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 Μαθησιακές Δυσκολίες 

Στην παρούσα έρευνα θα μελετήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθησιακών δυσκολιών , των προβλημάτων συμπεριφοράς και το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις δημοτικού αλλά και του 

γυμνασίου. Δηλαδή θα ερευνηθεί το ζήτημα συνύπαρξης  των μαθησιακών δυσκολιών 

και των προβλημάτων συμπεριφοράς . Τόσο οι μαθησιακές δυσκολίες όσο και τα 

προβλήματα συμπεριφοράς είναι δυο σοβαρά προβλήματα που κλονίζουν την 

ισορροπία και την υγεία του μαθητικού κόσμου. 

Οι Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός ορισμός που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες 

στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο 

άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί 

να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές, 

αυτοέλεγχο, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 

συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους 

τέτοιες. Οι Μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις 

μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι 

πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκείς/ακατάλληλη διδασκαλία, όμως δεν είναι άμεσο 

αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων (Hammil, 1990, σελ 77). 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω ορισμό όμως, τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες (ΜΔ) δεν αντιμετωπίζουν μόνο γνωστικά και ακαδημαϊκά προβλήματα 

αλλά και δυσκολίες ψυχοκοινωνικής φύσης. Παρακάτω περιγράφονται οι δυσκολίες 

αυτές ώστε να γίνει κατανοητό το συναισθηματικό υπόβαθρο των παιδιών και εφήβων 

με ΜΔ. 

 

Ψυχοκοινωνικά προβλήματα προσαρμογής των παιδιών και εφήβων με 

μαθησιακές δυσκολίες 

 

Δυσκολίες στην ενδοπροσωπική προσαρμογή  

Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών παρουσιάζουν συγκεκριμένες μαθησιακές 

δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσκολίες στην ανάγνωση και μαθηματικές δυσκολίες και 

παρόλο της φυσιολογικής τους νοημοσύνης εμφανίζουν φτωχή σχολική παρουσία. Οι 

συγκεκριμένες αυτές δυσκολίες, επιβαρύνουν την υγιή ανάπτυξή τους, με την 
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εμφάνιση διαφόρων προβλημάτων στην συμπεριφορά τους, τα οποία έχουν αρνητική 

επιρροή στην ψυχολογική τους λειτουργία.  

Φάινεται, ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, εμφανίζουν πολλά κα 

περίπλοκα προβλήματα στην ενδοπροσωπική τους προσαρμογή. Χαρακτηριστικά 

νιώθουν υψηλό βαθμό άγχους και ανεξήγητους φόβους σε μεγαλύτερο επίπεδο από 

ότι τα τυπικά παιδιά. Οι φόβοι και το άγχος, το οποίο βιώνουν ξεκινάει συνήθως όταν 

συνειδητοποιούν τις διαφορετικές ακαδημαϊκές τους αποδόσεις που έχουν σε σχέση 

με τους συμμαθητές τους π.χ. στην ανάγνωση ενός κειμένου Greeham,(1999). 

Η έρευνα του Phillis και των συνεργατών του (1995) αποδεικνύει πως τα 

κορίτσια με μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνουν αυξημένα επίπεδα φόβου και άγχους 

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

Παρατηρήθηκε πως οι μαθήτριες έχουν συμπτώματα κατάθλιψης και πολλές 

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

ενδοπροσωπικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Σε αντίθεση με το γυναικείο φύλο, τα αγόρια με μαθησιακές δυσκολίες  το 

άγχος και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν τις εξωτερικεύουν με επιθετικές 

αντιδράσεις κυρίως στους τυπικούς συμμαθητές τους. Ενώ τα κορίτσια βιώνουν 

σιωπηλές ανησυχίες και φόβου, στα αγόρια αυξάνεται η υπερκινητικότητα και 

συνεχώς προσπαθούν να κάνουν την παρουσία τους αισθητή μέσα στην τάξη. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα ο Lewinson και οι συνεργάτες του  (1998), αναφέρουν πως η 

εκδήλωση των προβλημάτων συμπεριφοράς και οι συναισθηματικές διαταραχές 

σχετίζονται και επηρεάζονται από το φύλο όπως και από το κοινωνικό και βιολογικό 

υπόβαθρό τους. Φαίνεται λοιπόν ότι χαρακτηριστικό των κοριτσιών είναι η 

ευαισθησία, η οποία τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα στις ακαδημαϊκές τους 

αποτυχίες ενώ τα αγόρια προσπαθούν την αδυναμία τους στα μαθήματα να την 

καλύψουν με την χρήση της σωματικής τους δύναμης προς τους συμμαθητές τους. 

Σίγουρα οι ρόλοι και οι προσδοκίες της κοινωνίας που υπάρχουν, ανάλογα με το φύλο 

σχετίζονται με τα διαφορετικά επίπεδα φόβου, ανησυχιών και άγχους μεταξύ των δυο 

φύλων. 

Επιπλέον, επιβαρυντικός παράγοντας στην ψυχολογία αυτών των παιδιών 

διαδραματίζουν οι συνεχόμενες ακαδημαϊκές προσπάθειές τους, οι οποίες πολλές 

φορές είναι αποτυχημένες κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας. 

Αποτέλεσμα αυτών των δυσκολιών είναι οι μαθητές να έχουν πιο σοβαρές ανησυχίες  

και άγχος από  τους τυπικούς συνομηλίκους τους και να γίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι 
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σε κριτικές που μπορεί να γίνονται από τον δάσκαλό τους, από τους συμμαθητές τους 

αλλά ακόμα και από το οικείο περιβάλλον π.χ. οικογένεια (Nowicki, 2003). 

Φαίνεται επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πως συνήθως είναι 

αναστατωμένοι και νιώθουν ανασφαλείς και αγχωμένοι  καθώς σκέφτονται την 

μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται και αυτό τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους. 

Κυρίως έχουν ένα συνεχές άγχος για το τι πιστεύουν και ποια εικόνα έχουν οι 

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

δηλαδή αναρωτιούνται και προβληματίζονται σχετικά με την κριτική και τα σχόλια 

που γίνονται πίσω από την πλάτη τους, αλλά ακόμα και όταν είναι παρόντες οι ίδιοι 

εξαιτίας των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Σε πολλές έρευνες 

αναφέρεται, πως αυτοί οι μαθητές την ώρα που γράφουν για παράδειγμα ορθογραφία, 

έχουν την τάση να κρύβουν με το χέρι τους αυτά που γράφουν, όχι όμως για να μην 

αντιγράψουν οι συμμαθητές τους αλλά νιώθοντας ντροπή και ανασφάλεια, 

σκεφτόμενοι τα ορθογραφικά λάθη που κάνουν. Αυτό επίσης οφείλεται και στη 

χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που έχουν αυτοί οι μαθητές επειδή 

πιστεύουν πως λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση, χωρίς αξία και αδυνατώντας να συναγωνιστούν τους υπόλοιπους 

τυπικούς συμμαθητές τους (Shore & Rapport, 1998). 

Η αυτοεκτίμηση και η θετική αντίληψη για τον εαυτό τους είναι ένας βασικός 

προστατευτικός μηχανισμός ώστε τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να μπορούν να 

αντιμετωπίζουν τους φόβους τους, το άγχος, τα συναισθήματα απογοήτευσης και 

απαισιοδοξίας λόγω των χαμηλών βαθμών που παίρνουν. Όμως στην περίπτωση που 

αυτοί οι μαθητές έχουν μια πολύ αρνητική αυτοαντίληψη και κυρίως νιώθουν πως την 

ίδια εικόνα έχουν και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους γι’ αυτούς και αυτήν την 

κατάσταση και τα συναισθήματα που τους διακατέχουν, αποφασίζουν να μην τα 

αντιμετωπίσουν αλλά να τα αφήσουν μέσω της στρατηγικής απόσυρσης και 

αδιαφορίας για τα πάντα (Kauf, Alt, & Muchapman, 2002). 

Τα ενδοπροσωπικά αυτά χαρακτηριστικά φαίνεται πως έχουν επίδραση και 

στη διαπροσωπική προσαρμογή των παιδιών με ΜΔ.  

 

Δυσκολίες στη διαπροσωπική προσαρμογή 

Οι κοινωνικές δεξιότητες, καθιστούν το άτομο ικανό να ανταποκριθεί στις 

διάφορες καταστάσεις που του εμφανίζονται και να αντιμετωπίσει κάποιες δύσκολες 

και στρεσογόνες συνθήκες της ζωής του, με σωστό και μη ψυχοφθόρο τρόπο. Οι 
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κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την ισορροπημένη κοινωνική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και συμβάλλουν στην δημιουργία και 

διατήρηση υγιών κοινωνικών σχέσεων οι οποίες με τη σειρά τους είναι απαραίτητες 

για την ισορροπημένη συναισθηματική και ψυχολογική λειτουργία των ανθρώπων  

Έχει διαπιστωθεί, πως οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένα βοηθητικό στοιχείο στην 

συμπεριφορά του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες και στη λειτουργία του σε όλες τις 

πτυχές της ζωής του. Αυτές οι δεξιότητες βοηθάνε το άτομο να ανταποκριθεί σε 

σύνθετες καταστάσεις της ζωής του και να αποφύγει εσωτερικές συγκρούσεις και 

συναισθηματικές διαταραχές. Η κοινωνική επάρκεια γενικότερα βοηθάει αυτά τα 

παιδιά να έχουν μια υγιή συναισθηματική και ψυχολογική ισορροπία και σε μεγάλο 

βαθμό καθορίζει την κοινονική του προσαρμογή και το βαθμό αυτοπεποιθησής του. 

Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών υποστηρίζουν τα παραπάνω δεδομένα, δηλαδή το 

ρόλο των κοινωνικών δεξιοτήτων για τα παιδιά με μαθησιακές όμως αποδεικνύουν 

την κοινωνική ανεπάρκεια που διακατέχει αυτούς τους μαθητές (Νewcomb, 

Βukowski, & Pattee, 1993).  

Συνήθως τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ακαδημαϊκή τους 

πορεία εκδηλώνουν προβλήματα και στην διαπροσωπική τους προσαρμογή. 

Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί πως οι μαθητές με γλωσσικές διαταραχές εμφανίζουν 

σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, κυρίως επιθετικούς τρόπους συναναστροφής 

αυξημένη αντιδραστικότητα και παρορμητικότητα στις αλληλεπιδράσεις τους με τους 

συνομήλικούς τους. Η συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια που βρίσκονται στο 

σχολείο και στις αλληλεπιδράσεις με τους δασκάλους τους και τους συμμαθητές τους 

παρουσιάζουν πολλές διαφορές και ακραίες αντιδράσεις σε σχέση με τους τυπικούς 

συνομηλίκους τους. Ομολογίες δασκάλων φανερώνουν πως τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες συχνά εκδηλώνουν λεκτική είτε σωματική επιθετικότητα και προκλητικές 

συμπεριφορές απέναντί τους και απέναντι στους συμμαθητές τους, πράγμα το οποίο 

φανερώνει τις ελλειμματικές κοινωνικές δεξιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζονται τα 

συγκεκριμένα παιδιά. Χαρακτηριστικά έρευνες αποδεικνύουν πως αυτά τα παιδιά 

αδυνατούν να προσαρμοστούν με τους κανόνες και την πειθαρχία που ορίζει το 

σχολείο τους (Duncan , et al. 1999).  

Συγκεκριμένα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με τα τυπικά 

παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανεπάρκεια στην επεξεργασία των κοινωνικών 

πληροφοριών που λαμβάνουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο (Tur-kaspo  & Bryan, 

1994). Επιπλέον εξαιτίας των μειωμένων κοινωνικών δεξιοτήτων τους ανήκει στον 
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κύκλο των μη δημοφιλών ατόμων και δέχεται μεγαλύτερη απόρριψη από τη μεριά των 

συνομήλικων του και δείχνει άρνηση στο να ενταχθεί  σε παρέες παιδιών κυρίως 

τυπικών συμμαθητών (Wieder & Schneider, 2002, Stone& La Greca, 1990). Επιπλέον 

σε σύγκριση με τους τυπικούς συνομήλικους τους, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

φανερώνουν χαμηλά επίπεδα θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς (άρνηση να καλέσουν 

τον συμμαθητή σε ένα ομαδικό παιχνίδι) και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα 

προσαρμοστικότητας (adjustment) κυρίως στην εφηβική τους ηλικία (Kupermidt, Coie 

& Dodge, 1990). 

