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ΔΙΑΓΧΓΗ
Σν ζρνιείν απνηειεί κία ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ησλ ζύγρξνλσλ δπηηθν-επξσπατθώλ θνηλσληώλ. Σα
παηδηά θαινύληαη λα αθήζνπλ ζρεηηθά λσξίο ην παηρλίδη θαη ηελ αλέκειε δσή ώζηε λα θνηηήζνπλ ζην
ζρνιείν. Βέβαηα, ε ζρνιηθή δσή δελ είλαη γηα όια ηα παηδηά εύθνιε, επράξηζηε θαη απξνβιεκάηηζηε,
θαζώο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο αλαδεηθλύνληαη, αλάκεζα ζε άιια, δύν
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή θαη ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ησλ
παηδηώλ, ν ρνιηθόο Δθθνβηζκόο θαη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Μάιηζηα, όηαλ απηά ηα δύν
πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη ηαπηόρξνλα, νη επηδξάζεηο ηνπο δξνπλ πξνζζεηηθά κε απνηέιεζκα λα
απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα βηώζνπλ απηά ηα παηδηά θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα
θαη λα επεξεαζηεί ε Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή (Hugh-Jones & Smith, 1999).
Ο όξνο Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη
γεληθόηεξε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ζε έλα ζύλνιν δεμηνηήησλ
ή ειιεηκκάησλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνσζνύλ ή λα δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν θαη
ζηελ νηθνγέλεηα. Οη δπλαηόηεηεο θαη νη δπζθνιίεο απηέο κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ηνκείο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο, όπσο ε Κνηλσληθή Δπάξθεηα, ε ρνιηθή Δπάξθεηα, ε
πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα, ε Απηναληίιεςε θαη ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο (Υαηδερξήζηνπ θαη
ζπλ., 2008).
Παξά ην γεγνλόο όηη νη ελήιηθεο έρνπλ ηελ ηάζε λα εμηδαληθεύνπλ ηελ παηδηθή ειηθία σο κηα
πεξίνδν αζσόηεηαο θαη αλεκειηάο, ζρεδόλ θάζε παηδί βηώλεη έζησ θαη πεξηζηαζηαθά θάπνηα κνξθή
ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ (Bollmer, Harris & Milich, 2005). Ο ρνιηθόο
Δθθνβηζκόο αλαθέξεηαη ζηελ ζπλεηδεηή πξόθιεζε βιάβεο, κε θπζηθά θαη δηαπξνζσπηθά κέζα
(Kumpulainen, 1999β) θαη απνηειεί κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο όπνπ ππάξρεη αληζνξξνπία
δύλακεο αλάκεζα ζηνλ ζύηε θαη ζην ζύκα (Besag, 1989). Σν θαηλόκελν απηό ζπρλά εθιακβάλεηαη σο
θπζηνινγηθό θνκκάηη ησλ παηδηθώλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, όκσο νη πνιπάξηζκεο έξεπλεο πνπ έρνπλ
γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό έρνπλ αλαδείμεη ηνλ αξλεηηθό αληίθηππν ηεο Θπκαηνπνίεζεο
ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ. Ο ρνιηθόο εθθνβηζκόο έρεη ζπζρεηηζηεί κε
δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, απμεκέλν αξηζκό απνπζηώλ, ρακειή αθαδεκατθή επίδνζε,
ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ρακειή απηνεθηίκεζε. Mάιηζηα, νη δπζθνιίεο απηέο επεξεάδνπλ ην
άηνκν ζεκαληηθά, αθόκα θαη ζηελ κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ηνπ (Rigby, 2008).
Καζώο ζήκεξα νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο Θπκαηνπνίεζεο έρνπλ γίλεη θαιύηεξα θαηαλνεηέο,
ην επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ έρεη ζηξαθεί πεξηζζόηεξν ζηηο νκάδεο παηδηώλ πνπ απνηεινύλ «νκάδεο
πςεινύ θηλδύλνπ» γηα Θπκαηνπνίεζε, όπσο ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Storch θαη ζπλ.,
2004α, β).
Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνηεινύλ κία γεληθή θαηεγνξία δηαηαξαρώλ ζηελ νπνία
εληάζζνληαη ηα παηδηά πνπ δπζθνιεύνληαη θαη δείρλνπλ λα κελ έρνπλ επαξθείο ηθαλόηεηεο γηα ηηο
ζρνιηθέο απαηηήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ πνπ

4

αλαγλσξίδνληαη όηη εκθαλίδνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ελώ ζρεδόλ ν θαζέλαο καο έρεη εκπεηξία από
παηδηά πνπ δπζθνιεύνληαη λα κάζνπλ, παξόιν πνπ πξνζπαζνύλ ηόζν ηα ίδηα όζν θαη ην πεξηβάιινλ
ηνπο. Σα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζεσξνύληαη «νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ», θαζώο νη
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπλππάξρνπλ ζπλήζσο κε εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά θαη πξνζσπηθά
πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπλερίδνληαη θαη κεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αηόκνπ (Πνιπρξόλε,
Υαηδερξήζηνπ & Μπίκπνπ, 2006). Οη αλεπάξθεηεο ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ
θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην ζρνιείν, ζπλήζσο δελ πεξλνύλ
απαξαηήξεηεο από ην άηνκν πνπ ηηο βηώλεη θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (McNulti, 2003. Νηθνιόπνπινο, 2007. Orestein, 2000) θαη ζε πξνβιήκαηα ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή (Υαηδερξήζηνπ, Πνιπρξόλε, Μπεδεβέγθεο & Μπισλάο, 2008).
Παξά ην γεγνλόο όηη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο
κειέηεο δηεζλώο, νη έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη θπξίσο ζην γλσζηηθό ππόβαζξν ησλ παηδηώλ, ζηελ
αηηηνινγία ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε. Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ
ζρέζε ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ κε ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή είλαη πεξηνξηζκέλεο, θπξίσο
ιόγσ κεζνδνινγηθώλ πξνβιεκάησλ (Γόηθνπ-Απιηδνπ, 2002. Hatzichristou & Hopf, 1993. Riddick,
1996). ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ινηπόλ, ζεσξήζεθε ζθόπηκν λα εμεηαζηεί ε
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηαπηόρξνλα
ζπκαηνπνηνύληαη.
Ζ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή δελ είλαη ε ίδηα
γηα όια ηα παηδηά, θαζώο θάπνηα παηδηά είλαη πην αλζεθηηθά από άιια (Terranova, 2009). Σα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ελόο παηδηνύ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπ
ζηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο, όπσο ν ρνιηθόο Δθθνβηζκόο ή νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο,
επεξεάδνληαο έηζη θαη ηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπ Πξνζαξκνγή (Kerig & Wenar, 2008). Έλα ηέηνην
ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ ε επίδξαζή ηνπ ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή δελ έρεη
κειεηεζεί είλαη ν Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηναμηνινγήζεσλ (Judge, Locke & Durham, 1997). Ο
Κ.Μ.Α. έρεη δηεξεπλεζεί θπξίσο ζην πεδίν ηεο νξγαλσηηθήο ςπρνινγίαο θαη έρεη βξεζεί όηη ηα άηνκα
πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειό Κ.Μ.Α. αμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο κε ζεηηθό ηξόπν ζπζηεκαηηθά ζε
κία πνηθηιία θαηαζηάζεσλ, βιέπνπλ ηνλ εαπηό ηνπο σο ηθαλό θαη άμην θαη ζεσξνύλ όηη έρνπλ ηνλ
έιεγρν ηεο δσήο ηνπο (Judge, Van Vianen & De Pater, 2004). Παξάιιεια, ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο
πνπ έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Κ.Μ.Α.
(απηνεθηίκεζε, απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα, απνδόζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν θαη Νεπξσηηζκόο) θαη ηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή. Έλαλ αθόκα ζηόρν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ινηπόλ, απνηέιεζε ην λα
κειεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ Κ.Μ.Α. ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ ζπκάησλ ηνπ ρνιηθνύ
Δθθνβηζκνύ πνπ έρνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, αθνύ ε αλάδεημε
κηαο ηέηνηαο επίδξαζεο ζα δώζεη κία «λέα νπηηθή» γηα ηελ εξκελεία θαη αληηκεηώπηζε ησλ δύν απηώλ
πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή θαη ηελ «απεξίζπαζηε» αλάπηπμε
ησλ παηδηώλ.
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλαθεηαθή έξεπλα
ζε έλα δείγκα παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ θνηηνύζαλ ζε Γεκνηηθά ζρνιεία θαη Γπκλάζηα
ηνπ Ρεζύκλνπ. Ζ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εξσηεκαηνιόγηα
απηναλαθνξάο, πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηνπο εμεηαζηέο θαη αθνξνύζαλ ηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό θαη ηνλ
Κεληξηθό Μεραληζκό Απηναμηνινγήζεσλ. Σν θαηά πόζν ηα παηδηά είραλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο,
θαζνξίζηεθε από ηηο εθηηκήζεηο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Μεηά
ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ από ηα 156 παηδηά πνπ αμηνινγήζεθαλ, έγηλε ζηαηηζηηθή αλάιπζή ηνπο
κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 17,0.
ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ παξαηίζεληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εξεπλεηηθά
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, αλαιύεηαη ε
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ αλαιύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Αλαιπηηθόηεξα, ζην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ Θπκάησλ ηνπ εθθνβηζκνύ
θαη επηζεκαίλνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή απηώλ ησλ
παηδηώλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αγρνγόλα θύζε ηεο Θπκαηνπνίεζεο θαη ζηελ έλλνηα ηεο
ηξσηόηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθόηεηαο. ην δεύηεξν θεθάιαην, εηζάγεηαη ε κεηαβιεηή ηνπ Κεληξηθνύ
Μεραληζκνύ Απηναμηνινγήζεσλ θαη εμεηάδεηαη ν ξόινο ηεο ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή θαη
ηελ Θπκαηνπνίεζε. ην ηξίην θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αλαδεηθλύεηαη ην όηη ηα παηδηά
κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνηεινύλ «νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ» γηα Θπκαηνπνίεζε θαη εμεηάδνληαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ απηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ Κ.Μ.Α.. ην ηέηαξην θεθάιαην,
δηαηππώλνληαη νη ζηόρνη ηεο έξεπλαο θαη παξαηίζεηαη νη ππνζέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εμέηαζε
ηεο βηβιηνγξαθίαο. ην πέκπην θεθάιαην αλαιύεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ελώ ζην έθην
θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο δηαηππώλνληαη
ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ελώ ζην
παξάξηεκα κπνξεί θαλείο λα βξεη ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα παηδηά.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ.
ΥΟΛΙΚΟ ΔΚΦΟΒΙΜΟ ΚΑΙ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ.
Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ όξν «ρνιηθόο Δθθνβηζκόο» (bullying), ν νπνίνο
αλαθέξεηαη ζε αξλεηηθέο πξάμεηο, όπσο ρηππήκαηα, βξηζηέο, απεηιέο, ζεμνπαιηθά ππνλννύκελα, αιιά
αθόκε θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ καζεηηθή θαζεκεξηλόηεηα, όπσο ην
πείξαγκα θαη ν αζηετζκόο (Πνύιηνο, 2007). Σν απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα θαηλόκελα ρνιηθνύ
Δθθνβηζκνύ πεγάδεη από ην όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα απηέο νη γλώξηκεο κνξθέο επηζεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο έρνπλ γίλεη νινέλα θαη εληνλόηεξεο, κε αξλεηηθό αληίθηππν ζε θνηλσληθό, αθαδεκατθό
θαη ςπρνινγηθό επίπεδν (Rigby, 2008).
1.1. Πξνζδηνξηζκόο ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ.
Έλαο θνηλά απνδεθηόο νξηζκόο ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ ζα κπνξνύζε λα είλαη ν παξαθάησ. Ο
ρνιηθόο Δθθνβηζκόο απνηειεί κηα ζπλήζσο επαλαιακβαλόκελε κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε
νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επηζπκία θάπνηνπ λα πιεγώζεη θάπνηνλ άιιν, κία αληζνξξνπία δύλακεο
αλάκεζα ζηνλ επηηηζέκελν θαη ην ζύκα θαη κηα άδηθε ρξήζε απηήο ηεο δύλακεο πνπ δίλεη κηα πξνθαλή
αίζζεζε επραξίζηεζεο ζηνλ επηηηζέκελν θαη κηα αίζζεζε θαηαπίεζεο ζην ζύκα (Nansel θαη ζπλ.,
2001. Rigby, 2008).
Ο εθθνβηζκόο κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθόο (ρηππήκαηα, θισηζηέο), ιεθηηθόο (βξηζηέο, δεκόζηνο
ριεπαζκόο, δηάδνζε θεκώλ) ή λα εθθξάδεηαη κε κε-ιεθηηθή γιώζζα ηνπ ζώκαηνο (επίκνλν
θνίηαγκα), κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε έκκεζνπο ηξόπνπο θαη λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθόο (απνθιεηζκόο
αηόκνπ, ηξνκνθξαηία, ληξόπηαζκα), ζεμνπαιηθόο, ξαηζηζηηθόο ή λα νθείιεηαη ζε ζσκαηηθή αλαπεξία.
Οη αξλεηηθέο απηέο πξάμεηο εθθνβηζκνύ ζπρλά ζπλππάξρνπλ θαη ζπάληα ηηο ζπλαληάκε κεκνλσκέλεο.
Αθόκα, κπνξνύκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνλ εθθνβηζκό αλάινγα κε ην αλ νη δξάζηεο ή ηα ζύκαηα
είλαη άηνκα ή νκάδεο (Rigby, 2008).
1.2. Έθηαζε Φαηλνκέλσλ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ.
ύκθσλα κε ηα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πεξίπνπ 3 ζηα 10 παηδηά εκπιέθνληαη ζην
θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ, ελώ ζηελ Διιάδα ε ζπρλόηεηα απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ είλαη πνιιέο
θνξέο κεγαιύηεξε από όηη ζε άιιεο ρώξεο (Rigby, 2008).
ύκθσλα κε κηα έξεπλα ησλ Kochenderfer θαη Ladd (1996), ην 20,5% ηνπ δείγκαηόο πνπ
κειεηήζεθε είραλ επαλεηιεκκέλα πέζεη ζύκαηα εθθνβηζκνύ (Ν=200, 105 αγόξηα θαη 95 θνξίηζηα,
κέζνο όξνο ειηθίαο 5,5 έηε). Οη Griffin θαη Gross (2003), βξήθαλ όηη 73% ηνπ δείγκαηόο ηνπο,
έπεζαλ ζύκαηα εθθνβηζκνύ, έζησ θαη κηα θνξά ζην ζρνιείν ζηηο ειηθίεο 11-14 εηώλ. Δληππσζηαθό
ήηαλ ην εύξεκα ηεο έξεπλαο ηνπ Atlas, Rona θαη Pepler (1998), όηη ε Θπκαηνπνίεζε από ηνπο
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ζπλνκειίθνπο ζπκβαίλεη κε ζπρλόηεηα 2,4 πεξηζηαηηθώλ ηελ ώξα. Ο Rigby (1997α) ζε κηα έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο, βξήθε όηη ζηα αγόξηα έλα πνζνζηό 50,2% είραλ
ζπκαηνπνηεζεί ζην ζρνιείν, ελώ ην πνζνζηό απηό ζηα θνξίηζηα ήηαλ 42,1%. Θα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί όηη γηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπκάησλ, ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ ηνπο δελ
ζπλέβαηλαλ ζπρλά, όκσο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό παηδηώλ (22,9% ησλ αγνξηώλ θαη 16% ησλ
θνξηηζηώλ) εθθνβίδνληαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα (Rigby, 1997α). ε κηα έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, νη Υνπλδνπκάδε θαη Παηεξάθε (2001), βξήθαλ όηη έλα πνζνζηό
14,7% ησλ παηδηώλ πνπ κειέηεζαλ είραλ ζπκαηνπνηεζεί κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα. ε
κία αλαζθόπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό, νη Carney θαη Merrell
(2001) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπρλόηεηα ηνπ ρνιηθνύ εθθνβηζκνύ είλαη ζηαζεξή
δηαπνιηηηζκηθά θαη όηη απηή θαίλεηαη λα απμάλεηαη ηόζν ζηηο Ζ.Π.Α, όζν θαη ζε παγθόζκην επίπεδν.
1.3. Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή.
Πξηλ επεθηαζνύκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ επηπηώζεσλ ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ πνπ ζπκαηνπνηνύληαη, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ
έλλνηα ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο, θαζώο θαη ην πεξηερόκελν ησλ ππνδηαζηάζεσλ πνπ ηελ
ζπλζέηνπλ.
Ο όξνο Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη
γεληθόηεξε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Έλα ζύλνιν δεμηνηήησλ ή
ειιεηκκάησλ είλαη δπλαηόλ λα πξνσζνύλ ή λα δπζρεξαίλνπλ ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ηνπ
παηδηνύ ζην ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Οη δπλαηόηεηεο θαη νη δπζθνιίεο απηέο κπνξνύλ λα
εληνπηζηνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο, όπσο ε Κνηλσληθή
Δπάξθεηα, ε ρνιηθή Δπάξθεηα, ε πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα, ε Απηναληίιεςε θαη ηα Πξνβιήκαηα
πκπεξηθνξάο. (Υαηδερξήζηνπ θαη ζπλ., 2008)
Ζ έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Δπάξθεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θνηλσληθά απνδεθηή
θαη ιεηηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθώλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη
γηα ηελ επξύηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ. Ζ ρνιηθή Δπάξθεηα αλαθέξεηαη ζε έλα
ζύλνιν δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν. Αλάκεζα ζε
απηέο ηηο δεμηόηεηεο βξίζθνληαη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηα θίλεηξα ηνπ αηόκνπ θαη ε ηθαλόηεηα
απηνξξύζκηζεο. Με ηνλ όξν πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα αλαθεξόκαζηε ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα
αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αηόκσλ ηνπ
πεξηβάιινληόο ηνπ, θαζώο θαη ζηελ ηθαλόηεηα λα ξπζκίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ
δηάζεζε θαη λα αληηκεησπίδεη ην ζηξεο (Υαηδερξήζηνπ θαη ζπλ., 2008). Ζ Απηναληίιεςε δηαζέηεη
πνιπδηάζηαηε δνκή θαη αθνξά ην πώο αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηνλ εαπηό ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο
ηεο δσήο ηνπ (Byrne, 1986. Harter, 1982). εκαληηθέο πιεπξέο ηεο απηναληίιεςεο ησλ παηδηώλ είλαη
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ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε, δειαδή, ε απηναμηνιόγεζε ζρεηηθά κε ηηο ηθαλόηεηεο γηα επαξθή
επίδνζε ζην ζρνιείν, θαη ε γεληθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ. Σέινο, ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο αθνξνύλ
ηελ ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ
ελδνπξνζσπηθή πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζε ζπκπεξηθνξέο όπσο, άγρνο, απόζπξζε, θόβνη,
κειαγρνιία, ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο. Ζ δηαπξνζσπηθή πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζε ζπκπεξηθνξέο,
όπσο ε αληηδξαζηηθή ή ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. (Υαηδερξήζηνπ θαη ζπλ., 2008)
1.4. Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή θαη Θπκαηνπνίεζε.
Σα απνηειέζκαηα πιεζώξαο εξεπλώλ έρνπλ επηζεκάλεη ηηο βιαπηηθέο επηπηώζεηο ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ πνπ ζπκαηνπνηνύληαη (Nansel θαη ζπλ., 2001).

