τη μάθηση. Παράλληλα, δίνει έμφαση στο 

περιβάλλον της μάθησης και στις μεθόδους που οι μαθητές ακολουθούν όταν 

ασχολούνται με τα ακαδημαϊκά έργα (Ames, 1992, Anderman & Μaehr, 1994, 

Kaplan & Maehr, 1997, Maehr & Midgley, 1991). 

Είδη προσανατολισμού στο στόχο 

Οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι αλλαγές στο τρόπο που οι μαθητές αντιδρούν 

σε καταστάσεις επίτευξης (Ames,1992), παρουσιάζουν πολλές ασυμφωνίες γύρω από 
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τον αριθμό των στόχων επίτευξης και των στόχων που είναι καταλληλότεροι να 

ακολουθήσουν οι μαθητές (Grant & Dweck, 2003, Harackiewicz, Barron, Pintrich, 

Elliot & Thrash, 2002, Midgley, Kaplan & Middleton, 2001, Pintrich, 2000). Αρχικά 

οι Dweck και Legget (1988), ανέφεραν ότι υπάρχουν δύο βασικά είδη στόχων, τα 

οποία ερμηνεύουν το λόγο που οι μαθητές συμπεριφέρονται όταν ασχολούνται με τα 

ακαδημαϊκά έργα. Για παράδειγμα ένα παιδί διαβάζει ιστορία (στο μάθημα της 

ιστορίας), γιατί του αρέσει η ιστορία και θέλει να μαθαίνει όσα περισσότερα ιστορικά 

γεγονότα μπορεί ή γιατί θέλει να είναι καλύτερο/η στην ιστορία από τους 

συμμαθητές/τριες του. Ο πρώτος είναι ο στόχος μάθησης και ο δεύτερος ο στόχος 

επίτευξης. Η Αmes (1984) και Butler (1992) χώρισαν τους συγκεκριμένους στόχους, 

σε στόχο μάθησης και στόχο ικανότητας. Οι Nicholls (1989), Ryan (1982) και 

Koestner et al (1987) διαχώρισαν τους στόχους, σε στόχο εργασίας και σε στόχο του 

εγώ. Οι στόχοι μάθησης και επίτευξης έχουν στατιστικώς πολύ χαμηλή συσχέτιση 

μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μπορεί να έχουν υψηλές διαστάσεις και 

στους δύο στόχους (dimension), χαμηλές και στους δύο, ή υψηλές στον ένα από τους 

δύο στόχους και χαμηλές στον άλλο (Fox, Goudas, Biddle, Duda & Armstrong, 

1994). 

Όσον αφορά τους μαθητές που προσανατολίζονται στους στόχους μάθησης, 

κύριο μέλημα τους είναι η κατανόηση του περιεχομένου και η κατάκτηση όλο και πιο 

πολύπλοκων θεμάτων. Επίσης, οι μαθητές αυτοί δεν παρουσιάζουν καθόλου άγχος 

για τις εξετάσεις και φόβο αποτυχίας (Lens, 1998). Ο μαθητής με προσανατολισμό 

στο στόχο μάθησης, χρησιμοποιεί τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου και τα ατομικά 

κριτήρια του για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της μάθησης. Ο μαθητής 

προσανατολισμένος στους στόχους μάθησης αποδίδει την επιτυχία του στην 

προσπάθεια και εμμένει στις δύσκολες περιστάσεις (Anderman & Maehr,1994, 
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Dweck & Leggett, 1988, Meece, Blumenfeld & Hoyle, 1988, Migley & Urdan, 1995, 

Nicholls, Panasonics & Nolen, 1985, Roeser, Migley & Urdan 1996, Schunk, 1996, 

Sideridis υπό έκδοση). Αυτός ο τύπος προσανατολισμού στο στόχο συσχετίζεται 

κυρίως με τα εσωτερικά κίνητρα που προκύπτουν από την περιέργεια, την ανάγκη για 

γνώση και πληροφόρηση, την ανάγκη για κατάκτηση, την ικανότητα και 

αποτελεσματικότητα κατά τη λύση δύσκολων έργων. Σύμφωνα με τους Greene και 

Miller (1996), οι στόχοι μάθησης παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τις γνωστικές 

στρατηγικές μάθησης. Οι Migleton και Μigley (1997) κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι οι στόχοι προσανατολισμένοι στη μάθηση συσχετίζονται θετικά με την 

αυτορύθμιση, την αυτεπάρκεια και με την αναζήτηση βοήθειας.  

Παρ΄ όλα αυτά, ο μαθητής με προσανατολισμό στο στόχο επίτευξης, έχει ως 

σκοπό του την καλή επίδοση, την επίτευξη ακαδημαϊκής επιτυχίας και την αποφυγή 

της αποτυχίας. O μαθητής απασχολείται λιγότερο με το έργο και περισσότερο με το 

κατά πόσο καλά ή πόσο άσχημα θα πάει σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμαθητές 

του (Lens, 1998).  Ο μαθητής με προσανατολισμό στο στόχο επίτευξης, επιδιώκει να 

δείξει στον εαυτό του και στους άλλους πόσο καλός είναι. Σε περίπτωση που δεν 

ανήκει στους καλύτερους της τάξης, ο κύριος στόχος του είναι να αποφύγει να γίνει 

αντιληπτός ως μη ικανός. Ο μαθητής με αμυντικό τρόπο αποφεύγει τα έργα που 

ενέχουν μεγάλο βαθμό πρόκλησης ή δεν απαιτούν πολλή προσπάθεια γιατί ο 

συνδυασμός υψηλής προσπάθειας και χαμηλών αποτελεσμάτων θα οδηγούσε σε 

συμπεράσματα ότι έχει χαμηλή ικανότητα (Lens, 1998). Ο μαθητής με υψηλό 

προσανατολισμό επίτευξης τείνει να εκτιμήσει την ικανότητα ως παράγοντα 

επιτυχίας, να αναμείνει την επιτυχία και να επιδιώξει τις προκλήσεις. Οι στόχοι 

επίτευξης, έχουν ακόμη συσχετιστεί και με τα αρνητικά χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς, όπως την έλλειψη εμμονής, την χρήση επιφανειακών στρατηγικών 
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επεξεργασίας, την αποφυγή βοήθειας, την αρνητική συναισθηματικότητα και την 

απόδοση της αποτυχίας στην έλλειψη δυνατοτήτων (Anderman & Maehr 1994, 

Meece et al, 1988, Nolen, 1988, Ryan & Pintrich, 1997, Sideridis, υπό έκδοση).  

Στη συνέχεια ο Elliot (1999) και οι συνεργάτες του, έκαναν διάκριση ανάμεσα 

σε δύο διαφορετικούς τύπους στόχων επίτευξης, στο στόχο επίτευξης-προσέγγισης 

και επίτευξης-αποφυγής. Μέσα από διάφορες έρευνες και αναλύσεις ο Elliot και 

McGregor (2001), κατέληξαν στο να διαφοροποιήσουν τους στόχους σε τέσσερις. 

Στους στόχους μάθησης-προσέγγισης / μάθησης-αποφυγής, επίτευξης-προσέγγισης 

και επίτευξης-αποφυγής.  

Προσανατολισμός στο στόχο και ερευνητικά δεδομένα 

 Σύμφωνα με τον Urdan (1997), στο κίνητρο προσέγγισης η συμπεριφορά 

υποκινείται ή κατευθύνεται από ένα θετικό ή επιθυμητό γεγονός ή δυνατότητα, ενώ 

στο κίνητρο αποφυγής η συμπεριφορά υποκινείται ή κατευθύνεται από ένα αρνητικό 

ή ανεπιθύμητο γεγονός ή μια δυνατότητα. Ο στόχος επίτευξης-προσέγγισης έχει 

συσχετιστεί με το γεγονός ότι οι μαθητές θέλουν να εμφανιστούν ικανότεροι από τους 

άλλους, ενώ ο στόχος επίτευξης-αποφυγής έχει συσχετιστεί με την επιθυμία των 

μαθητών να μην εμφανίζονται λιγότερο ικανοί από τους άλλους. Επίσης ο στόχος 

επίτευξης-προσέγγισης, έχει συσχετιστεί θετικά με τα υψηλά επίπεδα φιλοδοξίας, με 

την εμμονή και την προσπάθεια κατά την διάρκεια της μελέτης, με το άγχος, με την 

αποφυγή αναζήτηση βοήθειας, με το μηχανισμό παρεμπόδισης, αποδιοργάνωσης και 

αυτορύθμισης. Από την άλλη συσχετίζεται αρνητικά με την ανεπαρκή απόδοση, την 

ανησυχία κατά την διάρκεια αξιολόγησης, με την ρηχή επεξεργασία των 

πληροφοριών και με την απροθυμία για βοήθεια στα μαθήματά τους (Elliot et al, 

Middleton & Midgley, 1997). Επίσης μέσα από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι ο στόχος 

επίτευξης-προσέγγισης έχει συσχετιστεί θετικά με το εσωτερικό κίνητρο και 



 10

αρνητικά με την κατάθλιψη. Ο στόχος επίτευξης-αποφυγής, έχει θετικά συσχετιστεί 

με καταστάσεις άγχους, με την αναζήτηση βοήθειας και αρνητικά με την 

αυτορύθμιση και αυτεπάρκεια (Middleton & Μidgley, 1997). Όσον αφορά το στόχο 

επίτευξης-αποφυγής έχει συσχετιστεί με το γεγονός ότι οι μαθητές αποφεύγουν την 

επίτευξη για να μην συγκριθούν με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους (Elliot, 1997, 

Elliot & Church, 1997, Elliot & Harackiewicz, 1996).  

