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Ο νξηζκόο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

 Έρνπλ πξνζπαζήζεη πνιινί εξεπλεηέο λα λα αλαδείμνπλ ηε θύζε ησλ 

καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ (ΜΓ). Ο επξύηεξα γλσζηόο νξηζκόο είλαη ν εμήο:  

 « Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα 

αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ, νη νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, 

ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθήο ηθαλόηεηαο. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν, 

απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηό- ειέγρνπ, 

θνηλσληθήο αληίιεςεο, θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ηηο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αιιά δελ ζπληζηνύλ από κόλα ηνπο ηέηνηεο. Αλ θαη νη 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο 

(π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή κε 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, όπσο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή ε αλεπαξθήο / αθαηάιιειε 

δηδαζθαιία, δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ ή επηδξάζεσλ» 

(Hammill, 1990, ζει.77).  

 Οη Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ εκθαλίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε όιν ηνλ 

πιεζπζκό, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εύθνιν λα πξνζδηνξηζηεί έλα θνηλν πξνθίι 

απηώλ ησλ αηόκσλ θαη θαηα ζπλέπεηα λα πθίζηαηαη δπζθνιία ζην λα δεκηνπξγεζνύλ 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια γηα όιν ηνλ θόζκν. 

Δπίζεο, ην γεγνλόο όηη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο απνθιείεη ηελ πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγεζνύλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο κεηά 

ηελ είζνδν ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν. Σέινο, έλα ζηνηρείν ην νπνίν δηαθνξνπνηεί ηνπο 

ηππηθνύο καζεηέο από ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη όηη απηέο 

(καζεζηαθέο δπζθνιίεο) δηαθνξνπνηνύληαη από άιιεο κεηνλεμίεο όπσο είλαη νη 

αηζζεηεξηαθέο βιάβεο ή ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά σο έλαο ηξόπνο δηάγλσζεο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

(Παληειηάδνπ & Μπόηζαο, 2007).         

 Σν βαζηθόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη ε δπζθνιία θπξίσο ζηελ αλάγλσζε. Σα πξνβιήκαηα απηά 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ζηελ επρέξεηα θαη ηελ θαηαλόεζε 

(Archer, Gleason & Vachon, 2003)   
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Γπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε 

 Αλαγλωζηηθή απνθωδηθνπνίεζε νξίδνπκε ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ 

γξαπηώλ ζπκβόισλ ζηνπο πην νηθείνπο ήρνπο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ε αλαγλώξηζε 

θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ αιθαβεηηθνύ θώδηθα (Πόξπνδαο, 1992; Παληειηάδνπ & 

Παηζηνδήκνπ, 2007). Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ειιηπείο δεμηόηεηεο 

γηα απνθσδηθνπνίεζε, ε νπνία επεξεάδεη ηελ επρέξεηα αλάγλσζεο θαη ηελ εμαγσγή 

λνήκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα λα θσδηθνπνηνύλ κόλν ην έλα ηξίην ησλ ιέμεσλ πνπ κπνξνύλ λα 

θσδηθνπνηνύλ ηα ηππηθά παηδηά (Smith, 2004), εηδηθόηεξα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

όπνπ ηα θείκελα ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιέηνπ γίλνληαη όιν θαη κεγαιύηεξα 

θαη όιν θαη πην δπζλόεηα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιέπνληαη ζηελ 

αλάιπζε θαη ηνλ γεληθόηεξν ρεηξηζκό ησλ θσλεκάησλ. Σα παηδηά απηά γηα λα 

θσδηθνπνηήζνπλ κηα ιέμε, ζηεξίδνληαη ζηελ γξάκκα πξνο γξάκκα επεμεξγαζία. 

Σαπηόρξνλα, δπζθνιεύνληαη ζηηο πνιπζύιιαβεο θαη ζηηο κε νηθείεο ιέμεηο, 

αληηθαζηζηνύλ ιέμεηο κε άιιεο, νη νπνίεο κπνξεί λα κελ έρνπλ θαλ ην ίδην λόεκα κε 

ηηο πξώηεο θαη νύηε ηνλ ίδην αξηζκό γξακκάησλ. εκαληηθό πξόβιεκα είλαη επίζεο 

θαη ε πξόζζεζε επηπιένλ θζόγγσλ ή ζπιιαβώλ ζε κηα ιέμε αιιά θαη ε παξάιεηςε ή 

επαλάιεςε κηθξώλ ιέμεσλ. (Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ, 2007). 

 

Γπζθνιίεο ζηελ επρέξεηα ηεο αλάγλσζεο  

 Eπρέξεηα είλαη ε ηθαλόηεηα αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ κε αθξηβή έθθξαζε θαη 

πξνζσδία (Archer et al., 2003) αιιά θαη ε ηθαλόηεηα αλάγλσζεο ελόο θεηκέλνπ 

απηόκαηα, γξήγνξα θαη νκαιά, ρσξίο πξνζπάζεηα θαη κε ρακειή επηθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε (Meyer &Felton, 1999). Ζ επρέξεηα επηηπγράλεηαη 

κε βάζε ηελ απηόκαηε αλαγλώξηζε ησλ γξαθνθσληκηθώλ αληηζηνηρηώλ. Γηα λα 

αλαγλσζηεί κηα ιέμε ρξεηάδεηαη ν ζπλδπαζκόο πιεξνθνξηώλ απν ηηο γξαθνθσληκηθέο 

αληηζηνηρίεο, ηελ εηθόλα ηεο, ην ζρήκα ηεο, ηε ζέζε ηεο ζηελ πξόηαζε θαη ην λόεκα 

ηεο.  

 Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ επρέξεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηκεησπίδνπλ ηε βξαδύηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάγλσζεο. Δπίζεο, ζηακαηνύλ ζπρλά γηα λα πξνθέξνπλ κηα ιέμε ζπιιαβηζηά ή 

γξάκκα –γξάκκα, ελώ πνιιέο θνξέο δηαβάδνπλ ιέμεηο κε ιάζνο πξνθνξά. πρλά, 

επαλαιακβάλνπλ κέξε ηνπ θεηκέλνπ, έηζη ώζηε λα ηα θαηαλνήζνπλ (Archer et al., 
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2003). Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα 

ίζσο ιόγσ ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ εξγαδόκελε 

κλήκε, ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ (Μπόηζαο 

&Παληειηάδνπ, 2007). 

 

Γπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε   

 Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθηόο από ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ επρέξεηα, παξνπζηάδνπλ αδπλακία 

θαη ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνύλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο θαηαλόεζεο θεηκέλσλ. Σα πξνβιήκαηα εζηηάδνληαη 

θπξίσο ζηνλ εληνπηζκό ησλ βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξάζκαηνο θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνληαη ζην θείκελν. 

Δπίζεο, ηα παηδηά απηά δπζθνιεύνληαη λα εληνπίζνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα θαη λα 

ζπζρεηίζνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα γλώζε κε ηελ θαηλνύξηα (Smith, 2004; Archer et al, 

2003). Γειαδή ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εξκελεύνπλ θαη ππνζέηνπλ κε 

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπλ θαηά ηελ αλάγλσζε θαη όρη κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Παληειηάδνπ, 

2000). 

 

Τν γλσζηηθό ππόβαζξν ησλ αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ. 

 Οη ππόζεζε όηη νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πεγάδνπλ από νπηηθέο κεηνλεμίεο ππήξμε κία απν ηηο πξώηεο πνπ 

δηαηππώζεθαλ. Ο ιόγνο ήηαλ, επεηδή ε αλάγλσζε ελέρεη γξαπηέο ιέμεηο θαη ζύκβνια, 

νη όπνηεο δπζθνιίεο παξαηεξνύληαη ζα πξέπεη λα νθείινληαη ζε θάπνηα 

δπζιεηηνπξγία ηνπ νπηηθνύ ζπζηήκαηνο (Stein &Walsh, 1997). Σαπηόρξνλα 

παξάιιεια κε ην θησρό ιεμηιόγην θαη ηελ αδπλακία θαηαλόεζεο ηνπ πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε (Oakhill, Cain, & Bryant, 

2003). 

 Οη ιέμεηο ζηα αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα δελ απνηεινύλ κόλν νπηηθνύο αιιά θαη 

θωλνινγηθνύο θώδηθεο, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηνύο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Δαλ ηα θσλήκαηα (θζόγγνη) αλαπαξαρζνύλ, 

θαηαρσξεζνύλ θαη αλαζπξζνύλ κε κεησκέλν βαζκό επθξίλεηαο, ηόηε ζα δηαηαξαρζεί ν 

βαζηθόο απνθσδηθνπνηεηηθόο κεραληζκόο ηεο αλάγλσζεο (Bradley &Bryant, 1978; 

Brady & Shankweiler, 1991). Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
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έρνπλ δπζθνιίεο ζην λα ρσξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ζε ιέμεηο, αληίζηνηρα ηηο ιέμεηο ζε 

ζπιιαβέο θαη ηηο ζπιιαβέο ζε θσλήκαηα (Bender &Larkin, 2003). 

  Σέινο, ε ζεωξία ηεο απηνκαηνπνίεζεο ππνζηεξίδεη όηη ε παξαγθεθαιίδα 

ησλ θησρώλ αλαγλσζηώλ είλαη δπζιεηηνπξγηθή (Nicolson & Fawcett, 1990). Σα 

πξνβιήκαηα ζηελ απηνκαηνπνίεζε κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθκάζεζε 

ηόζν ησλ γξαθεκηθώλ- θσλεκηθώλ αληηζηνηρηώλ όζν θαη άιισλ κεγαιύηεξσλ 

γισζζηθώλ κνλάδσλ όπσο νη πξνο αλάγλσζε ιέμεηο.    

 Όπσο θαίλεηαη όκσο θαη από ηνλ νξηζκό ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, νη 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ αληηκεησπίδνπλ κόλν αθαδεκατθά 

πξνβιήκαηα, αιιά έρνπλ θαη αδπλακίεο ςπρνθνηλσληθήο θύζεο. Έλα από ηα 

βαζηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη επεξεάδεη θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο 

επίδνζε είλαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη ζηόρσλ γηα επηηπρία ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 

Κίλεηξα 

 Σα θίλεηξα είλαη αλακθηζβήηεην πσο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε είηε απηνί έρνπλ είηε όρη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Οη επηδξάζεηο ησλ θηλήηξσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη κεγάιεο αμίαο.  

 Ο Wigfield (1997) παξνπζίαζε ηξία είδε εξσηήζεσλ, ηηο νπνίεο έρνπλ όινη νη 

καζεηέο θαη ρσξίο ηηο νπνίεο δελ ζα ππήξρε επίηεπμε θαλελόο ζρνιηθνύ ζηόρνπ. Οη 

εξσηήζεηο είλαη νη εμήο: α) «Μπνξώ λα ηα πάσ θαιά ζην ζρνιείν;», ε νπνία εκπιέθεη 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή, β) «Θέισ λα ηα πάσ θαιά ζην ζρνιείν;», ε νπνία 

αληαλαθιά ηα εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα ηνπ καζεηή θαη γ) «Γηαηί ζέισ 

λα ηα πάσ θαιά ζην ζρνιείν;», κία εξώηεζε πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηα θαηνξζώκαηα 

ηνπ καζεηή. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηώλ είλαη, 

ζύκθσλα κε έξεπλεο, ε ζσζηή θαη «δηαζθεδαζηηθή» πξνζέγγηζε ηνπ δηαβάζκαηνο 

(Baker, Scher, Mackler, 1997). Δπίζεο ζεκαληηθό ξόιν έρεη ζε όιν απηό ην ζέκα θαη 

ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ θαη ε ζσζηή εκπινθή ηνπο ζην δηάβαζκα ησλ 

παηδηώλ ηνπο (Guthrie et al, 1996; Karabanick et al, 2004; Linnenbrink et al,2005). 

 Δηδηθόηεξα νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε 

πξόζεζε γηα κάζεζε θαη κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ό,ηη ζρεηίδεηαη κε ηα ζρνιηθά έξγα. 

Σαπηόρξνλα αξλνύληαη λα λα θαηαβάινπλ ηελ όπνηα πξνζπάζεηα γηα λα 

νινθιεξώζνπλ έλα έξγν θαη πηζηεύνπλ πσο δελ κπνξνύλ λα κάζνπλ ή λα θαηαθέξνπλ 

ην νηηδήπνηε (καζεκέλε αβνεζεζία). Σέινο, πξνηηκνύλ ηελ εμσηεξηθή ελίζρπζε παξά 
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ηελ εζσηεξηθή πνπ πξνθύπηεη από ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη επηηπρεκέλε επίδνζε 

(Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, Μπόηζαο, 2004). 

  Σα θίλεηξα ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιειεπηδξνύλ κε ηελ 

επηηπρία, ηελ απνηπρία αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο όπσο είλαη ε απόδνζε 

αηηηνινγηθώλ πξνζδηνξηζκώλ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο.     