1.4.1.

Κνηλσληθή Δπάξθεηα Θπκάησλ Δθθνβηζκνύ.

Αλαθνξηθά κε ηελ Κνηλσληθή ηνπο Δπάξθεηα, ηα ζύκαηα ηνπ εθθνβηζκνύ δελ είλαη ηδηαίηεξα
δεκνθηιή, είλαη ζπλήζσο απνκνλσκέλα άηνκα, ρσξίο θίινπο θαη πνιιέο θνξέο πεξηθξνλεκέλα (Eslea
θαη ζπλ., 2003. Rigby, 2008). ε κηα έξεπλα ησλ Rigby, Cox θαη Black (1997), ηα παηδηά πνπ είραλ
ζπκαηνπνηεζεί ήηαλ κε ζεκαληηθή δηαθνξά ιηγόηεξν ζπλεξγάζηκα από ηα ππόινηπα. Παξάιιεια, ηα
ζπκαηνπνηεκέλα παηδηά έρνπλ κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ιίγνπο θίινπο, είλαη κε δηεθδηθεηηθά,
κε ρακειή επηβνιή, δελ δηαθξίλνληαη από απηνθπξηαξρία, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα
απνθηήζνπλ θαηλνύξγηνπο θίινπο, ραξαθηεξίδνληαη από πςειόηεξν ηνπ κέζνπ όξνπ επίπεδν
εμάξηεζεο θαη είλαη πην επάισηα από ηα ππόινηπα παηδηά (Perren & Alsaker, 2006. Rigby, 2008.
Schwartz, Dodge & Coie, 1993). Οη Storch, Masia-Warner θαη Brassard (2003) παξαηήξεζαλ όηη ηα
παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνύληαη απνθεύγνπλ επηιεθηηθά ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Απηό έρεη σο
απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Storch θαη
ζπλ., 2004α, β). Έξεπλεο κε ελήιηθεο ηόληζαλ ηηο καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο ηνπ ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ θαη επεζήκαλαλ ηα ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο
(Tritt & Duncan, 1997), ηηο θησρέο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Hugh-Jones & Smith, 1999) θαη ηελ δπζθνιία
όζσλ είραλ δερζεί εθθνβηζκό ζην ζρνιείν λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο κε ην αληίζεην θύιν (Gilmartin,
1987).

1.4.2.

ρνιηθή Δπάξθεηα Θπκάησλ Δθθνβηζκνύ.

Σα παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν αηζζάλνληαη κηα απνζηξνθή γηα ην ζρνιηθό
πεξηβάιινλ (Rigby, 2008). πρλά αλαθέξνπλ όηη δελ ηνπο αξέζεη ην ζρνιείν θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα
απνπζηάδνπλ ζπρλά (Colvin, Tobin, Beard, Hagan & Sprague, 1998. Kochenderfer & Ladd, 1996). Σα
θίλεηξά ηνπο ζπρλά είλαη ρακειά θαη νη βαζκνί ηνπο ρεηξνηεξεύνπλ (Clarke & Kiselica, 1997.
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Duncan, 1999). ύκθσλα κε ηνλ Rigby (1997α) ηα παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνύληαη ζπρλόηεξα ζην
ζρνιείν (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα), ζεκεηώλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξεο απνπζίεο. Μάιηζηα,
όζν πην ζνβαξή είλαη ε Θπκαηνπνίεζε ηνπ παηδηνύ ηόζν απμάλνληαη νη απνπζίεο από ην ζρνιείν
(Rigby, 1997α). Οη Kochenderfer θαη Ladd (1996) βξήθαλ όηη ηα παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνύληαη έρνπλ
ηελ ηάζε λα γίλνληαη πην κνλαρηθά θαη λα απνθεύγνπλ λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν. Αθόκα, ν Schwartz
(2000) βξήθε όηη νη δάζθαινη αμηνινγνύλ ρακειόηεξα ηελ ζπλνιηθή αθαδεκατθή ηθαλόηεηα ησλ
παηδηώλ πνπ ζπκαηνπνηνύληαη (ζπγθεθξηκέλα ησλ παηδηώλ πνπ αληηδξνύλ επηζεηηθά ζηνλ εθθνβηζκό
ηνπο).

1.4.3.

πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα Θπκάησλ Δθθνβηζκνύ.

Πιεζώξα εξεπλώλ δείρλεη όηη ηα ζπκαηνπνηεκέλα παηδηά βιέπνπλ ηνλ εαπηό ηνπο σο ιηγόηεξν
επηπρηζκέλν (Boulton & Underwood, 1992. Forero, McLellan, Rissel & Bauman, 1999. Rigby & Slee,
1993). Γελ είλαη ιίγεο νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο βξέζεθε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε Θπκαηνπνίεζε θαη ηα
ζπκπηώκαηα άγρνπο (Hawker & Boulton, 2000. Salmon, Jones & Smith, 1998). Ζ γεληθόηεξε ςπρηθή
εμάληιεζε ησλ ζπκάησλ έρεη απνθαιπθζεί ζε κηα πιεζώξα εξεπλώλ. Ο Borg (1998) βξήθε όηη ηα
παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο σο ζύκαηα εθθνβηζκνύ, αηζζάλνληαη ζπκό, εθδηθεηηθόηεηα
θαη απηνιύπεζε. Αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Rigby (1998) ζηελ
Απζηξαιία, ζε έλα δείγκα 713 καζεηώλ ειηθίαο 13-16 εηώλ, ζηελ νπνία βξέζεθε όηη ηα παηδηά πνπ
ζπκαηνπνηνύληαη ζπρλά έρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο από ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο λα
εκθαλίδνπλ ςπρηθή δπζθνξία.