Οι Εlliot και McGregor (2001), μέσα από έρευνες τους με 148 φοιτητές 

βρήκαν ότι οι στόχοι μάθησης-προσέγγισης, που υιοθετούν οι μαθητές έχουν θετικά 

συσχετιστεί με την ικανότητα αξιολόγησης της ατομικής τους επίδοσης, με την 

αυτορύθμιση, με την ολική ανάγκη για επίτευξη, την εμβάθυνση επεξεργασίας και με 

την ενεργή συμμετοχή τους μέσα στη τάξη. Οι στόχοι μάθησης-αποφυγής έχουν 

συσχετιστεί θετικά με το φόβο αποτυχίας, την ικανότητα αξιολόγησης της ατομικής 

τους επίδοσης, με την αποδιοργάνωση, την ανησυχία, την ανησυχία των γονιών τους 

και την συναισθηματικότητα. Αντίθετα, οι στόχοι επίτευξης-προσέγγισης έχουν 

θετικά συσχετιστεί με την συναγωνιστικότητα, την ανάγκη για επιτυχία, με το φόβο 

αποτυχίας και την ικανότητα αξιολόγησης της ατομικής τους επίδοσης. Τέλος, οι 

στόχοι επίτευξης-αποφυγής έχουν θετικά συσχετιστεί με το φόβο αποτυχίας, με την 

εμβάθυνση επεξεργασίας, με την ανησυχία, με το άγχος, με την ικανότητα 

αξιολόγησης της ατομικής τους επίδοσης και με την αποδιοργάνωση ενώ έχουν 

συσχετιστεί αρνητικά με την αυτορύθμιση. 

Έχει επίσης υποστηριχθεί, ότι οι παράγοντες επίτευξης-αποφυγής έχουν 

συσχετιστεί θετικά με την ανάρμοστη συμπεριφορά, τόσο στους τυπικούς μαθητές 

(Elliot & Harackiewicz, 1996) όσο και στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

(Sideridis & Tsorbatzoudis, 2003, Sideridis υπό έκδοση). 
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Oι Pajares, Britner και Valiante (2000) ανακάλυψαν τη σχέση μεταξύ της 

επίτευξης των στόχων, των θεωριών του κινήτρου και του φύλου στους μαθητές 

γυμνασίου, στην ανάγνωση και επιστήμη. Μέσα από τα ευρήματα τους διαπίστωσαν 

ότι οι στόχοι που υιοθετούν οι μαθητές στην ανάγνωση και στην επιστήμη, 

συσχετίστηκαν θετικά με την αυτοεικόνα, την αυτεπάρκεια, την αυτορρύθμιση και 

αρνητικά με την αντίληψη (Σιδερίδης, υπό έκδοση). Συγκεκριμένα στην γραφή, οι 

στόχοι επίτευξης-προσέγγισης συσχετίστηκαν θετικά με την αυτεπάρκεια και την 

αυτορύθμιση. Ενώ οι στόχοι επίτευξης-αποφυγής αρνητικά με την αυτεπάρκεια, την 

αυτορύθμιση και θετικά με την αντίληψη. 

Η Church (1999) εξέτασε το ρόλο των διάφορων περιβαλλοντικών 

μεταβλητών ως παράγοντα της μάθησης, της επίτευξης-προσέγγισης και των στόχων 

επίτευξης-αποφυγής. Σ’ αυτήν την έρευνα, οι προπτυχιακοί φοιτητές στο μάθημα της 

χημείας εξέθεσαν τις αντιλήψεις τους για τρεις διαστάσεις του περιβάλλοντος, της 

τάξης, το επίπεδο ενδιαφέροντος, την εστίαση της αξιολόγησης και την αυστηρή 

αξιολόγηση. Επίσης έδειξαν το βαθμό στον οποίο ακολουθούσαν κάθε ένα από τους 

τρεις στόχους επίτευξης σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. Η Church (1999) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι μάθησης σχετίστηκαν θετικά με το επίπεδο 

ενδιαφέροντος και αρνητικά με την αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, οι στόχοι επίτευξης-

προσέγγισης και οι στόχοι επίτευξης-αποφυγής, παρουσίασαν υψηλή συσχέτιση με 

την αξιολόγηση. 

Οι Kaplan και Maehr (1999), σε έρευνες τους με 168 μαθητές 

Αφρικοαμερικανούς και Ευροαμερικανούς βρήκαν ότι οι στόχοι μάθησης 

συσχετίζονταν θετικά με την καλοζωία, ενώ οι στόχοι επίτευξης αρνητικά. Βρήκαν 

επίσης, ότι οι στόχοι μάθησης και η αυτεπάρκεια ήταν αρνητικά συσχετισμένες και 
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στους δύο πληθυσμούς.  Οι στόχοι όμως επίτευξης και η αυτεπάρκεια συσχετίστηκαν 

θετικά στους Αφρικοαμερικανούς και αρνητικά στους Ευροαμερικανούς. 

Ο Gutman (2005), σε έρευνες του με 50 οικογένειες Αφρικοαμερικάνων οι 

οποίοι ζούσαν σε μια φτωχή περιοχή βρήκαν ότι οι μαθητές προσανατολίζονται 

περισσότερους στους στόχους μάθησης στα μαθηματικά γυμνασίου. Παράλληλα οι 

μαθητές με προσανατολισμό στους στόχους μάθησης στα μαθηματικά, παρουσίασαν 

περισσότερες θετικές αλλαγές στην αυτεπάρκεια κατά την μετάβαση τους στο 

γυμνάσιο σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Τέλος, οι έφηβοι των οποίων οι 

γονείς υιοθέτησαν τους στόχους μάθησης, είχαν υψηλότερους βαθμούς από τους 

συνομήλικους τους σε αντίθεση με τους μαθητές των οποίων οι γονείς δεν 

υιοθέτησαν τους στόχους μάθησης. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι οι στόχοι 

μάθησης ήταν σημαντικοί στο καθορισμό της επίτευξης και του κινήτρου στα 

μαθηματικά στους Αφρικοαμερικάνους μαθητές από ότι οι στόχοι επίτευξης κατά τη 

διάρκεια της μετάβασης τους στο γυμνάσιο. 

Προσανατολισμός στο στόχο και θετική /αρνητική συναισθηματικότητα 

Η θετική συναισθηματικότητα μπορεί να ερμηνευτεί από την ανάπτυξη των 

στόχων (Carner & Scheier,1990) ή του ενδιαφέροντος (Hirt et al, 1997). Αντίθετα η 

αρνητική συναισθηματικότητα μπορεί να ερμηνευθεί ως η έλλειψη ανάπτυξης των 

στόχων ή του ενδιαφέροντος (Hirt, Melton, McDonald& Harackiewicz, 1997, Martin, 

Ward, Achee & Wyer, 1993). Οι Robins και Pals (2002) σε έρευνες τους με 508 

φοιτητές βρήκαν ότι δουλεύοντας πάνω σε μία απαιτητική εργασία, άτομα με 

προσανατολισμό στους στόχους μάθησης παρουσίαζαν αυξημένη προσπάθεια, 

περισσότερες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και αυξημένα επίπεδα 

συναισθηματικότητας. Σύμφωνα με τους Hill και Μeyer (2001), η υιοθέτηση ενός 

στόχου μάθησης είναι συνδεδεμένη με τη θετική συναισθηματικότητα και μπορεί να 



 13

βοηθήσει τους μαθητές να προσπαθήσουν περισσότερο αλλά και να αντεπεξέλθουν 

πιο εύκολα στις ακαδημαϊκές τους εργασίες. Από έρευνες που έκαναν οι Νtoumanis 

και Βiddle (1999) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι μάθησης και η θετική 

συναισθηματικότητα ήταν υψηλά συσχετισμένες ενώ η σχέση των στόχων μάθησης 

και της αρνητικής συναισθηματικότητας ήταν αρνητική. Οι συσχετίσεις μεταξύ των 

στόχων επίτευξης και της θετικής και αρνητικής συναισθηματικότητας ήταν θετικές 

αλλά μικρές. Επιπρόσθετα, η αρνητική συναισθηματικότητα συσχετίστηκε με τα 

υψηλά επίπεδα στόχων επίτευξη-προσέγγισης.  

Προσανατολισμός στο στόχο και κλίμα της τάξης 

Η θεωρία του στόχου επίτευξης τονίζει επίσης, ότι οι στόχοι μάθησης και 

επίτευξης στην τάξη συσχετίζονται με τις διαδικασίες μάθησης και συμπεριφοράς 

των μαθητών. Παράλληλα τονίζει τη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και της συμπεριφοράς των μαθητών (Ames, 1990, 

1992, Maehr & Midgley, 1991, 1996). Ο Urdan (2004) αναφέρει ότι οι στόχοι 

σχετίζονται με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι μαθητές στη τάξη και μπορεί να 

οριστεί ως το κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στους στόχους. Το κλίμα της τάξης 

αντιπροσωπεύει αναρίθμητες έννοιες οι οποίες αφορούν τη μάθηση και τη 

διαπαιδαγώγηση από κάθε όψη της σχολικής ζωής (Κaplan & Maehr, 1997) και γι’ 

αυτό το λόγο μπορεί να είναι σχετική με κάθε μαθητή, ο οποίος ακολουθεί το στόχο 

εκμάθησης, επίτευξης-προσέγγισης και επίτευξης-αποφυγής (Kaplan & Gheen & 

Midgley, 2002). Το κλίμα της τάξης περιγράφει το είδος των στόχων επίτευξης 

δίνοντας έμφαση συχνότερα στα εκπαιδευτικά τεχνάσματα διατηρώντας την 

πειθαρχία μέσα στην σχολική τάξη, στο σχολείο ή ακόμα και σε άλλα περιβάλλοντα 

μάθησης.  
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Το κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στη μάθηση μπορεί να περιγράψει ένα 

περιβάλλον στο οποίο οι εκπαιδευτικές πρακτικές, η μάθηση και η προσπάθεια είναι 

σημαντικές για τους μαθητές γι’ αυτό αν δουλέψουν σκληρά για να μάθουν κάτι 

μπορεί να επιτύχουν (Midgley et al, 1998). Αντίθετα, το κλίμα της τάξης 

προσανατολισμένο στους στόχους επίτευξης περιγράφει ένα περιβάλλον στο οποίο οι 

μαθητές παίρνουν εξωτερικές επιβραβεύσεις και στοχεύουν πώς θα γίνουν καλύτεροι 

από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους (Midgley et al, 1998).  