 

Απόδνζε αηηηαθώλ πξνζδηνξηζκώλ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο. 

 Ζ ζεσξία ηνπ Rotter (1966) παξνπζίαζε ην γεγνλόο πσο νη ζθέςεηο ησλ 

καζεηώλ γηα ηελ απόδνζε ησλ αηηηαθώλ πξνζδηνξηζκώλ ηεο επηηπρίαο αιιά θαη ηεο 

απνηπρίαο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη εμεγεί πνιιέο θνξέο ηελ ζπκπεξηθνξά πνιιώλ 

παηδηώλ ζην ζρνιείν θαη όρη κόλν (Sideridis, 2009). Ηζρπξίζηεθε ινηπόλ πσο θάπνηνη 

καζεηέο έρνπλ θάπνην είδνο παζεηηθνύ πξνθίι όηαλ ζθέθηνληαη πσο επζύλνληαη νη 

ίδηνη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζε αληίζεζε κε θάπνηνπο, νη 

νπνίνη απνδίδνπλ απηέο ηηο πξάμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζε εμσηεξηθνύο κε 

ειέγμηκνπο παξάγνληεο. Παξόκνηα είλαη θαη ε ζεσξία ηνπ Weiner (1985), ν νπνίνο  

αζρνιήζεθε κε ηελ απόδνζε ηεο επηηπρίαο αιιά θαη ηεο απνηπρίαο ησλ καζεηώλ. Ζ 

ζεσξία ηνπ ζηεξίρζεθε πεξηζζόηεξν ζηελ εξώηεζε: «Γηαηί επηηπγράλσ ή 

απνηπγράλσ;». Οη ζπλήζεηο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη ε επηηπρία ή ε 

απνηπρία είλαη ε ηθαλόηεηα, ε πξνζπάζεηα, ε ηύρε, ε επθνιία ή ε δπζθνιία ελόο 

έξγνπ θαη νη ζεκαληηθνί άιινη (Sideridis, 2009). Ο Weiner δηαρώξηζε κε απηό ηε 

ζεσξία δύν είδε αηηηαθώλ ζρέζεσλ: ηελ εζσηεξηθή απόδνζε αηηηώλ, γηα παξάδεηγκα 

ηελ ηθαλόηεηεο πνπ έρεη ην θάζε παηδί θαη ηελ εμσηεξηθή απόδνζε αηηηώλ όπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ε ηύρε. Με απηή ηε δηρνηόκεζε όκσο δηαρώξηζε ηαπηόρξνλα θαη 

θάπνηνπο ειέγμηκνπο παξάγνληεο πνπ έρεη ην παηδί (γηα παξάδεηγκα ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιεη) από θάπνηνπο κε ειέγμηκνπο (γηα παξάδεηγκα ηελ ηύρε).  

 Οη ζεσξίεο ηνπ Rotter θαη ηνπ Weiner κπνξνύλ θαη επηβεβαηώλνληαη θαη από 

πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη Mamlin, Haris θαη 

Case (2001) ηζρπξίζηεθαλ πσο ζε 19 από 22 κειέηεο παηδηώλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (κεηαμύ ηνπ 1980 κέρξη 1996), ην απνηέιεζκα ήηαλ λα απνδίδεηαη ε 

επηηπρία θαη ε απνηπρία ηνπο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη αηηηαθνύο 

πξνζδηνξηζκνύο. Οη καζεηέο απηνί απέδσζαλ, ινηπόλ, ηελ απνηπρία ηνπο 

πεξηζζόηεξν ζηε ρακειή ηνπο ηθαλόηεηα θαη ηελ επηηπρία ηνπο ζε παξάγνληεο κε 

ειέγμηκνπο όπσο είλαη ε ηύρε ή ε επθνιία ηνπ έξγνπ πνπ έπξεπε λα επηηειέζνπλ. Με 
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άιια ιόγηα δελ πξνέβαιαλ ζρεδόλ πνηέ ηελ επηηπρία ηνπο ζηνλ εαπηό ηνπο 

επηβεβαηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ ρακειή θαη αξλεηηθή ηνπο απην-εηθόλα.   

 Με απηό ηνλ ηξόπν δηαηππώζεθε θαη ε ζεσξία ηεο απόδνζεο αηηηαθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο. ρεκαηηθά ζα κπνξνύζακε λα ζέζνπκε ηηο 

απόςεηο γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο 

εμήο :   

Α. Δπηηπρία => Πέηπρα επεηδή ήκνπλ ηπρεξόο.       

Β. Απνηπρία => Απέηπρα επεηδή δελ είκαη έμππλνο. 

 Χο αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, ν Weiner (1985) δηαηύπσζε απηέο 

ηηο απνδόζεηο σο θάηη πνπ κπνξεί λα αιιάμεη κε θάπνην ηξόπν. Γηα ην ζθνπό απηό, 

βαζηδόκελνο ζηελ αληίιεςε πσο απηέο νη απνδόζεηο απηέο είλαη ξεπζηέο, 

δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο κεζνιαβήζεηο κε ηελ ειπίδα λα ηηο κεηαηξέςνπλ. Οη 

Borkowski, Weyhing θαη Carr (1988), ζε έλα πείξακα ηνπο, δίδαμαλ ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα (ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο) θάπνηεο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ αλάγλσζε θαη ζπδήηεζαλ καδί ηνπο ηε ζεκαζία ηεο πξνζπάζεηαο θαζώο επίζεο 

θαη αηηίεο πνπ θάπνηνο κπνξεί λα έρεη θάπνηεο αθαδεκατθέο απνηπρίεο. ηελ νκάδα 

ειέγρνπ δίδαμαλ κόλν ηηο ζηξαηεγηθέο ρσξίο λα επεθηαζνύλ ζε πεξαηηέξσ δεηήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα θάλνπλ ηελ πεξίιεςε κηαο παξαγξάθνπ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε πεηξακαηηθή νκάδα βειηίσζεθε θαηά 50% ζηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο πεξίιεςεο ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ηεο νπνίαο 

κόλν ην 15% βειηηώζεθε ζηελ ίδηα άζθεζε (ζην Sideridis, 2009).  

 Έλα ζεκαληηθό θεθάιαην πνπ απαζρνιεί όινπο ηνπο εηδηθνύο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε ιεγόκελε «καζεκέλε αβνεζεζία» 

,ε νπνία εκθαλίδεηαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  

 

Μαζεκέλε αβνεζεζία θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 Οη καζεηέο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δελ εκθαλίδνπλ 

ηζρπξά θίλεηξα, πηνζεηνύλ πνιιέο θνξέο κηα παζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο. Ζ ζηάζε απηή νλνκάδεηαη «καζεκέλε 

αβνεζεζία» (Sideridis 2005). Σν αίζζεκα ηεο αληθαλόηεηαο ζε ζπζρέηηζε κε ηηο 

επαλαιακβαλόκελεο ζρνιηθέο απνηπρίεο πνπ βηώλνπλ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο  

δπζθνιίεο ηνπο θάλεη λα ληώζνπλ πσο όπνηα πξνζπάζεηα θαη αλ θαηαβάινπλ είλαη 

κάηαηε θαζώο επίζεο πσο θαη ε λνεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα είλαη πνιύ ρακειή. 
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Νηώζσληαο πσο ε όπνηα πξνζπάζεηα ηνπο δελ έρεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα, 

κεηώλνληαη ηα θίλεηξα ηνπο θαη απνθεύγνπλ ηελ ζθιεξή πξνζπάζεηα, ηελ εκπινθή 

ηνπο κε γλσζηηθά έξγα, θάηη πνπ απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο ζπλερόκελεο απνηπρίαο 

εληζρύνληαο ηα αηζζήκαηα καηαίσζεο θαη γεληθόηεξα αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. 

(Sideridis, 2009).  

 Γηα λα επηβεβαησζεί απηή ε ζθέςε, ππήξμαλ πνιιέο έξεπλεο. Ξεθηλώληαο κε 

κηα έξεπλα, νη Butkowsky θαη Willows (1980), εμέηαζαλ ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε 

«καζεκέλε αβνεζεζία» θαη ηε δηαρείξεζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε καζεηέο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηππηθνύο καζεηέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, πσο νη 

καζεηέο κε ρακειή ηθαλόηεηα αλάγλσζεο παξνπζίαδαλ θαη ιηγόηεξεο πξνζδνθίεο γηα 

επηηπρία θαη ήηαλ ιηγόηεξν επίκνλνη ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθνύο καζεηέο. Δπίζεο 

απέδηδαλ ηελ επίδνζε ηνπο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο όπσο ε έιιεηςε ηθαλόηεηαο. 

Ο Valas (2001) πξνρώξεζε απηή ηελ έξεπλα ιίγν παξαπέξα, ζπζρεηίδνληαο ηε 

«καζεκέλε αβνεζεζία» θαη ηε δηαρείξεζε ηεο επίδνζεο κε ηελ θαηάζιηςε. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε θαηάζιηςε είρε πξνβιεθζεί από ηηο αξλεηηθέο 

πξνζδνθίεο θαη ηελ απην- απνηειεζκαηηθόηεηα θαζώο θαη από ηελ «καζεκέλε 

αβνεζεζία». Όζνλ αθνξά ζην θύιν ησλ καζεηώλ έρεη επηβεβαησζεί πσο ηα αγόξηα 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα καζεκέλεο αβνεζεζίαο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα 

(Sideridis 2009). 

 Όζνλ αθνξά ζηελ απην-απνηειεζκαηηθόηεηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θάλνπλ πξνζσπηθέο εξκελείεο ησλ πξνεγνύκελσλ 

επηηπρηώλ ή απνηπρηώλ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απηέο ζπλνδεύνληαη από ηελ 

πξνζδνθία ρακειήο επίδνζεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα απξνζπκία θαη παξαίηεζε γηα 

πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα. Οη καζεηέο απηνί ζέηνπλ ρακεινύο ζηόρνπο θαη αθόκα θαλ 

αλ ηνπο επηηύρνπλ, ζεσξνύλ πσο δελ αμίδνπλ νη ίδηνη κε απνηέιεζκα λα κελ 

απνβάιινπλ ηηο πεπνηζήζεηο «καζεκέλεο αβνεζεζίαο» ζηηο νπνίεο θαη εκπιέθνληαη 

(Sideridis, 2005; Shunk & Miller, 2002).         

 

Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν (achievement goal theory) 

  ύκθσλα κε ηνλ McGregor θαη Elliot (2002), ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν 

είλαη ην ζεκέιην θάζε ζπκπεξηθνξάο. Σν είδνο ηνπ ζηόρνπ θαζνξίδεη ην πώο νη 

άλζξσπνη πξνζεγγίδνπλ έλα έξγν θαη πόζν θαιά κπνξνύλ λα ην εθπιεξώζνπλ 

(Sideridis, 2005). Ο πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν κάζεζεο  (performance orientation) 

ραξαθηεξίδεη ην καζεηή πνπ πξνζεγγίδεη έλα έξγν θαη εκπιέθεηαη κε απηό κε ζηόρν 
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λα ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο. ε αληίζεζε έξρεηαη ν πξνζαλαηνιηζκόο 

ζην ζηόρν κάζεζεο (mastery orientation), ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηνπο καζεηέο πνπ 

αλαδεηνύλ λα εκπιαθνύλ ζε έλα έξγν ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηθνύ ηνπο ελδηαθέξνληνο 

κόλν (Elliot, 1997).  

 Οη Elliot θαη  Harackiewicz (1996) δηρνηόκεζαλ ηνπο ζηόρνπο επίηεπμεο 

(performance goals) ζε ζηόρνπο απνθπγήο επίηεπμεο θαη πξνζέγγηζεο επίηεπμεο. Οη 

ζηόρνη απηνί εμαζθαιίδνπλ ηελ επάξθεηα/ ηθαλόηεηα ζε ζρέζε κε άιινπο ζε αληίζεζε 

κε ηελ απνθπγή ηεο έθζεζεο ηεο αληθαλόηεηαο. Οη ζηόρνη πξνζέγγηζεο επίηεπμεο 

έρνπλ ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε πξνζαξκνζκέλεο ζπκπεξηθνξέο όπσο είλαη ε 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν καζεηήο, ε επηκνλή θαζώο θαη ηα αθαδεκατθά 

θαηνξζώκαηα (Sideridis, 2005). 

 Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ηείλνπλ λα ζεσξνύλ όκσο θάζε έξγν πνπ πξέπεη λα θέξνπλ εηο πέξαο απεηιεηηθό γηα 

εθείλνπο θαη πσο βξίζθεηαη έμσ από ηνλ έιεγρν ηνπο βηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Απηό γίλεηαη ζπλήζσο όηαλ ζπλεηδεηνπνηνύλ πσο ην λα 

είζαη έμππλνο είλαη κία έκθπηε ηθαλόηεηα, θάηη δειαδή πνπ είηε ην έρεηο είηε όρη. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη λα απνζύξνληαη θαη λα αξλνύληαη λα 

εκπιαθνύλ κε ζρνιηθά έξγα λνκίδνληαο πσο κε απηό ηνλ ηξόπν κεηώλνπλ ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από κία λέα 

απνηπρία (performance avoidance).   