 Έχει παρατηρηθεί, πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες επειδή έχουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση, βλέπουν τους συνομηλίκους τους να πετυχαίνουν και 

εκδηλώνουν θυμό απέναντί τους. Επιπροσθέτως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι πιθανόν να εκδηλώσουν προβλήματα έντονης 

παρορμητικότητας και δυσκολίες συγκέντρωσης και διάσπασης της προσοχής την 

ώρα του μαθήματος ή κατά την εκτέλεση μιας εργασίας τους, ως συνέπεια των 

μαθησιακών τους δυσκολιών και αντίστροφα. Οι πιθανότητες να εκδηλώσουν κάποιες 

μαθησιακές διαταραχές εντείνονται με την ενδεχόμενη ύπαρξη δυσκολιών, 

υπερκινητικότητας και συγκέντρωσης των μαθητών καθώς οι δυσκολίες 

συγκέντρωσης και η υπερκινητικότητα μερικών παιδιών τους δυσκολεύουν ακόμα 

περισσότερο να μείνουν στην θέση τους και να αφοσιωθούν στις εργασίες που έχουν 

υποχρέωση να κάνουν (Brook, & Boaz, 2005). 

Επιπλέον βασικό γνώρισμα της συμπεριφοράς τους είναι η υπερκινητικότητα 

(συνεχώς κουνιούνται στην καρέκλα και κάνουν την παρουσία τους αισθητή) όπως 

και η παρορμητικότητα. Καθώς πολλές πράξεις τους και αντιδράσεις εκδηλώνονται 

χωρίς να σκεφτούν τις επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους σχολικούς 

κανόνες. Η υπερκινητικότητα αυτών των παιδιών μαζί με τις μαθησιακές δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν τους εμποδίζουν να έχουν μια συγκεντρωμένη παρακολούθηση 

και επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Καθώς η σκέψη τους συνεχώς αποπροσανατολίζεται γι’ αυτό και συνεχώς φαίνονται 

σαστισμένα στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις που τους ανατίθενται και ποτέ δεν 

μπορούν να διεκπεραιώσουν μια εργασία στον προαπαιτούμενο χρόνο. Εδώ υπάρχει 

μια μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των εσωτερικευμένων προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές όπως άγχος και ανησυχία για την ακαδημαϊκή τους 

πορεία η οποία επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο με τα προβλήματα συγκέντρωσης 
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και παρακολούθησης που έχουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Frick, et al 

1991). 

 

Σχολικός εκφοβισμός και Μαθησιακές Δυσκολίες 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στα σχολεία 

όλου του κόσμου. Είναι μια ακραία μορφή επιθετικότητας, στην οποία υπάρχει 

ανισορροπία δύναμης μεταξύ του δράστη και του θύματος, η οποία έχει επιβαρυντικές 

συνέπειες για το γενικότερο κλίμα ενός σχολείου. Ο Olwens. D (1991) ορίζει το 

σχολικό εκφοβισμό ως μια επαναλαμβανόμενη έκθεση ενός μαθητή σε αρνητικές 

ενέργειες, οι οποίες γίνονται από έναν ή περισσότερους συμμαθητές του. Οι πράξεις 

αυτές έχουν συνήθως την μορφή σωματικής ή φραστικής βίας, μη επιθυμητά 

πειράγματα, άσχημες χειρονομίες και διάδοση φημών με στόχο την απομόνωση ενός 

μαθητή από τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Ο δράστης σε μια κατάσταση σχολικού εκφοβισμού, συνήθως είναι ένας 

θυελλώδης χαρακτήρας ο οποίος κάνει συστηματική κατάχρηση της δύναμής του. 

Στην έρευνά του Nancel και των συνεργατών του (2001), οι δράστες περιγράφονται 

ως άτομα, τα οποία αντλούν ευχαρίστηση όταν με τις πράξεις τους πληγώνουν τους 

συμμαθητές τους και συνήθως δείχνουν ελάχιστη ή και καθόλου συμπόνια στα 

θύματά τους. Έχουν την συνήθεια, τις περισσότερες φορές να υπαινίσσονται ότι οι 

συμμαθητές τους προκάλεσαν και ενέργησαν με άσχημο τρόπο. Όσον αφορά τα 

θύματα ενός σχολικού εκφοβισμού είναι συνήθως άτομα με χαμηλή αυτοπεποίθηση 

και αυτοεκτίμηση. Οι μαθητές οι οποίοι έχουν περιορισμένο φιλικό κύκλο είναι 

πιθανότερο να γίνουν στόχος σχολικού εκφοβισμού. Σε αντίθεση με τους δράστες, οι 

οποίοι εξωτερικεύουν τις επιβλητικές τους τάσεις και πολλές φορές αντιμετωπίζουν 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς όπως επιθετικότητα, αντιδραστικότητα 

κ.τ.λ. 

Όπως έχει αναφέρει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν την τάση να 

εμφανίζουν προβλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις. Στην έρευνά τους ο 

Kaukiainen και οι συνεργάτες του (2002), προσπάθησαν να ερευνήσουν πως οι 

κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με μαθησιακές και ακαδημαϊκές αποτυχίες και η 

εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και για τον κοινωνικό τους περίγυρο σχετίζεται 

με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Αναφέρει πως τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες εκδηλώνουν πολλές φορές επιθετική συμπεριφορά (λεκτική – σωματική) 

απέναντι στους τυπικούς συμμαθητές τους, οι οποίοι υπερτερούν στις ακαδημαϊκές 
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επιδόσεις από τους ίδιους και γι’ αυτό είτε αποφεύγουν να συναναστρέφονται μαζί 

τους είτε έχουν άσχημες αντιδράσεις εναντίον τους, πιστεύοντας πως αυτοί 

ευθύνονται για τις δικές τους ανεπαρκείς ακαδημαϊκές επιδόσεις. Επιπλέον στην 

έρευνα της Mishna.F (1998), σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και το φαινόμενο 

του σχολικού εκφοβισμού αναφέρεται πως τα παιδιά με ακαδημαϊκές δυσκολίες 

παρουσιάζουν όπως ανέφεραν και οι υπόλοιπες έρευνες πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση 

και αυτοεκτίμηση και κυρίως εξωτερικευμένες και εσωτερικευμένες δυσκολίες. Όλα 

αυτά τα προβλήματα οδηγούν αυτά τα παιδιά να εκδηλώσουν μη αποδεκτές και 

κυρίως αντικοινωνικές συμπεριφορές (λεκτική επιθετικότητα, σωματική 

επιθετικότητα) προς τους τυπικούς κυρίως συμμαθητές τους, προκειμένου να 

τραβήξουν την προσοχή των ατόμων του κοινωνικού τους περίγυρου. Οι ενέργειες 

αυτές, ενδυναμώνουν την αυτοεκτίμησή τους καθώς επίσης τους προσφέρουν μια 

αίσθηση υπεροχής απέναντι στους τυπικούς συμμαθητές τους, η οποία αντικρούει τα 

αρνητικά συναισθήματα όπως το αίσθημα του αβοήθητου που νιώθουν εξαιτίας των 

ακαδημαϊκών τους αποτυχιών. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Kavale και Forness (1996), τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνουν πολλά προβλήματα συμπεριφοράς και κυρίως στις 

αλληλεπιδράσεις τους με τους τυπικούς συνομηλίκους τους εξαιτίας των ανεπαρκών 

κοινωνικών τους δεξιοτήτων (δυνατότητα διαλόγου, εξωτερίκευση των 

συναισθημάτων τους και των σκέψεών τους με σωστό τρόπο). Αρχικά αυτοί οι 

μαθητές δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να κατανοήσουν το είδος της κοινωνικής 

συμπεριφοράς που θα πρέπει να υιοθετούν σε διάφορες καταστάσεις. Βασικό 

χαρακτηριστικό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι οι μειωμένες 

δυνατότητες και οι ανεπαρκείς στρατηγικές που έχουν στο να λύνουν διάφορα 

προβλήματα (διαφωνίες) στις αλληλεπιδράσεις τους με τους συμμαθητές. Επιπλέον τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες υιοθετούν πολλές φορές λανθασμένα κίνητρα με 

βάση τα οποία συμπεριφέρονται και αντιδρούν, καθώς επίσης εξαιτίας των γενικό-

τερων δυσκολιών παρακολούθησης και ανάλυσης των γεγονότων που 

διαδραματίζονται γύρω τους, δυσκολεύονται να κρίνουν και να κατανοήσουν τις 

συμπεριφορές των συμμαθητών τους βγάζοντας λανθασμένα συμπεράσματα ή 

νιώθουν πως απειλούνται από τις πράξεις των άλλων παιδιών. Σ’ αυτή την έρευνα 

δόθηκε έμφαση στο ότι τα παιδιά νιώθοντας ανασφάλεια και φόβο στις γενικότερες 

συναναστροφές τους με τους άλλους μαθητές μη γνωρίζοντας άλλη στρατηγική, 

χρησιμοποιούν την επιθετικότητα ως «προστατευτικό μηχανισμό». 
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Θύμα 

Στην έρευνα του Graig W.M (1998) ,σχετικά με το φαινόμενο του «σχολικού 

εκφοβισμού» διαπιστώθηκε, πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται σε 

μεγάλο κίνδυνο να θυματοποιηθούν από τους τυπικούς συμμαθητές τους. Όπως έχει 

προηγηθεί, αυτοί οι μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς 

όπως άγχος, ανησυχίες και διάφορες φοβίες εξαιτίας των συνεχόμενων ακαδημαϊκών 

τους αποτυχιών. Στη συγκεκριμένη έρευνα ,ο Heward (2003) περιγράφει αυτά τα 

παιδιά, ως μια προσωπικότητα ήπιων τόνων, με χαμηλή αυτοεκτίμηση οδηγούμενη 

στην κοινωνική απόσυρση. Συγκεκριμένα αυτοί οι μαθητές, εκδηλώνουν αισθήματα 

ντροπής εξαιτίας των ακαδημαϊκών τους αποτυχιών με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τις 

κοινωνικές συναναστροφές με τους συμμαθητές τους, οι οποίοι υπερτερούν στις 

σχολικές τους επιδόσεις.  

Με την υιοθέτηση αυτού του λανθασμένου μοντέλου συμπεριφοράς, 

οδηγούνται στην κοινωνική απομόνωση και κλείνονται στον εαυτό τους. Με αυτόν 

τον τρόπο γίνονται εύκολος στόχος θυματοποίησης, από τους τυπικούς συμμαθητές 

τους, καθώς τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουν για την ακαδημαϊκή τους πορεία 

τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους και αδύναμους στο να υποστηρίξουν και να 

προστατέψουν τον εαυτό τους και κυρίως να αποκτήσουν έναν βασικό προστατευτικό 

μηχανισμό όπως οι φιλικές σχέσεις εντός του σχολείου (Wiener & Schneider, 2002). 

Ένας ακόμα βασικός λόγος, ο οποίος καθιστά αυτά τα παιδιά θύματα σχολικού 

εκφοβισμού, αναφέρεται στην έρευνα του Algozzine, (1997) ,η οποία εστιάζεται στη 

στιγματοποίηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με αυτή οι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν διαφορετικές σχέσεις με τα παιδιά τα οποία 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τους τυπικούς μαθητές τους. 

Συγκεκριμένα οι δάσκαλοι προσπαθώντας να βοηθήσουν τα παιδιά τα οποία έχουν 

χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις έχουν μειωμέ 

νες προσδοκίες και απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους μαθητές. Συνήθως 

τους απομακρύνουν από κάποιες δραστηριότητες εντός της τάξης, πιστεύοντας πως 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν με τον ίδιο τρόπο όπως οι συμμαθητές τους. Όμως 

προσπαθώντας οι εκπαιδευτικοί να μην φέρουν σε δύσκολη θέση τα παιδιά με 

ακαδημαϊκές δυσκολίες πυροδοτούν τις αντιδράσεις των τυπικών μαθητών, 

δημιουργώντας ένα πολύ αρνητικό κλίμα μέσα στην τάξη, καθώς οι τυπικοί μαθητές 
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εναντιώνονται στην επιείκεια που δείχνουν οι δάσκαλοι σ’ αυτά τα συγκεκριμένα 

παιδιά, οδηγούμενοι στην περιθωριοποίηση και στον χλευασμό των τελευταίων. 

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα συμπεριφοράς και τα αρνητικά 

συναισθήματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (ντροπή, φόβος, ανησυχίες, 

αρνητική αυτοεικόνα) σε συνδυασμό με τον περιορισμένο τους φιλικό κύκλο στο 

σχολείο και την ιδιαίτερη προστασία και υποστήριξή από τους εκπαιδευτικούς τους, 

οδηγούνται στη θυματοποίηση από τους τυπικούς συμμαθητές τους. 