 Σύμφωνα με την Ames (1992), οι μαθητές με προσωπικούς στόχους μάθησης 

και επίτευξης έχουν παράλληλα στρατηγικές οι οποίες αφορούν τους στόχους 

μάθησης και επίτευξης μέσα στη τάξη. Οι στρατηγικές στόχων μάθησης περικλείουν 

την αντίληψη ότι οι μαθητές μαθαίνουν και καταλαβαίνουν τις διαδικασίες μάθησης  

και εκτιμούν ότι η επιτυχία συνοδεύεται από την προσπάθεια και την προσωπική 

πρόοδο του κάθε παιδιού. Οι στρατηγικές των στόχων επίτευξης περικλείουν την 

αντίληψη, ότι η επιτυχία ενδείκνυται από εξωτερικούς παράγοντες ή από ασύγκριτα 

δεοντολογικά κριτήρια. Οι τάξεις προσανατολισμένες στους στόχους μάθησης, 

επίτευξης-προσέγγισης και επίτευξης-αποφυγής διαφέρουν ως προς τον τρόπο της 

διαφώτισης και διαπαιδαγώγησης των μαθητών από τους δάσκαλούς τους. Για 

παράδειγμα, οι δάσκαλοι μπορούν να δίνουν έμφαση σε διαφορετικές ικανότητες 

ανάμεσα στους μαθητές με κανονική βαθμολόγηση, βλέπουν την δουλειά μόνο των 

μαθητών με υψηλή επίδοση και δημιουργούν ένα κλίμα επίτευξης μέσα στην τάξη.  

Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στους στόχους μπορεί 

να επηρεάσει διαφορετικά το κάθε μαθητή. Έρευνες οι οποίες έχουν γίνει μέσα στο 

περιβάλλον της τάξης μπορούν να εισάγουν ότι οι στόχοι μάθησης και οι στόχοι 

επίτευξης συσχετίζονται με διαφορετικές συμπεριφορές μεταξύ των μαθητών (Kaplan 

& Maehr 1999, Middleton, Gheen, Hruda & Midgley, 2000, Roeser, Midgley & 



 15

Urdan, 1996). Έρευνες επίσης υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος 

μάθησης, του  κλίματος της τάξης αλλά και των στόχων που υιοθετούν οι μαθητές για 

τα ακαδημαϊκά έργα (Kaplan & Maehr 1999, Middleton, Gheen, Hruda & Midgley, 

2000, Roeser, Midgley & Urdan, 1996). Έχει βρεθεί επίσης, ότι το κλίμα της τάξης   

προσανατολισμένο στη μάθηση συσχετίζεται με την προώθηση της συμπεριφοράς για 

μάθηση (Αmes & Archer, 1988, Ryan & Pintrich, 1997),  με την αντιγραφή (Kaplan, 

Gheen & Midgley, 2002, Murdock, Hale & Weber, 2001, Ryan, Gheen & Midgley, 

1998, Turner et al, 2002),  με τους μηχανισμούς παρεμπόδισης, την ανάρμοστη  

συμπεριφορά (Patrick, 2004) και την καλοζωία, (Kaplan & Maehr, 1999, Kaplan & 

Midgley, 1999, Ryan & Pintrich, 1997). Αντίθετα το κλίμα της τάξης 

προσανατολισμένο στην επίτευξη έχει αρνητικά συσχετιστεί με τις στρατηγικές 

μάθησης (Ryan, Gheen & Midgley, 1998, Urdan, Midgley & Anderman, 1998). 

Τάξεις οι οποίες δίνουν έμφαση στους στόχους μάθησης και όχι στους στόχους 

επίτευξης διαφέρουν σε διάφορες διαστάσεις συμπεριλαμβανομένου του είδος του 

έργου στο οποίο καλούνται οι μαθητές να κάνουν. Έχει βρεθεί ακόμη, ότι οι μαθητές 

που αντιλαμβάνονται ότι το κλίμα της τάξης προσανατολίζεται στους στόχους 

μάθησης είναι περισσότερο πιθανόν να ακολουθήσουν οι ίδιοι τους στόχους μάθησης 

(Urdan & Midgley, 2003).  

Oι Αmes και Αmes (1984) ανέφεραν ότι υπάρχουν τρία συστήματα στην 

ανάπτυξη των κινήτρων από τους δασκάλους μέσα από τα οποία οι δάσκαλοι εξηγούν 

την συμπεριφορά και την επίτευξη των μαθητών: στο έργο μάθησης, στην ικανότητα 

αξιολόγησης και στην ηθική υπευθυνότητα. Το έργο της μάθησης και η ικανότητα 

αξιολόγησης συσχετίστηκαν με την τυπική αφοσίωση στη μάθηση και στους στόχους 

επίτευξης.  
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Ο Schunk (1996) πραγματοποίησε μια έρευνα σε τάξεις με σκοπό να 

ερευνήσει την επιρροή του προσανατολισμού στο στόχο επίτευξης και διαπίστωσε ότι 

οι στόχοι μάθησης και επίτευξης καθιερώθηκαν μέσω της διαφοροποίησης ως προς 

τον τρόπο που έδιναν οδηγίες οι δάσκαλοι. Οι μαθητές με υψηλότερους στόχους 

μάθησης είχαν υψηλά κίνητρα σε σχέση με τους μαθητές με στόχο επίτευξης.  

Παράλληλα τα αποτελέσματα πρότειναν, ότι η ποικίλη οδηγία στόχου μέσα στην 

τάξη μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις των μαθητών στους στόχους επίτευξης και 

τη σχετική συμπεριφορά τους ως προς τους ακαδημαϊκούς στόχος. 

Παρ’ όλα αυτά  o Lemos (1996), σε έρευνες του με μαθητές και δασκάλους 

της έκτης τάξης Δημοτικού Σχολείου βρήκε ότι οι στόχοι των μαθητών δεν 

ταυτίζονταν με τους στόχους των δασκάλων για τους μαθητές. Γι΄ αυτό και υπήρχε 

μια αναντιστοιχία ανάμεσα στη συμπεριφορά των μαθητών και στη συμπεριφορά 

προς την οποία ήθελαν να τους κατευθύνουν οι δάσκαλοι. Ο Lemos (1996) χώρισε 

τους στόχους σε γενικούς και απλούς. Έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κλίμα 

της τάξης βασιζόταν στους γενικούς στόχους τους οποίους κάθε μαθητής 

ακολουθούσε. Παρ΄ όλα αυτά οι αλλαγές μέσα στο κλίμα της τάξης μπορούσαν να 

επηρεάσουν τους στόχους των μαθητών.  

Η  Αmes (1992) υποστήριξε ότι μέσα σε ένα κανονικό πλαίσιο τάξης, οι 

στόχοι των δασκάλων από μόνοι τους δεν είναι ικανοί να επηρεάσουν τους στόχους 

των μαθητών προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Είναι πιθανόν, μέσα στη καθημερινή 

ρουτίνα της τάξης και χωρίς συγκεκριμένη εκπαίδευση, οι στόχοι των δασκάλων να 

μην είναι καθοριστικοί για να διαμορφώσουν στρατηγικές διδασκαλίας σύμφωνες με 

τους στόχους τους.  Παρ’ όλα αυτά, η αντίληψη των μαθητών για τους στόχους των 

δασκάλων τους μπορεί επίσης να βοηθήσει στη κατανόηση της αναντιστοιχίας 

μεταξύ των στόχων των δασκάλων και των στόχων των μαθητών στη τάξη. 
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Oι Τurner, Meyer και Schweinle (1998) μελέτησαν την αξία του 

συναισθήματος για να καταλάβουν το συναίσθημα και τις δραστηριότητες επίτευξης 

των παιδιών στην τάξη. Σύμφωνα με έρευνες τους, οι τάξεις οι οποίες προωθούσαν τα 

κίνητρα των μαθητών ήταν υψηλά συσχετισμένες με την αναζήτηση βοήθειας, τη 

συνεργασία και με τους στόχους εκμάθησης. Αντίθετα οι τάξεις οι οποίες 

προωθούσαν τον ανταγωνισμό ήταν υψηλά συσχετισμένες με τους στόχους 

επίτευξης. 

Ο Urdan (2004), σε έρευνες του με  675 μαθητές γυμνασίου βρήκε ότι οι 

στόχοι επίτευξης-αποφυγής και το κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στους στόχους 

επίτευξης ήταν θετικά συσχετισμένοι με τους μηχανισμούς παρεμπόδισης ενώ οι 

στόχοι επίτευξη-προσέγγιση ήταν αρνητικά συσχετισμένοι με τους μηχανισμούς 

παρεμπόδισης. Ακόμη, οι στόχοι επίτευξης και οι στρατηγικές στόχων επίτευξης των 

μαθητών φάνηκε ότι επηρεάζονταν από την οικογένεια και γενικά από την κοινωνία. 

Συγκεκριμένα οι διαφορές που οφείλονταν στο χάσμα γενεών ως προς τους στόχους 

και τις συμπεριφορές οφείλονταν κατά ένα μέρος στους διαφορετικούς 

προσανατολισμούς που υιοθετούσε κάθε οικογένεια. 