1.4.4.

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο Θπκάησλ Δθθνβηζκνύ.

ύκθσλα κε ηνπο Carney θαη Merrell (2001), ηα ζύκαηα ηνπ εθθνβηζκνύ κπνξνύλ
δηαρσξηζηνύλ ζε παζεηηθά θαη ζε πξνθιεηηθά ζύκαηα, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ αληηδξνύλ απέλαληη
ζην γεγνλόο. Σα παζεηηθά ζύκαηα δελ ρξεζηκνπνηνύλ επηζεηηθέο αληηδξάζεηο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα
απνζύξνληαη θαη ζπρλά λα θιαίλε όηαλ δέρνληαη επίζεζε από άιινπο. Σα παηδηά απηά πεξηγξάθνληαη
σο αγρώδε, αλαζθαιή, ήζπρα, επαίζζεηα θαη πξνζεθηηθά, ελώ εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά
πξνβιεκάησλ εζσηεξίθεπζεο, πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ ελδνπξνζσπηθή ηνπο πξνζαξκνγή
(Carney & Merrell, 2001).
Από ηελ άιιε κεξηά, θάπνηα παηδηά πνπ εθθνβίδνληαη αληηδξνύλ κε επηζεηηθό ηξόπν,
εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο εμσηεξίθεπζεο θαη ζπρλά εθθνβίδνπλ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο άιια παηδηά.
Ζ ζπκπεξηθνξά απηώλ ησλ παηδηώλ έρεη πνιιέο νκνηόηεηεο κε απηήλ παηδηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
δηαηαξαρέο ππεξθηλεηηθόηεηαο- παξνξκεηηθόηεηαο, όπσο παξαβίαζε ησλ θνηλσληθώλ θαλόλσλ
ζπκπεξηθνξάο, κε ην λα δηαθόπηνπλ ζπδεηήζεηο ή λα κελ πεξηκέλνπλ ηελ ζεηξά ηνπο ζε νκαδηθέο
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δξαζηεξηόηεηεο (Carney & Merrell, 2001. Haynie θαη ζπλ., 2001. Schwartz, 2000. Toblin, Schwartz,
Hopmeyer Gorman & Abou-ezzeddine, 2005).

1.4.5.

Απηναληίιεςε Θπκάησλ Δθθνβηζκνύ.

Οη Hawker θαη Boulton (2000) βξήθαλ όηη ηα ζύκαηα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ έρνπλ
ρακειόηεξε απηνεθηίκεζε. Οη Rigby θαη Slee (1993) βξήθαλ όηη ε Θπκαηνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ
ρακειή απηνεθηίκεζε αλεμάξηεηα από άιινπο παξάγνληεο, όπσο ην λα κελ είλαη θνηλσληθά ηα παηδηά
πνπ ζπκαηνπνηνύληαη. ρεηηθή κε ηελ απηνεθηίκεζε ήηαλ θαη κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν
Rigby (1997β), ζε 25273 Απζηξαινύο καζεηέο, ζηελ νπνία δηεξεπλήζεθε ην πώο έλησζαλ κε ηνλ
εαπηό ηνπο νη καζεηέο κεηά από θάπνην πεξηζηαηηθό ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Βξέζεθε όηη έλα πνζνζηό
40% ησλ καζεηώλ έλησζε ρεηξόηεξα γηα ηνλ εαπηό ηνπ, νη κηζνί έλησζαλ πεξίπνπ ην ίδην, ελώ έλα
κηθξό πνζνζηό έλησζε θαιύηεξα.

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ν Rigby ήηαλ όηη ε

απηνεθηίκεζε κεηώζεθε πεξηζζόηεξν ζηα παηδηά πνπ βίσζαλ ζπρλόηεξν εθθνβηζκό θαη όηη θάπνηα
παηδηά είλαη πην επαίζζεηα από άιια.
ρεηηθά ρακειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο ή απηαμίαο ζε παηδηά δηαθόξσλ ειηθηώλ πνπ
ζπκαηνπνηνύληαη έρνπλ δηαπηζησζεί ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζρνιεία ηεο Αγγιίαο, ηεο
Ηξιαλδίαο, ησλ Ζ.Π.Α θαη ηεο Απζηξαιίαο (Boulton & Smith, 1994. Callaghan & Joseph, 1995. Egan
θαη Perry, 1998. Mynard & Joseph, 1997. O’ Moore & Kirkham, 2001. Rigby & Cox, 1996). Οη O’
Moore θαη Kirkham (2001) επεζήκαλαλ όηη όζν ζπρλόηεξε είλαη ε Θπκαηνπνίεζε, ηόζν ρακειόηεξε
είλαη ε ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε. Ο Nansel θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001) πξνηείλνπλ όηη απηνί πνπ
ζπκαηνπνηνύληαη βιέπνπλ απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά σο απόδεημε αλεπάξθεηάο θαη αλαμηόηεηαο θαη
εζσηεξηθεύνπλ απηέο ηηο αληηιήςεηο, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο.
1.5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ρέζε Θπκαηνπνίεζεο-Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο.

1.5.1.

Ηιηθία θαη Φύιν.

Οη ζπλέπεηεο ηεο Θπκαηνπνίεζεο ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή επεξεάδνληαη από ηελ
ειηθία θαη ην θύιν ησλ παηδηώλ (Rigby, 2008). Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ππάξρεη ε ηάζε κείσζεο ηνπ
εθθνβηζκνύ θαη ηεο Θπκαηνπνίεζεο, θαζώο απμάλεηαη ε ειηθία (Rigby, 2008). Οη Eslea θαη Rees
(2001) βξήθαλ όηη ην «θνξύθσκα» ζηνλ εθθνβηζκό θαη ηε Θπκαηνπνίεζε, είλαη θπξίσο αλάκεζα ζηηο
ειηθίεο ησλ 11 κε 14 εηώλ. Οη Sourander, Helstela, Heleniu θαη Piha (2001), δηαπίζησζαλ όηη ην
πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ ζπκαηνπνηνύληαλ από 18% ζηελ ειηθία ησλ 8, έπεζε ζην 9% ζηελ ειηθία
ησλ 16. Οη Pelegrini θαη Long (2002) ζε κία δηαρξνληθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ βξήθαλ όηη ε
Θπκαηνπνίεζε απμαλόηαλ θαηά ηελ κεηάβαζε ησλ παηδηώλ από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην θαη όηη
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ζηελ ζπλέρεηα κεησλόηαλ σο απνηέιεζκα ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο ζην λέν
πεξηβάιινλ.
Όζνλ αθνξά ην θύιν, ηα αγόξηα εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο εθθνβηζκνύ πην ζπρλά από ηα
θνξίηζηα θαη ε πην ζπρλή κνξθή εθθνβηζκνύ ζην ζρνιείν είλαη ε ιεθηηθή θαθνπνίεζε (Rigby &
Bagshaw, 2001). Ο εθθνβηζκόο ζπκβαίλεη ζπλήζσο αλάκεζα ζε νκάδεο ηνπ ίδηνπ θύινπ, αλ θαη ηα
αγόξηα είλαη πην πηζαλό λα εθθνβίζνπλ ηα θνξίηζηα απ’ όηη ην αληίζηξνθν (Rigby, 2008). Σα αγόξηα
εκπιέθνληαη ζπρλόηεξα ζε πεξηζηαηηθά άκεζνπ εθθνβηζκνύ (ζσκαηηθή βία), ελώ ηα θνξίηζηα
έκκεζνπ (απνθιεηζκόο από ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο) (Crick & Grotpeter, 1995. Lagerspetz,
Bjorkqvist & Peltonen, 1988. Rigby, 2008).
ύκθσλα κε ηνλ Rigby (1997α) ην 19% ησλ αγνξηώλ θαη ην 25% ησλ θνξηηζηώλ πνπ
ζπκαηνπνηνύληαη ζπρλά, κέλνπλ ζην ζπίηη εμαηηίαο ηνπ εθθνβηζκνύ ζεκεηώλνληαο απνπζίεο από ην
ζρνιείν. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνύληαη ιηγόηεξν ζπρλά είλαη 4% γηα ηα
αγόξηα θαη 12% γηα ηα θνξίηζηα. Ο Borg (1998) βξήθε όηη ηα θνξίηζηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εαπηό
ηνπο σο ζύκαηα εθθνβηζκνύ, αηζζάλνληαη απηνιύπεζε ζπρλόηεξα από ηα αγόξηα. ύκθσλα κε ηνλ
Rigby (1997β), όηαλ ε Θπκαηνπνίεζε είλαη ζπρλή, έλα πνζνζηό 50% ησλ αγνξηώλ θαη έλα πνζνζηό
60% ησλ θνξηηζηώλ ληώζνπλ ρεηξόηεξα γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Αθόκα, ν Rigby (1998) παξαηήξεζε όηη ηα
θνξίηζηα πνπ ζπκαηνπνηνύληαη ζπρλά έρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο από ηνπο ππόινηπνπο
καζεηέο λα εκθαλίδνπλ ςπρηθή δπζθνξία. Ζ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ θνξηηζηώλ θαίλεηαη λα
επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν θαη ηα θνξίηζηα ληώζνπλ πεξηζζόηεξν ζιηκκέλα, παξά ζπκσκέλα από ηελ
Θπκαηνπνίεζή ηνπο (Rigby, 1998).

1.5.2.

νβαξόηεηα ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ.

Σα παηδηά πνπ ππέζηεζαλ θαη’ επαλάιεςε ζσκαηηθό ή ςπρνινγηθό εθθνβηζκό έρνπλ ζε
πςειόηεξα πνζνζηά αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή. Φαίλεηαη,
δειαδή, όηη δελ πξνθαιείηαη ην ίδην αίζζεκα άγρνπο θαη αβνεζεζίαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη όηη ε
έληαζε θαη ε ζνβαξόηεηα ηνπ εθθνβηζκνύ πνηθίιεη.
Μεξηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζρεηηθά κε ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ εθθνβηζκνύ είλαη ε
ζπρλόηεηα επαλάιεςεο ησλ εθθνβηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εθδειώλεηαη
απηή ε ζπκπεξηθνξά θαη ε θύζε ηνπ εθθνβηζκνύ (Rigby, 2008). Αλαθνξηθά κε ηελ ζπρλόηεηα ηνπ
ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, ηα παηδηά πνπ εθθνβίδνληαη ζπρλόηεξα ππνθέξνπλ εληνλόηεξα από έιιεηςε
απηνεθηίκεζεο θαη βηώλνπλ εληνλόηεξα αηζζήκαηα ιύπεο θαη ζπκνύ (Rigby, 1997β). Αθόκα, ν
θαζεκεξηλόο εθθνβηζκόο είλαη ζπαληόηεξνο από ηνλ πεξηζηαζηαθό εθθνβηζκό. ε ζρέζε κε ην
ρξνληθό δηάζηεκα εθδήισζεο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, ν καθξνρξόληνο εθθνβηζκόο είλαη ιηγόηεξν
ζπρλόο από ηνλ βξαρπρξόλην. Παξόια απηά, ππάξρνπλ παηδηά πνπ βηώλνπλ ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ ηνπο ρξόλσλ (Rigby, 2008). Ζ θύζε ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
από ηελ άιιε κεξηά κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ

12

ζπκάησλ. Μία πξνθαλήο ππόζεζε είλαη όηη ν ζσκαηηθόο εθθνβηζκόο ζα έρεη ζνβαξόηεξεο ζπλέπεηεο
ζπγθξηηηθά κε ηνλ ιεθηηθό ή έκκεζν εθθνβηζκό, ηδηαίηεξα γηα ηα αγόξηα. Όηαλ, όκσο, νη Rigby θαη
Bagshaw (2001) έιεγμαλ απηήλ ηελ ππόζεζε βξήθαλ όηη ηόζν ηα θνξίηζηα, όζν θαη ηα αγόξηα,
πιεγώλνληαη πεξηζζόηεξν από έκκεζεο ή ζρεζηαθέο κνξθέο εθθνβηζκνύ.
Ο εθθνβηζκόο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί
ζε ρακειήο έληαζεο εθθνβηζκό, εθθνβηζκό ελδηάκεζνπ επηπέδνπ θαη δξηκύ εθθνβηζκό. Ο ρακειήο
έληαζεο εθθνβηζκόο είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή εθθνβηζκνύ θαη κπνξεί λα είλαη απεξίζθεπηα
πεηξάγκαηα, βξηζηέο θαη πεξηζηαζηαθόο απνθιεηζκόο. Ο εθθνβηζκόο κεζαίαο έληαζεο απνηειείηαη από
κνξθέο παξελόριεζεο πνπ επαλαιακβάλνληαη γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν
θαη κπνξεί λα είλαη ζθιεξά πεηξάγκαηα, ζπλερήο απνθιεηζκόο, απεηιέο θαη ήπηα ζσκαηηθή
θαθνπνίεζε. Σέινο, ν δξηκύο εθθνβηζκόο ζπκβαίλεη ζπζηεκαηηθά γηα κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν θαη
πεξηιακβάλεη ζνβαξέο ζσκαηηθέο επηζέζεηο ή/θαη ζρεδόλ νινθιεξσηηθό απνθιεηζκό από ηελ νκάδα.
(Rigby, 2008)
Θα πξέπεη ζε απηό ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε όηη ε ζνβαξόηεηα ηνπ εθθνβηζκνύ δηαθέξεη
αλάινγα κε ην άηνκν θαη ηελ θαηάζηαζε. πρλά, ν έκκεζνο εθθνβηζκόο (ζρεζηαθόο εθθνβηζκόο)
επηθέξεη πςειό βαζκό ςπρηθήο αλαζηάησζεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ζσκαηηθό εθθνβηζκό θαη ζπλήζσο νη
δηάθνξεο κνξθέο εθθνβηζκνύ ζπλππάξρνπλ, ελώ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ην πιαίζην θαη ε
ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζην γεγνλόο ην ζύκα. Πνιιέο θνξέο, κάιηζηα, θάπνηνο κπνξεί λα αλαζηαησζεί
ή λα πιεγσζεί όρη κόλν από απηά πνπ ζπκβαίλνπλ, αιιά θαη από απηά πνπ πηζαλόλ ζα ζπκβνύλ.
(Rigby, 2008)

1.5.3.