 

Θύμα και δράστης 

Έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία 

έπεσαν θύματα σχολικού εκφοβισμού, μέσω σωματικής ή λεκτικής επιθετικότητας, 

εξωτερικεύουν πολλές φορές τη συγκεκριμένη τραυματική εμπειρία, υιοθετώντας 

παρόμοιες επιθετικές συμπεριφορές. Συνήθως αυτοί οι μαθητές διαλέγουν ως στόχο 

του σχολικού τους, τους μαθητές από τους οποίους είχαν θυματοποιηθεί στο 

παρελθόν. Στην έρευνα του Swarz (2000), αναφέρεται πως βασικό κίνητρο των 

πράξεών τους είναι η εκδίκηση των ατόμων που τους προκάλεσαν την τραυματική 

εμπειρία της θυματοποίησης και βασική κινητήρια δύναμη αυτής τους της ενέργειας 

είναι τα εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (άγχος, φοβίες, ανησυχίες) που 

αντιμετωπίζουν, τα οποία έχουν προκληθεί λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν και τα οποία έχουν επιβαρυνθεί επιπλέον εξαιτίας της θυματοποίησης 

τους από τους τυπικούς συμμαθητές του.  

Στην έρευνά του ο Swarz (2000), έδωσε έμφαση στους δυο τύπους θυμάτων 

που υπάρχουν. Συγκεκριμένα υπάρχουν τα «επιθετικά θύματα» ενός σχολικού 

εκφοβισμού και τα «παθητικά θύματα». Τα πρώτα συνήθως χαρακτηρίζονται σοβαρά 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε συνδυασμό με μαθησιακές δυσκολίες 

με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και άλλες παραβατικές 

ενέργειες, εξαιτίας ίσως της φτωχής κριτικής τους ικανότητας και της δυσκολίας τους 

να ελέγξουν και να ρυθμίσουν τον εαυτό τους. Κύρια γνωρίσματα των επιθετικών 

θυμάτων είναι οι συναισθηματικές τους διαταραχές που τους χαρακτηρίζουν σε 

συνδυασμό με την αποτυχημένη ακαδημαϊκή τους πορεία και τους προβληματικούς 

τρόπους με τους οποίους εξωτερικεύουν τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους.  

Σε αντίθεση με τα επιθετικά θύματα, τα παθητικά θύματα είναι συνήθως 

ταπεινές και υπάκουες προσωπικότητες και συνήθως εξαιτίας των μαθησιακών τους 

δυσκολιών και των ανεπαρκών κοινωνικών τους δεξιοτήτων έχουν την τάση να 
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εκδηλώνουν σε μεγάλο βαθμό καταθλιπτικά συμπτώματα και να κλείνονται ακόμα 

περισσότερο στον εαυτό τους μετά την εμπειρία της θυματοποίησής τους (Nansel et 

al, 2001). 

 
 
 Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα παρακάτω 
ερωτήματα: 
 
 
Ποια είναι η σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 
(κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια, σχολική επάρκεια, αυτοαντίληψη, 
προβλήματα συμπεριφοράς) των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και τις 
παραμέτρους του σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση και εκφοβισμός); 
Ποια είναι η σχέση του άγχους των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των 
παραμέτρων του σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση και εκφοβισμός); 
Διαφέρει στατιστικώς σημαντικά η εικόνα που παρουσιάζουν οι μαθητές με ΜΔ στο 
σχολικό εκφοβισμό ανάλογα με το φύλο τους, την τάξη και τη βαθμίδα φοίτησης; 
Ποια είναι η σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 
(κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια, σχολική επάρκεια, αυτοαντίληψη, 
προβλήματα συμπεριφοράς) των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και τις 
παραμέτρους του σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση και εκφοβισμός) για κάθε 
φύλο και για κάθε βαθμίδα; 
Ποια είναι η σχέση του άγχους των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των 
παραμέτρων του σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση και εκφοβισμός) για κάθε 
φύλο και για κάθε βαθμίδα; 
Προβλέπουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής την 
εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς ή της θυματοποίησης; 
Προβλέπει το επίπεδο άγχους την εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς ή της 
θυματοποίησης; 
 
 
 
 
 

Μεθοδολογία 
 

 
Συμμετέχοντες και διαδικασία 

 Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2009-
2010, αξιολογήθηκαν συνολικά 157 μαθητές (45 κορίτσια και 111 αγόρια), οι οποίοι 
παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές αυτοί προέρχονταν από τα Δημοτικά 
και Γυμνάσια σχολεία του Ρεθύμνου Κρήτης και συγκεκριμένα φοιτούσαν στις τάξεις 
Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν δεκατρία (13) 
κορίτσια και τριάντα (30) αγόρια της Ε’ Δημοτικού ηλικίας 7,9 (16,50), έντεκα (11) 
κορίτσια και εικοσιτέσσερα (24) αγόρια ΣΤ’ Δημοτικού, ηλικίας 11,6 ( ,58), έξι (6) 
κορίτσια και εικοσιέξι (26) αγόρια Α’ Γυμνασίου, ηλικίας 13,02 (, 95), εννέα 
κορίτσια (9) και δεκαεπτά (17) αγόρια Β’ Γυμνασίου, ηλικίας 13,96  (,72) και έξι (6) 
κορίτσια και δεκατέσσερα αγόρια (14) Γ’ Γυμνασίου ηλικίας 14,56   (,85). Οι 
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μαθητές αυτοί έρχονταν σε επαφή με τους ερευνητές εφόσον είχε δοθεί πρώτα άδεια 
από το Υπουργείο Παιδείας, εφόσον τους είχαν δώσει τη συγκατάθεση οι γονείς τους 
και εφόσον είχε γίνει γνωστό πως η διαδικασία αυτή δεν θα επηρέαζε τη σχολική 
βαθμολογία τους. Όλοι οι μαθητές είχαν δείκτη νοημοσύνης του 85, όπως 
αξιολογήθηκε μέσω της υποδοκιμασίας «Συλλογιστικές Διεργασίες» του Λογισμικού 
Ανίχνευσης των μαθησιακών Δυνατοτήτων και Αδυναμιών για τα παιδιά του 
γυμνασίου και του RANEN για τα παιδιά του δημοτικού. Οι μαθητές που 
συμμετείχαν είχαν διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών από τα Κέντρα Διάγνωσης 
Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης, ενώ τα παιδιά που δεν είχαν διάγνωση είχαν 
πιθανότητα μεγαλύτερη του 90% όπως αυτό φάνηκε από τα αποτελέσματα της 
σταθμισμένης κλίμακας Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς. 
Όσοι μαθητές δεν είχαν κάποια από τις δύο προαναφερθείσες ενδείξεις για την 
ύπαρξη των Μαθησιακών Δυσκολιών παρακολουθούσαν το τμήμα ένταξης του 
σχολείου τους ή είχαν υποδειχθεί ως μαθητές με ΜΔ από τους εκπαιδευτικούς τους. 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συγκεκριμένα οι αριθμοί των παιδιών ανά τάξη: 
 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

 

 

 

Διαδικασία 

  Προκειμένου να μελετηθεί η συνύπαρξη ή μη των μαθησιακών 

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

προβλεπτικοί παράγοντες της κατάθλιψης (άγχος και προσανατολισμός στο στόχο) 

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

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

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

Τάξη Φύλο Ν Ηλικία 

Ε’ Δημοτικού Κορίτσια   

Αγόρια     

13       

30 

10,6 (,52) 

10,32   (,35) 

ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια  

Αγόρια     

11  

24 

11,6 (,45)   

11,6 (,64) 

Α’ Γυμνασίου Κορίτσια 

Αγόρια    

6  

26 

13,2  (,78) 

13      ( 1) 

Β’ Γυμνασίου Κορίτσια 

Αγόρια   

9  

17 

14     (,52)  

14     (,82) 

Γ’ Γυμνασίου Κορίτσια 

Αγόρια    

6  

14 

15,2 (1,24) 

14,3   (,46) 
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συγκατάθεση της οικογένειας αλλά και του εκπαιδευτικού, κάθε μαθητής με 

μαθησιακές δυσκολίες, χωριστά, συμπλήρωνε τα ερωτηματολόγια που του δίνονταν. 

Αξίζει να αναφερθεί πως τα ερωτηματολόγια τους τα διάβαζε ο εξεταστής.  Ο κάθε 

μαθητής βρισκόταν μόνος του με τον εξεταστή σε μια αίθουσα που δινόταν από τη 

διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου και μετά το πέρας της αξιολόγησης γυρνούσε πίσω 

στην αίθουσα διδασκαλίας ώστε να συνεχίσει κανονικά το μάθημα του. Αρχικά, 

συμπλήρωνε μία κλίμακα για το άγχος, έπειτα μια κλίμακα προκειμένου να 

διαγνωσθεί αν πάσχει η όχι  από τη κατάθλιψη, στη συνέχεια του χορηγούνταν ένα 

σταθμισμένο τεστ ανάγνωσης για να διαπιστωθούν κάποιες δυσκολίες στην 

ανάγνωση και το εργαλείο Raven. Tέλος, εάν το παιδί φοιτούσε στο Γυμνάσιο, του 

χορηγούνταν και μια αυτοματοποιημένη σύνταξη αναφοράς (ΛΑΜΔΑ), το οποίο 

συμπληρώνεται με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όταν τελείωνε αυτή 

η διαδικασία δινόταν στο δάσκαλο του κάθε παιδιού ένα εργαλείο, το οποίο 

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

αυτό στη διαφορική διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Αξίζει να σημειωθεί 

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

 Ο εξεταστής ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένος έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί 

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

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

για τους μαθητές. Οι μαθητές ήταν ενημερωμένοι πως ανά πάσα στιγμή θα 

μπορούσαν να διακόψουν τη διαδικασία. Επομένως  όποτε το ήθελαν απλά το έλεγαν 

και η διαδικασία σταματούσε αυτόματα. 

 

Εργαλεία αξιολόγησης  

 Όπως προαναφέρθηκε, για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη έρευνα 

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

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

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

συνέχεια  μελετείται χωριστά το κάθε εργαλείο. 

 

 

 Σταθμισμένο τεστ ανάγνωσης  

 Πρόκειται για το τεστ ανάγνωσης, το οποίο χορηγήθηκε στα παιδιά της 
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συγκεκριμένης έρευνας. Δημιουργήθηκε από τους Παντελιάδου, Σιδερίδη και 

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

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

Γυμνασίου. Παράλληλα  με την αναζήτηση των αναγνωστικών δυσκολιών τους, 

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

φανερό το πού υστερούν και πού είναι ικανοί.  

 Το εργαλείο αυτό αποτελείται από δοκιμασίες που εξετάζουν: 

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

2. την ευχέρεια (Άσκηση 4) 

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

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

 Προκειμένου να εξεταστεί η αναγνωστική τους αποκωδικοποίηση, ζητείται 

από τους μαθητές να διαβάσουν μια καρτέλα με λέξεις που τους παρουσιάζονται. 

Στην πρώτη άσκηση δίνονται ψευδολέξεις, ξεκινώντας από μονοσύλλαβες και στην 

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

ντούγκα, βήτσερη, κοιγκατωρίμω, χλαιπρωντατζα κλπ. Συνολικά, στην πρώτη 

άσκηση οι μαθητές καλούνταν να διαβάσουν 40 λέξεις. Στις 5 διαδοχικές 

λανθασμένες απαντήσεις η διαδικασία διακοπτότεται.  

 Στη δεύτερη άσκηση παρουσιάζεται στους μαθητές μια καρτέλα με 

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

αλλάζω, χαρτζιλίκι, καθησυχαστικός, καλαθοσφαιρίστρια κλπ. Τα επίπεδα της 

δυσκολίας και σ' αυτή την άσκηση αυξάνονται σταδιακά. Ξεκινάει με απλές λέξεις 

και συνεχίζει με πιο σύνθετες. Στα 5 διαδοχικά λάθη, ο εξεταστής προχωράει στην 

επόμενη άσκηση. 

 Η εξέταση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης ολοκληρώνεται με την 3η 

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

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

πραγματικές λέξεις. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα: μάτι, στόμα, δολίκε. Ο 

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

μαθητής δεν αναγνωρίσει καμία πραγματική λέξη σε 3 διαδοχικές σειρές η άσκηση 

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

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

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

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

από πλάι υπήρχαν οι λέξεις λοφίο, φυτό, φύλλο και οι μαθητές έπρεπε να δώσουν ως 

απάντηση το φύλλο. Η άσκηση διακόπτεται στις 5 διαδοχικές  λανθασμένες 

απαντήσεις. 