  Ζ εμέηαζε ησλ ζηόρσλ επίηεπμεο ίζσο λα είλαη ζρεηηθέο κε καζεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο επεηδή απηνί νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ κηα 

«αβνεζεζία» όπσο πεξηγξάθεθε από ηνπο Dweck θαη Legett (1988). Δαλ όκσο νη 

ζηόρνη πξνζέγγηζεο ηεο επίηεπμεο είλαη πξνζαξκόζηκνη κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζαλ 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηππηθώλ καζεηώλ. 

 Έλα απιό παξάδεηγκα γηα λα γίλεη θαηαλνεηό ην πσο ληώζνπλ ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ην εμήο : 

 Α. Δπίηεπμε- απνθπγή : Γελ ζέισ λα είκαη ν ρεηξόηεξνο καζεηήο ζηελ ηάμε. 

 Β. Δπίηεπμε- πξνζέγγηζε : Θέισ λα ππεξηεξήζσ ησλ άιισλ.        

 Αληηζέησο, όηαλ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα είζαη 

έμππλνο σο θάηη επίθηεην ή θάηη ην νπνίν κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη αλάινγα ηηο 

ζπλζήθεο, ηόηε πηνζεηνύλ ζηόρνπο κάζεζεο (mastery goals). Όπσο θαη νη ζηόρνη 

επίηεπμεο, νη ζηόρνη κάζεζεο δηρνηνκνύληαη θαη απηνί ζε δύν θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε 

είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο-πξνζέγγηζε θαη ε δεύηεξε ν 
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πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο-απνθπγή. Οη καζεηέο κε πξνζαλαηνιηζκό 

ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο-πξνζέγγηζε εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πξνζέγγηζε 

ησλ ζηόρσλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο. Δπίζεο θύξην κέιεκα ηνπο είλαη λα 

ππεξηεξνύλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε επίδνζε ηνπο. Από ηελ άιιε πιεπξά νη 

καζεηέο κε πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο-απνθπγή δελ ελδηαθέξνληαη γηα 

λα είλαη ηέιεηνη ή λα θαηαλννύλ πιήξσο θάηη, πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ ηελ 

παξαλόεζε. Σέινο, νη καζεηέο απηνί πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ λα θαίλνληαη 

ιηγόηεξν ηθαλνί ζηα κάηηα ησλ άιισλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

αλαθεξζεί πσο γηα ηνλ δηαρσξηζκό ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο απνθπγήο ζεκαληηθό 

ξόιν θαηέρεη ηα επίπεδα άγρνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο (Linnenbrick & 

Pintrich, 2002). ε γεληθέο γξακκέο ηα απνηειέζκαηα από ηνπο ζηόρνπο κάζεζεο 

είλαη ζεηηθά γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη απνδεηθλύνπλ πσο νη ίδηνη απνδίζνπλ 

πςειέο απνδόζεηο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ζηόρνπ ζηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ ππάξμεη αηειέζθνξα. Έξεπλεο ησλ Fulk, Brigham & Lohman (1998) 

έρνπλ απνδείμεη πσο δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε καζεηέο κε ή ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Από ηελ άιιε πιεπξά νη Carlson, Booth, Shin & Cann (2002)  

θαη ηδεξίδεο (2005b) έδεημαλ ρακειόηεξα επίπεδα ζηόρσλ κάζεζεο ζε καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζύγθξηζε κε ηππηθνύο καζεηέο (ζην Sideridis, 2009).  

 Γεληθά, ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν, σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζην πνύ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ν καζεηήο όηαλ εκπιέθεηαη ζε έλα έξγν. Ο καζεηήο κπνξεί λα 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηε γλώζε, ζηελ επίδνζε ή ζηελ απνθπγή ηεο ρακειήο 

επίδνζεο (Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ & Μπόηζαο, 2004).    

 

    Μεζνδνινγία 

Σςμμεηέσονηερ και διαδικαζία 

 Καηα ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2009-

2010, αμηνινγήζεθαλ ζπλνιηθά 157 καζεηέο (45 θνξίηζηα θαη 111 αγόξηα), νη νπνίνη 

παξνπζίαδαλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη καζεηέο απηνί πξνέξρνληαλ από ηα Γεκνηηθά 

θαη Γπκλάζηα ζρνιεία ηνπ Ρεζύκλνπ Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα θνηηνύζαλ ζηηο ηάμεηο 

Δ’ Γεκνηηθνύ εσο θαη Γ’ Γπκλαζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ δεθαηξία (13) 

θνξίηζηα θαη ηξηάληα (30) αγόξηα ηεο Δ’ Γεκνηηθνύ ειηθίαο 7,9 (16,50), έληεθα (11) 

θνξίηζηα θαη εηθνζηηέζζεξα (24) αγόξηα Σ’ Γεκνηηθνύ, ειηθίαο 11,6 ( ,58), έμη (6) 

θνξίηζηα θαη εηθνζηέμη (26) αγόξηα Α’ Γπκλαζίνπ, ειηθίαο 13,02 (, 95), ελλέα 



11 

 

θνξίηζηα (9) θαη δεθαεπηά (17) αγόξηα Β’ Γπκλαζίνπ, ειηθίαο 13,96  (,72) θαη έμη (6) 

θνξίηζηα θαη δεθαηέζζεξα αγόξηα (14) Γ’ Γπκλαζίνπ ειηθίαο 14,56   (,85). Οη 

καζεηέο απηνί έξρνληαλ ζε επαθή κε ηνπο εξεπλεηέο εθόζνλ είρε δνζεί πξώηα άδεηα 

από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, εθόζνλ ηνπο είραλ δώζεη ηε ζπγθαηάζεζε νη γνλείο ηνπο 

θαη εθόζνλ είρε γίλεη γλσζηό πσο ε δηαδηθαζία απηή δελ ζα επεξέαδε ηε ζρνιηθή 

βαζκνινγία ηνπο. Όινη νη καζεηέο είραλ δείθηε λνεκνζύλεο ηνπ 85, όπσο 

αμηνινγήζεθε κέζσ ηεο ππνδνθηκαζίαο «πιινγηζηηθέο Γηεξγαζίεο» ηνπ Λνγηζκηθνύ 

Αλίρλεπζεο ησλ καζεζηαθώλ Γπλαηνηήησλ θαη Αδπλακηώλ γηα ηα παηδηά ηνπ 

γπκλαζίνπ θαη ηνπ RANEN γηα ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνύ. Οη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ είραλ δηάγλσζε Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ από ηα Κέληξα Γηάγλσζεο 

Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο, ελώ ηα παηδηά πνπ δελ είραλ δηάγλσζε είραλ 

πηζαλόηεηα κεγαιύηεξε ηνπ 90% όπσο απηό θάλεθε από ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαζκηζκέλεο θιίκαθαο Αλίρλεπζε Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ από Δθπαηδεπηηθνύο. 

Όζνη καζεηέο δελ είραλ θάπνηα από ηηο δύν πξναλαθεξζείζεο ελδείμεηο γηα ηελ 

ύπαξμε ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ παξαθνινπζνύζαλ ην ηκήκα έληαμεο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο ή είραλ ππνδεηρζεί σο καζεηέο κε ΜΓ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη αξηζκνί ησλ παηδηώλ αλά ηάμε: 

 

Σάμε Φύιν Ν Ζιηθία 

Δ’ Γεκνηηθνύ Κνξίηζηα      

Αγόξηα     

13       

30 

10,6 (,52)   

10,32   (,35) 

Σ’ Γεκνηηθνύ Κνξίηζηα  

Αγόξηα     

11  

24 

11,6 (,45)   

11,6 (,64) 

Α’ Γπκλαζίνπ Κνξίηζηα 

Αγόξηα    

6  

26 

13,2  (,78) 

13      ( 1) 

Β’ Γπκλαζίνπ Κνξίηζηα 

Αγόξηα   

9  

17 

14     (,52)  

14     (,82) 

Γ’ Γπκλαζίνπ Κνξίηζηα 

Αγόξηα    

6  

14 

15,2 (1,24) 

14,3   (,46) 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ. 
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Διαδικαζία 

 Γηα λα εμαθξηβσζεί ην πώο επηδξνύλ ηα θίλεηξα ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, γηα ην δηάζηεκα Ννέκβξην- Φεβξνπάξην, αθνύ πξώηα ππήξρε όπσο 

πξναλαθέξζεθε ε άδεηα από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ε ζπγθαηάζεζε ηεο νηθνγέλεηαο 

αιιά θαη ηεο δαζθάιαο ή θαζεγήηξηαο, θάζε παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ρσξηζηά, ζπκπιήξσλε ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ηνπο δίλνληαλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

πσο ηα εξσηεκαηνιόγηα ηνπο ηα δηάβαδε ν εμεηαζηήο.  Ο θάζε καζεηήο βξηζθόηαλ 

κόλνο ηνπ κε ηνλ εμεηαζηή ζε κηα αίζνπζα πνπ δηλόηαλ από ηε δηεύζπλε ηνπ 

εθάζηνηε ζρνιείνπ θαη κεηά ην πέξαο ηεο αμηνιόγεζεο γπξλνύζε πίζσ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο ώζηε λα ζπλερίζεη θαλνληθά ην κάζεκα ηνπ. Αξρηθά, ζπκπιήξσλε κία 

θιίκαθα γηα ηα θίλεηξα, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ρνξεγνύληαλ έλα ζηαζκηζκέλν ηεζη 

αλάγλσζεο γηα λα δηαπηζησζνύλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ην εξγαιείν 

Raven. Tέινο, εαλ ην παηδί θνηηνύζε ζην Γπκλάζην, ηνπ ρνξεγνύληαλ θαη κηα 

απηνκαηνπνηεκέλε ζύληαμε αλαθνξάο (ΛΑΜΓΑ), ε νπνία ζπκπιεξσλόηαλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Όηαλ ηειείσλε απηή ε δηαδηθαζία δηλόηαλ 

ζην δάζθαιν ηνπ θάζε παηδηνύ έλα εξγαιείν, ην νπνίν νλνκάδεηαη ΑΜΓΔ θαη ν ίδηνο 

ζα έπξεπε λα ην ζπκπιεξώζεη ώζηε λα ζπλδξάκεη θαη απηό ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε 

ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα ηεζη ρνξεγνύληαλ ζε θάζε 

παηδί κε ηελ ίδηα ζεηξά. 

 Ο εμεηαζηήο ήηαλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο έηζη ώζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί 

θάπνην πξόβιεκα θαηα ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο.  Όιε ε δηαδηθαζία δηεξθνύζε 

πεξίπνπ δύν (2) δηδαθηηθέο ώξεο, κε ην ελδηάκεζν δηάιεηκκα, ην νπνίν ήηαλ αλαγθαίν 

γηα ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο ήηαλ πιεξνθνξεκέλνη πσο αλα πάζα ζηηγκή ζα 

κπνξνύζαλ λα δηαθόςνπλ ηε δηαδηθαζία. Όπνηε ην ήζειαλ απηό απιά ην έιεγαλ θαη ε 

δηαδηθαζία ζηακαηνύζε απηόκαηα. 

 

Επγαλεία αξιολόγηζηρ  

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαζκηζκέλν ηεζη ηεο αλάγλσζεο, ην εξγαιείν RAVEN, ην 

εξγαιείν ΛΑΜΓΑ, ην ΑΜΓΔ, ην νπνίν δηλόηαλ πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο δαζθάινπο 

θαη θαζεγεηέο θαη ε θιίκαθα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ θηλήηξσλ. Παξαθάησ 

κειεηείηαη ρσξηζηά ην θάζε εξγαιείν. 
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Σηαθμιζμένο ηεζη ανάγνυζηρ  

 Πξόθεηηαη γηα ην ηεζη αλάγλσζεο, ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζηα παηδηά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Γεκηνπξγήζεθε από ηνπο Παληειηάδνπ, ηδεξίδε θαη 

Αλησλίνπ (ππό έθδνζε). ηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ είλαη ε αλίρλεπζε ησλ 

αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζηηο ηάμεηο Γ' Γεκνηηθνύ κέρξη Γ' 

Γπκλαζίνπ. Σαπηόρξνλα κε ηελ αλαδήηεζε ησλ αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ ηνπο, 

δηαπηζηώλεηαη ε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο θαη γίλεηαη 

αληηιεπηό ην πνύ πζηεξνύλ θαη πνύ είλαη ηθαλνί.  

 Σν εξγαιείν απηό απνηειείηαη από δνθηκαζίεο πνπ εμεηάδνπλ: 

1. ηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε (Αζθήζεηο 1-3) (Cronbach’s alpha= .923), 

2. ηελ επρέξεηα (Άζθεζε 4) 

3. ηηο κνξθνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο δεμηόηεηεο (Αζθήζεηο 5- 8) 

4. θαη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε (Αζθήζεηο 9-11) (α=.836) 

 Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε αλαγλσζηηθή ηνπο απνθσδηθνπνίεζε, δεηείηαη 

από ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ κηα θαξηέια κε ιέμεηο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη. 