Οι Schraw και Aplin (1998), σε έρευνες τους βρήκαν ότι οι στόχοι που 

ακολουθούσαν οι μαθητές διέφεραν από τους στόχους των μαθητών. Κατέληξαν έτσι 

στο συμπέρασμα, ότι οι δάσκαλοι προτιμούσαν και έβαζαν υψηλότερους βαθμούς 

στους μαθητές με υψηλότερους στόχους μάθησης σε σχέση με τους μαθητές με 

χαμηλότερους στόχους μάθησης. Αντίθετα, δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών και στους στόχους μάθησης και 

επίτευξης. 

Όλες αυτές οι έρευνες, οι οποίες αφορούν τον τρόπο που ο προσανατολισμός  

στο στόχο ερμηνεύει τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των παιδιών μέσα στη 
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τάξη είναι σημαντικά. Θα ήταν όμως καλό να μάθουμε και για τα κίνητρα, τη 

συμπεριφορά και τα συναισθήματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.  

Μαθησιακές  Δυσκολίες 

Λόγω της ασάφειας στους ορισμούς για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι 

έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα είναι δύσκολη η επικοινωνία των ειδικών και 

εκπαιδευτικών οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2003).  Γι’ αυτό λοιπόν η Αμερικάνικη Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες 

(1988), διακρίνεται από αυτή την συλλογιστική: «Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι 

οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση 

ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών 

ικανοτήτων.  Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε 

δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Oι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί 

να είναι συνέπεια άλλων μειονεξιών ή άλλων περιβαλλοντικών επιδράσεων. Ωστόσο, 

οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή 

επιδράσεων.» Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα στην οποία μπορούν να συμπεριληφθούν, για 

παράδειγμα παιδιά με υπερκινητικότητα, δυσλεξία ή ελάχιστη εγκεφαλική 

δυσλειτουργία. Το ποσοστό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες κυμαίνεται από 

2% μέχρι 10%, ανάλογα με τα κριτήρια που κάθε φορά χρησιμοποιούνται για τη 

διάγνωση, καθώς επίσης και με το δείγμα των παιδιών που συμμετέχουν στις 

διάφορες έρευνες (ΑPA, 1994). Το 60% με 80% των παιδιών στα οποία γίνεται 

διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι αγόρια (ΑPA, 1994). 

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία (DSM-IV), οι μαθησιακές 

διαταραχές ταξινομούνται στις πιο κάτω κατηγορίες: διαταραχή της ανάγνωσης, 
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διαταραχή των μαθηματικών, διαταραχή της γραπτής έκφρασης και μαθησιακή 

διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV για 

τις πιο πάνω διαταραχές είναι τα παρακάτω: α) η επίδοση στην ανάγνωση 

/μαθηματική ικανότητα /δεξιότητες της γραφής μετρούμενες με ατομικά 

χορηγούμενες σταθμισμένες δοκιμασίες να είναι σημαντικά κάτω από το 

αναμενόμενο, δεδομένου της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου, της μετρηθείσας 

νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία, β) η διαταραχή στο 

πρώτο κριτήριο να παρεμποδίζει σημαντικά τη σχολική επίδοση ή τις δραστηριότητες 

της καθημερινής ζωής που απαιτούν αναγνωστικές δεξιότητες /μαθηματική 

ικανότητα /σύνθεση γραπτών κειμένων, γ) να υπάρχει αισθητηριακό έλλειμμα, οι 

αναγνωστικές δυσκολίες / δυσκολίες στην μαθηματική ικανότητα / δυσκολίες στις 

δεξιότητες γραφής και να είναι μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως τις συνοδεύουν.   

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ICD-10), οι μαθησιακές 

δυσκολίες ταξινομούνται ως: «Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών 

ικανοτήτων» στις εξής κατηγορίες: ειδική διαταραχή της ανάγνωσης, ειδική 

διαταραχή του συλλαβισμού, ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων, μικτή 

διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών 

ικανοτήτων και αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων μη καθοριζόμενη.   

Χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

Σύμφωνα με το DSM-IV, τα παιδιά με διαταραχές στην ανάγνωση εμφανίζουν 

αργή ανάγνωση, με δισταγμό, χωρίς ροή και συχνά με συλλαβισμό.  Χαρακτηριστικό 

των παιδιών αυτών είναι η παράλειψη, η πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, 

συλλαβών ή λέξεών κατά την ανάγνωση. Όσον αφορά τα παιδιά με διαταραχές στα 

μαθηματικά παρουσιάζουν αδυναμία κατανόησης μαθηματικών εννοιών οι οποίες 

βασίζονται σε συγκεκριμένες αριθμητικές πράξεις, αδυναμία κατανόησης των 



 20

μαθηματικών όρων ή συμβόλων, αδυναμία αναγνώρισης των αριθμητικών συμβόλων, 

δυσκολία διεξαγωγής βασικών αριθμητικών υπολογισμών. Επίσης, παρατηρείται 

δυσκολία κατανόησης των αριθμών που σχετίζεται με συγκεκριμένο πρόβλημα 

αριθμητικής ή ορθής στοίχισης των αριθμών κατά τη διεξαγωγή αριθμητικών 

υπολογισμών, δυσκολία κατανόησης της έννοιας "αξία" και απόδοσής της στα 

αριθμητικά μεγέθη. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών είναι η δυσκολία  

στην ευθυγράμμιση των αριθμητικών ψηφίων κατά την επίλυση προβλημάτων, 

δυσκολία να τηρηθεί η ευθυγράμμιση κατά την εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων  

και βραδύτητα κατά την εκτέλεση υπολογισμών. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν προφορικά προβλήματα, να κατανοήσουν και να αποδώσουν στοιχεία 

με γραφικές αναπαραστάσεις και αδυναμία να αποστηθίσουν τους πινάκες του 

πολλαπλασιασμού.  Η μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς αφορά τις 

διαταραχές μάθησης, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια κάποιας ειδικής Μαθησιακής 

Διαταραχής. Η κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει προβλήματα και στις τρεις 

περιοχές (ανάγνωση, μαθηματικά, γραπτή έκφραση) τα οποία από κοινού 

παρεμποδίζουν σημαντικά τη σχολική επίδοση ακόμα κι αν η απόδοση σε δοκιμασίες 

που μετρούν τη καθεμία ατομική δεξιότητα δεν είναι σημαντικά κατώτερη από το 

αναμενόμενο δεδομένη της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου, της μετρηθείσας 

νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία. 

 Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα σε ένα τουλάχιστο τομέα που αφορά τη γραπτή 

έκφραση, όπως για παράδειγμα το συλλαβισμό, τη δομή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο 

και την ορθογραφία (Hooper et al. 1994, Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). Tα παιδιά 

με δυσκολίες στη γραπτή έκφραση γράφουν μικρότερα και λιγότερο ενδιαφέροντα 

κείμενα. Έχει παρατηρηθεί ότι τα γραπτά των παιδιών αυτών παρουσιάζουν πολλά 
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ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί και δεν 

παρουσιάζουν καθόλου οργάνωση. Τα γραπτά τους συχνά παρουσιάζουν 

κακογραφίες, μουτζούρες, απουσία σημείων στίξης και κατάργηση των διαστημάτων. 

(Hooper et al 1994, Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003).  

Σύμφωνα με τους Lyon (1996),  Κάκουρος και Μανιαδάκη (2003), η 

ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι κατώτερη από τις 

αναμενόμενη σε σχέση με τη χρονολογική τους ηλικία και επηρεάζει (ακαδημαϊκή 

επίδοση) τη σχολική μάθηση, τα συναισθήματα και γενικά την καθημερινή τους ζωή.  

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως βιώνουν έντονα την αδυναμία τους να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου χωρίς να μπορούν ταυτόχρονα να 

καταλάβουν γιατί διαφέρουν από τα άλλα παιδιά.  Γι’ αυτό, οι καθημερινές τους 

εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε εκδηλώσεις θυμού και ανυπακοής και σταδιακά 

είναι πολύ πιθανό να μειωθεί το κίνητρο τους για μάθηση και το επίπεδο 

αυτοεκτίμησής τους. Tα περισσότερα παιδιά έχουν αρκετά προβλήματα 

συμπεριφοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους και αυτό ίσως να 

αποτελεί ένα είδος αντίδρασης των παιδιών στην αποτυχία και την αποστέρηση που 

βιώνουν λόγω των δυσκολιών τους. Σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι λιγότερο δημοφιλή μεταξύ των συνομηλίκων τους, 

δημιουργούν περισσότερο αρνητικές εντυπώσεις στους άλλους και παρουσιάζουν 

δυσκολίες οι οποίες αφορούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Kavale & Forness, 

1996, Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

Σύμφωνα με τη Vauras (1998), τα παιδιά αυτά επιδεικνύουν δύο μορφές 

συμπεριφοράς που δεν εστιάζονται στο υπό επίλυση έργο: α) τάση να επικεντρώνουν 

την προσοχή  τους στον εαυτό τους (όπως ανησυχία, αρνητικές αυτό-αξιολογήσεις, 

αιτιακές αποδόσεις σε βάρος του εαυτού τους) και β) τάση να στρέφουν την προσοχή 
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τους σε άλλους (όπως κοινωνική συμμόρφωση, αναζήτηση αναγνώρισης ή βοήθειας, 

μίμηση). 

Εντούτοις ο Pearl (1982) κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες ασκούν λιγότερη προσπάθεια σε διάφορα έργα και οφείλουν 

την αποτυχία τους περισσότερο στην έλλειψη δυνατοτήτων και τύχης σε αντίθεση με 

τα φυσιολογικά παιδιά. Διάφοροι όμως ερευνητές, όπως οι Hill και Ηill (1982), 

Aponik και Dembo (1983) ανέφεραν ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν 

έχουν πλέον πολύ χαμηλές σχολικές επιδόσεις σε σχέση με τους φυσιολογικούς 

μαθητές.  