 Σειρά έχουν οι ασκήσεις που αξιολογούν τις μορφολογικές και συντακτικές 

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

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

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

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

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

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

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

υπάρχει κανόνας διακοπής. 

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

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

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

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

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

άσκηση. 

 Τέλος, στις παρακάτω ασκήσεις αξιολογείται μόνο η αναγνωστική κατανόηση 

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

με τις λέξεις που δίνονται. Πρέπει να χρησιμοποιήσει  όλες τις λέξεις που του 

δίνονταν και μόνο αυτές. Δίνονται δηλαδή οι λέξεις: Το/ είναι/ ρολόι/ χαλασμένο. 

Πρέπει λοιπόν ο εξεταζόμενος να τις βάλει σε τέτοια σειρά ώστε να βγαίνει νόημα, 

δηλαδή το ρολόι είναι χαλασμένο. 

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

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

ο μαθητής πρέπει να αναζητήσει  ίδιες νοηματικά προτάσεις από συνολικά πέντε 

προτάσεις στη κάθε καρτέλα και μαζί με το παράδειγμα εξέτασε 5 τέτοια σύνολα. 
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Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένα τέτοιο σύνολο: 

1. Η δασκάλα μοίρασε τα βιβλία 

2. Η δασκάλα διόρθωσε τα βιβλία  

3. Τα βιβλία μοιράστηκαν από τη δασκάλα 

4. Τα βιβλία είναι καινούργια 

5. Η δασκάλα είναι αυστηρή 

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

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

σύνολα προτάσεων διακόπτεται η διαδικασία.  

 Και το τελευταίο κομμάτι της αναγνωστικής κατανόησης ζητά από το μαθητή 

να διαβάσει ένα κείμενο και μετά να απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις που 

ακολουθούσαν. Οι ερωτήσεις αυτές συνοδεύονται από κάποιες πιθανές απαντήσεις 

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

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

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

λάθη σε ένα κείμενο, προχωρά στο επόμενο.   

 

 RAVEN 

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

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

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

συμπληρώνει το κενό και με όλα αυτά να εξετάζει τη συστημική μέθοδο της λογικής 

σκέψης. Επίσης, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να επεξηγεί λέξεις, 

δημιουργώντας πολλές φορές και ορισμούς, με στόχο να εξεταστεί το επίπεδο των 

λεξιλογικών γνώσεών του. Το ηλικιακό φάσμα που εξετάζει είναι από 4 ως 12 

χρονών. Το συγκεκριμένο εργαλείο βρίσκεται υπό έκδοση από τους Σιδερίδη, Σίμο, 

Μουζάκη και Αντωνίου. 

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

το λεκτικό κομμάτι. Στο πρώτο παρουσιάζονται τρεις ομάδες εικόνων ( Set A, B, 

AB), οι οποίες αποτελούνται από δοκιμασίες συμπλήρωσης σχεδίων. Οι δοκιμασίες 
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αυτές είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Όσο προχωρά ο μαθητής τόσο και 

δυσκολεύουν και τα σχέδια. Κάθε ομάδα αποτελείται από σχέδια. Από τα σχέδια 

αυτά όμως λείπει ένα κομμάτι και καλείται κάθε φορά ο μαθητής να επιλέξει 

ανάμεσα σε έξη πιθανά κομμάτια, που βρίσκονται κάτω από το σχέδιο, ποιο το 

συμπληρώνει σωστά. Για να γίνει κατανοητή στους μαθητές αυτή η διαδικασία, 

αρχικά τους παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, ώστε να καταλάβουν το τρόπο σκέψης 

του εργαλείου. Όπως έχει φανεί, η δοκιμασία αυτή είναι αρκετά ευχάριστη στους 

συμμετέχοντες καθώς τα σχέδια έχουν έντονα χρώματα κάτι που τους ενθουσίαζε και 

ο χρόνος που διαρκούσε ήταν πολύ λίγος, περίπου 10- 15 λεπτά. 

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

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

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

φαίνεται, δεν είναι αρκετά αγαπητή στους μαθητές. Ζητείται λοιπόν από το 

συμμετέχοντα να πει στον εξεταστεί τι σημαίνει η λέξη πχ. ντομάτα και προσπαθεί να 

δώσει όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της λέξης ντομάτας ή οποιασδήποτε 

του ζητείται κάθε φορά. Σ' αυτή τη δοκιμασία ζητείται ο ορισμός  λέξεων και σε 

περίπτωση διαδοχικών λανθασμένων απαντήσεων διακόπτεται η δοκιμασία.  

 

 Δοκιμασία συλλογιστικών δοκιμασιών  

 Προκειμένου  να εξεταστεί η αναγνώριση ερεθισμάτων, η ορθογραφία, η 

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

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

χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των Πρωτόπαππα & 

Σκαλούμπακα (2008).  

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

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

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

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

διευκρινιστικές ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, σε κάθε άσκηση 

δίνεται στο μαθητή ένας στόχος και μια αιτιολόγηση με αποτέλεσμα, ο μαθητής 

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

ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, ο 

μαθητής έχει οπτική ένδειξη στο στόχο ώστε να κατανοεί άμεσα το νόημα της 

προφορικής οδηγίας.  
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 Πιο συγκεκριμένα, οι ασκήσεις, που καλείται να εκτελέσει ο μαθητής 

αφορούν στην αναγνώριση ερεθισμάτων και πιο συγκεκριμένα στην αναγνώριση 

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

γραμματική ορθογραφία, την κατανόηση κειμένων και πιο συγκεκριμένα την 

προφορική κατανόηση, τη γραπτή κατανόηση καθώς και τη μελέτη γραπτού 

κειμένου. Ακολουθούν ασκήσεις που αφορούν στην μορφοσύνταξη, με τη 

συμπλήρωση  προτάσεων και τις αναλογίες, το λεξιλόγιο, με ασκήσεις για την 

αξιολόγηση της επιλογής εικόνας και τον ορισμό λέξεων , τη μνήμη εργασίας, τη μη 

λεκτική νοητική ικανότητα με οπτικές αλληλουχίες και τη συμπλήρωση σχημάτων 

και τέλος, την αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής με την αξιολόγηση  της 

αναπαραγωγής ρυθμών. 

 Σχετικά με την αναγνώριση ερεθισμάτων, υπάρχουν τρεις προκαταρκτικές 

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

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

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

καταστείλει την αντίδραση σε οποιαδήποτε άλλη εικόνα και η τρίτη άσκηση 

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

μαθητής πρέπει να δράσει με ταχύτητα όταν εμφανίζεται μια πραγματική λέξη στην 

οθόνη και να καταστείλει την αντίδραση όταν εμφανίζεται μια ψεύτικη λέξη.  

 Οι ασκήσεις στην ορθογραφία εξετάζουν τα φωνολογικά λάθη, τα 

μορφολογικά- γραμματικά και τα λάθη ιστορικής ορθογραφίας. Η ταχύτητα των 

μαθητών δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ορθογραφική αποδοτικότητα των 

μαθητών, καθώς και για τη στρατηγική προσέγγισης των δοκιμασιών. Η αξιολόγηση 

της μορφοσυντακτικής επεξεργασίας αποδεικνύει πως η ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα 

μπορεί να σχετίζεται με αναγνωστικές δυσκολίες.  

 Οι ασκήσεις για την κατανόηση κειμένου εξετάζουν την κατανόηση του 

προφορικού λόγου με μορφή αφηγηματικού κειμένου. Η κατανόηση του κειμένου 

βασίζεται αποκλειστικά και μόνο από το ακουστικό γλωσσικό ερέθισμα. Η 

κατανόηση ελέγχεται με την επιλογή, ανάμεσα σε τέσσερις εικόνες, εκείνης, που 

ταιριάζει με το κείμενο. Επίσης, ελέγχεται με γραπτές ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών, επιτρέποντας πιο ολοκληρωμένο έλεγχο της αφομοίωσης του νοήματος 

κειμένου. Κάποιες ασκήσεις απαιτούν απομνημόνευση σημαντικών στοιχείων που 

αναφέρονται στο κείμενο, ενώ άλλες απαιτούν συνδυασμό περισσότερων στοιχείων 

από διαφορετικά σημεία του κειμένου. Οι πιο απαιτητικές ασκήσεις εξετάζουν 
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πραγματολογικά στοιχεία που απαιτούν κατανόηση όχι μόνο των λέξεων και των 

προτάσεων του κειμένου αλλά και του ρόλου τους σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο 

επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης. Παράλληλα εξετάζεται η ικανότητα του  μαθητή να 

συσχετίζει το περιεχόμενο του κειμένου με πρότερες εμπειρίες του.  

 Η γραπτή κατανόηση εξετάζεται στο ΛΑΜΔΑ με παρουσίαση γραπτού 

κειμένου προς ανάγνωση από το μαθητή, την απόσυρση του ακολούθως και την 

επιλογή εικόνων ή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις μνήμης απαιτούν 

την ανάκληση της απάντησης όπως αναφέρεται σε ένα σημείο του κειμένου. Κάποιες  

ερωτήσεις απαιτούν ευρύτερη κατανόηση αυτών που συμβαίνουν στο κείμενο καθώς 

οι απαντήσεις τους δεν περιέχονται πουθενά μέσα στο κείμενο.  

 Η αξιολόγηση της μνήμης εργασίας παρέχεται με την αναπαραγωγή 

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

εικόνας χορηγείται σε όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνει έναν εικονικό εκφωνητή ο 

οποίος εκφωνεί μια λέξη. Παράλληλα εμφανίζονται 4 εικόνες, από τις οποίες μόνο η 

μια αναπαριστά επιτυχώς την εκφωνούμενη λέξη και την οποία ο μαθητής καλείται 

να την επιλέξει. Στη δεύτερη άσκηση (ορισμοί λέξεων), ο εκφωνητής εκφωνεί ένα 

σύντομο ορισμό. Παράλληλα εμφανίζονται 4 γραπτές λέξεις, από τις οποίες μόνο η 

μια αντιστοιχεί ακριβώς στον ορισμό, ενώ οι άλλες είναι φωνολογικά, μορφολογικά ή 

νοηματικά συγγενείς.  

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

νοημοσύνη και ειδικότερα με την πρακτική νοημοσύνη. Αξιολογείται με δοκιμασίες 

που απαιτούν συνδυαστική σκέψη ή συλλογισμούς χωρίς διαμεσολάβηση της 

γλώσσας. Η πρώτη άσκηση που αφορά στις οπτικές αλληλουχίες και παρέχεται μόνο 

στα μικρότερα παιδιά, παρουσιάζει εικόνες που σχηματίζουν μια λογική ακολουθία 

ενώ η δεύτερη άσκηση για τη συμπλήρωση σχημάτων ακολουθεί το σύνηθες πρότυπο 

που βρίσκουμε στις προοδευτικές μήτρες. Τέλος, για την αντίληψη των 

χαρακτηριστικών μουσικής εξετάζεται ο βαθμός συγχρονισμού ακουστικών, 

σωματαισθητικών και κινητικών λειτουργιών, σε συνδυασμό με τη μνήμη εργασίας 

και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα με την οποία το άτομο επεξεργάζεται ταχείες 

ακολουθίες και συγχρονίζεται κινητικά με αυτές. Αξίζει βεβαίως να αναφερθεί πως 

στη συγκεκριμένη έρευνα δεν εξετάστηκε η συγκεκριμένη κλίμακα.  

 Παρακάτω παρέχεται ένα παράδειγμα αποτελεσμάτων του ΛΑΜΔΑ ενός 

μαθητή Α’ Γυμνασίου:  
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ΑΜΔΕ- Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς  

 Στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής πράξης, έγκαιρα, έγκυρα και 

αξιόπιστα, συμπληρώνεται το συγκεκριμένο εργαλείο των Παντελιάδου & Σιδερίδη 

(2008) από τους εκπαιδευτικούς, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με 

βάση τη γνώση και την παρατήρηση της ακαδημαϊκής συμπεριφοράς των μαθητών 

τους. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν κάποιες κλίμακες που τους 

δίνονται κυκλώνοντας έναν αριθμό από το 1 έως και το 9 ανάλογα με το ποιος 

αριθμός αντιπροσωπέυει κάθε φορά τον εκάστοτε μαθητή. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

εστιάζει σε συμπεριφορές που παρατηρούνται ειδικά στον πληθυσμό των 

Μαθησιακών Δυσκολιών βοηθώντας στη διαφορική διάγνωση των Μαθησιακών 

Δυσκολιών. Ο εκπαιδευτικός είναι ικανός να γνωρίζει την επίδοση και τις δεξιότητες 

κάθε μαθητή καθώς και την πρόοδο που κάνει ο μαθητής στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας στην τάξη. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να βλέπει τη συμπεριφορά του 

μαθητή σε σύγκριση με τους συμμαθητές του. Στην ειδική αγωγή, οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να προσφέρουν τις εκτιμήσεις τους σε κάθε επίπεδο εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης: ανίχνευση, διάγνωση και ένταξη στην ειδική αγωγή, σχεδιασμό 
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διδασκαλίας, αξιολόγηση ατομικής προόδου και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας 

ενός προγράμματος για μαθητές από την Γ’ Δημοτικού έως και την Γ’ Γυμνασίου.  