ηελ πξώηε άζθεζε δίλνληαη ςεπδνιέμεηο, μεθηλώληαο από κνλνζύιιαβεο θαη ζηελ 

πνξεία ε δπζθνιία ησλ ιέμεσλ απμαλόηαλ. Μεξηθέο ηέηνηεο ιέμεηο είλαη : θη, ηε, ζάηε, 

ληνύγθα, βήηζεξε, θνηγθαησξίκσ, ριαηπξσληαηδα θιπ. πλνιηθά, ζηελ πξώηε 

άζθεζε νη καζεηέο θαινύληαλ λα δηαβάζνπλ 40 ιέμεηο. ηηο 5 δηαδνρηθέο 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ε δηαδηθαζία δηαθνπηόηεηαη.  

 ηε δεύηεξε άζθεζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο κηα θαξηέια κε 

πξαγκαηηθέο ιέμεηο απηή ηε θνξά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο : από, όια, 

αιιάδσ, ραξηδηιίθη, θαζεζπραζηηθόο, θαιαζνζθαηξίζηξηα θιπ. Σα επίπεδα ηεο 

δπζθνιίαο θαη ζ' απηή ηελ άζθεζε απμάλνληαη ζηαδηαθά. Ξεθηλάεη κε απιέο ιέμεηο 

θαη ζπλερίδεη κε πην ζύλζεηεο. ηα 5 δηαδνρηθά ιάζε, ν εμεηαζηήο πξνρσξάεη ζηελ 

επόκελε άζθεζε. 

 Ζ εμέηαζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο νινθιεξώλεηαη κε ηελ 3ε 

άζθεζε, όπνπ παξνπζηάδεηαη κία θαξηέια κε ιέμεηο, κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη 

πξαγκαηηθέο θαη κεξηθέο όρη. Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη κόλν ηηο 

πξαγκαηηθέο ιέμεηο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα: κάηη, ζηόκα, δνιίθε. Ο 

καζεηήο ινηπόλ πξέπεη λα πεη κόλν ην κάηη θαη ην ζηόκα, θαζ' όηη έρνπλ λόεκα. Αλ ν 
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καζεηήο δελ αλαγλσξίζεη θακία πξαγκαηηθή ιέμε ζε 3 δηαδνρηθέο ζεηξέο ε άζθεζε 

δηαθόπηεηαη. 

 Γηα λα εμεηαζηεί, ζηε ζπλέρεηα, ε επρέξεηα ησλ καζεηώλ, παξνπζηάδνληαη 

θαξηέιεο θαη ηνπο δεηνύληαη λα δηαβάζνπλ είηε δπλαηά είηε από κέζα ηνπο ηηο ιέμεηο 

θάζε ζεηξάο θαη λα πνπλ πνηα ιέμε θάζε θνξά ηαηξηάδεη ζηελ εηθόλα πνπ ππάξρεη 

πιάη ζηηο ζεηξέο ησλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα ηνπο δίλεηαη ε εηθόλα ελόο θύινπ θαη 

από πιάη ππήξραλ νη ιέμεηο ινθίν, θπηό, θύιιν θαη νη καζεηέο έπξεπε λα δώζνπλ σο 

απάληεζε ην θύιιν. Ζ άζθεζε δηαθνπηεηαη ζηηο 5 δηαδνρηθέο  ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο. 

 εηξά έρνπλ νη αζθήζεηο πνπ αμηνινγνύλ ηηο κνξθνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο 

δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ. ηελ 5ε άζθεζε ινηπόλ δεηείηαη από ηνλ εμεηαδόκελν λα 

δηαβάζεη έλα θείκελν όζν πην θαιά θαη γξήγνξα κπνξεί. Σν θείκελν απηό πξέπεη λα 

ην δηαβάζεη κέζα ζε έλα ιεπηό θαη αλ δπζθνιεύεηαη ζε θάπνηα ιέμε ηνπ ηε δηαβάδεη ν 

εμεηαζηήο θαη απηόο ζπλερίδεη ζηελ επόκελε. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ελόο ιεπηνύ, ε 

δηαδηθαζία δηαθόπηεηαη θαη ζεκεηώλεηαη κέρξη πνηα ιέμε ηνπ θεηκέλνπ έρεη δηαβάζεη. 

Από ην ζύλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ έρεη δηαβάζεη αθαηξνύληαη νη ιέμεηο πνπ δε 

δηαβάδνληαη ζσζηά θαη βγαίλεη ην ζύλνιν ησλ ζσζηώλ. ' απηή ηελ άζθεζε δελ 

ππάξρεη θαλόλαο δηαθνπήο. 

 Ζ 6
ε
 άζθεζε δεηά από ηνλ εμεηαδόκελν λα δηαβάζεη θάζε πξόηαζε 

ζπκπιεξώλνληαο πξνθνξηθά κε ηε ζσζηή ιέμε από ηελ παξέλζεζε. Γηα παξάδεηγκα, 

ηνπο δίλεηαη ε πξόηαζε: Ση πνιύ πνπ ______________ ε Μαξία! θαη θαινύληαη λα 

επηιέμνπλ κία από απηέο ηηο ηξεηο γηα λα νινθιεξσζεί ην λόεκα ηεο πξόηαζεο (ςειά, 

ςήισζε, ςειή). Μεηά από ηξία δηαδνρηθά ιάζε, ν καζεηήο πξνρσξά ζηελ επόκελε 

άζθεζε. 

 Σέινο, ζηηο παξαθάησ αζθήζεηο αμηνινγείηαη κόλν ε αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε 

ησλ καζεηώλ. Έηζη ζηελ άζθεζε 10 δεηείηαη από ηνλ εμεηαδόκελν λα θάλεη πξόηαζε 

κε ηηο ιέμεηο πνπ δίλνληαη. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη  όιεο ηηο ιέμεηο πνπ ηνπ 

δίλνληαλ θαη κόλν απηέο. Γίλνληαη δειαδή νη ιέμεηο: Σν/ είλαη/ ξνιόη/ ραιαζκέλν. 

Πξέπεη ινηπόλ ν εμεηαδόκελνο λα ηηο βάιεη ζε ηέηνηα ζεηξά ώζηε λα βγαίλεη λόεκα, 

δειαδή ην ξνιόη είλαη ραιαζκέλν. 

 Ζ  11ε άζθεζε δεηά από ην καζεηή λα δηαβάζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ηνπ 

δίλνληαλ ζε κηα θαξηέια θαη λα βξεη πνηεο από απηέο έρνπλ ην ίδην λόεκα. Κάζε θνξά 
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ν καζεηήο πξέπεη λα αλαδεηήζεη  ίδηεο λνεκαηηθά πξνηάζεηο από ζπλνιηθά πέληε 

πξνηάζεηο ζηε θάζε θαξηέια θαη καδί κε ην παξάδεηγκα εμέηαζε 5 ηέηνηα ζύλνια. 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη έλα ηέηνην ζύλνιν: 

1. Ζ δαζθάια κνίξαζε ηα βηβιία 

2. Ζ δαζθάια δηόξζσζε ηα βηβιία  

3. Σα βηβιία κνηξάζηεθαλ από ηε δαζθάια 

4. Σα βηβιία είλαη θαηλνύξγηα 

5. Ζ δαζθάια είλαη απζηεξή 

 Πξέπεη ινηπόλ λα πεη ν καζεηήο όηη νη πξνηάζεηο 1 θαη 3 είλαη απηέο πνπ 

έρνπλ ην ίδην λόεκα. Αλ ν καζεηήο δώζεη δηαδνρηθά 3 εζθαικέλεο απαληήζεηο ζε 3 

ζύλνια πξνηάζεσλ δηαθόπηεηαη ε δηαδηθαζία.  

 Καη ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο δεηά από ην καζεηή 

λα δηαβάζεη έλα θείκελν θαη κεηά λα απαληήζεη πξνθνξηθά ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύζαλ. Οη εξσηήζεηο απηέο ζπλνδεύνληαη από θάπνηεο πηζαλέο απαληήζεηο 

θαη ν καζεηήο πξέπεη λα επηιέμεη ηε πην θαηάιιειε θάζε θνξά. Σα θείκελα είλαη 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Αξρηθά είλαη εύθνια θαη ζηε πνξεία δπζθόιεπνπλ. Σνπο 

παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά 6 θείκελα κε 7 εξσηήζεηο ην θαζέλα. Αλ ν καζεηήο θάλεη 5 

ιάζε ζε έλα θείκελν, πξνρσξά ζην επόκελν.   

 

RAVEN 

 Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν βξίζθεηαη ππό έθδνζε από ηνπο ηδεξίδε, ίκν, 

Μνπδάθε θαη Αλησλίνπ. Αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ θαηά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηνπ ηεζη λα θαηαλνεί ζρέδηα ρσξίο λόεκα, λα βιέπεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζά 

ηνπο, λα ζπιιακβάλεη ην λόεκα θάζε αιιεινπρίαο θαη ηνπ ζρεδίνπ πνπ ζπκπιεξώλεη 

ην θελό θαη κε όια απηά λα εμεηάδεη ηε ζπζηεκηθή κέζνδν ηεο ινγηθήο ζθέςεο. 

Δπίζεο, αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα επεμεγεί ιέμεηο, δεκηνπξγώληαο 

πνιιέο θνξέο θαη νξηζκνύο, κε ζηόρν λα εμεηαζηεί ην επίπεδν ησλ ιεμηινγηθώλ 

γλώζεώλ ηνπ. Σν ειηθηαθό θάζκα πνπ εμεηάδεη είλαη από 4 σο 12 ρξνλώλ. 

  Απνηειείηαη από δύν είδε δνθηκαζηώλ: από ην κε- ιεθηηθό θνκκάηη θαη από 

ην ιεθηηθό θνκκάηη. ην πξώην παξνπζηάδνληαη ηξεηο νκάδεο εηθόλσλ ( Set A, B, 
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AB), νη νπνίεο απνηεινύληαη από δνθηκαζίεο ζπκπιήξσζεο ζρεδίσλ. Οη δνθηκαζίεο 

απηέο είλαη δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Όζν πξνρσξά ν καζεηήο ηόζν θαη 

δπζθνιεύνπλ θαη ηα ζρέδηα. Κάζε νκάδα απνηειείηαη από ζρέδηα. Από ηα ζρέδηα 

απηά όκσο ιείπεη έλα θνκκάηη θαη θαιείηαη θάζε θνξά ν καζεηήο λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε έμε πηζαλά θνκκάηηα, πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην ζρέδην, πνην ην 

ζπκπιεξώλεη ζσζηά. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ζηνπο καζεηέο απηή ε δηαδηθαζία, 

αξρηθά ηνπο παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα, ώζηε λα θαηαιάβνπλ ην ηξόπν ζθέςεο 

ηνπ εξγαιείνπ. Όπσο έρεη θαλεί, ε δνθηκαζία απηή είλαη αξθεηά επράξηζηε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαζώο ηα ζρέδηα έρνπλ έληνλα ρξώκαηα θάηη πνπ ηνπο ελζνπζίαδε θαη 

ν ρξόλνο πνπ δηαξθνύζε ήηαλ πνιύ κηθξόο, πεξίπνπ 10- 15 ιεπηά. 

      ην δεύηεξν θνκκάηη, ζηε ιεθηηθή δνθηκαζία, ν καζεηήο θαιείηαη λα δώζεη 

ησλ νξηζκό ιέμεσλ πνπ ηνπ δεηείηαη ζε νξηζκέλν ρξόλν, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηε 

πξνο αλαδήηεζε ιέμε. Αλ θαη ε δνθηκαζία νινθιεξώλεηαη κε επηηπρία, όπσο 

θαίλεηαη, δελ είλαη αξθεηά αγαπεηή ζηνπο καζεηέο. Εεηείηαη ινηπόλ από ην 

ζπκκεηέρνληα λα πεη ζηνλ εμεηαζηεί ηη ζεκαίλεη ε ιέμε πρ. ληνκάηα θαη πξνζπαζεί λα 

δώζεη όζν γίλεηαη πην νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηεο ιέμεο ληνκάηαο ή νπνηαζδήπνηε 

ηνπ δεηείηαη θάζε θνξά. ' απηή ηε δνθηκαζία δεηείηαη ν νξηζκόο  ιέμεσλ θαη ζε 

πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ δηαθνπηεηαη ε δνθηκαζία.  

 

Δοκιμαζία ζςλλογιζηικών δοκιμαζιών  

 Γηα λα εμεηαζηεί ε αλαγλώξηζε εξεζηζκάησλ, ε νξζνγξαθία, ε θαηαλόεζε 

θεηκέλνπ, ε κνξθνζύληαμε, ην ιεμηιόγην, ε πξσηνγελήο κλήκε εξγαζίαο θαη ε κε 

ιεθηηθή λνεηηθή ηθαλόηεηα ζε παηδηά Β’ Γεκνηηθνύ έσο θαη Β’ Γπκλαζίνπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιόγεζε ησλ Πξσηόπαππα & 

θαινύκπαθα (2008).  