Προσανατολισμός στο στόχο και Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολύ λίγες έρευνες οι οποίες να μελετούν τη 

συμπεριφορά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και την καθημερινή 

συμπεριφορά επίτευξης τους στην τάξη.  

Οι Kaplan, Gheen και Midgley (2002), σε έρευνες τους με μαθητές 

διαφορετικών εθνικοτήτων που βρίσκονταν από την πέμπτη μέχρι την ένατη τάξη, 

βρήκαν ότι τα παιδιά προσανατολισμένα σε στόχους μάθησης παρουσίασαν 

χαμηλότερη συσχέτιση με τη προβληματική συμπεριφορά σε σχέση με τους μαθητές 

με προσανατολισμό στους στόχους επίτευξης-προσέγγισης και επίτευξης-αποφυγής. 

Το επίπεδο όμως της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών ποικίλει ανάμεσα 

στις διάφορες τάξεις και παράλληλα στο κλίμα της τάξης. Το κλίμα της τάξης 

προσανατολισμένο στους στόχους συσχετίστηκε με το επίπεδο της προβληματικής 

συμπεριφοράς ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των μαθητών. Έτσι το κλίμα της 

τάξεις προσανατολισμένο στους στόχους μάθησης συσχετίστηκε με τα χαμηλά 

επίπεδα προβληματικής συμπεριφοράς. Αντίθετα το κλίμα της τάξης 
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προσανατολισμένο στους στόχους επίτευξης συσχετίστηκε με τα υψηλά επίπεδα 

προβληματικής συμπεριφοράς. 

Οι Dunn και Shapiro (1999), σε έρευνες τους με μαθητές με διαταραχή 

συγκέντρωσης της προσοχής με υπερκινητικότητα (Ν=37) και φυσιολογικούς 

μαθητές (N=36), μεταξύ των ηλικιών 7 και 12 βρήκαν μεταξύ άλλων, ότι οι μαθητές 

με διαταραχή συγκέντρωσης της προσοχής με υπερκινητικότητα δεν 

προσανατολίζονταν στους στόχους επίτευξης σε σχέση με τους φυσιολογικούς 

μαθητές. 

Σε μια έρευνα τους οι Gonzalez-Pienda (2000), σύγκριναν τους στόχους των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και των παιδιών χωρίς. Και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες είχαν σημαντικά 

περισσότερους στόχους μάθησης ενώ δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές ως 

προς τους στόχους επίτευξης.  

Οι Βotsas και Padeliadu (2003), σε έρευνες τους με 122 μαθητές βρήκαν ότι οι 

μαθητές χωρίς δυσκολίες στην ανάγνωση ήταν περισσότερο προσανατολισμένοι 

στους στόχους μάθησης και λιγότερο στους στόχους επίτευξης-αποφυγής σε σχέση με 

τους μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση. Οι μαθητές χωρίς δυσκολίες στην 

ανάγνωση χρησιμοποιούν περισσότερο βαθιές, εξεζητημένες και σύνθετες 

στρατηγικές σε σύγκριση με τους μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση (οι οποίοι 

χρησιμοποιούν λιγότερες και περισσότερο ασφαλές στρατηγικές). Οι μαθητές χωρίς 

δυσκολίες στην ανάγνωση εμφανίζονται να ελέγξουν μεταγνωστικά τη διαδικασία 

της αντίληψης ενώ οι συμμαθητές τους με δυσκολίες στην ανάγνωση είτε αγνοούν 

την ύπαρξη προβλημάτων αντίληψης ή γεφυρώνουν σημασιολογικά κενά με 

ακατάλληλους τρόπους.   
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Σε μια πρόσφατη έρευνα του ο Σιδερίδης (2003) κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες επέδειξαν μια μαθημένη και ανίσχυρη 

μορφή συμπεριφοράς. Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσίασαν ανίσχυρη δεδομένη έκθεση στην επαναλαμβανόμενη 

αποτυχία. Οι μαθητές αυτοί παρουσίασαν χαμηλό αυτοσεβασμό, υψηλή αρνητική 

συναισθηματικότητα, απώλεια θετικής ευαισθησίας και συναισθήματα απόγνωσης. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα πρόωρα αρνητικά συμπεράσματα που 

συνέδεαν έναν προσανατολισμό επίτευξης με άλλες διαδικασίες μπορεί να 

οφείλονταν στο γεγονός ότι τα τμήματα προσέγγισης και αποφυγής είχαν συγχυστεί. 

Παρ’ όλα αυτά ο προσανατολισμός για την αποφυγή της αποτυχίας συνδέθηκε με το 

χαμηλό αυτοσεβασμό, την αρνητική συναισθηματικότητα και τα συναισθήματα της 

απόγνωσης μετά την αποτυχία. Tα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες απέσυραν κάθε 

προσπάθεια στις δυσκολίες και εξέφρασαν αρνητική συναισθηματικότητα λόγω 

χαμηλής αυτοεκτίμησης. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή ο προσανατολισμός στο 

στόχο επίτευξης-προσέγγισης συσχετίστηκε αρνητικά με την αρνητική 

συναισθηματικότητα. Στην συγκεκριμένη έρευνα για τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες ένας προσανατολισμός επίτευξης-προσέγγισης δεν ήταν θετικός 

καθοριστικός παράγοντας του επιτεύγματος. Εντούτοις ένας προσανατολισμός 

επίτευξης-προσέγγισης συνδέθηκε αρνητικά με τις ανίσχυρες συμπεριφορές όπως και 

με την αρνητική συναισθηματικότητα μετά από την αποτυχία και την απώλεια 

αυτοσεβασμού. Για τους μαθητές όμως με μαθησιακές δυσκολίες, το επίτευγμα ήταν 

ιδιαίτερα προφητικό της συναισθηματικής εμπειρίας τους.   

Σκοπός της έρευνας 

Μέχρι σήμερα ελάχιστα είναι τα στοιχεία που υπάρχουν ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο ο προσανατολισμός στο στόχο μπορεί να ρυθμίσει την καθημερινή 
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ενεργοποίηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και το επίτευγμα των μαθητών 

αυτών όταν αντιμετωπίζουν ένα προκλητικό ακαδημαϊκό έργο. Παρ’ όλα αυτά η 

παρούσα έρευνα έχει βασιστεί στο προσανατολισμό στο στόχο και συγκεκριμένα στη 

τετραδιάστατη αντίληψη της, καθώς οι περισσότερες έρευνες προσανατολισμού στο 

στόχο έχουν χρησιμοποιήσει τη δισδιάστατη αντίληψη (μάθηση-επίτευξη). Γι’ αυτό 

σε συμφωνία με τις βασικές θέσεις της θεωρίας του προσανατολισμού του στόχου, η 

παρούσα έρευνα έχει σκοπό να απαντήσει στις παρακάτω ερευνητικές ερωτήσεις: α) 

Προβλέπει ο προσανατολισμός στο στόχο τη καθημερινή εμπειρία των παιδιών στη 

τάξη; β) Πώς το κλίμα της τάξης προβλέπει τη καθημερινή συμπεριφορά των παιδιών 

μέσα στη τάξη; γ) Διαφέρουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες από τα τυπικά 

παιδιά ως προς την ενεργοποίηση τους μέσα στην τάξη; 

 
Μεθοδολογία 

 
Συμμετέχοντες  
 

Για την παρούσα ερευνητική διαδικασία έλαβαν μέρος 230 παιδιά τα οποία 

προήλθαν από 14 τάξεις Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου. Από τα 230 παιδιά, τα 

107 ήταν μαθητές της Έ τάξης και οι υπόλοιποι 123 μαθητές της ΄Στ τάξης. Τα 212 

ήταν φυσιολογικά-τυπικά παιδιά, δηλαδή δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα και τα 

υπόλοιπα 18 παιδιά παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, δύο από 

αυτά παρουσίαζαν συγχρόνως με τις μαθησιακές δυσκολίες, το ένα υπερκινητικότητα 

και το άλλο ψυχολογικά προβλήματα. 

Διαδικασία 

Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά 

χορηγήθηκαν στους μαθητές δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο αφορούσε το 

προσανατολισμό στο στόχο και το δεύτερο το κλίμα της τάξης. Η χορήγηση έγινε 

μέσα στο χώρο της τάξης και είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ένα τρίτο 
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ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε για πέντε συνεχείς μέρες αμέσως μετά το πρώτο 

διάλειμμα και είχε διάρκεια πέντε λεπτών. Ο σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου 

ήταν να προβλέψει τη συμπεριφορά και την εμπειρία των παιδιών σχετικά με τα 

συναισθήματά τους μέσα στην τάξη και κατά την διάρκεια του διαλείμματος. 

Μετρήσεις 

Η κλίμακα προσανατολισμού στο στόχο. Για τη μέτρηση του προσανατολισμού 

στο στόχο χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός από πολλές γνωστές κλίμακες. 

Περιελάμβανε τους παράγοντες μάθηση-προσέγγιση, μάθηση-αποφυγή, επίτευξη-

προσέγγιση και επίτευξη-αποφυγή. Για τη μάθηση χρησιμοποιήθηκαν εννέα θέματα. 