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

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

δεύτερη κλίμακα , την Παραγωγή Προφορικού Λόγου. Τα προβλήματα στον 

προφορικό λόγο αποτελούν σημαντικό προγνωστικό δείκτη για την εμφάνιση 

αναγνωστικών δυσκολιών. Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός καλείται να συμπληρώσει τη 

συγκεκριμένη κλίμακα, της οποίας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα 

εξής :  

Όσον αφορά την πρόσληψη προφορικού λόγου: 

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

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

3. Δυσκολεύεται να κατανοήσει η μεταφορική χρήση του λόγου.   

Όσον αφορά αντίστοιχα την παραγωγή προφορικού λόγου: 

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

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

3. Δυσκολεύεται να δώσει προφορικές οδηγίες. 

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

ανάγνωση εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια στην ανάγνωση και την 

αναγνωστική κατανόηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κλίμακας είναι 

τα εξής : 

1. Διαβάζει φωναχτά με πολύ αργό ρυθμό. 

2. Αντιμεταθέτει, αντικαθιστά, παραλείπει ή προσθέτει συλλαβές. 

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

κατανοεί όταν το ακούσει. 

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

εντοπίζονται στην ορθογραφία, στις γραφοσυμβολικές δεξιότητες και στην παραγωγή 

του γραπτού λόγου. Παραδείγματα χαρακτηριστικά για την κλίμακα αυτή : 

1. Γράφει δυσανάγνωστα. 

2. Κάνει πολλά λάθη μορφολογίας (γραμματικά). 

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

αποδέκτη. 

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

ως μια σύνθετη δεξιότητα που περιλαμβάνει γνωστικές, μεταγλωσσικές και 
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αυτορυθμίστηκες διεργασίες που αποβλέπουν στη λύση προβλημάτων. Οι 

δυσκολίες, λοιπόν, στο συλλογισμό εντοπίζονται στη μεταγλωσσική γνώση, τις 

εκτελεστικές διεργασίες, στη γνώση και εφαρμογή στρατηγικών, την επίλυση 

προβλημάτων και τέλος στα κίνητρα. Παραδείγματα είναι τα εξής : 

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

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

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

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

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

προβλημάτων, στη χρήση στρατηγικών και στην κατασκευή και ερμηνεία 

γραφημάτων. Τέτοια παραδείγματα της κλίμακας των μαθηματικών είναι τα : 

1. Δυσκολεύεται στην ανάκληση βασικών μαθηματικών δεδομένων ( 

αθροίσματα μέσα στη δεκάδα). 

2. Δυσκολεύεται στη χρήση γεωμετρικών οργάνων. 

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

καταλήγει. 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει την ύπαρξη 

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

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

αξιολογήσεων προκύπτει τόσο ένα σύνολο ανά κλίμακα, όσο και ένα συνολικό 

αποτέλεσμα για το εργαλείο.  Η εσωτερική συνοχή (Cranach alpha) ήταν 897.  

 

ΑΓΧΟΣ 

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

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

οποίο είναι αναθεώρηση του Children's Manifest Anxiety Scale (CMAS).Πρόκειται 

για ένα εργαλείο που μετρά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του 

άγχους συμπεριλαμβανομένων της ανησυχίας(worry), της 

υπερευαισθησίας(oversensitivity), της φυσιολογικής αντίδρασης (physiological 

reactivity) και των προβλημάτων συγκέντρωσης(concentration problems) σε παιδιά 

από 6-9 ετών και μάλιστα ο εξεταστής διαβάζει στα παιδιά τις προτάσεις. Σε 

μεγαλύτερα παιδιά χορηγείται σε ομάδες(group). Συνολικά περιέχει 28 ερωτήσεις και 

η εγκυρότητα των απαντήσεων ελέγχεται μέσω της κλίμακας ψεύδους που 
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εμπεριέχεται στο τεστ. Η κλίμακα ψεύδους πρόκειται για ερωτήσεις με ίδιο 

περιεχόμενο που επαναλαμβάνονται με διαφορετική διατύπωση, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η αξιοπιστία των απαντήσεων του συμμετέχοντα. . Κάποια 

χαρακτηριστικά παραδείγματα ερωτήσεων είναι τα εξής: 

•         Ανησυχώ για το τι πρόκειται να μου συμβεί στο μέλλον, 

(α)ανησυχώ πολλές φορές ,       (β) ανησυχώ μερικές φορές,           (γ) δεν ανησυχώ  

ποτέ 

•         Έχω άγχος, ανησυχίες, 

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

άγχος   

•         Ιδρώνουν οι παλάμες μου (τα χέρια μου),  

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

ποτέ 

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

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με άλλα διαγνωστικά εργαλεία του άγχους αλλά 

και αυτοαναφορές σχετικά με το άγχος (  Reynold & Richmond ,1978).Τα παιδιά 

απαντούν στις ερωτήσεις σε μια τριτοβάθμια κλίμακα. Συγκεκριμένα  

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

πράξεις τους .  

SORT OF: εάν η πρόταση είναι εν μέρει σωστή. 

ΟΧΙ: εάν η πρόταση δεν είναι σωστή 

Η εσωτερική συνοχή (Cronbach alpha)  

Κοινωνικό άγχος (alpha=.786) 

Ευαισθησία – ανησυχία  (alpha=.877) 

Άγχος (alpha=.709) 

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών τους 

χορηγήθηκε το ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Τεστ ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής)Χρυσή Χατζηχρήστου, Φωτεινή Πολυχρόνη,Ηλίας Μπεζεβέκης, 

Κωνσταντίνος Μυλωνάς. Είναι μια κλίμακα η οποία ελέγχει τις δεξιότητες και τα 

ελλείμματα στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα και την σχολική προσαρμογή, 

όπως επίσης ανιχνεύει τις δυσκολίες στην ενδοπροσωπική και διαπροσωπική 

προσαρμογή. Πιο συγκεκριμένα το τεστ μπορεί να αξιολογήσει τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά  που συνδέονται με μαθησιακές δυσκολίες και δεύτερον , να 

εντοπίσει χαρακτηριστικά του ψυχοκοινωνικού προφίλ των μαθητών με δυσκολίες 

μάθησης. Το Τεστ αποτελείται από τρεις κλίμακες, οι δυο πρώτες συμπληρώνονται 

από τον εκπαιδευτικό και αφορούν παιδία προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) και 

σχολικής (7-12 ετών)  και η Τρίτη (αυτοαναφορά) συμπληρώνεται από μαθητές  10-

12 ετών. Για την δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων ,όταν χορηγείτε το τεστ 

αυτοαναφοράς ,χορηγείται και το αντίστοιχο τεστ στους εκπαιδευτικούς τεστ για τα 

παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας περιλαμβάνει  τρεις υποκλίμακες 

ψυχοκοινωνικής επάρκειας και μία υποκλίμακα  προβλημάτων συμπεριφοράς ,όπως 

επίσης στο τεστ αυτοαναφοράς , εκτός των παραπάνω, προστίθεται και μία ακόμα 

κλίμακα αυτοαντίληψη. 

Στο τεστ ο ερωτώμενος καλείται να αξιολογήσει την συχνότητα εμφάνισης μίας 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας μια 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert ,η 

οποία εκτείνεται <<1=καθόλου….έως <<5=πάρα πολύ>>. 

Στην πρώτη υποκλίμακα αξιολογείται  η Κοινωνική επάρκεια, ερ.(Θέλει να είναι ο 

αρχηγός της παρέας, Τα πάει καλά με τα άλλα τα παιδία, Συνεργάζεται με τους 

συνομήλικους σε ομαδικές εργασίες).Η δεύτερη υποκλίμακα περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση της σχολικής επάρκειας, ερ.(Συνεχίζει να προσπαθεί ακόμα κι όταν 

δυσκολεύεται, Έχει οργάνωση στην μελέτη, Είναι επιμελής Τρίτη υποκλίμακα 

ελέγχει την συναισθηματική επάρκεια, ερ .(Ελέγχει τον θυμό του, Δείχνει το 

κατάλληλο για την περίσταση συναίσθημα, Νιώθει άσχημα όταν κάποιος είναι 

στενοχωρημένος,).Η  τέταρτη υποκλίμακα περιλαμβάνει την  αυτοαντίληψη, στην 

οποία αξιολογείται η αντίληψη του παιδιού για τις ακαδημαϊκές και σχολικές 

αποδόσεις του και γενικότερα η απεικόνισα του, ερ.(Παίρνω κάλους βαθμούς στην 

γλώσσα, Είμαι καλός/ή στα μαθηματικά, Είμαι περήφανος για πολλά πράγματα). 

Τέλος η υποκλίμακα προβλήματα συμπεριφοράς , αξιολογεί το βαθμό εμφάνισής 

αρνητικών συμπεριφορών στην ταξή,ερ.( Πειράζει τα άλλα παιδία, Είναι δειλό παιδί, 

έχει πολλούς φόβους). 
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Η εσωτερική συνοχή (Cronbach alpha)  

Ενδοπροσωπική προσαρμογή (alpha=.388) 

Προβλήματα συμπεριφοράς  (alpha=.514) 

Κοινωνική απομόνωση (alpha=.817) 

Κοινωνική ανησυχία (alpha=.786) 

Υπερευαισθησία (alpha=.877) 

 

 

 
 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
 
Προκειμένου να αξιολογηθεί το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 
(θυματοποιήση/ εκφοβισμός)  που βιώνουν οι μαθητές τους χορηγήθηκε το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, Ρeer Experiences  Questionnaire (PEQ) ,Verberg, 
Jacobs & Hershberg (1999) .Το συγκεκριμένο εργαλείο περιέχει  δύο υποκλίμακες 
(VS) Victimization of self και την (AL) Aggression in  Legitinate and Warranted. Η 
πρώτη περιέχει 10 ερωτήσεις και η δεύτερη 7. Ερ (ένα παιδί είπε ψέματα για εμένα 
στα αλλά παιδία),(ένα παιδί χτύπησε, κλώτσησε  ή έσπρωξε εμένα με ένα 
συγκεκριμένο τρόπο) ,(ένα παιδί έβρισε εμένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο). (αυτές 
τις ερωτήσεις τις βρήκα μέσα στην έρευνα). Οι μαθητές μπορούν να διαλέξουν 
ανάμεσα στις παρακάτω  απαντήσεις : Ποτέ, Μερικές φορές, Μία φορά την 
εβδομάδα, Μερικές φορές την εβδομάδα. 
 
Η εσωτερική συνοχή (Cronbach alpha) ήταν .881 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η σχέση των 

χαρακτηριστικών της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής( κοινωνική και συναισθηματική 

επάρκεια, σχολική επάρκεια, αυτοαντίληψη, προβλήματα συμπεριφοράς) των 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες  Ε ' Δημοτικού - Γ' Γυμνασίου και των 

παραμέτρων του σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση και εκφοβισμός) και εάν 

προβλέπουν τον σχολικό εκφοβισμό, όπως επίσης εάν το άγχος  των συγκεκριμένων 



 26 

μαθητών αποτελεί βασικό προβλεπτικό παράγοντα και ποια είναι η σχέση με το 

συγκεκριμένο φαινόμενο. Ακόμη βασικός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να 

ερευνηθεί εάν  διαφέρει στατιστικώς σημαντικά η εικόνα που παρουσιάζουν οι 

μαθητές με ΜΔ στο σχολικό εκφοβισμό ανάλογα με το φύλο τους, την τάξη και τη 

βαθμίδα φοίτησης και  τι σχέση  υπάρχει μεταξύ των χαρακτηριστικών της 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής (κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια, σχολική 

επάρκεια, αυτοαντίληψη, προβλήματα συμπεριφοράς) των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες και τις παραμέτρους του σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση και 

εκφοβισμός) για κάθε φύλο και για κάθε βαθμίδα ξεχωριστά. 

.  