 Ο βαζηθόο ζηόρνο θαηά ηε θαηαζθεπή ηνπ ΛΑΜΓΑ ήηαλ λα εμαζθαιηζηεί ε 

νινθιήξσζε ηνπ ηεζη από ηνπο καζεηέο ρσξίο δηαθνπέο. Οη νδεγίεο, πνπ θαινύληαη 

λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο λα είλαη απνιύησο ζαθείο έηζη ώζηε λα θαλέλαο από 

απηνύο λα κε ρξεηαζηεί λα δηαθόςεη ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ γηα λα θάλεη 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο, ζε θάζε άζθεζε 

δίλεηαη ζην καζεηή έλαο ζηόρνο θαη κηα αηηηνιόγεζε κε απνηέιεζκα, ν καζεηήο 

 λα θαζνδεγείηαη, κέζα από ηηο ερνγξαθεκέλεο νδεγίεο, ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σαπηόρξνλα, ν 
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καζεηήο έρεη νπηηθή έλδεημε ζην ζηόρν ώζηε λα θαηαλνεί άκεζα ην λόεκα ηεο 

πξνθνξηθήο νδεγίαο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αζθήζεηο, πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη ν καζεηήο 

αθνξνύλ ζηελ αλαγλώξηζε εξεζηζκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλαγλώξηζε 

εηθόλαο θαη ηελ αλαγλώξηζε ιέμεσλ, ζηελ νξζνγξαθία, ηελ ηζηνξηθή θαη ηελ 

γξακκαηηθή νξζνγξαθία, ηελ θαηαλόεζε θεηκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

πξνθνξηθή θαηαλόεζε, ηε γξαπηή θαηαλόεζε θαζώο θαη ηε κειέηε γξαπηνύ 

θεηκέλνπ. Αθνινπζνύλ αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ κνξθνζύληαμε, κε ηε 

ζπκπιήξσζε  πξνηάζεσλ θαη ηηο αλαινγίεο, ην ιεμηιόγην, κε αζθήζεηο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο επηινγήο εηθόλαο θαη ηνλ νξηζκό ιέμεσλ , ηε κλήκε εξγαζίαο, ηε κε 

ιεθηηθή λνεηηθή ηθαλόηεηα κε νπηηθέο αιιεινπρίεο θαη ηε ζπκπιήξσζε ζρεκάησλ 

θαη ηέινο, ηελ αληίιεςε ραξαθηεξηζηηθώλ κνπζηθήο κε ηελ αμηνιόγεο ηεο 

αλαπαξαγσγήο ξπζκώλ. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ αλαγλώξηζε εξεζηζκάησλ, ππάξρνπλ ηξεηο πξνθαηαξθηηθέο 

αζθήζεηο. Ζ πξώηε είλαη κηα απιή αληίδξαζε ζε εξέζηζκα, ε δεύηεξε (αλαγλώξηζε 

εηθόλαο) είλαη κηα απόθξηζε επηινγήο ζε νπηηθό εξέζηζκα, θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο 

πξέπεη λα δξάζεη κε ηαρύηεηα όηαλ παηνπζηάδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε εηθόλα θαη λα 

θαηαζηείιεη ηελ αληίδξαζε ζε νπνηαδήπνηε άιιε εηθόλα θαη ε ηξίηε άζθεζε 

(αλαγλώξηζε ιέμεσλ) είλαη κηα δνθηκαζία ιεμηθήο επηινγήο, θαηά ηελ νπνία ν 

καζεηήο πξέπεη λα δξάζεη κε ηαρύηεηα όηαλ εκθαλίδεηαη κηα πξαγκαηηθή ιέμε ζηελ 

νζόλε θαη λα θαηαζηείιεη ηελ αληίδξαζε όηαλ εκθαλίδεηαη κηα ςεύηηθε ιέμε.  

 Οη αζθήζεηο ζηελ νξζνγξαθία εμεηάδνπλ ηα θσλνινγηθά ιάζε, ηα 

κνξθνινγηθά- γξακκαηηθά θαη ηα ιάζε ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο. Ζ ηαρύηεηα ησλ 

καζεηώλ δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζνγξαθηθή απνδνηηθόηεηα ησλ 

καζεηώλ, θαζώο θαη γηα ηε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο ησλ δνθηκαζηώλ. Ζ αμηνιόγεζε 

ηεο κνξθνζπληαθηηθήο επεμεξγαζίαο απνδεηθλύεη πσο ε ηδηαίηεξα ρακειή ηαρύηεηα 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο.  

 Οη αζθήζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ εμεηάδνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ κε κνξθή αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ. Ζ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ην αθνπζηηθό γισζζηθό εξέζηζκα. Ζ 

θαηαλόεζε ειέγρεηαη κε ηελ επηινγή, αλάκεζα ζε ηέζζεξηο εηθόλεο, εθείλεο, πνπ 

ηαηξηάδεη κε ην θείκελν. Δπίζεο, ειέγρεηαη κε γξαπηέο εξσηήζεηο πνιιαπιώλ 

επηινγώλ, επηηέπνληαο πην νινθιεξσκέλν έιεγρν ηεο αθνκνίσζεο ηνπ λνεκαηνο 

θεηκέλνπ. Κάπνηεο αζθήζεηο απαηηνύλ απνκλεκόλεπζε ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 
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αλαθέξνληαη ζην θείκελν, ελώ άιιεο απαηηνύλ ζπλδπαζκό πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ 

από δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. Οη πην απαηηεηηθέο αζθήζεηο εμεηάδνπλ 

πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύλ θαηαλόεζε όρη κόλν ησλ ιέμεσλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ηνπ ξόινπ ηνπο ζ’ έλα επξύηεξν πιαίζην 

επηθνηλσλίαο ή αιιειεπίδξαζεο. Παξάιιεια εμεηάδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ηνπ καζεηή 

λα ζπζρεηίδεη ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ κε πξόηεξεο εκπεηξίεο ηνπ.  

 Ζ γξαπηή θαηαλόεζε εμεηάδεηαη ζην ΛΑΜΓΑ κε παξνπζίαζε γξαπηνύ 

θεηκέλνπ πξνο αλάγλσζε από ην καζεηή, ηελ απόζπξζε ηνπ αθνινύζσο θαη ηελ 

επηινγή εηθόλσλ ή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο. Οη εξσηήζεηο κλήκεο απαηηνύλ 

ηελ αλάθιεζε ηεο απάληεζεο όπσο αλαθέξεηαη ζε έλα ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ. Κάπνηεο  

εξσηήζεηο απαηηνύλ επξύηεξε θαηαλόεζε απηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην θείκελν θαζώο 

νη απαληήζεηο ηνπο δελ πεξηέρνληαη πνπζελά κέζα ζην θείκελν.  

 Ζ αμηνιόγεζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο παξέρεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή 

αιιεινπρηώλ θαη ην ιεμηιόγην κε δπν αζθήζεηο. Ζ πξώηε πνπ αθνξά ζηελ επηινγή 

εηθόλαο ρνξεγείηαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο θαη πεξηιακβάλεη έλαλ εηθνληθό εθθσλεηή ν 

νπόηνο εθθσλεί κηα ιέμε. Παξάιιεια εκθαλίδνληαη 4 εηθόλεο, από ηηο νπνίεο κόλν ε 

κηα αλαπαξηζηά επηηπρώο ηελ εθθσλνύκελε ιέμε θαη ηελ νπνία ν καζεηήο θαιέηηαη 

λα ηελ επηιέμεη. ηε δεύηεξε άζθεζε (νξηζκνί ιέμεσλ), ν εθθσλεηήο εθθσλεί έλα 

ζύληνκν νξηζκό. Παξάιιεια εκθαλίδνληαη 4 γξαπηέο ιέμεηο, από ηηο νπνίεο κόλν ε 

κηα αληηζηνηρεί αθξηβώο ζηνλ νξηζκό, ελώ νη άιιεο είλαη θσλνινγηθά, κνξθνινγηθά ή 

λνεκαηηθά ζπγγελείο.  

 Γηα ηε κε ιεθηηθή λνεηηθή ηθαλόηεηα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθή 

λνεκνζύλε θαη εηθόηεξα κε ηελ πξαθηηθή λνεκνζύλε. Αμηνινγείηαη κε δνθηκαζίεο 

πνπ απαηηνύλ ζπλδπαζηηθή ζθέςε ή ζπιινγηζκνύο ρσξίο δηακεζνιάβεζε ηεο 

γιώζζαο. Ζ πξώηε άζθεζε πνπ αθνξά ζηηο νπηηθέο αιιεινπρίεο θαη παξέρεηαη κόλν 

ζηα κηθξόηεξα παηδηά, παξνπζηάδεη εηθόλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα ινγηθή αθνινπζία 

ελώ ε δεύηεξε άζθεζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ζρεκάησλ αθνινπζεί ην ζύλεζεο πξόηππν 

πνπ βξίζθνπκε ζηηο πξννδεπηηθέο κήηξεο. Σέινο, γηα ηελ αληίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ κνπζηθήο εμεηάδεηαη ν βαζκόο ζπγρξνληζκνύ αθνπζηηθώλ, 

ζσκαηαηζζεηηθώλ θαη θηλεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κλήκε εξγαζίαο 

θαη εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα κε ηελ νπνία ην άηνκν επεμεξγάδεηαη ηαρείεο 

αθνινπζίεο θαη ζπγρξνλίδεηαη θηλεηηθά κε απηέο. Αμίδεη βεβαίσο λα αλαθεξζεί πσο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ εμεηάζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα.  
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 Παξαθάησ παξέρεηαη έλα παξάδεηγκα απνηειεζκάησλ ηνπ ΛΑΜΓΑ ελόο 

καζεηή Α’ Γπκλαζίνπ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

 

 

 Ανίσνεςζη Μαθηζιακών Δςζκολιών από Εκπαιδεςηικούρ (ΑΜΔΕ)  

 ην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξάμεο, έγθαηξα, έγθπξα θαη 

αμηόπηζηα, ζπκπιεξώλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ησλ Παληειηάδνπ & ηδεξίδε 

(2008) από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 

βάζε ηε γλώζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ θάπνηεο θιίκαθεο πνπ ηνπο 

δίλνληαη θπθιώλνληαο έλαλ αξηζκό από ην 1 εσο θαη ην 9 αλάινγα κε ην πνηνο 

αξηζκόο αληηπξνζσπέπεη θάζε θνξά ηνλ εθάζηνηε καζεηή. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

εζηηάδεη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνύληαη εηδηθά ζηνλ πιεζπζκό ησλ 

Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ βνεζώληαο ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ Μαζεζηαθώλ 

Γπζθνιηώλ. Ο εθπαηδεπηηθόο είλαη ηθαλόο λα λα γλσξίδεη ηελ επίδνζε θαη ηηο 

δεμηόηεηεο θάζε καζεηή θαζώο θαη ηελ πξόνδν πνπ θάλεη ν καζεηήο ζην πιάηζην ηεο 
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δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ηελ εηδηθή αγσγή, νη εθπαηδεπηηθνί 

θαινύληαη λα πξνζθέξνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο ζε θιαζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο 

αμηνιόγεζεο: αλίρλεπζε, δηάγλσζε θαη έληαμε ζηελ εηδηθή αγσγή, ζρεδηαζκό 

δηδαζθαιίαο, αμηνιόγεζε αηνκηθήο πξνόδνπ θαη αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ελόο πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο από ηελ Γ’ Γεκνηηθνύ εσο θαη ηελ Γ’ Γπκλαζίνπ.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν απαξηίδεηαη από έμη θιίκαθεο. Ζ πξώηε είλαη ε 

Πξόζιεςε Πξνθνξηθνύ Λόγνπ, ε νπνία θηλείηαη ζηελ ίδηα δνκηθή βάζε κε ηε 

δεύηεξε θιίκαθα , ηελ Παξαγσγή Πξνθνξηθνύ Λόγνπ. Σα πξνβιήκαηα ζηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν απνηεινύλ ζεκαληηθό πξνγλσζηηθό δείθηε γαη ηελ εκθάληζε 

αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ. Ο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα, ηεο νπνίαο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα 

εμήο :  

Όζνλ αθνξά ηελ πξόζιεςε πξνθνξηθνύ ιόγνπ: 

1. Γπζθνιεύεηαη λα δηαθξίλεη ηνπο θζόγγνπο ηεο νκηιίαο (π.ρ. θ-ζ). 

2. Γπζθνιεύεηαη λα θαηαλνήζεη απιέο ιέμεηο ή νδηγίεο όηαλ ππάξρεη ζόξπβνο.  

3. Γπζθνιεύηαη λα θαηαλνήζεη ε κεηαθνξηθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ.   