Τρία από αυτά έχουν αναπτυχθεί από τους Elliot και Church (1997), τρία από τους 

Lethwaite και Piparo (1993) και δύο από το PALS (Midgley et al, 2000). Το ένατο 

θέμα συμπληρώθηκε από τους συγγραφείς για τις ανάγκες της ερευνητικής 

διαδικασίας. Έξι θέματα αναφέρονταν στο στόχο μάθηση-προσέγγιση π.χ.«Πόσο 

σημαντικό είναι για σένα το να μαθαίνεις να λύνεις δύσκολες μαθηματικές 

ασκήσεις;» και τρία θέματα για την μάθηση-αποφυγή π.χ. «Ανησυχείς ότι μπορεί να 

μην αποδώσεις όσο καλά μπορείς στα μαθηματικά;» Τα θέματα που αναφέρονταν στο 

στόχο επίτευξης ήταν συνολικά δώδεκα. Τέσσερα από αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

τους Elliot και Church (1997), δύο από τους Lethwaite και Piparo (1993), δύο από 

τους Thorklidsen και Nicholls (1998) δύο από τον Eccles et al (1983) και Wigfield 

και Guthrie (1997). Τα υπόλοιπα θέματα συμπληρώθηκαν από τους συγγραφείς για 

τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας. Έξι θέματα αναφέρονταν στο 

προσανατολισμό επίτευξης-προσέγγισης π.χ. «Πόσο σημαντικό είναι για σένα αυτή 

τη στιγμή το να πάρεις άριστα στα μαθηματικά;» και έξι θέματα  στο 

προσανατολισμό επίτευξης-αποφυγής. Τα πέντε θέματα αναπτύχθηκαν από τον Elliot 

(1997) και το έκτο από τους συγγραφείς π.χ. «Πόσο θα ήθελες να αποφύγεις τον κακό 
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βαθμό στα μαθηματικά;». Οι συμμετέχοντες καλούνταν να υποδείξουν σε μια 

κλίμακα τύπου Likert έξι σημείων (1=καθόλου / 2=πολύ 

λίγο/3=λίγο/4=αρκετά/5=πολύ/6=πάρα πολύ), το βαθμό στον οποίο η κάθε λέξη τους 

αντιπροσώπευε σε σχέση με τα μαθηματικά. 

Η αξιοπιστία (alpha Cronbach) για τον παράγοντα μάθησης-προσέγγισης ήταν 

0,85. Για τον παράγοντα μάθησης-αποφυγής ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν 0,67. Η 

αξιοπιστία (alpha Cronbach) για τον παράγοντα επίτευξη-προσέγγιση ήταν 0,80 και 

για τον παράγοντα επίτευξη-αποφυγής 0,66.   

Κλίμα της τάξης: Το ερωτηματολόγιο αυτό διερεύνησε τη μεταβλητή κλίμα 

της τάξης και περιλάμβανε δεκαέξι θέματα που αποσκοπούσαν να αξιολογήσουν τα 

εξής: κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στη μάθηση και κλίμα της τάξης 

προσανατολισμένο στην επίτευξη. Τα ερωτήματα ήταν από δυο γνωστές κλίμακες 

(Midgley, Maehr, Hruda, Anderman, Anderman, Freeman &Urdan, 2004). Για το 

κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στη μάθηση χρησιμοποιήθηκαν επτά θέματα π.χ. 

«ο δάσκαλος μας λέει ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε μαθηματικά». Για το κλίμα της 

τάξης προσανατολισμένο στην επίτευξη χρησιμοποιήθηκαν εννέα θέματα π.χ. «οι 

μαθητές θέλουν να δείχνουν πόσο καλοί και ικανοί είναι». Οι συμμετέχοντες 

καλούνταν να υποδείξουν σε μια κλίμακα τύπου Likert έξι σημείων (1=δεν συμφωνώ 

καθόλου/2=συμφωνώ πολύ λίγο/3=συμφωνώ λίγο/4=συμφωνώ αρκετά/5=συμφωνώ 

πολύ/ 6=συμφωνώ πάρα πολύ), το βαθμό στον οποίο η κάθε λέξη τους 

αντιπροσώπευε κατά την διάρκεια των μαθηματικών. 

O δείκτης αξιοπιστίας για το παράγοντα κλίμα της τάξης προσανατολισμένο 

στη μάθηση ήταν 0,79, ενώ η αξιοπιστία (alpha Cronbach) για το κλίμα της τάξης 

προσανατολισμένο στην επίτευξη ήταν 0,63. 
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Η δεύτερη φάση της ερευνητικής διαδικασίας περιελάμβανε μια κλίμακα, η 

οποία φτιάχτηκε από τους συγγραφείς για τις ερευνητικές ανάγκες και περιέγραφε τη 

συμπεριφορά και τα συναισθήματα των μαθητών στο σχολείο. Οι συμμετέχοντες 

καλούνταν να υποδείξουν σε μια κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων (καθόλου/ 

λίγο/ μέτρια/ αρκετά/ πολύ), το βαθμό στον οποίο κάθε λέξη ή φράση τους 

αντιπροσώπευε τη συγκεκριμένη στιγμή. Στην κλίμακα αυτή υπήρχαν τέσσερα 

θέματα που αφορούσαν τα θετικά συναισθήματα (π.χ. ενθουσιασμένος) και τέσσερα 

θέματα που αφορούσαν τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών (π.χ. 

απογοητευμένος), δύο θέματα που αφορούσαν τα θετικά συναισθήματα (π.χ. σε 

βοήθησε) και δύο τα αρνητικά συναισθήματα (π.χ. σου μίλησε άσχημα) των παιδιών 

σε σχέση με το δάσκαλο. Στη συνέχεια υπήρχαν πέντε ερωτήματα στα οποία 

καλούνταν οι μαθητές να απαντήσουν τι έκαναν στη διδακτική ώρα που μόλις πέρασε 

(π.χ. δούλεψες σκληρά στο μάθημα) και τέλος τρία ερωτήματα για το τι έκαναν το 

διάλειμμα (π.χ. ήσουν μόνος). Οι συμμετέχοντες καλούνταν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο αυτό για πέντε συνεχείς μέρες αμέσως μετά το πρώτο διάλειμμα. 

Η κλίμακα αρνητικής συναισθηματικότητας. Σύμφωνα με τους Lonigan et al. 

(1999), η αρνητική συναισθηματικότητα έχει οριστεί ως μια από τις έννοιες της 

δυστυχίας και εκφράζεται ως αποδέσμευση από το έργο και την αλληλεπίδραση από 

το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Watson και Clark (1991), η αρνητική 

συναισθηματικότητα ορίζεται ως η κατάσταση κατά οποία το άτομο διακατέχεται από 

αρνητική διάθεση αλλά και από θυμό, ενοχές, φόβο, λύπη, απέχθεια, ανησυχία για 

τους άλλους και παρουσιάζει μη συγκεκριμένους παράγοντες ανάμεσα στο άγχος και 

στη κατάθλιψη. Για την μέτρηση της αρνητικής συναισθηματικότητας 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα PANAS –X (PANAS-C, Laurent, Catanzaro & Joiner, 
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1999). H εκδοχή αυτή της κλίμακας βασίστηκε στη κλίμακα PANAS –X, η οποία 

αναπτύχθηκε από τους Watson και Clark (1992). 

O δείκτης αξιοπιστίας για την αρνητική συναισθηματική κατάσταση ήταν 

0,86. Όσον αφορά την τιμωρία του δασκάλου ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν 0,81, ενώ η 

αξιοπιστία (alpha Cronbach) για το αν ο μαθητής βαριέται κατά την διάρκεια του 

μαθήματος ήταν 0,75.  

Η κλίμακα θετικής συναισθηματικότητας. Σύμφωνα με τους Lonigan et al. 

(1999), η θετική συναισθηματικότητα είναι η ευχάριστη δέσμευση και η 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Για την μέτρηση της θετικής συναισθηματικότητας 

έχει χρησιμοποιηθεί η κλίμακα PANAS-C.  

 Η αξιοπιστία (alpha Cronbach) για τη θετική συναισθηματική κατάσταση 

ήταν 0,83. Όσον αφορά την ενίσχυση του δασκάλου ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν 0,78. 

Η αξιοπιστία (alpha Cronbach) για το αν ο μαθητής ενδιαφέρεται για το μάθημα ήταν 

0,77 και τέλος η αξιοπιστία (alpha Cronbach) για τη θετική συναισθηματική 

κατάσταση του μαθητή κατά την διάρκεια του διαλείμματος ήταν 0,87. 

Στατιστικές αναλύσεις 

Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης (Linear Regression Analysis). Σχετικά με 

το αν ο προσανατολισμός στο στόχο και το κλίμα της τάξης προέβλεπαν την 

καθημερινή εμπειρία των παιδιών μέσα στην τάξη χρησιμοποιήθηκε η πολλαπλή 

ανάλυση παλινδρόμησης για όλο το δείγμα. Η ανάλυση εκφράζεται με τον τύπο y΄= 

bx+a. Ο συντελεστής παλινδρόμησης δείχνει την αλλαγή της εξαρτημένης 

μεταβλητής για κάθε μονάδα αλλαγής της ανεξάρτητης μεταβλητής ή του γραμμικού 

συνδυασμού των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η μέθοδος παράγει μια γραφική 

παράσταση που αναπαριστά μια γραμμική εξίσωση, η οποία περιγράφει με τον 
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καλύτερο τρόπο τα δεδομένα και τη σχέση όλων μαζί των ανεξάρτητων μεταβλητών 

με μια εξαρτημένη.  

Απλή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA). Για το αν τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες διέφεραν από τα τυπικά παιδιά ως προς την ενεργοποίηση τους μέσα στην 

τάξη, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση ANOVA. Για τις αναλύσεις των πιο κάτω 

αποτελεσμάτων θεωρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές οι τιμές που είναι μικρότερες 

από 5% (p<0,05). 