 
 
      

 

Αποτελέσματα 

 

Προκειμένου να εξεταστεί ποια είναι η σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών 
της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής (κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια, 
σχολική επάρκεια, αυτοαντίληψη, προβλήματα συμπεριφοράς)   των μαθητών με 
Μαθησιακές Δυσκολίες και τις παραμέτρους του σχολικού εκφοβισμού 
(θυματοποίηση και εκφοβισμός) χρησιμοποιήθηκε  η γραμμική ανάλυση 
παλινδρόμησης. Ο γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών της κοινωνικής 
επάρκειας  βρέθηκε να προβλέπουν σημαντικά την θυματοποίση  όλων  των μαθητών  
που συμμετείχαν στην έρευνα. [R=.O58].F[3,120]=.028 [P]<0,05. Συγκεκριμένα από 
την επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε πως oι συναναστροφές με τους 
συνομηλίκους  βρέθηκε να είναι ο πιο σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας  της 
θυματοποίηση των μαθητών.  Επιπλέον τα αποτελέσματα της έρευνας με την χρήση   
γραμμικού συνδυασμού των μεταβλητών της σχολικής επάρκειας  βρέθηκε να μην 
προβλέπεται σημαντικά η θυματοποίση όλων των μαθητών που συμμετείχαν στην 
έρευνα. [R=.019].F].0956)=.415 [P]>0,05. Αντιθέτως   ο γραμμικός συνδυασμός των 
μεταβλητών της  προβληματικής συμπεριφοράς βρέθηκε να προβλέπουν σημαντικά 
την θυματοποίση όλων των μαθητών . (R=.095).F(7,937)=.010 P<0,05. Από την 
επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε πως η υπερκινιτικότητα/ προβλήματα 
συγκέντρωσης βρέθηκε να είναι ο πιο σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της 
θυματοποίηση των μαθητών. Τέλος προκειμένου να εξεταστεί και η σχέση μεταξύ 
της θυματοποίησης και της αυτοαντίληψης των μαθητών  με Μ.Δ χρησιμοποιήθηκε η 
γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης. Ο γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του 
της αυτοαντίληψης   βρέθηκε να μην  προβλέπει σημαντικά την θυματοποίση  των  
μαθητών όλων των τάξεων που συμμετείχαν στην έρευνα [R2  = .041].F[154] 
=1,79[p]>0.05. ]. Για την πρόβλεψη του εκφοβισμού στους μαθητές  
χρησιμοποιήθηκε η γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης.  Πιο συγκεκριμένα ο 
γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του της κοινωνική επάρκειας δεν βρέθηκε 
να προβλέπει σημαντικά τον εκφοβισμό  στους μαθητών όλων των τάξεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα [R2  = .041].F[154] =.098.[p]>0.05.Επιπλέον και ο 
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γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του της σχολικής επάρκειας δεν βρέθηκε να 
προβλέπει σημαντικά τον εκφοβισμό στους μαθητών όλων των τάξεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα [R2  = .023].F[154] =.326[p]>0.05. Ο γραμμικός 
συνδυασμός των μεταβλητών του της συναισθηματικής επάρκειας   βρέθηκε να 
προβλέπει σημαντικά τον εκφοβισμό  στους μαθητών όλων των τάξεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα [R2  = .131].F[154] =.000[p]<0.05. ].  Μάλιστα από την 
επισκόπηση των b τιμών διαπιστώθηκε ότι η μεταβλητή αυτοέλεγχος ήταν ο πιο 
σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας του εκφοβισμού των μαθητών.  Τέλος  από τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας  διαπιστώνεται πως ούτε η αυτοαντίληψης   
βρέθηκε να μην  προβλέπει σημαντικά τον εκφοβισμό  στους μαθητών όλων των 
τάξεων που συμμετείχαν στην έρευνα [R2  = .021].F[154] =0,0527[p]>0.05. ].  
Προκειμένου να εξεταστή  η σχέση του άγχους των μαθητών με Μαθησιακές 
Δυσκολίες και των παραμέτρων του σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση και 
εκφοβισμός) χρησιμοποιήθηκε επίσης η γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης.  Ο 
γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του άγχους  βρέθηκε να προβλέπουν 
σημαντικά την θυματοποίση όλων των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα. 
[R=.211].F[154]=.000 [P]<0,05.  Συγκεκριμένα από την επισκόπηση των b τιμών 
διαπιστώθηκε πως oι συναναστροφές με τους συνομηλίκους  βρέθηκε να είναι ο πιο 
σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας  της θυματοποίηση των μαθητών. Αντιθέτως  ο 
γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του άγχους  δεν βρέθηκε να προβλέπει 
σημαντικά τον εκφοβισμό  στους μαθητών όλων των τάξεων που συμμετείχαν στην 
έρευνα [R2  = .051].F[154] =.097.[p]>0.05. Παρακάτω παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 

 

  Θυματοποίηση 
Μεταβλητή Επιμέρους μεταβλητές B S.E. T df P R2 
Κοινωνική 
επάρκεια 

    154 ,028 .058 

 Ηγετική .102 .477 ,703  ,483  
 

 Συναναστροφή με 
συνομηλίκους  

.311  1,845  ,067  

 Διαπρ.επικοιν -.434  -
2,989 

 ,003  

Σχολική 
επάρκεια 

       

 Οργάνωση/  
Σχεδιασμός 

 .236 
 
 
 
 
 
 

.572 1,534 154 .127 
 
 
 

,019 

 Σχολική 
Απόδοση 
 

-.086  -,535  .594  

 Κίνητρα 
 

.052  ,337    .734  

Συναισθηματική     154 ,047 ,227a 
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Επάρκεια 
 Αυτοέλεγχος            

 
 

,202 ,202 2,406  ,017  

 Διαχείριση 
Συναισθημάτων 

,053 ,053 ,388  ,699  

 Ενσυναισθησία ,060 ,060 ,509  ,611  
 

Προβληματική 
συμπεριφορά 

    154   

 
 

Υπερκινιτικότητα            
 
 

,094 ,111 ,855  ,394 .095 

 Ενδοπροσωπική 
Προσαρμογή 

,256 ,094 2,717  ,007  

αυτοαντίληψη     154 ,179a ,041 
 Ικανότητα στην 

Γλώσσα 
,035 ,090 ,387  ,699  

 Αναποτελεσματικότητα 
 
 

-,310 ,126 -
2,461 

 ,015  

 Ικανότητα  
Μάθησης 
 
 

,020 ,142 ,139  ,890  

Άγχος 
 

     154 0.00 

 Κοινωνική 
Ανησυχία 
 
 
 
 
 

,037 ,835 ,044   ,031 

 Ανησυχία/ 
Υπεραισθησία 
 
 

-,205 ,273 -,751   ,177 

 Ψυχολογικό 
Άγχος 
 

-,210 ,270 -,777   ,321 

  
 
 
κοινωνικό 
απομόνωση 
 
 

-,651 ,721 -,904   ,072 

Εκφοβισμός 
Μεταβλητή Eπιμέρους  B S.E. T df P R2 
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Μεταβλητές 
 

Κοινωνική 
επάρκεια 

    154 .098 .041 

 
 

Ηγετική ,221 ,091 2,415  ,017  

 Συναναστροφή με 
συνομηλίκους  

-,120 ,106 -
1,136 

 ,258  

 
 

Διαπρ.επικοιν -,033 ,091 -,358  ,721  

Σχολική 
επάρκεια 

    154 ,326 .023 

 Οργάνωση/  
Σχεδιασμός 

,137 ,096 1,436  ,153  

 Σχολική 
Απόδοση 
 

-,127 ,099 -
1,279 

 ,203  

 Κίνητρα 
 

,000 ,095 -,003  ,998  

Συναισθηματική 
επάρκεια 

    153  ,361 

 Αυτοέλεγχος            
 
 

,234 ,050 4,651  ,000  

 Διαχείριση 
Συναισθημάτων 

-,122 ,082 -
1,494 

 4,651  

 
 

Ενσυναισθησία ,024 ,071 ,346  ,730  

Προβληματική 
Συμπεριφορά 

    154  ,059 

 
 

Υπερκινιτικότητα            
 
 

,194 ,070 2,760  ,006  

 Ενδοπροσωπική 
Προσαρμογή 

-,025 ,060 -,420  ,675  

   
 

  154  ,021 

 Αυτοαντίληψη 
 

Ικανότητα στην 
Γλώσσα 

,014 ,056 ,387  ,699  

 Αναποτελεσματικότητα 
 
 

-,011 ,079 -
2,461 

 ,015  

 Ικανότητα  
Μάθησης 
 
 

-,152 ,089 ,139  ,890  

Άγχος 
 

    154 0.00 ,097a 

 Κοινωνική - ,571 -  ,031  
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Ο παρακάνω πίνακας δείχνει τους μέσους όρους για κάθε μεταβλητή της 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής , σχολικού εκφοβισμού και άγχους  καθώς και την 
διαφορά μεταξύ των δύο σχολικών  βαθμίδων στις μεταβλητές αυτές. Όπως φαίνεται  
τα παιδία με Μ.Δ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ένιωθαν πιο κοινωνικά  και 
σχολικά επαρκείς  από τα παιδία της δευτεροβάθμιας ενώ στην   δευτεροβάθμια οι 
μαθητές νιώθουν στατιστικός σημαντικά πιο συναισθηματικά επαρκείς από της 

Ανησυχία 
 
 
 
 
 

1,244 2,179 

 Ανησυχία/ 
Υπεραισθησία 
 
 

,253 ,187 1,356  ,177  

 Ψυχολογικό 
Άγχος 
 

-,184 ,185 -,997  ,321  

  
 
 
κοινωνικό 
απομόνωση 
 
 

,894 ,493 1,814  ,072  
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πρωτοβάθμια. Όπως μπορούμε να δούμε η δευτεροβάθμια παρουσιάζει περισσότερα 
προβλήματα συμπεριφοράς σε σχέση  με την πρωτοβάθμια καθώς και στατιστικός 
σημαντικά περισσότερη αυτοαντίληψη .Ακόμη τα αποτελέσματα της παρούσας 
έρευνας φανερώνουν πως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει περισσότερη  
θυματοποιήση σε σχέση με την δευτεροβάθμια, στην οποία εκδηλώνεται περισσότερο 
ο εκφοβισμός. Επιπροσθέτως, οι μαθητές με ακαδημαϊκές δυσκολίες  της 
δευτεροβάθμιας νιώθουν σε μεγαλύτερο βαθμό κοινωνική ανησυχία και εκδηλώνουν 
περισσότερη ευαισθησία και διαπιστώθηκε πως εκδηλώνουν στατιστικώς  σημαντικά 
πιο πολύ ψυχολογικό άγχος. Τέλος,  στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση  τα παιδιά με 
Μ.Δ εκδηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό  κοινωνική απομόνωση. Tα αποτελέσματα 
της έρευνας εμφανίζονται αναλυτικότερα στους παρακάτω πίνακες. 
 