Όζνλ αθνξά αληίζηνηρα ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ: 

1. Γπζθνιεύεηαη ζηελ πηζηή επαλάιεςε ζεηξάο ιέμεσλ ή ζεηξάο θξάζεσλ. 

2. Γπζθνιεύηαη λα εμεγήζεη ην λόεκα κηαο ιέμεο (π.ρ. ξέζηα). 

3. Γπζθνιεύηαη λα δώζεη πξνθνξηθέο νδεγίεο. 

 Ζ ηξίηε θιίκαθα αθνξά ζηηο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Σα πξνβιήκαηα ζηελ 

αλάγλσζε εληνπίδνληαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο θιίκαθαο είλαη 

ηα εμήο : 

1. Γηαβάδεη θσλαρηά κε πνιύ αξγό ξπζκό. 

2. Αληηκεηαζέηεη, αληηθαζηζηά, παξαιείπεη ή πξνζζέηεη ζπιιαβέο. 

3. Γπζθνιεύεηαη λα θαηαλνήζεη έλα γξαπηό θείκελν όηαλ ην δηαβάδεη, ελώ ην 

θαηαλνεί όηαλ ην αθνύζεη. 

 Αθνινπζεί ε θιίκαθα γηα ηηο δπζθνιίεο ζηελ γξαθή. Σα πξνβιήκαηα εθεί 

εληνπίδνληαη ζηελ νξζνγξαθία, ζηηο γξαθνζπκβνιηθέο δεμηόηεηεο θαη ζηελ παξαγσγή 

ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. Παξαδείγκαηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θιίκαθα απηή : 

1. Γξάθεη δπζαλάγλσζηα. 

2. Κάλεη πνιιά ιάζε κνθνινγίαο (γξακκαηηθά). 
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3. Γπζθνιέπεηαη λα πξνζαξκόζεη ην ύθνο ηεο γξαθήο ηνπ αλάινγα κε ηνλ 

απνδέθηε. 

 Ζ πέκπηε θιίκαθα είλαη ηνπ ζπιινγηζκνύ. Γεληθά, ν ζπιινγηζκόο ζεσξείηαη 

σο κηα ζύλζεηε δεμηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο, κηαγλσζηηθέο θαη 

απηνξπζκηζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνβιέπνπλ ζηε ιύζε πξνβιεκάησλ. Οη 

δπζθνιίεο, ινηπόλ, ζην ζπιινγηζκό εληνπίδνληαη ζηε κεηαγλσζηηθή γλώζε, ηηο 

εθηειεζηηθέο δηεξγαζίεο, ζηε γλώζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηέινο ζηα θίλεηξα. Παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο : 

1. Γπζθνιεύεηαη λα κεηαπεδήζεη από ηε κηα ηδέα ζηελ άιιε. 

2. Αξγεί πνιύ λα ιύζεη ζρεηηθά απιά πξνβιήκαηα (όρη κόλν καζεκαηηθά). 

3. Γελ γλσξίδεη αθξηβώο ηη κπνξεί λα θάλεη θαιά θαη ηη όρη. 

 Ζ έθηε θαη ηειεπηαία θιίκαθα είλαη ησλ καζεκαηηθώλ, ηα πξνβιήκαηα ησλ 

νπνίσλ εκθαλίδνληαη ζηελ αξηζκεηηθή θαη ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνύ, ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησ, ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ θαη ζηελ θαηαζθεπή θαη εξκελεία 

γξαθεκάησλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα ηεο θιίκαθαο ησλ καζεκαηηθώλ είλαη ηα : 

1. Γπζθνιεύηαη ζηελ αλάθιεζε βαζηθώλ καζεκαηηθώλ δεδνκέλσλ ( αζξνίζκαηα 

κέζα ζηε δεθάδα). 

2. Γπζθνιεύηαη ζηε ρξήζε γεσκεηξηθώλ νξγάλσλ. 

3. Πξαιείπεη λα αμηνινγήζεη θαη λα ειέγμεη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία 

θαηαιήγεη. 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηελ ύπαξμε 

θάζε ζπκπεξηθνξάο- ραξαθηεξηζηηθνύ κε έλαλ βαζκό από ην 1 εσο ην 9 (όπνπ ην 1 

ηζνδπλακεί κε «πνηέ» θαη ην 9 κε «πάληα». Από ην άζξνηζκα όισλ ησλ 

αμηνινγήζεσλ πξνθύπηεη ηόζν έλα ζύλνιν αλά θιίκαθα, όζν θαη έλα ζπλνιηθό 

απνηέιεζκα γηα ην εξγαιείν.  Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή (Cronbach alpha) ήηαλ 897.  

 

Κίνηηπα 

 Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ησλ καζεηώλ Δ’ 

Γεκνηηθνύ εσο θαη Γ’ Γπκλαζίνπ, ρξεζηκνπνηεζήθαλ έμη θιίκαθεο ηνπ ηδεξίδε (..) : 

1. θαζήθνλ-απνκάθξπλζε, 2. θαζήθνλ- πξνζέγγηζε, 3. κάζεζε- πξνζέγγηζε, 4. 

κάζεζε –απνθπγή, 5. επίηεπμε- πξνζέγγηζε, 6. επίηεπμε- απνθπγή. 

Υξεζηκνπνηήζεθε, ινηπόλ, κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert (όπνπ ην 1 ηζνδπλακεί κε 

«θαζόινπ», ην 2 κε «ιίγν», ην 3 κε «αξθεηά» θαη ην 4 λα ηζνδπλακεί κε «πνιύ»).  

 πλνιηθά θαη νη έμη θιίκαθεο απνηεινύληαη από είθνζη επηά πξνηάζεηο (27).  
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 Όζνλ αθνξά ζηελ θιίκαθα θαζήθνλ- απνθπγή ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

είλαη ηα εμήο :  

1. Πηζηεύεηο πσο πξέπεη λα θάλεηο όηη κπνξείο γηα λα κελ απνηύρεηο ζηα 

θηινινγηθά καζήκαηα; 

2. Πηζηεύεηο όηη πξέπεη λα ηα παο όζν θαιύηεξα κπνείο ζηα θηινινγηθά 

καζήκαηα γηα λα απνηύρεηο πηζαλέο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο; 

  Όζνλ αθνξά ζηελ θιίκαθα θαζήθνλ- πξνζέγγηζε ηα παξαδείγκαηα είλαη ηα 

εμήο :  

1. Νηώζεηο πσο πξέπεη λα ηα παο θαιά ζηα θηινινγηθά καζήκαηα; 

2. Nηώζεηο πσο πξέπεη λα ηα παο θαιύηεξα από ηα άιια παηδηά ζηα 

θηινινγηθά καζήκαηα;  

   Γηα ηελ θιίκαθα κάζεζε– πξνζέγγηζε, ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηεζήθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ηα : 

 1.     Πόζν ζεκαληηθό έηλαη γηα εζέλα λα κάζεηο λα δηαβάδεηο πνιύ θαιά 

 2.  Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα εζέλα ην λα θαηαιαβαίλεηο θείκελα ζηα 

θηινινγηθά καζήκαηα πνπ δελ κπνξνύζεο λα θαηαιάβεηο πξηλ;  

    Ζ θιίκαθα κάζεζεο – απνθπγήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο παξαδείγκαηα: 

 1.   Aλεζπρείο όηη κπνξεί λα κελ ηα παο όζν θαιά ζα κπνξείο ζηα θηινινγηθά 

καζήκαηα; 

2.  Aλεζπρείο όηη κπνξεί λα κελ ηα παο όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ζηα 

θηινινγηθά καζήκαηα; 

 Ζ θιίκαθα επίηεπμε- πξνζέγγηζε απνηειείηαη από ηα ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα: 

 1. Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα εζέλα λα πάξεηο άξηζηα ζηα θηινινγηθά 

καζήκαηα; 

 2. Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα εζέλα λα είζαη θαιύηεξνο/ε από ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα;  

 Σέινο, παξαηίζεληαη θάπνηα ζαξαδείγκαηα από ηελ ηειεπηαία θιίκαηα 

θηλήηξσλ πνπ αμηνινγήζεθε θαη είλαη ε θιίκαθα επίηεπμε- απνθπγή: 

1. Πόζν αλεζπρείο γηα ην όηη κπνξεί λα πάξεηο θαθό βαζκό ζηα θηινινγηθά 

καζήκαηα; 

2. Πόζν ζα ήζειεο λα κελ ππήξραλ βαζκνί ζηα θηινινγηθά καζήκαηα; 
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 Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή (Cronbach alpha) γηα ηελ θιίκαθα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 

ζην ζηόρν ήηαλ γηα ηε Μάζεζε (α=.847), ηελ Δπίηεπμε (α=.890) θαη ην θαζήθνλ 

(α=.880). 

 

Επγαλείο αςηοανηίλητηρ 

 Σν εξγαιείν απηναληίιεςεο ησλ Judge, Erez, Bono, & Thoresen, (2003) 

απνηειείηαη από έλα εξσηεκαηνιόγην κε 12 εξσηήκαηα κε ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ηελ 

απηναληίιεςε ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  Παξά ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ απηναληίιεςε (απηνεθηίκεζε, 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν θαη λεπξσηηζκόο), νη 

εξεπλεηέο δπζθνιεύνληαη λα ηα εμεηάζνπλ όια καδί θαη αθόκα θαη όηαλ ην 

πξνζπαζνύλ, απνθεύγνπλ λα εξεπλήζνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 

(Judge et al, 2003). Παξαδείγκαηα ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ 

είλαη ηα εμήο:  

1. Οινθιεξώλσ κε επηηπρία όηη θάλσ. 

2. ε γεληθέο γξακκέο είκαη επραξηζηεκέλνο κε ηνλ εαπηό κνπ. 

3. Κάπνηεο θνξέο ληώζσ θαηαπηεζκέλνο. 

 

 ηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

1. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο επίδνζεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ αηηηαθή 

απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν; 

2. Τπάξρεη δηαθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηώλ κεηαμύ ησλ δύν 

θύισλ; 

3. Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε πςειή θαη ρακειή επίδνζε 

ζηελ αλάγλσζε, ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν; 

4. Απνηειεί ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν πξνβιεπηηθό δείθηε ηεο αηηηαθήο 

απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ησλ καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο; 
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    Απνηειέζκαηα 

Σάμε 

 

Απνθσδηθνπνίεζε 

ΜΟ (ΣΑ) 

Δπρέξεηα 

ΜΟ (ΣΑ) 

Καηαλόεζε  

ΜΟ (ΣΑ) 

Δ’  Γεκνηηθνύ 32,5 (7,87)     79,65 (23,82) 28,3 (7,25) 

Σ’ Γεκνηηθνύ 33 (7,03) 87 (28,84) 29,98 (4,5) 

Α’ Γπκλαζίνπ 33,70 (7,87) 85,63 (33,95) 27,72 (7,1) 

Β’ Γπκλαζίνπ 37,36 (7,5) 120,28 (29,11) 30,96 94,87) 

Γ’ Γπκλαζίνπ 38,72 (6,25) 114,95 (20,36) 32,65 (4,43) 

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθή επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ 

 

    ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη επηδόζεηο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ 

επρέξεηα θαη ηελ αλάγλσζε, νη κέζνη όξνη ηνπο θαζώο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλά ηάμε. 

 

Μαζεηέο  Απνθσδηθνπνίεζε Δπρέξεηα Καηαλόεζε  

Αδύλαηνη Αλαγλώζηεο  31,73 (8,14) 83,28   (29,70) 23,80 (5,41) 

Γπλαηνί   Αλαγλώζηεο  36,22     (6,62) 100,38 (31,30) 33,78 (2,78) 

Πίλαθαο 3. Γηρνηόκεζε καζεηώλ αλάινγα ηηο επηδόζεηο. 

 

    Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δηρνηνκήζεθε ζε αδύλαηνπο θαη δπλαηνύο 

αλαγλώζηεο. Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηηο επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο, ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ επρέξεηα θαη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε βάζε ην κέζν όξν θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε 

ηεο θάζε νκάδαο. 
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Εςσέπεια Καηανόηζη  Αποκωδικοποίηζη 

Αιηιακή απόδοζη 

ζε εξωηεπικούρ 

παπάγονηερ  

Αιηιακή απόδοζη 

ζε εξωηεπικούρ 

παπάγονηερ  

Καθήκον- 

πποζέγγιζη 

Καθήκον- 

αποθςγή 

Μάθηζη-

πποζέγγιζη 

Μάθηζη- 

αποθςγή 

Επίηεςξη- 

πποζέγγιζη 

Επίηεςξη- 

αποθςγή 

Εςσέπεια            

Καηανόηζη  ,306
**
           

Αποκωδικοπο

ίηζη 

,612
**
 ,287

**
          

Αιηιακή 

απόδοζη ζε 

εξωηεπικούρ 

παπάγονηερ  

,046 ,100 ,045         

Αιηιακή 

απόδοζη ζε 

εζωηεπικούρ 

παπάγονηερ  

-,020 -,041 ,023 ,057        

Καθήκον-

πποζέγγιζη 

-,067 -,106 -,101 -,125 ,103       

Καθήκον- 

αποθςγή 

-,062 -,038 -,026 -,193
*
 ,009 ,307

**
      

Μάθηζη- 

πποζέγγιζη 

-,110 ,026 -,089 -,143 ,043 ,236
**
 ,424

**
     

Μάθηζη-

αποθςγή 

-,148 -,044 -,087 -,280
**
 -,057 ,167

*
 ,172

*
 ,130    

Επίηεςξη- 

πποζέγγιζη 

-,050 -,126 -,058 -,086 ,208
**
 ,455

**
 ,276

**
 ,342

**
 ,129   

Επίηεςξη-

αποθςγή 

-,011 ,040 -,077 -,419
**
 ,003 ,296

**
 ,283

**
 ,270

**
 ,357

**
 ,365

**
  

Πίλαθαο 4. Πεξηγξαθή ζρέζεο θαηαλόεζεο θαη αηηηαθήο απόδνζεο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο κε πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν. 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ηεο επίδνζεο ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο αηηηαθήο απόδνζεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο κε πξνζαλαηνιηζκό ζην 

ζηόρν. 