Αγρνγόλα θύζε Θπκαηνπνίεζεο.

ύκθσλα κε ηνλ Rigby (2008), ε θαθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ζπλερή
εθθνβηζκό ζρεηίδεηαη κε ηελ έληνλα αγρνγόλα θύζε ηεο Θπκαηνπνίεζεο από ηνπο ζπλνκειίθνπο. Ο
Cox (1987) ππνζηεξίδεη όηη ην άγρνο πξνθύπηεη όηαλ ην άηνκν βηώλεη κία αζπκκεηξία αλάκεζα ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο. ύκθσλα κε ηελ
ζεσξία γηα ην ζηξεο ησλ Lazarus θαη Folkman (1984), νη αγρνγόλνη παξάγνληεο (stressors) απνηεινύλ
γεγνλόηα πνπ ζεσξνύληαη επηθίλδπλα ή πνπ μεπεξλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο θάπνηνπ λα αληαπνθξηζεί. Σα
παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνύληαη αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δπζθνιεύνληαη λα
αληαπνθξηζνύλ, θαζώο ν ρξόλνο ηεο επίζεζεο είλαη άγλσζηνο θαη ε θύζε ηνπ εθθνβηζκνύ ζπρλά
ακθίζεκε. Δπίζεο, ηα ζύκαηα ηνπ εθθνβηζκνύ ηαπεηλώλνληαη από ηελ απνηπρία ηνπο λα
αληαπνθξηζνύλ, αηζζάλνληαη όηη είλαη πνιύ δύζθνιν λα μεθύγνπλ, βιέπνπλ ζπρλά ηηο ζηξαηεγηθέο
πνπ αθνινπζνύλ γηα λα μεθύγνπλ λα απνηπγράλνπλ, ζεσξνύλ ηελ θαηάζηαζε σο κε ειέγμηκε θαη
απνκνλώλνληαη. (Rigby, 2008)
Οη Francis θαη Jones (1994), ζε κηα έξεπλα κε 11535 παηδηά ειηθίαο 13-15 εηώλ, βξήθαλ όηη ην
25% από απηνύο αηζζάλνληαλ ηξόκν αλαθνξηθά κε ην ελδερόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ. Σα
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ζπκαηνπνηεκέλα παηδηά ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Sharp (1995), αλέθεξαλ όηη
έλησζαλ επεξέζηζηα, λεπξηθά θαη παληθόβιεηα, έπεηηα από επεηζόδηα εθθνβηζκνύ. Μάιηζηα, ην
επεηζόδην ηνπ εθθνβηζκνύ επαλεξρόηαλ ζηε κλήκε αξθεηώλ από απηά ηα παηδηά (32%), ελώ έλα
πνζνζηό 29% αληηκεηώπηδε δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο. Σα ζπκαηνπνηεκέλα παηδηά βηώλνπλ έλα
ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθό γεγνλόο, πνπ ηνπο δεκηνπξγεί άγρνο, δπζηπρία θαη θαηαβαξαζξώλεη ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπο (Rigby, 2008). Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο όηη νη αγρνγόλνη
παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ όια ηα παηδηά ην ίδην θαη όηη θάπνηα παηδηά αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζε
απηνύο, ειαρηζηνπνηώληαο ηηο αξλεηηθέο ηνπο επηδξάζεηο (Terranova, 2009).

1.5.4.

Σξσηόηεηα θαη Αλζεθηηθόηεηα.

Από όζα έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ηώξα θαίλεηαη όηη ν εθθνβηζκόο δελ έρεη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο
ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή όισλ ησλ παηδηώλ. ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε ηηο
έλλνηεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο, ηεο ηξσηόηεηαο, ηεο αλζεθηηθόηεηαο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ
κεραληζκώλ. Χο επηθηλδπλόηεηα νξίδεηαη νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ή ζπκβάλ πνπ απμάλεη ηελ
πηζαλόηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο (Kerig & Wenar, 2008). ηελ ζπγθεθξηκέλε,
ινηπόλ, πεξίπησζε ν ρνιηθόο Δθθνβηζκόο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθδειώλεηαη θαη ηελ
ζνβαξόηεηά ηνπ, απνηειεί έλαλ παξάγνληα επηθηλδπλόηεηαο. Από ηελ άιιε κεξηά, ε ηξσηόηεηα
αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο πνπ εληείλνπλ ηελ αληίδξαζε ζηνλ θίλδπλν, κε ηελ έλλνηα όηη
αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο, απμάλνληαο ηηο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο
πξνβιεκάησλ. Γύν ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηξσηόηεηαο είλαη ην θύιν θαη ε ηδηνζπγθξαζία (Kerig &
Wenar, 2008). Αλαθνξηθά κε ηνλ εθθνβηζκό, έρνπκε επηζεκάλεη ήδε θάπνηεο από ηηο δηαθνξέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θύιν, όπσο γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλόο όηη ε Φπρoθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ
θνξηηζηώλ επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν από ηνλ εθθνβηζκό ζπγθξηηηθά κε απηήλ ησλ αγνξηώλ θαη ην όηη
ηα αγόξηα ζπκκεηέρνπλ ζπρλόηεξα ζηα επεηζόδηα εθθνβηζκνύ. Από ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ νη
πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο θαη ε έλλνηα ηεο αλζεθηηθόηεηαο. Ζ ύπαξμε θάπνησλ πξνζηαηεπηηθώλ
κεραληζκώλ θαζηζηνύλ θάπνηα παηδηά πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά ζηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο.
Σέηνηνπ είδνπο πξνζηαηεπηηθνί κεραληζκνί είλαη ε ςπρνζύλζεζε ηνπ αηόκνπ, ε απηνεθηίκεζε θαη ε
αίζζεζε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο (Kerig & Wenar, 2008).
Οη ζπλέπεηεο ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαίλεηαη λα
απνηειεί

ζπλάξηεζε

ηεο

ζνβαξόηεηαο

ηνπ

εθθνβηζκνύ

(επηθηλδπλόηεηα),

ηξσηόηεηαο/αλζεθηηθόηεηαο ηνπ θάζε παηδηνύ θαη ησλ επηκέξνπο πξνζηαηεπηηθώλ παξαγόλησλ.
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ηεο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ.
Ο ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΔΧΝ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΗΝ
ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΘΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ.
Σν επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ έρεη εζηηάζεη ζηελ
αλαδήηεζε ησλ παξαγόλησλ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ εθδήισζή ηνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε
απνζθνπεί ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζηελ δηακόξθσζε ησλ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ
γηα ηελ κείσζε ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ επηδήκησλ ζπλεπεηώλ ηνπ γηα ηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή (Rigby, 2008). Με βάζε ηα όζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ έλλνηα ηεο
ηξσηόηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθόηεηαο θαη κε δεδνκέλν όηη ν ρνιηθόο Δθθνβηζκόο δελ επεξεάδεη όια ηα
παηδηά κε ηνλ ίδην ηξόπν, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη θάπνηνη πξνζηαηεπηηθνί κεραληζκνί επηδξνύλ
ζε απηήλ ηε ζρέζε.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ηδηνζπγθξαζία θαη ε ςπρνζύλζεζε ηνπ αηόκνπ, δειαδή ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπ ζηνπο
παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο. Έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο έξεπλαο γηα ηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό έρεη
αθηεξσζεί ζηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζύκαηνο
(Rigby, 2008). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηα επεηζόδηα
εθθνβηζκνύ, όκσο, έρνπλ κειεηεζεί πεξηζζόηεξν σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην λα είλαη θαλείο
δξάζηεο ή ζύκα ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ (Rigby, 2008) θαη όρη από ηελ άπνςε ηνπ λα δξα ε
πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ σο πξνζηαηεπηηθόο κεραληζκόο ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή.
2.1. Ση είλαη ν Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηναμηνινγήζεσλ.
Έλαο παξάγνληαο-ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ δελ έρεη δηεξεπλεζεί θαη πηζαλόλ
λα επεξεάδεη ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εθθνβηζκό θαη ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή είλαη ν
Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηναμηνινγήζεσλ (Core Self-Evaluations) (Judge, Locke & Durham, 1997).
Ο Κ.Μ.Α. ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο ην νπνίν απνηειείηαη από ηέζζεξα
επηκέξνπο

ραξαθηεξηζηηθά,

ηελ

απηνεθηίκεζε

(self-esteem),

ηελ

γεληθεπκέλε

απηό-

απνηειεζκαηηθόηεηα (generalized self-efficacy), ηηο απνδόζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν (locus of control)
θαη ηνλ λεπξσηηζκό (neuroticism). Ζ απηνεθηίκεζε (self-esteem) αλαθέξεηαη ζηελ αμία πνπ
ελαπνζέηνπκε ζηνλ εαπηό καο σο άηνκν (Harter, 1990). Ζ γεληθεπκέλε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα
(generalized self-efficacy) αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε πνπ θάλεη ην άηνκν ζρεηηθά κε ην πόζν θαιά
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (Locke, McClear & Knight, 1996). Οη απνδόζεηο
πνπ θάλεη ην άηνκν (locus of control) αθνξνύλ ην ηη πηζηεύεη ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ησλ γεγνλόησλ ηεο
δσήο ηνπ. Δζσηεξηθέο απνδόζεηο (internal locus of control) θάλνπλ νη άλζξσπνη πνπ ζεσξνύλ όηη ηα
γεγνλόηα απνηεινύλ απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, όηη έρνπλ, δειαδή, ηνλ έιεγρν ησλ
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γεγνλόησλ (Rotter, 1966). Σέινο, ν λεπξσηηζκόο (neuroticism) αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ηνπ αηόκνπ λα
εζηηάδεη ζηηο αξλεηηθέο πιεπξέο ησλ πξαγκάησλ θαη ζηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο
(Judge, Van Vianen & De Pater, 2004).
ύκθσλα κε ηνπο Judge θαη ζπλ. (2004) ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειό Κ.Μ.Α.
αμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο κε ζεηηθό ηξόπν ζπζηεκαηηθά ζε κία πνηθηιία θαηαζηάζεσλ, βιέπνπλ ηνλ
εαπηό ηνπο σο ηθαλό θαη άμην θαη ζεσξνύλ όηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. Ο Κ.Μ.Α έρεη βξεζεί
όηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ δσή θαη ηελ επηπρία ηνπ αηόκνπ (Judge, Erez, Bono
& Thoresen, 2003. Piccolo, Judge, Takahashi, Watanabe, & Locke, 2005).
Ο Κ.Μ.Α. έρεη δηεξεπλεζεί θπξίσο ζην πεδίν ηεο νξγαλσηηθήο ςπρνινγίαο (Judge, Erez &
Bono, 1998. Judge θαη ζπλ., 2004) θαη δελ έρνπλ γίλεη έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηνλ Κ.Μ.Α. ζηνλ
ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπώο, δελ ππάξρεη βηβιηνγξαθία πνπ λα ζπλδέεη ηνλ Κ.Μ.Α. είηε κε ηνλ
ρνιηθό Δθθνβηζκό, είηε κε ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ. Σα επηκέξνπο, όκσο,
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Κ.Μ.Α. έρνπλ απαζρνιήζεη αξθεηέο θνξέο ηνπο εξεπλεηέο πνπ
αζρνινύληαη κε ηελ δηαρείξηζε ζηξεζνγόλσλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή, όπσο είλαη ε Θπκαηνπνίεζε ελόο παηδηνύ ζην ζρνιείν.
2.2. Απηνεθηίκεζε.
Ζ απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή ζεηηθή ή αξλεηηθή απηό-αμηνιόγεζε πνπ θάλεη ην
άηνκν ζε δηάθνξνπο ξόινπο θαη ηνκείο ηεο δσήο ηνπ (Markus & Nurius, 1986). ύκθσλα κε ηνπο
Ginsburg, La Greca θαη Silverman (1998) ε απηνεθηίκεζε απνηειεί έλαλ κεραληζκό κέζσ ηνπ νπνίνπ
νη άλζξσπνη ρεηξίδνληαη ην άγρνο. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζθέθηνληαη ζεηηθά γηα ηνλ εαπηό
ηνπο, αθόκα θαη λα ππεξεθηηκνύλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, θαζώο απηό ηνπο βνεζά λα δηαρεηξίδνληαη ηα
αξλεηηθά κελύκαηα πνπ δέρνληαη θαη ηηο ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο (Mann, Hosman, Schaalma &
deVries, 2004). Ζ πςειή απηνεθηίκεζε έρεη θαλεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνθεηκεληθή έλλνηα ηεο
επεμίαο θαη ηελ επηπρία (Furnham & Cheng, 2000. Zimmermann, 2000). Αθόκα, πιήζνο εξεπλώλ
έρνπλ επηζεκάλεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ απηνεθηίκεζε, ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα (Muha,
1991), ηα αθαδεκατθά επηηεύγκαηα (Filozof θαη ζπλ., 1998. Hay, Ashman & van Kraayenoord, 1998.
Markus