Αποτελέσματα 

Πώς οι παράγοντες προσανατολισμού στο στόχο προέβλεψαν την καθημερινή 

συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

Όσον αφορά την θετική συναισθηματικότητα (positive affect) οι παράγοντες 

του προσανατολισμού στο στόχο (μάθησης-προσέγγισης, μάθησης απόδοσης, 

επίτευξης-προσέγγισης, επίτευξης-απόδοσης) προέβλεψαν το 9,2% της διακύμανσης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μόνο ο παράγοντας μάθηση-προσέγγιση ήταν 

στατιστικώς σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας (b=0,223), [t(219)=3,594, 

p<0,05]. Αυτό δηλώνει ότι όσο περισσότερο προσανατολισμό στη μάθηση-

προσέγγιση παρουσίαζε ο μαθητής στα μαθηματικά, τόσο πιο ψηλά επίπεδα θετικού 

συναισθήματος είχε. 
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 Σχήμα 1. Πρόβλεψη της θετικής συναισθηματικότητας από το 
προσανατολισμό στο στόχο
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Αναφορικά με την αρνητική συναισθηματικότητα (negative affect), ο 

προσανατολισμός στο στόχο προέβλεψε το 7,4% της διακύμανσης. Από τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές, μόνο οι παράγοντες μάθηση-προσέγγιση (b=-0,087), 

(σταθμισμένοι συντελεστές beta=-0,193) [t (218)=-2,578, p<0,05] και μάθηση-

αποφυγή (b=0,083), (beta=0,227), [t(218)=2,826,p<0,05] ήταν στατιστικώς 

σημαντικoί προβλεπτικοί παράγοντες. Συγκεκριμένα όσο περισσότερο 

προσανατολισμό στη μάθηση-προσέγγισης παρουσίαζε ο μαθητής στα μαθηματικά, 

τόσο πιο χαμηλά επίπεδα αρνητικού συναισθήματος είχε. Αντίθετα, όσο περισσότερο 

προσανατολισμό στη μάθηση-αποφυγής παρουσίαζε ο μαθητής τόσο πιο ψηλά 

επίπεδα αρνητικού συναισθήματος είχε.  
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 Σχήμα 2. Πρόβλεψη της αρνητικής συναισθηματικότητας από το 
προσανατολισμό στο στόχο
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Ο προσανατολισμός στο στόχο, προέβλεψε το 7,4%, της  διακύμανσης,  την 

ενίσχυση του δασκάλου (teacher reinforcement). Από τους παράγοντες 

προσανατολισμού στο στόχο, μόνο ο παράγοντας μάθηση-προσέγγιση (b=0,312), 

[t(219)=3,8120, p<0,05] ήταν στατιστικώς σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας.  

Αυτό δηλώνει ότι όσο περισσότερο ενδιαφέρον και ενεργοποίηση είχε ο μαθητής  

σχετικά με τα μαθηματικά, τόσο περισσότερο αντιλήφθηκε ότι ο δάσκαλός του τον 

ενισχύει. 
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 Σχήμα 3. Πρόβλεψη της ενίσχυσης του δασκάλου από το 
προσανατολισμό στο στόχο
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Όσον αφορά την τιμωρία του δασκάλου (teacher punishment), ο 

προσανατολισμός στο στόχο προέβλεψε το 6,9% της διακύμανσης. Από τους 

παράγοντες προσανατολισμού στο στόχο μόνο οι παράγοντες μάθηση-προσέγγιση 

(b=-0,169),[t(218)=-3,262, p<0,05] και μάθηση-αποφυγή (b=0,098), (beta=0,045) 

[t(218)=2,190,p<0,05], ήταν στατιστικώς σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες. 

Δηλαδή όσο πιο πολύ ενδιαφέρον και ενεργοποίηση παρουσίαζε ο μαθητής στα 

μαθηματικά, τόσο πιο λίγο αντιλήφθηκε ότι ο δάσκαλος του το τιμωρεί. Αντίθετα το 

χαμηλό ενδιαφέρον και η ενεργοποίηση του μαθητή στα μαθηματικά συσχετίστηκε 

με την αντίληψη του ότι ο δάσκαλός του τον τιμωρεί. 
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Σχήμα 4. Πρόβλεψη της τιμωρίας του δασκάλου από το 
προσανατολισμό στο στόχο
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Αναφορικά με το αν το ο μαθητής διασκεδάζει κατά την διάρκεια του 

διαλείμματος (student positive affect at break) ο προσανατολισμός στο στόχο 

προέβλεψε το 7,5% της διακύμανσης. Από τους παράγοντες προσανατολισμού στο 

στόχο, μόνο οι παράγοντες μάθηση-προσέγγιση (b= 0,276), [t (219)=3,997, p<0,05] 

και επίτευξη-προσέγγιση (b=-0,138), [t(219)=-2,195, p<0,05] ήταν στατιστικώς 

σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες. Αυτό δηλώνει ότι όσο περισσότερο ενδιαφέρον 

και ενεργοποίηση είχε ο μαθητής μέσα στη τάξη, τόσο περισσότερο διασκέδαζε κατά 

την διάρκεια του διαλείμματος. Ο μαθητής όμως που παρουσίαζε χαμηλά επίπεδα 

προσανατολισμού στο στόχο επίτευξη-προσέγγιση, διασκέδαζε λιγότερο κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος.  
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 Σχήμα 5. Πρόβλεψη της θετικής συναισθηματικότητας  στο διάλειμμα 
από το προσανατολισμό στο στόχο
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Πώς το κλίμα της τάξης προέβλεψε την καθημερινή συμπεριφορά του μαθητή στο 

σχολείο..  

Αναφορικά με θετική συναισθηματικότητα (positive affect) το κλίμα της 

τάξης προσανατολισμένο στους στόχους, προέβλεψε το 6,6% της διακύμανσης. Από 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές, το κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στη μάθηση, 

ήταν στατιστικώς σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας (b=0,226,) [t(222)=3,937, 

p<0,05]. Αυτό δηλώνει ότι όσο περισσότερο ήταν το κλίμα της τάξης 

προσανατολισμένο στη μάθηση, σύμφωνα με την αντίληψη του μαθητή, τόσο πιο 

ψηλά επίπεδα θετικού συναισθήματος παρουσίαζε ο μαθητής. 
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 Σχήμα 6. Πρόβλεψη της θετικής συναισθηματικότητας από το κλίμα της 
τάξης προσανατολισμένο στους στόχους
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Όσον αφορά την αρνητική συναισθηματικότητα (negative affect) το κλίμα της 

τάξης προσανατολισμένο στους στόχους προέβλεψε το 5,4% της διακύμανσης. Από 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές, το κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στη μάθηση, (b=-

0,119), [t (221)=-3,418,p<0,05] ήταν στατιστικώς σημαντικός προβλεπτικός 

παράγοντας. Αυτό δηλώνει ότι όσο περισσότερο ήταν προσανατολισμένο το κλίμα 

της τάξης στη μάθηση, σύμφωνα με την αντίληψη του μαθητή, τόσο πιο χαμηλά 

επίπεδα αρνητικού συναισθήματος παρουσίαζε. 
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 Σχήμα 7. Πρόβλεψη της αρνητικής συναισθημάτικοτητας από το 
κλίμα της τάξη προσανατολισμένο στους στόχους
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Αναφορικά με την ενίσχυση του δασκάλου (teacher reinforcement) το κλίμα 

της τάξης προσανατολισμένο στους στόχους προέβλεψε το 9% της διακύμανσης. Από 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές το κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στη μάθηση ήταν 

στατιστικώς σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας (b=0,340),[t (222),p<0,05]. Αυτό 

δηλώνει ότι όσο περισσότερο ήταν προσανατολισμένο το κλίμα της τάξης στη 

μάθηση, σύμφωνα με την αντίληψη του μαθητή, τόσο περισσότερο αντιλήφθηκε ότι ο 

δάσκαλός του τον ενισχύει. 
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Σχήμα 8. Πρόβλεψη της ενίσχυσης του δασκάλου από το κλίμα της 
τάξης προσανατολισμένο στους στόχους

1,6

2,1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στους στόχους

εν
ίσ
χυ
ση

 δ
ασ

κά
λο
υ

mean

Map

Mav

 

 

Αναφορικά με την τιμωρία του δασκάλου (teacher punishment) το κλίμα της 

τάξης προσανατολισμένο στους στόχους προέβλεψε το 8,1% της διακύμανσης.  Από 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές, τo κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στη μάθηση, (b=-

0,190), [t (221),p<0,05] και στην επίτευξη (b=0,142),[t (221),p<0,05], ήταν 

στατιστικώς σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες. Σύμφωνα με την αντίληψη του 

μαθητή, όταν τo κλίμα της τάξης ήταν προσανατολισμένο στη μάθηση, ο μαθητής 

αντιλήφθηκε ότι ο δάσκαλος του το τιμωρεί λιγότερο. Αντίθετα, όταν το κλίμα της 

τάξης ήταν προσανατολισμένο στην επίτευξη, σύμφωνα με την αντίληψη του μαθητή, 

τόσο περισσότερο αντιλήφθηκε ότι ο δάσκαλός του το τιμωρεί περισσότερο. 
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Σχήμα 9.Πρόβλεψη της τιμωρίας του δασκάλου από το κλίμα της 
τάξης

 προσανατολισμένο στους στόχους
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 Για το αν ο μαθητής διασκεδάζει κατά την διάρκεια του διαλείμματος 

(student positive affect at break) το κλίμα της τάξης προσανατολισμένος στους 

στόχους προέβλεψε το 6,7% της διακύμανσης. Από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, τo 

κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στη μάθηση (b=0,250), [t (222), p<0,05], ήταν 

στατιστικώς σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας. Αυτό δηλώνει ότι όσο 

περισσότερο ήταν προσανατολισμένο το κλίμα της τάξης στη μάθηση, σύμφωνα με 

την αντίληψη του μαθητή, τόσο περισσότερο ο μαθητής διασκέδαζε κατά την 

διάρκεια του διαλείμματος. 
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 Σχήμα 10.Πρόβλεψη της θετικής συναισθηματικότητας στο διάλειμμα 
από το κλίμα της τάξης προσανατολισμένο στους στόχους
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Διαφορές των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από τα τυπικά παιδιά ως προς 

την ενεργοποίηση τους μέσα στην τάξη.  