Γηα λα δηαπηζησζνύλ απηέο νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπζρεηίζεηο. Σα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ ηόζν ζεηηθέο όζν θαη αξλεηηθέο 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ. πγθεθξηκέλα όζνλ 

αθνξά ζηε ζπζρέηηζε θαζήθνληνο- απνθπγή θαη ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή 

ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ε ζπζρέηηζε ππήξμε αξλεηηθή αιιά 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (r = -,193, p<.05). Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηνπ θαζήθνληνο- απνθπγήο ελόο καζεηή κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 Αληίζηνηρα, όζνλ αθνξά ζηε κάζεζε- απνθπγή θαη ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο 

επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία 

αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -, 280, p<.001). Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο- 

απνθπγήο ελόο καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηόζν ιηγόηεξν απνδίδεη ηελ 

επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε επίηεπμεο- πξνζέγγηζεο θαη αηηηαθήο απόδνζεο ηεο 

επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία 

ζεηηθά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= ,208, p<.001). Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο- πξνζέγγηζεο ελόο καζεηή κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο , ηόζν πεξηζζόηεξν ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο 

απνδίδεηαη ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο.  

 Σέινο, γηα ηελ επίηεπμε- απνθπγή θαη ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή 

ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία αξλεηηθά 

θαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -,419, p< .001) θαη πσο όζν κεγαιύηεξνο 

είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο - απνθπγήο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη 

ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο.    

 

 

Αποκωδικ

οποίηζη        Εςσέπεια 

Καηανό

ηζη  

Αιηιακή 

απόδοζη ζε 

εξωηεπικούρ 

παπάγονηερ 

Αιηιακή 

απόδοζη ζε 

εζωηεπικούρ 

παπάγονηερ  

Καθήκον- 

πποζέγγι

ζη 

Καθήκον -

αποθςγή 

Μάθηζη- 

πποζέγγι

ζη 

Μάθηζη- 

αποθςγή 

Επίηεςξη- 

πποζέγγι

ζη 

Επίηεςξη- 

αποθςγή 

Αποκωδικοποίηζη            

Εςσέπεια ,679
**
           

Καηανόηζη  ,397
**
 ,328

*
          

Αιηιακή απόδοζη ζε 

εξωηεπικούρ παπάγονηερ 

-,074 ,106 ,070         

Αιηιακή απόδοζη ζε 

εζωηεπικούρ παπάγονηερ  

-,148 -,007 -,060 -,131        

Καθήκον- πποζέγγιζη -,209 -,116 -,134 -,183 ,121       

Καθήκον- αποθςγή -,135 -,192 -,203 -,300
*
 ,157 ,322

*
      

Μάθηζη –πποζέγγιζη -,093 -,281 ,007 -,233 ,160 ,252 ,402
**
     

Μάθηζη- αποθςγή ,021 -,115 -,113 -,427
**
 -,042 ,149 ,365

*
 ,222    

Επίηεςξη- πποζέγγιζη -,006 ,064 ,008 -,211 ,154 ,324
*
 ,444

**
 ,371

*
 ,089   

Επίηεςξη- αποθςγή ,021 -,053 ,057 -,607
**
 ,123 ,329

*
 ,509

**
 ,339

*
 ,462

**
 ,499

**
  

Πίλαθαο 5. Πεξηγξαθή επηδόζεσλ θνξηηζηώλ. 

 

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ησλ 

θνξηηζηώλ. Γηα λα δηαπηζησζνύλ νη ζρέζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ αξλεηηθέο αιιά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμύ απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ. πγθεθξηκέλα όζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζε 

θαζήθνληνο- απνθπγή θαη ηελ αηηηαθή απόδνζε ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ε 
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ζπζρέηηζε ππήξμε αξλεηηθή αιιά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (r = -, 300, p<.05). Όζν 

κεγαιύηεξν πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηνπ θαζήθνληνο- απνθπγήο εκθαλίδεη έλα 

θνξίηζη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ζηελ 

επηηπρία ή ηελ απνηπρία ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 Αληίζηνηρα, όζνλ αθνξά ζηε κάζεζε- απνθπγή θαη ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο 

επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ε ζπζρέηηζε ππήξμε επίζεο 

αξλεηηθή αιιά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (r= -,427, p<.05). Όζν κεγαιύηεξν 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο- απνθπγήο εκθαλίδεη κία καζήηξηα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηόζν ιίγνηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εμσηεξηθόπο παξάγνληεο. 

 Σέινο, γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο επίηεπμεο- απνθπγήο θαη ηεο αηηηαθήο 

απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ε ζπζρέηηζε 

ππήξμε αξλεηηθή αιιά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (r= -,607, p<.05). Όζν κεγαιύηεξν 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο- απνθπγήο εκθαλίδεη κία καζήηξηα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο , ηόζν κηθξόηεξε είλαη θαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο απνηπρίαο ή 

ηεο επηηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 

 

Αποκωδικο

ποίηζη εςσέπεια 

ανάγνω

ζη 

Αιηιακή 

απόδοζη ζε 

εξωηεπικούρ 

παπάγονηερ  

Αιηιακή 

απόδοζη ζε 

εξωηεπικούρ  

παπάγονηερ  

Καθήκον- 

πποζέγγι

ζη 

Καθήκον-

αποθςγή 

Κάθηζη-

πποζέγγι

ζη 

Μάθηζη- 

αποθςγή 

Επίηεςξη- 

πποζέγγι

ζη 

Επίηεςξη- 

αποθςγή 

Αποκωδικοποίηζη            

Εςσέπεια ,599
**
           

Ανάγνωζη ,243
*
 ,300

**
          

Αιηιακή απόδοζη ζε εξωηεπικούρ 

παπάγονηερ 

,086 ,032 ,104         

Αιηιακή απόδοζη ζε εζωηεπικούρ 

παπάγονηερ 

,098 -,023 -,039 ,116        

Καθήκον- πποζέγγιζη -,052 -,049 -,099 -,120 ,091       

Καθήκον- αποθςγή ,036 -,009 ,031 -,151 -,065 ,300
**
      

Μάθηζη- πποζέγγιζη -,072 -,071 ,044 -,059 ,026 ,256
**
 ,462

**
     

Μάθηζη- αποθςγή -,153 -,164 -,018 -,231
*
 -,070 ,174 ,058 ,114    

Επίηεςξη- πποζέγγιζη -,072 -,094 -,169 ,003 ,247
**
 ,528

**
 ,200

*
 ,310

**
 ,159   

Επίηεςξη- αποθςγή -,108 -,003 ,046 -,293
**
 -,027 ,312

**
 ,180 ,195

*
 ,335

**
 ,279

**
  

Πίλαθαο 6. Πεξηγξαθή επηδόζεσλ αγνξηώλ. 

  

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ησλ 

αγνξηώλ. Γηα λα δηαπηζησζνύλ νη ζρέζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 
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κεηαμύ απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ. πγθεθξηκέλα όζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζε κάζεζεο- 

απνθπγήο θαη ηελ αηηηαθή απόδνζε ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ε ζπζρέηηζε ππήξμε 

αξλεηηθή αιιά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (r = -, 231, p<.05). Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο- απνθπγήο εκθαλίδεη ελόο αγνξηνύ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ζηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο από ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν.  

 Αληίζηνηρα, όζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε- πξνζέγγηζε θαη ηελ αηηηαθή απόδνζε 

ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο, ε ζπζρέηηζε ππήξμε 

ζηαηηζηηθώο ζεηηθά ζεκαληηθή (r= ,247, p<.05). Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο- πξνζέγγηζεο ελόο καζεηή κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο 

ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο από ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν. 

 Σέινο, γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο επίηεπμεο- απνθπγήο θαη ηεο αηηηαθήο 

απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ε ζπζρέηηζε 

ππήξμε αξλεηηθή αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r= -,293, p<.05). Όζν κεγαιύηεξνο 

είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο- απνθπγήο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη 

θαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο απνηπρίαο ή ηεο επηηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 Γηα λα απνδεηρηεί εαλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε πςειή θαη 

ρακειή επίδνζε ζηελ αλάγλσζε, ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο 

θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο, ηνπο 

δπλαηνύο θαη ηνπο αδύλακνπο καζεηέο αληίζηνηρα. 

 

         T         df 

 

         p 

 

Αηηηαθή απόδνζε ζε 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο  

-1,477 154 ,142 

Αηηηαθή απόδνζε ζε 

εζσηεξηθνύο παξάγνληεο  

,936 153 ,351 

Πίλαθαο 7. Πεξηγξαθή αηηηαθώλ απνδόζεσλ ησλ καζεηώλ. 
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 Ο παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη πσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο αηηηαθέο απνδόζεηο ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απνηπρίαο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν κεηαμύ ησλ δύν απηώλ νκάδσλ ησλ καζεηώλ, δειαδή, 

ησλ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ αλαγλσζηώλ (p>.10). 

 

 Αναγνώζηερ  MO (TA) 
       p t 

Καθήκον- πποζέγγιζη Αδύναηοι  2,7634 (,76) ,062 

          

1,883 

Δςναηοί  2,5426 (,68) ,068 1,840 

Καθήκον –αποθςγή Αδύναηοι 3,2473 (,7)  

,938 

-,078 

Δςναηοί 3,2553 (,58) ,940 -,075 

Μάθηζη-πποζέγγιζη Αδύναηοι 3,4570 (,45) ,831 ,213 

Δςναηοί 3,4415 (,44)                 

                    ,832 

,212 

Μάθηζη –αποθςγή Αδύναηοι 2,8817( ,76) ,821 ,227 

Δςναηοί 2,8546 (,71) ,823 ,224 

Επίηεςξη- πποζέγγιζη Αδύναηοι 3,0000 (,74) ,043 2,045 

Δςναηοί 2,7457 (,77) ,041 2,062 

Επίηεςξη- αποθςγή Αδύναηοι 2,9715 (,64) ,893 ,134 

Δςναηοί 

 

2,9582(, 58) ,895 ,132 

 

Πίλαθαο 8. Πεξηγξαθή δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε πςειή θαη ρακειή επίδνζε 

θαη αηηηαθή απόδνζε ηεο απνηπρίαο θαη ηεο επηηπρίαο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην 

ζηόρν. 

  

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζην πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο . Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p= ,043) κεηαμύ ησλ δύν 

νκάδσλ ησλ καζεηώλ (δπλαηνί- αδύλακνη αλαγλώζηεο) ζηελ επίηεπμε-απνθπγή. 

ύκθσλα κε ηηο t-test αλαιύζεηο , ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην 

ζηόρν γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη είλαη δπλαηνί θαη αδύλακνη ζηελ αλάγλσζε           

[+ (154) =2,05,p <0,05]. Οη αδύλακνη αλαγλώζηεο είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά 

πεξηζζόηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

αξρή ηεο πξνζέγγηζεο απ’ όηη νη δπλαηνί αλαγλώζηεο.     
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Πίλαθαο 10. Πεξηγξαθή πξνβιεςεο ηεο αηηηαθήο απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξαγνληεο. 