&

Nurius,

1986.

Marsh

&

Yeung,

1997)

θαη

ηα

δηάθνξα

πξνβιήκαηα

εζσηεξίθεπζεο/εμσηεξίθεπζεο (Jessor, Turbin & Costa, 1998. Mann, Hosman, Schaalma & deVries,
2004).
Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε απηνεθηίκεζε κπνξεί λα νδεγήζεη θάπνηνλ λα
εθθνβίδεη ή λα εθθνβίδεηαη από ηνπο άιινπο (Rigby, 2008). ύκθσλα κε ηνλ Rigby (2008) ε ρακειή
απηνεθηίκεζε απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα πξόβιεςεο ηεο Θπκαηνπνίεζεο από ηνπο
ζπλνκειίθνπο αλεμάξηεηα από άιινπο παξάγνληεο, όπσο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, ε ςπρνινγηθή
εζσζηξέθεηα θαη ε απνθάιπςε ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο άιινπο.
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Egan θαη Perry (1998).
ηελ κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 189 παηδηά, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 11 έηε. Σα παηδηά απηά
αμηνινγήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ απηνεηθόλα ηνπο ζε δύν ρξνληθά ζεκεία πνπ απείραλ πέληε κήλεο
κεηαμύ ηνπο. Παξάιιεια, εμέηαζαλ παξάγνληεο πνπ πηζαλόλ λα επεξέαδαλ ηελ αύμεζε ηεο
Θπκαηνπνίεζεο, όπσο ε ζσκαηηθή δηάπιαζε, νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ε ηάζε λα είλαη αλήζπρα, ε
θαηάζιηςε, ε απνκόλσζε, ε επηζεηηθή θαη δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
έδεημαλ όηη ηα παηδηά πνπ είραλ ηέηνηνπ είδνπο ρακειή απηνεηθόλα (αληίιεςε πνπ είραλ γηα ηνλ εαπηό
ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο) ήηαλ πην πηζαλό λα ππνζηνύλ εθθνβηζκό απ’ όηη ηα
ππόινηπα. Βξήθαλ, δειαδή, όηη ε Θπκαηνπνίεζε ησλ παηδηώλ πνπ είραλ ρακειή απηνεηθόλα
απμήζεθε θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα από ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ. Σν ζπκπέξαζκα
ζην νπνίν θαηέιεμαλ νη εξεπλεηέο ήηαλ όηη ε ρακειή απηνεηθόλα απνηεινύζε πξσηαξρηθό παξάγνληα
ζηελ πξόβιεςε ηεο Θπκαηνπνίεζεο. Παξάιιεια, από ηελ έξεπλα πξνέθπςε όηη ε ζπγθεθξηκέλε
απηνεηθόλα πνπ είραλ ηα παηδηά κεηώζεθε πεξεηαίξσ όηαλ απηά ζπκαηνπνηήζεθαλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ν Rigby (1997β) ζε κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε
ζρεηηθά κε ηελ απηεθηίκεζε ζηελ Απζηξαιία, ήηαλ όηη ε απηνεθηίκεζε κεηώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηα
παηδηά πνπ βηώλνπλ ζπρλόηεξν εθθνβηζκό θαη όηη θάπνηα παηδηά είλαη πην επαίζζεηα από άιια. Ζ
απηνεθηίκεζε έρεη ηδηαίηεξε αμία ζην πόζν θαιά ην άηνκν αληηδξά ζηα πιήγκαηα πνπ δέρεηαη. Όηαλ ε
απηνεθηίκεζε είλαη εύζξαπζηε, αθόκε θαη ε πην ήπηα θξηηηθή ή κε απνδνρή κπνξεί λα ππνλνκεύζεη ην
εζηθό ηνπ παηδηνύ (Rigby, 2008).
2.3. Απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα θαη Απνδόζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν (locus of control).
Ο Bandura (1997) αλαθέξεη όηη ε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα αληηπξνζσπεύεη θξίζεηο ηνπ
αηόκνπ ζρεηηθά κε ην πώο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πηζαλέο δηθνξνύκελεο, απξόβιεπηεο θαη
ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο. Οη θξίζεηο απηέο παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο, ζηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ην άηνκν, ζηελ ξύζκηζε ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη
ζηελ

ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ

αηόκνπ

(Bandura, 1986,

1997). Ζ

ρακειή

αίζζεζε

απηό-

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζρεηίδεηαη κε ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο, όπσο ε άξλεζε θαη ε απόδνζε
επζπλώλ ζηνλ εαπηό (Terry, 1994) θαη κε ζπκπηώκαηα, όπσο πςειό επίπεδν άγρνπο, ππνθεηκεληθήο
ελόριεζεο (distress) θαη ιηγόηεξε επεκεξία (Bandura, 1997. Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino
& Pastorelli, 2003. Kashdan & Roberts, 2004. Matsuo & Arai, 1998. O’Leary, 1992). Οη Καξαδήκαο
θαη Καιαληδή-Αδίδη (2004) βξήθαλ όηη ε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ
δηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ζηελ επεκεξία ηνπ αηόκνπ,
θαζώο επεξεάδεη ην πόζν ζηξεζνγόλα αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηα γεγνλόηα θαη θαη’ επέθηαζε ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλεη θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ο Muris (2002)
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα παίδεη δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ζηε ζρέζε
αλάκεζα ζηα ζηξεζνγόλα γεγνλόηα θαη ζηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα.
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Οη απνδόζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν (locus of control) αθνξνύλ ζηελ αληίιεςε πνπ ζρεκαηίδεη
αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ή ηηο ηηκσξίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
ηθαλόηεηά ηνπ λα ειέγρεη ηα γεγνλόηα (Rotter, 1966). ε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο απηόαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Bandura (1997), ε έλλνηα απηή δελ αθνξά ηόζν ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλεη ην
άηνκν γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί, όζν ην θαηά πόζν απηό εμαξηάηαη από ηνλ ίδην ή από
άιινπο παξάγνληεο (Njus & Howard Brockway, 1999). Σα άηνκα πνπ θάλνπλ εζσηεξηθέο απνδόζεηο
(internal locus of control) αηζζάλνληαη όηη κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηα γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπο, ελώ ηα
άηνκα πνπ θάλνπλ εμσηεξηθέο απνδόζεηο (external locus of control) ζεσξνύλ όηη ηα γεγνλόηα είλαη
απνηέιεζκα εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, όπσο νη Άιινη, ε ηύρε ή ε κνίξα (Rotter, 1966). Έξεπλεο έρνπλ
δείμεη όηη νη εμσηεξηθέο απνδόζεηο ζρεηίδνληαη κε θαθή πξνζαξκνγή θαη πςειό άγρνο (Kliewer &
Sandler, 1992. Siddique & D’Arcy, 1984).
Σα παηδηά πνπ εθθνβίδνληαη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ηδηαίηεξα αγρνγόλα θύζε ηνπ
εθθνβηζκνύ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ εθθνβηζκό ηνπο θαη
ην άγρνο πνπ πξνθύπηεη από απηόλ, εμαξηώληαη από ηηο εθηηκήζεηο πνπ ζα θάλνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε
(Lazarus, 1999. Lazarus & Folkman, 1984). Όηαλ κηα θαηάζηαζε ζεσξείηαη σο πξόθιεζε, ηόηε
δεκηνπξγείηαη κηα κεγαιύηεξε αίζζεζε ειέγρνπ πάλσ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Από ηελ άιιε κεξηά,
όηαλ κηα θαηάζηαζε ζεσξείηαη απεηιεηηθή, ε αίζζεζε ειέγρνπ κεηώλεηαη (Lazarus, 1999). Οη
εθηηκήζεηο πνπ ζα θάλεη ην άηνκo εμαξηώληαη από παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
θαηάζηαζε θαη ελδνπξνζσπηθνύο παξάγνληεο (Kaplan, 1996). Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη ε δηάξθεηα, ε ζπρλόηεηα θαη ε ρξνληόηεηα ηνπ ζηξεζνγόλνπ παξάγνληα
(Lazarus & Folkman, 1984), ελώ ελδνπξνζσπηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ε αίζζεζε απηόαπνηειεζκαηηθόηεηαο, ε αηζηνδνμία, ε αίζζεζε ειέγρνπ-απνδόζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν, νη αληηιήςεηο
θαη νη αμίεο ηνπ αηόκνπ (Holahan, Moos & Schaefer, 1996). Σα παηδηά πνπ αηζζάλνληαη όηη κε ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ην γεγνλόο ηεο ζπκαηνπνίεζήο ηνπο αληηδξνύλ πεξηζζόηεξν
απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζηνλ εθθνβηζκό (Terranova, 2009).
2.4. Νεπξσηηζκόο.
Ο Νεπξσηηζκόο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο (Big Five personality traits,
Eysenck & Eysenck, 1985) θαη αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ έιιεηςε ζεηηθήο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο
θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο (Judges & Bono, 2001). Ζ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ αηόκσλ
κε πςειό Νεπξσηηζκό επεξεάδεηαη επεηδή ηα άηνκα απηά αμηνινγνύλ αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ ηνπο
(Watson & Hubbard, 1996), βηώλνπλ πεξηζζόηεξα αξλεηηθά γεγνλόηα ζηε δσή ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηα
άηνκα πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη από πςειό Νεπξσηηζκό (Fergusson & Horwood, 1987. Magnus,
Diener, Fujita & Pavor, 1993) θαη ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν αλαπνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο
δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ζηξεο (McCrae & Costa, 1986. Watson & Hubbart, 1996). Σα
άηνκα κε πςειό ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Νεπξσηηζκνύ εκπιέθνληαη ζπρλόηεξα ζε δηαπξνζσπηθέο
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ζπγθξνύζεηο (Buss, Gones, Higgins & Lauterbach, 1987), ραξαθηεξίδνληαη από ζπλαηζζήκαηα όπσο
θόβνο, ζπκόο, ελνρή θαη ιύπε, ελώ δπζθνιεύνληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηα γεγνλόηα δσήο θαη λα
ειέγμνπλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο (Costa & McCrae, 1992).
Αλαθνξηθά κε ηνλ Νεπξσηηζκό νη Patterson, Littman θαη Bricker (1967) επηζεκαίλνπλ όηη έλα
παηδί πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πςειό Νεπξσηηζκό, βηώλεη κεγαιύηεξν επίπεδν απειπηζίαοππνθεηκεληθήο ελόριεζεο (distress) όηαλ ζπκαηνπνηείηαη, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα εληζρύζεη ηνπο
δξάζηεο λα «ελνρινύλ» ζπρλόηεξα απηό ην παηδί ζην κέιινλ. Σν παξαπάλσ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία
ηα όζα ππνζηεξίδνπλ νη Perry, Hodges θαη Egan (2001) όηη, δειαδή, ηα ζύκαηα εκθαλίδνπλ
πεξηζζόηεξα ζπλαηζζήκαηα ππνθεηκεληθήο ελόριεζεο (distress) θαη αξλεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο.
Αθόκα, νη Georgesen, Harris, Milich & Young (1999) ζε κηα έξεπλα κε ελήιηθεο, βξήθαλ όηη όζνη
αλέθεξαλ όηη ζπκαηνπνηνύληαλ ζπρλόηεξα σο παηδηά ραξαθηεξίδνληαλ από πςειόηεξα πνζνζηά
Νεπξσηηζκνύ. Παξόκνηα ζύλδεζε αλάκεζα ζηνλ Νεπξσηηζκό θαη ηελ Θπκαηνπνίεζε βξήθαλ θαη νη
Tani, Greenman, Schneider θαη Fregoso (2003) ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 232 παηδηά
ζηελ Ηηαιία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ.
ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ,
ΘΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΔΧΝ.
Ζ δηαθνξεηηθόηεηα θάπνηνπ απνηειεί πηζαλό παξάγνληα πνπ απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο Θπκαηνπνίεζήο
ηνπ. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζσκαηηθέο (εκθάληζε, εκθαλείο αλαπεξίεο)
θαη ςπρνινγηθέο δηαθνξέο (εζσζηξέθεηα, άγρνο, ρακειό επίπεδν θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ) από ηνπο
ππόινηπνπο καζεηέο, εθθνβίδνληαη ζπρλόηεξα (Rigby, 2008). Μία νκάδα παηδηώλ πνπ δηαθέξεη
αλαθνξηθά κε ηα ςπρνινγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά από ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο θαη απνηειεί «νκάδα
πςεινύ θηλδύλνπ» γηα Θπκαηνπνίεζε είλαη νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Rigby, 2008).
3.1. Οξηζκόο Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ.
Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζρεηίδνληαη κε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο ή βιάβεο ηνπ θεληξηθνύ
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ ππνθέξνπλ από απηέο είλαη 4 ζηα 1000 παηδηά
(Rigby, 2008). Ο όξνο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ, νη
νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο,
νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ (American Psychiatric
Association, 2000). Γελ ζεσξείηαη όηη έρεη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έλαο καζεηήο πνπ παξνπζηάδεη
αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, λνεηηθή πζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, έρεη πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο ή δέρεηαη αλεπαξθή δηδαζθαιία (Greenham, 1999).
3.3. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή.
πρλά νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπλππάξρνπλ κε πξνβιήκαηα ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή. Αλαθνξηθά κε ηελ Κνηλσληθή ηνπο Δπάξθεηα, ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
βηώλνπλ κεγαιύηεξε απόξξηςε από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη έρνπλ ιηγόηεξν πξνζαξκνζηηθέο
θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Forness & Kavale, 1996. Kavale &
Forness, 1996. Greenham, 1999. Kuhne & Weiner, 2000. McIntosh, Vaughn, & Zaragoza, 1991.
Miguel, Forness, Kavale, 1996). Αθόκα, ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ιηγόηεξν
δεκνθηιή, ιηγόηεξν ζπλεξγάζηκα θαη επηιέγνληαη ζαλ θίινη ιηγόηεξν ζπρλά από ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο (Kavale & Forness, 1996. Kuhne & Weiner, 2000). πρλά ηα παηδηά απηά δπζθνιεύνληαη λα
θαηαλνήζνπλ ηελ δηάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη δελ είλαη επαίζζεηα ζην λόεκα ησλ
θνηλσληθώλ πεξηζηάζεσλ, δελ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, εθδειώλνπλ ιηγόηεξν ζεηηθέο θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξίδνληαη από θνηλσληθή απόζπξζε-αλαζηνιή θαη ζπρλά ε θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη αζύκβαηε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Forgan & Vaughn, 2000.
Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 2006).
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Οη δπζθνιίεο ζηελ ρνιηθή Δπάξθεηα θαη ε ζρνιηθή απνηπρία είλαη ζπρλά θαηλόκελα γηα
απηή ηελ νκάδα παηδηώλ (Kavale & Forness, 1996. Pearl & Bay, 1999). Σα παηδηά κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο εθηόο από ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ παξαπάλσ νξηζκό ησλ Μαζεζηαθώλ
Γπζθνιηώλ, ραξαθηεξίδνληαη θαη από ειιείκκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, δπζθνιεύνληαη λα
νξγαλώζνπλ ηελ κειέηε ηνπο θαη λα επηκείλνπλ ζηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο. Παξάιιεια,
ηα παηδηά απηά ραξαθηεξίδνληαη από κεησκέλα θίλεηξα, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν
ε επίδνζή ηνπο (Υαηδερξήζηνπ θαη ζπλ., 2008). Έξεπλεο έρνπλ, αθόκα, δείμεη όηη ηα παηδηά κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αηζζάλνληαη κηθξή ηθαλνπνίεζε από ην ζρνιείν (Casey, Levy, Brown &
Brookes-Gunn, 1992).
Όζνλ αθνξά ηελ πλαηζζεκαηηθή ηνπο Δπάξθεηα, ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξύζκηζε (Masi, Brovedani & Poli, 1998) θαη
έρνπλ πεξηζζόηεξν άγρνο από ηα ππόινηπα παηδηά (Greenham, 1999. San Miguel, Forness & Kavale,
1996. Svetaz, Ireland & Blum, 2000). πρλά, ηα παηδηά απηά αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε, καηαίσζε,
αλεζπρία θαη αγσλία γηα ηα καζήκαηα (Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 2006). Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη επίζεο νη
επηινγέο πνπ θάλνπλ ζε ζρέζε κε ην άγρνο, αθνύ είηε δελ κηινύλ ζε θαλέλαλ, είηε αξλνύληαη ηελ
ύπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Απηή ε άξλεζε ζπλδέεηαη κε πςειόηεξν άγρνο θαη
ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Geisthardt & Munsch, 1996).
Οη δπζθνιίεο ελδνπξνζσπηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο είλαη δηαδεδνκέλα πξνβιήκαηα ζηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Handwerk &
Marshall, 1998). Ζ ρακειή ηνπο απηνεθηίκεζε θαη απηναληίιεςε, νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δπζθνιίεο
θαη ε αδπλακία ηνπο λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ απνηπρία θαη ηελ θξηηηθή, νδεγνύλ ζπρλά ζε Πξνβιήκαηα
πκπεξηθνξάο, όπσο ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή επηζεηηθόηεηα, αγρώδεηο-λεπξσζηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη
πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά (Casey, Levy, Brown & Brooks-Gunn, 1992). Υαξαθηεξηζηηθέο δπζθνιίεο
ζηελ ελδνπξνζσπηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ απηώλ είλαη νη θόβνη, ε ζπλαηζζεκαηηθόηεηα, ην
έληνλν αίζζεκα αλεζπρίαο θαη ην άγρνο ζε θαηλνύξγηεο θαη κε νηθείεο θαηαζηάζεηο. Ζ δηαπξνζσπηθή
πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά από ηάζε λα παξαβαίλνπλ
ηνπο θαλόλεο, λα ζπκώλνπλ πην εύθνια ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη λα έρνπλ
λεπξηθόηεηα θαη έληνλα μεζπάζκαηα ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο κε ηνπο άιινπο (Υαηδερξήζηνπ θαη
ζπλ., 2008). Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο αθνξνύλ θπξίσο επηζεηηθόηεηα, δηαηαξαρέο δηαγσγήο ή
παξαβαηηθόηεηα ζε κεγαιύηεξε ειηθία (Riddick, 1996).
Σν γεγνλόο όηη ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο βηώλνπλ ηελ απνηπρία ζηελ ζρνιηθή ηνπο
δσή από ηελ πξώηε ζηηγκή θαη γηα πνιιά ρξόληα, επηδξά αξλεηηθά ζηηο πεπνηζήζεηο Απηναληίιεςεο.
Σν 70% ησλ καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ αξλεηηθή απηναληίιεςε (Kavale & Forness,
1996). Σα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο εκθαλίδνπλ ρακειή Απηναληίιεςε, όρη κόλν ζε ζρέζε
κε ηελ επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα (αθαδεκατθή απηναληίιεςε), αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο
άιινπο θαη ζηελ γεληθόηεξε ζεώξεζε ηνπ εαπηνύ (Υαηδερξήζηνπ, Πνιπρξόλε, Μπεδεβέγθεο &
Μπισλάο, 2008).
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3.2. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Θπκαηνπνίεζε.
Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ επηζεκάλεη όηη νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ
πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκπιέθνληαη ζηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππόινηπνπο
καζεηέο θαη θπξίσο λα ζπκαηνπνηνύληαη (Martlew & Hodson, 1991. Mishna, 2003. Morrison, Furlong
& Smith, 1994. Llewellyn, 2000. Thompson, Whitney & Smith, 1994). Οη Nabuzoka θαη Smith (1993)
πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζε δύν ζρνιεία ζηελ Αγγιία ζε 179 παηδηά ειηθίαο 8 έσο 12 εηώλ, ε
νπνία απνθάιπςε όηη νη καζεηέο κε κέηξηεο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο επηιέγνληαη ζπρλόηεξα σο
ζύκαηα εθθνβηζκνύ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο. Από απηά ηα παηδηά νη καζεηέο
ππέδεημαλ όηη ην 33% ζπκαηνπνηνύληαλ ζπρλά ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια παηδηά (8%), ελώ ηα θνξίηζηα
κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ήηαλ ζπρλόηεξα ζύκαηα ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ. Ζ Sabornie (1994)
κειέηεζε δηάθνξα θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο, αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ θαη ε Θπκαηνπνίεζε. Σν δείγκα ηεο έξεπλάο ηεο απνηεινύληαλ
από 38 καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη 38 παηδηά πνπ απνηεινύζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη
δελ αληηκεηώπηδαλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Σα παηδηά ηεο νκάδαο πνπ αληηκεηώπηδε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο αλέθεξαλ ζεκαληηθά πςειόηεξα πνζνζηά Θπκαηνπνίεζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα
ειέγρνπ.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνηεινύλ
«νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ» Θπκαηνπνίεζεο, έρεη πξνηαζεί ην γεγνλόο όηη ζπλήζσο ηα παηδηά κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνξξίπηνληαη από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη δελ έρνπλ έλα ππνζηεξηρηηθό
θνηλσληθό δίθηπν πνπ ζα ηνπο πξνζηάηεπε από ηελ Θπκαηνπνίεζε (Mishna, 2003). Αθόκα, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπο θαζηζηνύλ «εύθνινπο ζηόρνπο» θαη
πξνζνκνηάδνπλ πνιύ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ-ζπκάησλ ηνπ εθθνβηζκνύ (Thomson θαη
ζπλ., 1994).
3.4. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηναμηνινγήζεσλ.
Από όζα έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ηώξα θαίλεηαη όηη ηόζν ε εκπινθή ζε πεξηζηαηηθά
εθθνβηζκνύ, όζν θαη ε ύπαξμε Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ, απνηεινύλ ηδηαίηεξα αγρνγόλα πξνβιήκαηα
θαη έρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ. Μάιηζηα, όηαλ έλα παηδί έρεη
ηαπηόρξνλα Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη εκπιέθεηαη ζηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό, νη επηδξάζεηο δξνπλ
πξνζζεηηθά κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα βηώζεη απηό ην παηδί θνηλσληθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Hugh-Jones & Smith, 1999). Σα όζα είρακε επηζεκάλεη ζην
πξνεγνύκελν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ησλ παξαγόλησλ ηνπ Κεληξηθνύ Μεραληζκνύ
Απηναμηνινγήζεσλ ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ πνπ ζπκαηνπνηνύληαη, απνθηνύλ,
ινηπόλ, ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ είλαη
ηαπηόρξνλα θαη ζύκαηα ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ. Λόγσ ηεο έιιεηςεο βηβιηνγξαθίαο πνπ λα αθνξά
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ηνλ Κ.Μ.Α. ζηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα, ηηο
απνδόζεηο θαη ηνλ Νεπξσηηζκό.
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
εκθαλίδνπλ ρακειή Απηναληίιεςε όρη κόλν ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν (αθαδεκατθή
απηναληίιεςε), αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ζηελ γεληθόηεξε ζεώξεζε ηνπ Δαπηνύ
(Kavale & Forness, 1996. Υαηδερξήζηνπ, Πνιπρξόλε, Μπεδεβέγθεο & Μπισλάο, 2008). Σν αίζζεκα
αλεπάξθεηαο πνπ ληώζνπλ ηα παηδηά απηά θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξίγπξνπ
αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην ζρνιείν, επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπο (Νηθνιόπνπινο, 2007). Ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ ε ζρνιηθή επηηπρία
ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθή, ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, επεξεάδεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ
δηακόξθσζε ηεο εηθόλαο ηνπ εαπηνύ (Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 2006).
Από ηελ άιιε κεξηά, ελώ ηα παηδηά απηά πξνζπαζνύλ θαη θνπξάδνληαη, νη πξνζπάζεηέο ηνπο
είλαη πνιιέο θνξέο αλαπνηειεζκαηηθέο, κε ζπλέπεηα λα αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε θαη αξλεηηζκό γηα
ηελ ζρνιηθή δηαδηθαζία θαη ηε κάζεζε, λα έρνπλ κεησκέλα θίλεηξα θαη κεησκέλε αίζζεζε απηόαπνηειεζκαηηθόηεηαο

(Dunn

&

Shapiro,

1999).