 
  Κοινωνική 

Επάρκεια 
Σχολική 
επάρκεια 

Συναισθηματική 
επάρκεια 

Πρόβλημα 
συμπεριφοράς 

Αυτοαντίληψη

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) 
Α  3,6791(,58956) 3,5586,(.40516) 3,3976(.59244) 3,0814,(.81526) 3,3628(,54304
Β  3,4929(553,81) 3,2894,(.45142) 3,4338(,54518) 3,1113,(.65989) 2,9781(,46328
 
 

Ανησυχία/ 
Υπερευαισθησία 
 

Ψυχολογικό 
Άγχος 

Κοινωνική 
απομόνωση 
 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ Μ.Ο(ΤΑ) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο,(Τ.Α) 
Α 2,0848,(.46687) 2,2290(.37803) 2,1962,(.51665)
Β 2,1724,(.37267) 2,2544,(.30969) 2,3606,(.43153)
 
 
 
 
 
 
  Στην παρούσα έρευνα φαίνεται πως τα παιδιά της Ε ' δημοτικού  τα οποία 
αντιμετωπίζουν σοβαρές Μ.Δ  παρουσιάζουν μεγαλύτερη κοινωνική και σχολική 
επάρκεια και αυτοαντίληψη σε σύγκριση με τα παιδιά της ΣΤ' δημοτικού, όπως 
επίσης έχουν μεγαλύτερα επίπεδα  κοινωνικής ανησυχίας και εμφανίζουν 
περισσότερα σημάδια κοινωνικής απομόνωσης  και άγχους. Αντιθέτως τα παιδιά ΣΤ' 
δημοτικού  διαπιστώθηκε ότι χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη συναισθηματική 
επάρκεια , όμως εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς και φαίνεται να 
συμμετέχουν περισσότερο σε φαινόμενα εκφοβισμού και θυματοποίησης. 
   Όσον αφορά τις τάξεις του Γυμνασίου , τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως 
τα παιδιά  με Μ.Δ της πρώτης τάξης παρουσιάζουν  μεγαλύτερη σχολική και 
κοινωνική επάρκεια σε σύγκριση με τις δύο άλλες τάξεις, όπως  επίσης εμφανίζουν 
αυξημένα επίπεδα κοινωνικού άγχους και απομόνωσης. αντιθέτως τα οι μαθητές της 
Γ ' γυμνασίου φαίνεται να  παρουσιάζουν αρκετή συναισθηματική επάρκεια και 
κοινωνική ανησυχία σε σύγκριση με τις άλλες τάξεις του γυμνασίου. Τέλος, στα 
παιδιά της Β'  γυμνασίου φαίνεται να εμφανίζεται περισσότερο τα φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισμού και θυματοποίησης σε σύγκριση με τις άλλες τάξεις. 
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    Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί   ποια είναι η σχέση 
μεταξύ των χαρακτηριστικών της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής (κοινωνική και 
συναισθηματική επάρκεια, σχολική επάρκεια, αυτοαντίληψη, προβλήματα 
συμπεριφοράς) των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και τις παραμέτρους του 
σχολικού εκφοβισμού (θυματοποίηση και εκφοβισμός) για κάθε φύλο και για κάθε 
βαθμίδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα κορίτσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με Μ.Δ όσο περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς έχουν  τόσο μεγαλώνει  ο 
κίνδυνος  θυματοποίησης τους r=,521 ,p<0.001. Επιπλέον όσο  μειωμένη κοινωνική 

  Κοινωνική 
Επάρκεια 

Σχολική 
επάρκεια 

Συναισθηματική 
επάρκεια 

Πρόβλημα 
συμπεριφοράς 

Αυτοαντίλη

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α)
Α  (,52597) (,43868) 3,3137(,61678) 2,9569(,63997) 2,9810(,409
Β  3,5017(,62805) 3,2018(,46364) 3,4763(,51816) 3,1042(,63461) 2,9860(,506
Γ  3,4507(,52401) 3,2475(,45010) 3,5729(,42660) 3,3673(,67504) 2,9638(511
  Ανησυχία/ 

Υπερευαισθησία 
 

Ψυχολογικό 
Άγχος 

Κοινωνική 
απομόνωση 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Μ.Ο(ΤΑ) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο,(Τ.Α) 
Α 
 

 2,3125 (,32650)  2,3527(,22473) 2,4146(,34775) 

Β 
 

 2,0509(,36181) 2,1800(,36742)( 2,3133(,523340 

Γ  2,1000(,39780) 2,1950 (,31867) 2,3333 (,43930) 
  Κοινωνική 

Επάρκεια 
Σχολική 
επάρκεια 

Συναισθηματική 
επάρκεια 

Πρόβλημα 
συμπεριφοράς 

Αυτοαντίλη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α)
Ε  3,7378(,57288) 3,5811(,42708) 3,3904(,62411) 3,0154(,85131) 3,4883(,585
ΣΤ  3,6031(,61061) 3,5294(,37921) 3,4069(,55791) 3,1668(,77020) 3,2005(,439
  Ανησυχία/ 

Υπερευαισθησία 
 

Ψυχολογικό 
Άγχος 

Κοινωνική 
απομόνωση 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) Μ.Ο(Τ.Α) 
Ε  2,1791(,45477) 2,2975(,40275) 2,3561(,49231) 
ΣΤ  1,9662(,46096) 2,1429(,33014) 1,9952(,48082) 
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ανησυχία εμφανίζουν τόσο αυξάνεται  ο κίνδυνος  θυματοποίησης r=-
,664,p<0.001και όσο μειώνεται η υπερευαισθησία τους τόσο αυξάνεται  ο κίνδυνος  
θυματοποίησης  r=-,606,p<0.001. ακόμη  διαπιστώθηκε πως όσο μειώνεται το 
κοινωνικό  και ψυχολογικό άγχος τους  τόσο αυξάνεται  ο κίνδυνος  θυματοποίησης 
r=-,482,p<0.05. Τέλος  όσο αυξημένη κοινωνική απομόνωση εκδηλώνουν τόσο 
αυξάνεται  ο κίνδυνος θυματοποίησης τους r=-,675,p<0.001. Σχετικά  με τα αγόρια 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα όποια αντιμετωπίζουν Μ.Δ, από τα αποτελέσματα 
διαπιστώθηκε  πως όσο μειωμένη κοινωνική r=-,276.p<0.005 και σχολική επάρκεια 
εμφανίζουν r=-,279,p<0.05  τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος θυματοποίησης τους. 
Επιπλέον όσο μειώνεται η αυτοαντίληψη τους τόσο αυξάνεται η θυματοποίηση τους   
r=-,292,p<0.05 όπως και η εκδήλωση εκφοβισμού των τυπικών συνομήλικων τους 
r=-,303,p<0.05. Επιπροσθέτως  όσο αυξάνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς τόσο 
αυξάνεται και ο εκφοβισμός  r=,292,p<0.05.  Μάλιστα φαίνεται, πως όσο λιγότερη 
κοινωνική ανησυχία εκδηλώνουν τόσο αυξάνεται η θυματοποίηση τους r=-
,444,p<0.001 και όσο μειωμένη υπερευαισθησία   r=-,387,p<0.001 και   και ο 
εκφοβισμός r=-,317,p<0.05. Όσο εκδηλώνουν αυξημένο ψυχολογικό άγχος  τόσο 
μεγαλύτερη είναι η θυματοποίηση τους r=-,325,p<0.05 και o εκφοβισμός r=-
,310,p<0.05.  Τέλος φαίνεται πως όσο αυξάνεται η κοινωνική τους απομόνωση τόσο 
αυξάνεται η θυματοποίηση τους r=-,458,p<0.00. Τα αποτελέσματα της παρούσας 
έρευνας σχετικά με τα κορίτσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  τα οποία 
αντιμετωπίζουν Μ.Δ φανερώνουν πως όσο μεγαλύτερη  συναισθηματική επάρκεια 
παρουσιάζουν τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν για θυματοποίηση από τους 
τυπικούς συμμαθητές τους r=.515 ,p<0.05 και τέλος όσον αφορά τα αγόρια της ίδιας  
βαθμίδας τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρές Μ.Δ διαπιστώθηκε πως όσο μεγαλύτερη 
σχολική επάρκεια  r=,279,p<0.05 και συναισθηματική επάρκεια εκδηλώνουν  τόσο 
αυξάνεται και ο κίνδυνος  θυματοποίησής τους ,r=,311,p<0.05. Επιπλέον όσο 
περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζουν τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος  
θυματοποίησής τους και η εκδήλωση εκφοβισμού,r=,290.p<0.05,r=,262.p<0.05.  
Μάλιστα φάνηκε πως όσο μειωμένη κοινωνική ανησυχία  εμφανίζουν και 
υπεραισθησία  εμφανίζουν  μεγαλύτερος κίνδυνος θυματοποίησής υπάρχει ,r=-
,405.p<0.001. . Όσο μειωμένη υπεραισθησία  εμφανίζουν τόσο αυξάνεται και ο 
κίνδυνος  θυματοποίησής τους ,r=-,401.p<0.001. Όσο λιγότερο ψυχολογικό άγχος και 
μειωμένη κοινωνική  απομόνωση  εκδηλώνουν τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος  
θυματοποίησής τους,r= -,320,p<0.05 r=-,392.p<0.001. Παρακάτω φαίνονται 
αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΟΡΊΤΣΙΑ 
 
 

Θυματοποίηση Εκφοβισμός Κοινωνική
επάρκεια 

Σχολική 
επάρκεια 

Συναισθηματική 
επάρκεια 

Προβλημ
συμπεριφ

εκφοβισμός .308      

Κοινωνική 
επάρκεια 

-.278 .008     
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Σχολική 
επάρκεια 

.134 -.172 .508    

Συναισθηματική 
επάρκεια 

.329 .132 .548 .560   

Προβλημα  
συμπεριφορά 

,521** ,051 -,024 ,024 ,533**  

Αυτοαντίληψη -,371 ,012 ,335 ,541** ,197 -,471* 

Κοινωνική 
ανησυχία 

-,664** -,360 ,458* ,146 -,193 -,686** 

Ανησυχία 
υπερευαισθησία 

-,606** -,085 ,198 -,065 -,272 -,773** 

Ψυχολογικό 
Άγχος 

-,482* -,110 ,236 -,004 -,345 -,774** 

Κοινωνική 
απομόνωση 

-,675** -,395 ,460* ,149 -,185 -,662** 

 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΑΓΟΡΙΑ 
 

Θυματοποίηση Εκφοβισμός Κοινωνική
επάρκεια 

Σχολική 
επάρκεια 

Συναισθηματική 
επάρκεια 

Προβλημ
συμπεριφ

εκφοβισμός ,439**      
Κοινωνική 
επάρκεια 

-,276* -,142     

Σχολική 
επάρκεια 

-,279* -,237 ,529**    

Συναισθηματική 
επάρκεια 

-,087 ,084 ,474** ,377**   

Προβλημα  
συμπεριφορά 

,194 ,292* ,109 -,076 ,463**  

Αυτοαντίληψη -,292* -,303* ,402** ,537** ,308* -,078 
Κοινωνική 
ανησυχία 

-,444** -,245 ,429** ,287* -,032 -,346* 

Ανησυχία 
υπερευαισθησία 

-,387** -,317* ,412** ,316* ,029 -,319* 

Ψυχολογικό 
Άγχος 

-,325* -,310* ,096 ,159 -,171 -,341* 

Κοινωνική 
απομόνωση 

-,458** -,205 ,382** ,247 -,038 -,297* 

      
 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

Θυματοποίηση Εκφοβισμός Κοινωνική
επάρκεια 

Σχολική 
επάρκεια 

Συναισθηματική 
επάρκεια 

Προβλ
συμπε

εκφοβισμός .442      

Κοινωνική 
επάρκεια 

,060 -,296     

Σχολική 
επάρκεια 

,232 -,212 ,705**    

Συναισθηματική ,515* ,133 ,268 ,295   
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επάρκεια 
Προβλημα  
συμπεριφορά 

,398 ,157 -,083 -,279 ,536*  

Αυτοαντίληψη ,263 -,151 ,547* ,751** ,004 -,405

Κοινωνική 
ανησυχία 

-,408 -,240 ,178 ,281 -,516* -,746**

Ανησυχία 
υπερευαισθησία 

-,345 -,137 ,005 -,050 -,692** -,549*

Ψυχολογικό 
Άγχος 

-,271 -,015 ,042 -,017 -,331 -,562**

Κοινωνική 
απομόνωση 

-,385 -,240 ,158 ,237  
-,480* 

-,713**

 
 
ΑΓΟΡΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

Θυματοποίηση Εκφοβισμός Κοινωνική
επάρκεια 

Σχολική 
επάρκεια 

Συναισθηματική 
επάρκεια 

Προβλ
συμπε

εκφοβισμός 318      

Κοινωνική 
επάρκεια 

,116 ,242     

Σχολική 
επάρκεια 

,279* ,233 ,598**    

Συναισθηματική 
επάρκεια 

,311* ,255 ,644** ,450**   

Προβλημα  
συμπεριφορά 

,290* ,262* ,503** ,333* ,684**  

Αυτοαντίληψη ,231 ,107 ,369** ,586** ,273* ,134 

Κοινωνική 
ανησυχία 

-,405** -,258 ,105 ,008 -,229 -,377**

Ανησυχία 
υπερευαισθησία 

-,401** -,086 ,045 -,051 -,305* -,291*

Ψυχολογικό 
Άγχος 

-,320* -,142 -,041 -,024 -,178 -,403**

Κοινωνική 
απομόνωση 

-,392** -,210 ,168 -,035 -,119 -,339**

 
 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
 
 Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε πως η εκδήλωση του φαινομένου του 

σχολικού εκφοβισμού των παιδιών με Μαθησιακές  Δυσκολίες της Ε' Δημοτικού- Γ' 

Γυμνασίου σχετίζεται με την εκδήλωση προβληματικής συμπεριφοράς.  Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο φάνηκε να προβλέπεται σημαντικά από τον αυτοέλεγχο τον 
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οποίων έχουν στις συναναστροφές με τους συνομηλίκους τους και με βάση την 

έρευνα του Kaukiainen (2002), τα παιδιά με Μ.Δ εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες 