  

 Γηα ηελ πξόβιεςε ηεο αηηηαθήο απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο από ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό 

ζην ζηόρν ρξεζηκνπνηήζεθε ε γξακκηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο. Ο γξακκηθόο 

ζπλδπαζκόο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ζηόρν βξέζεθε λα πξνβιέπεη 

ζεκαληηθά ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο απνηπρίαο ή ηεο επηηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο (p<0.001). πγθεθξηκέλα γηα ηελ επίηεπμε- απνθπγή, ηα επξήκαηα γηα 

  Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν 

Μεηαβιεηή Δπηκέξνπο 

κεηαβιεηέο 

B S.E. t df p R2 

Αηηηαθή 

απόδνζε ηεο 

επηηπρίαο ή 

ηεο 

απνηπρίαο ζε 

εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο 

    155 ,142 ,207 

 Καζήθνλ- 

πξνζέγγηζε 

-,009 ,108 -,084  ,933  

 Καζήθνλ- 

απνθπγή 

-,115 ,123 -,933  ,353  

 Μάζεζε- 

πξνζέγγηζε 

-,049 ,174 -,282  ,779  

 Μάζεζε- 

απνθπγή 

-,178 ,099 -1,794  ,075  

 Δπίηεπμε- 

πξνζέγγηζε 

,122 ,105 1,163  ,247  

 Δπίηεπμε- 

απνθπγή 

-,570 ,129 -4,413  ,000  
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ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν έδεημαλ όηη ε επίηεπμε- απνθπγή πξνβιέπεη θαηά 

21% ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο απνηπρίαο ή ηεο επηηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 

[F (155) = 6,494, p<.001].  Από ηελ επηζθόπεζε ησλ b ηηκώλ δηαπηζηώζεθε πσο ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο – απνθπγήο πξνβιέπεη ηελ αηηηαθή 

απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 

 

Πίλαθαο 11. Πεξηγξαθή πξνβιεςεο ηεο αηηηαθήο απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 

  Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν 

Μεηαβιεηή Δπηκέξνπο 

κεηαβιεηέο 

B S.E. T df P R2 

Αηηηαθή 

απόδνζε ηεο 

επηηπρίαο ή 

ηεο 

απνηπρίαο ζε 

εζσηεξηθνύο 

παξάγνληεο  

    154 ,351 ,056 

 Καζήθνλ- 

πξνζέγγηζε 

,066 ,176 ,374  ,709  

 Καζήθνλ- 

απνθπγή 

-,079 ,201 -,391  ,696  

 Μάζεζε- 

πξνζέγγηζε 

-,013 ,284 -,047  ,963  

 Μάζεζε- 

απνθπγή 

-,125 ,162 -,776  ,439  

 Δπίηεπμε- 

πξνζέγγηζε 

,419 ,172 2,443  ,016  

 Δπίηεπμε- 

απνθπγή 

-,135 ,211 -,640  ,523  
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 Ο γξακκηθόο ζπλδπαζκόο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ζηόρν δε 

βξέζεθε λα πξνβιέπεη ζεκαληηθά ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο απνηπρίαο ή ηεο επηηπρίαο 

ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο (p>.10). πγθεθξηκέλα, γηα ηελ επίηεπμε- πξνζέγγηζε, ηα 

επξήκαηα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν έδεημαλ όηη πξνβιέπεηαη από ην 

γξακκηθό ζπλδπαζκό ησλ κεηαβιεηώλ ηεο αηηηαθήο απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο θαηά 5,6% θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό [F ( 154) = 1,453, p>.10]. Από 

ηελ επηζθόπεζε ησλ b ηηκώλ δηαπηζηώζεθε πσο ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο 

επίηεπμεο – πξνζέγγηζεο πξνβιέπεη ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο.  

 

      Σπδήηεζε 

  ηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηνπο θαη ηελ 

αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο ή εζσηεξηθνύο 

παξάγνληεο. ηα πιαίζηα κηαο έξεπλαο γηα ην ζθνπό απηό, δεηήζεθε λα εμεηαζηεί ε 

ζρέζε κεηαμύ ηεο επίδνζεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή 

ηεο απνηπρίαο κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν, εαλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ζρέζεηο 

απηέο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ, εαλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε πςειή 

θαη ρακειή επίδνζε ζηελ αλάγλσζε, ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν θαη ηέινο, εαλ ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην 

ζηόρν απνηειεί πξνβιεπηηθό δείθηε ηεο αηηηαθήο απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηνπ θαζήθνληνο- απνθπγήο γηα έλαλ καζεηή κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. Σαπηόρξνλα, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν κάζεζεο – απνθπγήο, ηόζν ιηγόηεξν έλαο καζεηήο 

απνδίδεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. Όηαλ ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο – πξνζέγγηζεο είλαη κεγάινο, ηόζν 

πεξηζζόηεξε είλαη θαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε 

εζσηεξηθνύο παξάγνληεο. Αληίζηνηρα, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο 

επίηεπμεο –απνθπγήο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. πκπεξαζκαηηθά, νη καζεηέο κε 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν θαζήθνληνο – απνθπγήο, κάζεζεο- απνθπγήο αιιά θαη 
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επίηεπμεο – πξνζέγγηζεο θαη επίηεπμεο – απνθπγήο απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρίαο ηνπο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο, δειαδή ζηελ ηθαλόηεηα ή ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο.   Όζνλ αθνξά ζηε ζπγθξηζε ησλ δύν θύισλ, νη έξεπλεο έδεημαλ 

πσο ζηα θνξίηζηα όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηνπ 

θαζήθνληνο –απνθπγήο , ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. Αληίζηνηρα, όζν καγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο – απνθπγήο θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην 

ζηόρν ηεο επίηεπμεο –απνθπγήο , ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο 

επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. Γηα ηα αγόξηα, ε έξεπλα έδεημε 

πσο όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο απνθπγήο, 

ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, όζν κεγαιύηεξν πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηεο 

επίηεπμεο- πξνζέγγηζεο έρεη έλαο καζεηήο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηόζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εζσηεξηθνύο 

παξάγνληεο. Σέινο, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο 

επίηεπμεο- απνθπγήο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. πκπεξαζκαηηθά, ηα θνξίηζηα δελ δηαθέξνπλ 

από ηα αγόξηα όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηεο κάζεζεο – 

απνθπγήο θαη ηεο επίηεπμεο – απνθπγήο θαζώο θαη νη δύν νκάδεο απνδίδνπλ ηελ 

επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θαζήθνληνο – απνθπγήο γηα ηα θνξίηζηα θαη ηεο επίηεπμεο- 

πξνζέγγηζεο γηα ηα αγόξηα πνπ, όκσο, θαη πάιη, απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία ηνπο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο.   

 Γηα λα δηεξεπλεζεί ην εξώηεκα γηα ην εαλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ κε πςειή θαη ρακειή επίδνζε ζηελ αλάγλσζε, ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο 

επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν, ε έξεπλα έδεημε πσο νη 

αδύλακνη αλαγλώζηεο είλαη πεξηζζόηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξρή ηεο πξνζέγγηζεο απ’όηη νη δπλαηνί αλαγλώζηεο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ επίζεο πσο ε αηηηαθή απόδνζε ηεο 

επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο  ηεο επίηεπμεο- απνθπγήο θαζώο θαη ηεο επίηεπμεο- 

πξνζέγγηζεο ήηαλ ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ 

ζηόρνπ. 

   Όζνλ αθνξά ζηνπο ιηγόηεξν επίκνλνπο καζεηέο ή ηνπο καζεηέο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα «απνθύγνπλ» ηελ εκπινθή ηνπο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην 
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ζρνιείν, ε απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο είλαη θπξίσο ζε εζσηεξηθνύο 

παξάγνληεο όπσο γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε ηθαλόηεηαο όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο 

Butkowsky & Willows (1980) ζην άξζξν ηνπ Sideridis (2009). Σα απνηειέζκαηα 

απηά ζπλάδνπλ κε ηελ παξνύζα έξεπλα ζην όηη όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηνπ θαζήθνληνο –απνθπγή, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν κάζεζεο- απνθπγήο αιιά θαη επίηεπμεο- πξνζέγγηζεο 

ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα πην ζπγθεθξηκέλα, όζν 

κεγαιύηεξνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν θαζήθνληνο- απνθπγήο, κάζεζεο- 

απνθπγήο αιιά θαη επίηεπμεο- απνθπγήο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε αηηηαθή απόδνζε 

ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. Αιιά θαη γηα ηα αγόξηα, 

ηζρύεη ην ίδην, δειαδή, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν 

θαζήθνληνο – απνθπγήο αιιά θαη επίηεπμεο – απνθπγήο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε 

αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο.  

 Σα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ θαη αθνξνύλ ζηα θνξίηζηα όπσο 

πξναλαθέξζεθαλ, ζπλάδνπλ κε ηελ άπνςε ησλ Sideridis (2005, 2009) θαη  Miller 

(2002) ζην όηη νη καζεηέο κε ρακεινύο ζηόρνπο, απξνζπκία θαη παξαίηεζε γηα 

πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα ή κε ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε, δελ απνβάιινπλ ηηο 

πεπνηζήζεηο «καζεκέλεο αβνεζεζίαο», δειαδή κε ηελ ηδέα πσο όπνηα πξνζπάζεηα 

θαη αλ θαηαβάιινπλ είλαη κάηαηε θαζώο επίζεο πσο θαη ε λνεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα 

είλαη πνιύ ρακειή. Σα θνξίηζηα, κε κεγαιύηεξν πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηεο 

κάζεζεο – απνθπγήο, ηεο επίηεπμεο – απνθπγήο θαη ηνπ θαζήθνληνο – απνθπγήο,  

όπσο απνδείρηεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνδίδνπλ ηελ επηηπρία θαη ηελ 

απνηπρία ηνπο πεξηζζόηεξν ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη ιηγόηεξν ζε εμσηεξηθνύο 

όπσο είλαη ε ηύρε ή ε εύλνηα ηνπ δαζθάινπ.   

    Μέρξη ηώξα, νη Elliot θαη Harackiewicz (1996) θαη Sideridis (2005) 

ηζρπξίζηεθαλ πσο ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο- πξνζέγγηζεο έρεη 

ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε πξνζαξκνζκέλεο ζπκπεξηθνξέο όπσο ε πξνζπάζεηα, ε επηκνλή 

θαη ηα αθαδεκατθά θαηνξζώκαηα. Ζ παξνύζα έξεπλα έδεημε θαη εδώ ηελ ίδηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε  αξρηθά κε ην ζπλνιηθό δείγκα θαη ζηε ζπλέρεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε 

ηα αγόξηα, κε απνηέιεζκα ε αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο λα 

απνδίδεηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ ζε εζσηεξηθνύο πξάγνληεο. 

 Σν γεγνλόο όηη νη αδύλακνη αλαγλώζηεο είλαη πεξηζζόηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνη 

ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξρή ηεο πξνζέγγηζεο απ’όηη νη 
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δπλαηνί αλαγλώζηεο, πνπ απνδείρηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ άπνςε ησλ Fulk, Brigham & Lohman (1998) ζην όηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε καζεηέο κε ή ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο όζνλ αθνξά ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν αιιά ζπλάδεη κε ηελ άπνςε ησλ  Carlson, Booth, Shin & 

Cann (2002) θαη Sideridis (2005b), νη νπνίνη έδεημαλ επίζεο ρακειά επίπεδα ζηόρσλ 

κάζεζεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.   

 Σέινο, νη ζηόρνη επίηεπμεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ζε ζρέζε κε άιινπο ζε 

αληίζεζε κε ηελ απνθπγή ηεο έθζεζεο ηεο αληθαλόηεηαο. Έρνπλ ζπζρεηηζηεί ζεηηθά 

κε ζπκπεξηθνξέο όπσο ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν καζεηήο, ε επηκνλή θαη ηα 

αθαδεκατθά θαηνξζώκαηα όπσο ηζρπξίζηεθαλ νη Elliot & Harackiewicz (1996) αιιά 

θαη ν Sideridis (2005). Οη Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, & Μπόηζαο (2004) 

ηζρπξίζηεθαλ πσο έλαο καζεηήο κπνξεί λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηε γλώζε, ηελ 

επίδνζε ή θαη ηελ απνθπγή ηεο ρακειήο επίδνζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο θαλέξσζαλ πσο ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο επίηεπμεο- απνθπγήο θαη 

επίηεπμεο – πξνζέγγηζεο πξνβιέπνπλ ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο 

απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 Ζ παξνύζα έξεπλα πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν ηνπο θαη ηελ 

αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζε 

λα αλαθεξζεί πσο νη καζεηέο απηνί εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα ζηόρσλ κάζεζεο θαη 

απνδίδνπλ ηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία ηνπο ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ ηύρε θαη πεξηζζόηεξν ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο όπσο είλαη ε 

έιιεηςε ηθαλόηεηαο, πξνζπάζεηαο θαη απηνεθηίκεζεο. Δπηπιένλ, ζε ζπλάξηεζε κε 

απηό πνπ πξναλαθέξζεθε,  απνδείρηεθε πσο ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν ηεο 

επίηεπμεο - απνθπγήο θαη επίηεπμεο – πξνζέγγηζεο απνηεινύλ πξνβιεπηηθνύο  δείθηεο 

ηεο αηηηαθήο απόδνζεο ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνύζαλ λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα αιιά θαη άιια,  ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ζηόρν 

ή ηελ αηηηαθή απόδνζε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ηνπο.        
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