Σα

παηδηά

κε

Μαζεζηαθέο

Γπζθνιίεο

ραξαθηεξίδνληαη από πεπνηζήζεηο «καζεκέλεο αβνεζεζίαο», δειαδή, ηζρπξέο πεπνηζήζεηο όηη δελ
κπνξνύλ λα θάλνπλ ή λα θαηαθέξνπλ ηίπνηα, ελώ έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ηνπο
ζηε ρακειή ηνπο ηθαλόηεηα πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν ζηελ αλεπαξθή ηνπο πξνζπάζεηα (Pearl, 1982).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά απηά ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ ηύρε (Bosworth &
Murray, 1983) θαη ηελ απνηπρία ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο, όπσο ε έιιεηςε ηθαλνηήησλ (Goor,
McKnab & Davison-Aviles, 1995). Σέινο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο ησλ
παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπκπίπηνπλ ζε αξθεηά ζεκεία κε απηά ησλ αηόκσλ κε πςειό ην
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Νεπξσηηζκνύ, όπσο ε έιιεηςε ζεηηθήο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο, ηα αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη νη αλαπνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ζηξεο.
Με βάζε ηα όζα έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ηώξα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηα παηδηά κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ ζπκαηνπνηνύληαη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ δύν ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνπ
ηνπο δεκηνπξγνύλ έληνλν άγρνο. Από ηελ άιιε κεξηά, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ παηδηώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνδηαζηάζεηο ηνπ Κ.Μ.Α., πεξηζζόηεξν δπζρεξαίλνπλ ηελ δηαρείξηζε απηώλ ησλ
ζηξεζζνγόλσλ πξνβιεκάησλ, παξά βνεζνύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζή ηνπο.
Μπνξνύκε λα πνύκε, ινηπόλ, όηη ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, όρη κόλν έρνπλ πεξηζζόηεξεο
πηζαλόηεηεο λα είλαη ζύκαηα ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ, αιιά δελ δηαζέηνπλ θαη ραξαθηεξηζηηθά, όπσο
απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Κ.Μ.Α., πνπ ζα ηα έθαλαλ πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά ζηηο κεγάιεο πνζόηεηεο
άγρνπο πνπ βηώλνπλ θαη ζα πξνσζνύζαλ ηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ.
ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΤΠΟΘΔΔΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ.
ύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ έρνπκε παξαζέζεη ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα αλαθνξηθά κε ηελ
Θπκαηνπνίεζε,

ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

θαη

ηνλ

ξόιν ηνπ

Κεληξηθνύ

Μεραληζκνύ

Απηναμηνινγήζεσλ ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή, βαζηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα
κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ Κεληξηθνύ Μεραληζκνύ Απηναμηνινγήζεσλ ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ ηαπηόρξνλα είλαη ζύκαηα εθθνβηζκνύ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, καο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο Θπκαηνπνίεζεο θαη ηνπ K.M.A. ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Αλαθνξηθά κε ηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή, ζα ειέγμνπκε θαη ηελ επίδξαζε ηεο Θπκαηνπνίεζεο θαη ηνπ Κ.Μ.Α. θαη ζηηο επηκέξνπο
ππνδηαζηάζεηο ηεο, δειαδή, ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα, ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα, ηελ πλαηζζεκαηηθή
Δπάξθεηα, ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο θαη ηελ Απηναληίιεςε. Παξάιιεια, ζα ειέγμνπκε θαη
Γεκνγξαθηθνύο Παξάγνληεο πνπ πηζαλόλ λα επεξεάδνπλ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, όπσο ε ειηθία, ην
θύιν θαη ε ηάμε θνίηεζεο ησλ παηδηώλ. Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλάο καο, ινηπόλ, δηακνξθώλνληαη σο
εμήο:


Τπόζεζε 1ε: Ζ ειηθία, ην θύιν, ε ηάμε θνίηεζεο, ε Θπκαηνπνίεζε θαη ν Κ.Μ.Α. επηδξνύλ
ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή.



Τπόζεζε 2ε: Τπάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή, θαζώο θαη αιιειεπίδξαζε ησλ δύν απηώλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ.



Τπόζεζε 3ε: Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ αλαθνξηθά κε ηελ
Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή.



Τπόζεζε 4ε: Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ παηδηώλ Γεκνηηθνύ θαη ησλ παηδηώλ Γπκλαζίνπ
σο πξνο ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ.
5.1. πκκεηέρνληεο.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινύληαλ από 156 παηδηά, ηα νπνία ζύκθσλα κε ηνπο δαζθάινπο
ηνπο αληηκεηώπηδαλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηεινύληαλ από αγόξηα
(Ν=111), ελώ ηα θνξίηζηα πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ 45. Σα παηδία πνπ επηιέρζεθαλ θνηηνύζαλ ζε
ζρνιεία ηνπ Ρεζύκλνπ, 79 θνηηνύζαλ ζην Γεκνηηθό θαη 77 ζην Γπκλάζην.
5.2. Δξγαιεία.


Η Κιίκαθα Κεληξηθνύ Μεραληζκνύ Απην-αμηνινγήζεσλ (Core Self-Evaluations ScaleCSES; Judge, Erez, Bono, & Thoresen, 2003. Πξνζαξκνγή: Η. Σζανύζεο θαη Η. Νηθνιάνπ).
Σν CSES είλαη έλα εξγαιείν πνπ κεηξά ηνλ Κεληξηθό Μεραληζκό Απηό-αμηνινγήζεσλ.
Απνηειείηαη από 12 εξσηήζεηο πνπ κεηξνύλ ηνλ Κ.Μ.Α. ζπλνιηθά σο παξάγνληα
πξνζσπηθόηεηαο, παξά ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ (απηνεθηίκεζε,
γεληθεπκέλε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα, απνδόζεηο ηνπ αηόκνπ θαη Νεπξσηηζκόο) (Judge θαη
ζπλ., 2003). ηηο εξσηήζεηο νη ζπκκεηέρνληεο απαληνύλ ζε κία θιίκαθα ηύπνπ Likert πνπ
θπκαίλεηαη από ην 1 (Γηαθσλώ Απόιπηα) έσο ην 5 (πκθσλώ Απόιπηα). Γηα ηνπο ζθνπνύο
ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνζαξκνζκέλν ζηα Διιεληθά εξσηεκαηνιόγην CSES, ην
νπνίν ηξνπνπνηήζεθε πεξεηαίξσ έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ δπζθνιία θαηαλόεζεο
πνπ πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (γηα παξάδεηγκα, ε
εξώηεζε

«Μεξηθέο θνξέο όηαλ απνηπγράλσ, αηζζάλνκαη αλάμηνο» αληηθαηαζηάζεθε κε

«Μεξηθέο θνξέο όηαλ απνηπγράλσ, ληώζσ όηη δελ αμίδσ ηίπνηα.»). Κάπνηεο από ηηο εξσηήζεηο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη: «Δίκαη ζίγνπξνο/ε όηη πεηπραίλσ όζν κνπ
αμίδεη ζηε δσή.», «Μεξηθέο θνξέο, αηζζάλνκαη όηη δελ ειέγρσ ηα πξάγκαηα πνπ έρσ λα
θάλσ.», «Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ηα πξάγκαηα κνπ θαίλνληαη αξθεηά δπζάξεζηα θαη
αδηόξζσηα.». Όζνλ αθνξά ηα ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CSES, ν Judge θαη νη
ζπλεξγάηεο ηνπ (2003) βξήθαλ όηη ην CSES παξνπζηάδεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή
(Chronbach’s alpha 0,84) θαη πςειή αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ (0,81). Αθόκα,
δηαπηζηώζεθε από ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο πςειή εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, ηόζν
κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CSES, όζν θαη κε ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηεο

πξνζσπηθόηεηαο (Big Five personality traits, Eysenck & Eysenck, 1985) (εθηόο ηνπ
Νεπξσηηζκνύ), θαζώο θαη εγθπξόηεηα ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ
εξγαζία, ηεο απόδνζεο ζηελ εξγαζία θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηελ δσή.
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Δξσηεκαηνιόγην Δκπεηξηώλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Peer Experiences Questionnaire –
PEQ; Vernberg, Jacobs & Hershberger, 1999. Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή: Ζ. Κνπξθνύηαο
θαη Α. Γηνβαδνιηάο). Σν PEQ απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκό ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ εθθνβηζκνύ,
θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παηδηώλ ζπηώλ/ζπκάησλ. Οη ζπλνιηθά 51
εξσηήζεηο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

δηακνξθώλνπλ

ηέζζεξηο

θιίκαθεο,

ηελ

θιίκαθα

Θπκαηνπνίεζεο ηνπ εαπηνύ (ζύκα εθθνβηζκνύ), ηελ θιίκαθα Θπκαηνπνίεζεο ησλ άιισλ
(ζύηεο εθθνβηζκνύ), ηελ θιίκαθα πνπ κεηξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ παξαηεξεηώλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ θιίκαθα γηα ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ επηζεηηθόηεηα.

Γηα ηνπο

ζθνπνύο ηεο έξεπλάο καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξώηεο δύν θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
γηα ηηο νπνίεο νη απαληήζεηο είλαη ζε θιίκαθα ηύπνπ Likert από ην 1 (πνηέ) έσο ην 5 (ιίγεο
θνξέο ηελ εβδνκάδα) θαη αθνξνύλ ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο ζρνιηθήο δσήο, πξηλ ηελ
ζπκπιήξσζε. Παξαδείγκαηα ησλ εξσηήζεσλ ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη :
«Έλαο καζεηήο/ηξηα κε πείξαμε κε άζρεκν ηξόπν γηα λα κε ελνριήζεη», «Έλαο καζεηήο είπε
ςέκαηα γηα κέλα γηα λα κελ κε ζπκπαζνύλ νη άιινη καζεηέο», «Υηύπεζα, θιώηζεζα ή
έζπξσμα άιινλ καζεηή/ηξηα κε θαθνήζε ηξόπν». Αλαθνξηθά κε ηα ςπρνκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PEQ, ν Vernberg θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1999) βξήθαλ όηη ε θιίκαθα
Θπκαηνπνίεζεο ηνπ εαπηνύ θαη ε θιίκαθα Θπκαηνπνίεζεο ησλ άιισλ παξνπζηάδνπλ πςειή
εζσηεξηθή ζπλνρή (Chronbach’s alpha 0,85 θαη 0,78 αληίζηνηρα), θαζώο θαη ζηαζεξή
παξαγνληηθή δνκή. Ο Prinstein θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001) βξήθαλ αληίζηνηρα πςειή
εζσηεξηθή ζπλνρή γηα απηέο ηηο θιίκαθεο ζε κία αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηνπ PEQ
(Chronbach’s alpha 0,80 θαη 0.82 αληίζηνηρα), αθόκα νη ίδηνη εξεπλεηέο βξήθαλ ζπλάθεηα ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ PEQ, ηόζν κε αλαθνξέο ζε άιιεο πεγέο (ζπλνκειίθνπο θαη γνλείο), όζν
θαη κε ηα απνηειέζκαηα επαλεμέηαζεο κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα 6 κελώλ.