στην διαπροσωπική τους προσαρμογή (μειωμένη κοινωνική επάρκεια ,σωματική 

/λεκτική βία, ), πράγμα το οποίο εξηγεί πως τα  συγκεκριμένα παιδιά καθώς 

αντιλαμβάνονται πως αδυνατούν να συναγωνιστούν τους συνομήλικους τους λόγω 

των μαθησιακών δυσκολιών οδηγούνται σε επιθετικές στάσεις απέναντί τους και 

αυτό επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο σε μαθητές με Μ.Δ, οι οποίοι αδυνατούν να 

ελέγξουν τον εαυτό τους και εμφανίζουν υψηλά επίπεδα υπερκινιτικότητας . Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα  δηλώνει πως  οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 

συνηθίζουν να μην σκέφτονται και να μην ελέγχουν τις πράξεις τους και γενικότερα 

την συμπεριφορά τους απέναντι στους συνομήλικους τους με αποτέλεσμα να 

εμπλέκονται σε φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού.  Επιπροσθέτως, στην παρούσα 

έρευνα φάνηκε πως η συναισθηματική επάρκεια των συγκεκριμένων παιδιών 

φαίνεται να προβλέπει σημαντικά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και 

θυματοποίησης . Αυτοί οι μαθητές εκδηλώνουν μειωμένη αυτοεκτίμηση και αρνητικά 

συναισθήματα για τον εαυτό τους εξαιτίας των χαμηλών ακαδημαϊκών αποδόσεών 

τους , γινόμενοι εύκολα θύματα ενός σχολικού εκφοβισμού. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας εξηγείται και στην έρευνα τoυ Wiener και  

Schneider (2003),ότι τα παιδιά με Μ.Δ, είναι ευάλωτα θύματα καθώς νιώθουν 

αδύναμοι να υποστηρίξουν τον εαυτό τους, οδηγούμενη στην κοινωνική απομόνωση 

,πράγμα το οποίο αποδεικνύεται και στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

δηλαδή φάνηκε πως το επίπεδο της κοινωνικής επάρκειας  των παιδιών με Μ.Δ 

προβλέπει σημαντικά την θυματοποίηση τους και κυρίως οι συναναστροφές με τους 

συνομηλίκους τους. Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας φανερώνουν ότι όσο 

μειωμένη κοινωνικές δεξιότητες και θετικές συμπεριφορές έχουν οι μαθητές με Μ.Δ, 

τόσο ευκολότερα γίνονται θύματα και αυτό αποδεικνύεται και σε παλαιότερη έρευνα 

του Kavale και Forness (1996),υποστηρίζοντας πως οι συγκεκριμένοι μαθητές 

εκδηλώνουν μειωμένη κοινωνική επάρκεια αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους 

τυπικούς μαθητές και εξαιτίας της ανασφάλειας που νιώθουν οδηγούνται στην 

αποφυγή δημιουργίας φιλικών σχέσεων. Το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας 

δηλώνει πως τα παιδιά με Μ.Δ επιλέγουν την κοινωνική απομόνωση και γίνονται 

εύκολα θύματα σχολικού εκφοβισμού καθώς  δεν ανήκουν σε κάποια παρέα και 

στηριζόμενοι σε παλαιότερη έρευνα του Wiener και Schneider (2002), οι φιλικές 
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σχέσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες με τους τυπικούς συνομήλικους τους 

είναι ένας βασικός προστατευτικός μηχανισμός. 

         Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε πως η κοινωνική  και σχολική επάρκεια των 

παιδιών με Μ.Δ δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού . Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δηλώνει πως οι χαμηλές ακαδημαϊκές 

αποδώσεις αυτών των μαθητών όπως και οι ελλειμματικές κοινωνικές δεξιότητες δεν 

φαίνεται να σχετίζονται με την εμπλοκή των συγκεκριμένων μαθητών στον 

εκφοβισμό των τυπικών συμμαθητών τους .Το  συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται σε 

αντίθεση με την έρευνα του Kaukiainen και των συνεργατών του (2002), με βάση την 

οποία οι ακαδημαϊκές αποτυχίες των παιδιών με Μ.Δ και οι μειωμένες κοινωνικές 

δεξιότητες οδηγούν αυτούς τους μαθητές να εκδηλώσουν επιθετικές στάσεις απέναντι 

στους τυπικούς μαθητές, εξαιτίας  του ότι οι τελευταίοι υπερτερούν στις σχολικές 

επιδώσεις. Όσον αφορά την σχέση μεταξύ  της αυτοαντίληψης των παιδιών  με 

Μαθησιακές  Δυσκολίες της Ε' Δημοτικού- Γ' Γυμνασίου και του σχολικού 

εκφοβισμού, στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας  φαίνεται πως η αυτοαντίληψη 

να μην προβλέπει σημαντικά τον εκφοβισμό και την θυματοποίηση τους. Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα σημαίνει πως η θετική ή αρνητική αντίληψη που έχουν τα 

παιδιά με Μ.Δ  για τον εαυτό τους και για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις δεν 

προβλέπει σημαντικά την συμμετοχή τους σε φαινόμενο σχολικού εκφοβισμού. Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται σε αντικρούει τα δεδομένα της έρευνας του 

Greenham (1999), στην οποία αναφέρεται πως τα παιδία με Μ.Δ εξαιτίας της 

σχολικής τους ανεπάρκειας δημιουργούν μία αρνητική αντίληψη για τον εαυτό τους, 

πράγμα το οποίο επιβαρύνει την εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών προς τους 

τυπικούς μαθητές, αντικρούοντας το αίσθημα αδυναμίας που νιώθουν. 

       Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε επιπλέον πως το άγχος των παιδιών με Μ.Δ δεν 

φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την εμπλοκή τους σε γεγονότα εκφοβισμού των 

συμμαθητών τους, ενώ φαίνεται να υπάρχει μία σημαντική σχέση ανάμεσα στο άγχος 

που νιώθουν και στην θυματοποίηση τους από τους τυπικούς συμμαθητές πράγμα το 

οποίο εξηγείται με   βάση την έρευνα του Shore και Rapport (1998), στην οποία 

αναφέρεται πως τα παιδία με Μ.Δ είναι συνήθως αναστατωμένα και νιώθουν 

υπερβολικό άγχος εξαιτίας των σχολικών αποδόσεων τους και είναι σε πιο 

μειονεκτική και ευάλωτη θέση σε σχέση με τους άλλους μαθητές και με βάση την 

έρευνα του , τα παιδιά με Μ.Δ εκδηλώνουν μία πιο ήπια και ανυπεράσπιστη 
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προσωπικότητα , αποφεύγοντας την δημιουργία φιλικών σχέσεων, γινόμενοι έτσι 

εύκολα θύματα. 

    Επιπροσθέτως, στην παρούσα έρευνα βρέθηκε να υπάρχει διαφορά στην εκδήλωση 

του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού ανάλογα με το φύλο , την βαθμίδα 

φοίτησης και την τάξη των παιδιών  με Μ.Δ. Συγκεκριμένα   φάνηκε πως στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  είναι πιο συχνή η θυματοποίηση των παιδιών με Μ.Δ σε 

σύγκριση με την Δευτεροβάθμια στην οποία συνήθως οι μαθητές με ακαδημαϊκές 

δυσκολίες έχουν την τάση να εκφοβίζουν τους τυπικούς συμμαθητές τους . Όσον 

αφορά δηλαδή τις δύο βαθμίδες, από τα αποτελέσματα φαίνεται πως οι μαθητές με 

Μ.Δ του Δημοτικού (Ε'-ΣΤ')  συνήθως πέφτουν θύματα εκφοβισμού από τους 

τυπικούς μαθητές, ενώ αργότερα γίνονται  οι ίδιοι δράστες ενός σχολικού 

εκφοβισμού. γενικότερα το συγκεκριμένο φαινόμενο σύμφωνα με τα δεδομένα της 

παρούσας έρευνας εκδηλώνεται κυρίως στην ΣΤ' Δημοτικού και στην Γ' Γυμνασίου.  

Πιο συγκεκριμένα φάνηκε από τα αποτελέσματα πως η θύματοποίηση των παιδιών με 

Μ.Δ είναι πιο έντονη στις τάξεις του Δημοτικού και του εκφοβισμού στις 

μεγαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου. 

      Επιπλέον η παρούσα έρευνα φανερώνει ,πως τα αγόρια της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  με Μ.Δ όσο μειωμένη σχολική επάρκεια και αυτοαντίληψη έχουν τόσο 

εκτίθενται σε κίνδυνο να θυματοποιηθούν από τους τυπικούς συμμαθητές τους και 

κυρίως τα αγόρια τα οποία έχουν την τάση να απομονώνονται και εκδηλώνουν 

αυξημένο κοινωνικό άγχος. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και από 

την ήδη άποψη του Wiener και Schneider (2002), οι οποίοι υποστηρίζουν πως τα 

αγόρια με Μ.Δ τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και ακαδημαϊκές αποδώσεις , 

κλείνονται στον εαυτό τους  εξαιτίας του άγχους που νιώθουν και συνήθως υιοθετούν 

μία συμπεριφορά αποφυγής δημιουργίας φιλικών σχέσεων, πράγμα το οποίο τους 

καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους και αδύναμους σε καταστάσεις θυματοποίησης. Πιο 

συγκεκριμένα το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας εξηγεί πως τα αγόρια της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Μ.Δ  νιώθουν άγχος και έχουν χαμηλή αυτοαντίληψη 

και σχολικές επιδόσεις συνήθως γίνονται πιο εύκολα θύματα σχολικού εκφοβισμού. 

Επιπλέον τα αγόρια  με Μ.Δ τα οποία εμφανίζουν προβληματική συμπεριφορά έχουν 

την τάση συμφώνα με την παρούσα έρευνα να εμπλέκονται σε φαινόμενα 

εκφοβισμού των άλλων παιδιών. Τα συγκεκριμένο αποτέλεσμα συμφωνεί και με την 

έρευνα του Lewinson (1998), στην οποία υποστηρίζεται πως τα αγόρια με Μ.Δ 

εξαιτίας του άγχους και των ανησυχιών που νιώθουν λόγω των ακαδημαϊκών τους 
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αποτυχιών τις εξωτερικεύουν με προβληματικές συμπεριφορές και με την χρήση βίας 

απέναντι στους συνομηλίκους τους. Αντιθέτως σύμφωνα με τα δεδομένα της 

παρούσας έρευνας τα κορίτσια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο περισσότερα 

προβλήματα συμπεριφοράς έχουν και όσο μειωμένη κοινωνική ανησυχία και άγχος 

εμφανίζουν τόσο είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να θυματοποιηθούν. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα δηλώνει πως τα κορίτσια όσο μεγαλύτερη αδιαφορία εκδηλώνουν για 

τον κοινωνικό τους περίγυρο και όσο περισσότερες προβληματικές τάσεις 

εμφανίζουν ,γίνονται στόχος σχολικού εκφοβισμού. 

        Όσον αφορά τα αγόρια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο αφορά τα αγόρια 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, φαίνεται πως όσο μειωμένη κοινωνική ανησυχία και άγχος εκδηλώνουν, 

τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να  θυματοποιηθούν. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα ίσως επιβεβαιώνεται αρχικά από την έρευνα των Kauf, Alt και 

Muchapma (2002), η οποία αναφέρει πως οι μαθητές με Μ.Δ , εξαιτίας των 

ακαδημαϊκών τους δυσκολιών, έχουν μία πολύ άσχημη εικόνα για τον εαυτό τους  και 

για να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά συναισθήματα τους επιλέγουν την κοινωνική 

απομόνωση, απάθεια και αδιαφορία, πράγμα το οποίο τους καθιστά ευάλωτους να 

θυματοπιηθούν. 

          Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα έχουν την 

δυνατότητα να πληροφορήσουν αρκετά την εκπαιδευτική κοινότητα  σχετικά με την 

εικόνα των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και να γίνει γνωστό πως στις 

περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν με άλλες  δυσκολίες και προβλήματα για τα 

οποία είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση από την κοινότητα μέσω  

συγκεκριμένων και κατάλληλων τεχνικών  διαχειρίσεις των συναισθημάτων και 

συμπεριφορών που απορρέουν από την συνειδητοποίηση των  Μαθησιακών 

Δυσκολιών από τα παιδιά. Μάλιστα  τα δεδομένα που προέκυψαν θα  μπορούσαν να 

αποτελέσουν θεμέλιο  για παρεμβατικά προγράμματα τα οποία θα εφαρμόζονταν από 

τους εκπαιδευτικούς με στόχο την αποφυγή των παιδιών με  Μαθησιακές Δυσκολίες 

από φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού.      
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