   Από την απλή ανάλυση διακύμανσης, προέκυψαν τρία σημαντικά στατιστικά 

ευρήματα ως προς τις διαφορές των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και των 

τυπικών παιδιών. Όσον αφορά την τιμωρία από το δάσκαλο τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες (Μ=1,77) αντιλαμβάνονταν ότι ο δάσκαλός τους τα τιμωρεί περισσότερο 

σε σχέση με τα τυπικά παιδιά (M=1,43). Επίσης τα τυπικά παιδιά (Μ=3,94) 

παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά ενεργοποίησης μέσα στην τάξη, όταν το κλίμα της 

τάξης ήταν προσανατολισμένο στην επίτευξη σε σχέση με τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες (Μ=3,55). Και τέλος τα τυπικά παιδιά παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα 

προσοχής στη μάθηση-προσέγγιση, (Μ=5,04) σε σχέση με τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες (Μ=4,58).  
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Σχήμα 11. Διαφορές των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από τα τυπικά 

παιδιά ως προς την ενεργοποίηση τους μέσα στην τάξη.  
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Συζήτηση 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν ο προσανατολισμός 

στο στόχο και το κλίμα της τάξης προέβλεπαν τη καθημερινή εμπειρία των παιδιών 

μέσα στη τάξη καθώς και τις διαφορές των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από τα 

τυπικά παιδιά ως προς την ενεργοποίηση τους μέσα στην τάξη. Τα μέχρι σήμερα 

ερευνητικά δεδομένα αδυνατούσαν να εξηγήσουν αν ο προσανατολισμός στο στόχο 

και το κλίμα της τάξης προέβλεπαν τη καθημερινή εμπειρία των παιδιών καθώς οι 

περισσότερες έρευνες πραγματοποιήθηκαν με πληθυσμό εφήβων και φοιτητών.  

Αναφορικά με τoν πρώτο λόγο της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματα 

φαίνεται να επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ο προσανατολισμός στο στόχο προβλέπει 

τη καθημερινή εμπειρία των παιδιών μέσα στην τάξη.  Έτσι οι μαθητές οι οποίοι   

παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον και ενεργοποίηση στα μαθηματικά 

(προσανατολίζονται στο στόχο μάθηση-προσέγγιση), παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 

θετικού συναισθήματος. Για το λόγο αυτό οι μαθητές αυτοί διασκεδάζουν 

περισσότερο κατά την διάρκεια του διαλείμματος, ενώ φαίνονται να αντιλαμβάνονται 
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ότι οι δάσκαλοί τους ενισχύουν περισσότερο και τους τιμωρούν λιγότερο για να 

γίνουν έτσι όσο το δυνατό καλύτεροι. Έχει βρεθεί επίσης, ότι οι μαθητές με 

προσανατολισμό στο στόχο μάθησης-αποφυγής παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

αρνητικού συναισθήματος. Τα ευρήματα αυτά γύρω από τη σχέση του στόχου 

μάθησης και της συναισθηματικότητας βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα των 

Hill και Μeyer (2001), οι οποίοι ανέφεραν ότι η υιοθέτηση ενός στόχου μάθησης 

συσχετίζεται με τη θετική συναισθηματικότητα έχοντας ως αποτέλεσμα οι μαθητές να 

προσπαθούν περισσότερο έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν πιο εύκολα στις ακαδημαϊκές 

τους εργασίες. Παράλληλα βρίσκεται σε συμφωνία  και με τις έρευνες που έκαναν οι 

Νtoumanis και Βiddle (1999), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι 

μάθησης και η θετική συναισθηματικότητα ήταν υψηλά συσχετισμένες ενώ η σχέση 

των στόχων μάθησης και της αρνητικής συναισθηματικότητας ήταν αρνητική. Η 

αρνητική συναισθηματικότητα έχει επίσης συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα των στόχων 

επίτευξης-προσέγγισης (Σιδερίδης, 2003). 

Όσον αφορά το δεύτερο λόγο της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματα 

φαίνεται να επιβεβαιώνουν την άποψη ότι το κλίμα της τάξης προβλέπει τη 

καθημερινή συμπεριφορά των παιδιών μέσα στη τάξη. Το κλίμα της τάξης 

προσανατολισμένο στη μάθηση (σύμφωνα με τους μαθητές) και η 

συναισθηματικότητα είναι υψηλά συσχετισμένες. Όταν οι μαθητές βρίσκονται μέσα 

σε μια τάξη προσανατολισμένη στη μάθηση φαίνονται να αντιλαμβάνονται ότι οι 

δάσκαλοί τους τους ενισχύουν πιο πολύ, γεγονός που αποδεικνύει ότι διασκεδάζουν 

περισσότερο στο διάλειμμα. Όταν οι μαθητές βρίσκονται σε ένα περιβάλλον στο 

οποίο η μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μέσα στη τάξη, τότε οι μαθητές 

διακατέχονται από συναισθήματα θετικής διάθεσης, ενέργειας, ενθουσιασμού, 

ζωντάνιας. Στη συνέχεια ο δάσκαλος βλέποντας τη θετική διάθεση των μαθητών του, 
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τα ενισχύει έτσι ώστε να συνεχίσουν να προσανατολίζονται στους στόχους τους. 

Αντιθέτως όταν το κλίμα της τάξης είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη, 

(σύμφωνα με τους μαθητές), οι μαθητές φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι οι δάσκαλοί 

τους τους τιμωρούν. Οι μαθητές όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο 

επικρατεί ο ανταγωνισμός είναι αναμενόμενο ο κάθε μαθητής να στοχεύει στο να 

γίνει καλύτερος και να ξεπεράσει τους συμμαθητές του. Ο δάσκαλος από την άλλη 

είναι πολύ πιθανόν να επιβάλλει μεθόδους τιμωρίας για να διαφοροποιήσει την 

αντίληψη των μαθητών του ως προς τον ανταγωνισμό και στη συνέχεια να τους 

κατευθύνει στο να προσπαθούν και να προσανατολίζονται στους στόχους μάθησης.

 Τέλος, όσον αφορά τον τρίτο λόγο της παρούσας έρευνας έχει βρεθεί ότι τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν από τα τυπικά παιδιά ως προς τρεις 

παράγοντες ενεργοποίησης τους μέσα στη τάξη. Συγκεκριμένα βρέθηκε, ότι τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να θεωρούν ότι ο δάσκαλός τους τα τιμωρεί 

περισσότερο από ότι τα τυπικά παιδιά. Αυτό πολύ πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός, 

ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να προσπαθούν περισσότερο γι’ 

αυτό και ο δάσκαλός τους παρουσιάζεται να είναι πιο αυστηρός σε σχέση με τα 

τυπικά παιδιά. Επίσης, τα τυπικά παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

ενεργοποίησης μέσα στην τάξη όταν το κλίμα της τάξης (σύμφωνα με την αντίληψη 

τους) είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη σε σχέση με τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες. Τέλος, τα τυπικά παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ενεργοποίησης 

μέσα στη τάξη (προσοχής στη μάθηση-προσέγγιση) σε σχέση με τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα των 

Gonzalez-Pienda (2000), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τυπικά παιδιά 

προσανατολίζονται περισσότερο στους στόχους μάθησης σε σχέση με τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα βρίσκεται σε συμφωνία και με τα ευρήματα των 
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Βotsas και Padeliadu (2003), οι οποίοι ανέφεραν ότι οι τυπικοί μαθητές χωρίς 

δυσκολίες ανάγνωσης προσανατολίζονται περισσότερο στους στόχους μάθησης και 

λιγότερο στους στόχους επίτευξης-αποφυγής σε σχέση με τους μαθητές που 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση. Τα ευρήματα όμως αυτά έρχονται σε 

αντίθεση με τα ευρήματα των Dunn και Shapiro (1999), οι οποίοι σε έρευνες τους με 

μαθητές με διαταραχές συγκέντρωσης της προσοχής με υπερκινητικότητα και με 

τυπικούς μαθητές βρήκαν ότι οι τυπικοί μαθητές προσανατολίζονται στους στόχους 

επίτευξης περισσότερο από ότι οι μαθητές με διαταραχή συγκέντρωσης της προσοχής 

με υπερκινητικότητα.  

Αδύνατο σημείο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το μικρό δείγμα  των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (συνολικά 18 παιδιά). Η διαδικασία ήταν 

προαιρετική και γι΄ αυτό ο αριθμός των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ήταν 

περιορισμένος.  Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα που αφορούσαν τις διαφορές 

μεταξύ των τυπικών παιδιών και των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μελετήθηκαν 

με ιδιαίτερη προσοχή.  

Θα ήταν σημαντικό οι ερευνητές να μελετήσουν και άλλους παράγοντες που 

μπορεί να σχετίζονται με την καθημερινή εμπειρία των παιδιών μέσα στη τάξη αλλά 

και τις διαφορές τους στα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Καλό θα 

ήταν να γίνουν στο μέλλον περισσότερες έρευνες οι οποίες να μελετούν τον τρόπο με 

τον οποίο ο προσανατολισμός στο στόχο ρυθμίζει την καθημερινή ενεργοποίηση των 

φυσιολογικών παιδιών αλλά κυρίως των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι 

ώστε οι δάσκαλοι και οι γονείς των παιδιών αυτών να είναι γνώστες των 

συναισθημάτων και των συμπεριφορών τους για να είναι ικανοί στη συνέχεια, να 

βρουν αποτελεσματικούς τρόπους να τα βοηθήσουν. 
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