Δξγαιείν Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο παηδηώλ Πξνζρνιηθήο θαη ρνιηθήο ειηθίαο ή
Σεζη

Φπρνθνηλσληθήο

Πξνζαξκνγήο

(Υαηδερξήζηνπ,

Πνιπρξόλε,

Μπεδεβέγθεο,

Μπισλάο, 2008). Σν Σεζη Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο είλαη κία θιίκαθα πνπ ζηνρεύεη
ζηνλ εληνπηζκό δεμηνηήησλ ή δπζθνιηώλ ζηνλ θνηλσληθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα, θαζώο
θαη ζηε ζρνιηθή, ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή πξνζαξκνγή. Απνηειείηαη από 3
θιίκαθεο πνπ απεπζύλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιίκαθεο γηα παηδηά ειηθίαο 7 έσο 12 εηώλ θαη ε θιίκαθα
απηναλαθνξάο γηα παηδηά 10 έσο 12 εηώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν πεξηιακβάλεη πέληε
επηκέξνπο ππνθιίκαθεο (Κνηλσληθή Δπάξθεηα, ρνιηθή Δπάξθεηα, πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα,
Απηναληίιεςε θαη Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο). Ζ πξώηε ππνθιίκαθα αμηνινγεί ηελ
Κνηλσληθή Δπάξθεηα, επηκέξνπο δεμηόηεηεο πνπ αμηνινγνύληαη κέζσ απηήο ηεο ππνθιίκαθαο
είλαη νη δεμηόηεηεο δηεθδίθεζεο/εγεηηθέο ηθαλόηεηεο, ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ε
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ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. ηελ δεύηεξε ππνθιίκαθα αμηνινγείηαη ε ρνιηθή
Δπάξθεηα, κέζσ απηήο ηεο ππνθιίκαθαο αμηνινγνύληαη ηα θίλεηξα, ε νξγάλσζε θαη ν
ζρεδηαζκόο θαη ε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθόηεηα. Ζ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα ηνπ παηδηνύ
εμεηάδεηαη ζηελ ηξίηε ππνθιίκαθα ηνπ ηεζη θαη αθνξά επηκέξνπο ηθαλόηεηεο όπσο ν
απηνέιεγρνο, ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ελζπλαίζζεζε. Ζ ηέηαξηε ππνθιίκαθα
αθνξά ζηελ Απηναληίιεςε ησλ παηδηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηήλ ηελ ππνθιίκαθα
αμηνινγείηαη ε αληίιεςε γηα ηελ επίδνζε ζηε Γιώζζα, ε αληίιεςε γηα ηελ επίδνζε ζηα
Μαζεκαηηθά, ε αληίιεςε γηα ηελ ηθαλόηεηα κάζεζεο θαη ε γεληθή απηνεθηίκεζε. Ζ πέκπηε
θαη ηειεπηαία ππνθιίκαθα εμεηάδεη ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο, δειαδή, ηε δηαπξνζσπηθή
θαη ηελ ελδνπξνζσπηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ. Σν Σεζη Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηεινύληαλ από 115 εξσηήζεηο ηύπνπ Likert από ην 1 (Καζόινπ)
έσο ην 5 (Πάξα Πνιύ). Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ ηνπ ηεζη είλαη «Σα πεξηζζόηεξα παηδηά κε
ζπκπαζνύλ.», «Δπηκέλσ ζε έλα πξόβιεκα κέρξη λα ην ιύζσ.», «Καηαιαβαίλσ πόηε νη
άλζξσπνη είλαη αλαζηαησκέλνη, αθόκα θαη όηαλ δελ ιέλε ηίπνηα.», «Θπκώλσ κε ην
παξακηθξό.», «Πηζηεύσ όηη γηα κεξηθά πξάγκαηα ζα κπνξνύζα λα είκαη πεξήθαλνο/ε.». Όιεο
νη ππνθιίκαθεο ηνπ ηεζη Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο παξνπζηάδνπλ πςειή εζσηεξηθή
ζπλνρή. Γηα ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα ν Chronbach’s alpha είλαη 0,83, γηα ηελ ρνιηθή
Δπάξθεηα ν Chronbach’s alpha είλαη 0,89, γηα ηελ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα ν Chronbach’s
alpha είλαη 0,78, γηα ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο ν Chronbach’s alpha είλαη 0,87 θαη γηα
ηελ Απηναληίιεςε ν Chronbach’s alpha είλαη 0,88. Αθόκα, ην ηεζη Φπρνθνηλσληθήο
Πξνζαξκνγήο παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή ζπλάθεηα κε θξηηήξηα όπσο ην εάλ ην παηδί έρεη
παξαπεκθζεί πξνο αμηνιόγεζε ζε εηδηθό, ηελ εθηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ην εάλ ην παηδί
αληηκεησπίδεη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηελ γεληθή εθηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηηο
λνεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ. (Υαηδερξήζηνπ θαη ζπλ., 2008)
5.3. Γηαδηθαζία.
Πξηλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ εξρόκαζηαλ ζε επαθή κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ θάζε
ζρνιείνπ, ηνπο εμεγνύζακε ηνλ ζηόρν ηεο έξεπλαο θαη ηνπο δεηνύζακε λα καο ππνδείμνπλ ηα παηδηά
πνπ αληηκεηώπηδαλ δπζθνιίεο κάζεζεο κέζα ζηελ ηάμε (ηδηαίηεξα βνεζεηηθόο ζηελ ζπγθεθξηκέλε
θάζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ν ξόινο ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ ηνπ ζρνιείνπ). ηελ ζπλέρεηα δίλακε ζηα
παηδηά πνπ επηιέγνληαλ επηζηνιέο ζπλαίλεζεο γηα ηνπο γνλείο ηνπο, έηζη ώζηε λα έρνπκε ηελ
ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηελ έξεπλά καο (νη επηζηνιέο ζπλαίλεζεο
πεξηείραλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, ηελ αλσλπκία ησλ παηδηώλ θαη ηελ
ηήξεζε ερεκύζεηαο, ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνύληαλ, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλεηώλ).
Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ, ε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηλόηαλ από ηνπο εξεπλεηέο, νη
εξσηήζεηο δηαβάδνληαλ κία κία θαη δηλόηαλ ρξόλνο ζηα παηδηά λα θαηαγξάςνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.
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Απηό ζπλέβαιιε ζην λα δίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ δελ θαηαιάβαηλαλ
ηα παηδηά θαη ζην λα επεξεαζηνύλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν νη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ από ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδαλ ιόγσ ησλ Μαζεζηαθώλ ηνπο Γπζθνιηώλ. Μάιηζηα, ην θύιιν
απαληήζεσλ πνπ δόζεθε ζηα παηδηά ήηαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν έηζη ώζηε λα είλαη ηδηαίηεξα επθξηλείο
θαη λα δηαθξίλνληαη εύθνια νη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. Ζ ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε
ηξόπν όζν ην δπλαηόλ «νκνηόκνξθν» ζε όια ηα παηδηά, ελώ έγηλε πξνζπάζεηα λα θξαηεζεί ακείσην ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ δηαδηθαζία θαη λα ππάξρεη δηαθξηηηθόηεηα αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπο.
Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζηελ έξεπλα θαη ε ζπκβνιή ηεο «βνήζεηαο» πνπ καο
πξνζέθεξαλ ηνλίδνληαλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα, όζν θαη κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ.
Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηνπο/ηηο 156 ζπκκεηέρνληεο/νπζεο,
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 17,0. Αξρηθά, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα πεξηγξαθηθά
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δεδνκέλσλ θαη έπεηηα ζα γίλεη έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαηππώζεθαλ
ζην πξώην κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο.
6.1. Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία.
Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίνακα 1.
Πίλαθαο 1 Πεπιγπαθικά ζηαηιζηικά ζηοισεία (μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ) ηυν ποζοηικών
μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ.
Μέζνο Όξνο

Σππηθή Απόθιηζε

1.πλνιηθή Δπίδνζε Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή

3,3390

0,38357

2. Κνηλσληθή Δπάξθεηα

3,5866

0,57595

3. ρνιηθή Δπάξθεηα

3,4248

0,44674

4. πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα

3,4156

0,56606

5. Απηναληίιεςε

3,1717

0,53734

6. Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο

3,0963

0,73751

7. πλνιηθή Δπίδνζε Κ.Μ.Α.

38,4808

5,73554

8. Θπκαηνπνίεζε

1,9195

0,90589

Ο Πίνακαρ 2 πεξηέρεη ηηο ελδνζπλάθεηεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο, θαζώο θαη ηνπο
δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (alpha). Όπσο παξαηεξνύκε, όιεο νη ηηκέο alpha είλαη άλσ ηνπ 0,70 (ηηκή
πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε απνδεθηή, σο έλδεημε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ θιηκάθσλ πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί), εθηόο από ηελ ηηκή alpha γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηελ κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο Κ.Μ.Α. (0,601).
Από ηε κειέηε ησλ ελδνζπλαθεηώλ ηνπ Πίνακα 2, παξαηεξνύκε όηη ε ζπλνιηθή επίδνζε ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο επηκέξνπο ηεο ππνδηαζηάζεηο, ελώ δελ
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε Κ.Μ.Α. θαη ηελ
Θπκαηνπνίεζε. Αλαθνξηθά κε ηηο ππνδηαζηάζεηο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο θαη ηελ
ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε Κ.Μ.Α. θαη ηε Θπκαηνπνίεζε, παξαηεξνύκε όηη ε
Κνηλσληθή Δπάξθεηα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε Κ.Μ.Α., ε ζπζρέηηζε όκσο απηή
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είλαη πνιύ ρακειή (r=0,299, p<0,01). Ζ ρνιηθή Δπάξθεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε
Κ.Μ.Α., θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε όκσο ππάξρεη πνιύ ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ((r=0,281,
p<0,01). Ζ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ επίδνζε ζηνλ Κ.Μ.Α. (r=-0,174,
p<0,01) θαη ζεηηθά κε ηελ Θπκαηνπνίεζε (r=0,187, p<0,01), νη ζπζρεηίζεηο απηέο όκσο είλαη πνιύ
ρακειέο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη αλάκεζα ζηελ Απηναληίιεςε θαη ηελ
ζπλνιηθή επίδνζε Κ.Μ.Α. (r=-0,377, p<0,01) θαη απηή ε ζπζρέηηζε, όκσο, είλαη ρακειή. Σα
Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ Θπκαηνπνίεζε (r=0,299, p<0,01, πνιύ
ρακειή ζπζρέηηζε), ελώ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε
Κ.Μ.Α. (r=-0,469, p<0,01, ρακειή ζπζρέηηζε). ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε, αθόκα, ηηο
ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο θιίκαθεο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο, θαζώο θαη όηη ε
κεηαβιεηή ζπλνιηθή επίδνζε Κ.Μ.Α. ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ Θπκαηνπνίεζε (r=-0,215,
p<0,01, πνιύ ρακειή ζπζρέηηζε).
Πίλαθαο 2 Τιμές Cronbach a και ζςζσεηίζειρ διπλήρ καηεύθςνζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηηρ έπεςναρ.
Cronbach’s a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0,029

0,152

0,299**

-0,083

1.πλνιηθή Δπίδνζε
Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή

0,939

0,759** 0,704** 0,802** 0,561** 0,555**

2.Κνηλσληθή
Δπάξθεηα

0,867

3. ρνιηθή Δπάξθεηα

0,850

0,568** 0,485**

0,149

0,389** 0,038

0,450**

0,611** 0,281**

0,075

4. πλαηζζεκαηηθή
Δπάξθεηα

0,563**

0,776

0,192*

-0,174*

0,187*

-0,154

-0,469**

0,299**

5. Πξνβιήκαηα
πκπεξηθνξάο

0,850

6. Απηναληίιεςε

0,813

0,377**

7. πλνιηθή Δπίδνζε

-0,039
-0,215**

Κ.Μ.Α.

0,601

8. Θπκαηνπνίεζε

0,881

*.Δπίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Δπίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,01.
6.2. ηαηηζηηθόο Έιεγρνο ησλ Τπνζέζεσλ ηεο Έξεπλαο.
Παξαθάησ αθνινπζεί ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ πνπ δηαηππώζεθαλ ζηα
πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.
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Τπόζεζε 1ε: Ζ ειηθία, ην θύιν, ε ηάμε θνίηεζεο, ε Θπκαηνπνίεζε, ν Κ.Μ.Α. επηδξνύλ ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή.
Ζ παξαπάλσ ππόζεζε, αθνξά ηελ δηεξεύλεζε ηόζν ηεο επίδξαζεο, όζν θαη ηεο πξνβιεπηηθήο

ηθαλόηεηαο κηαο ζεηξάο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ.
Γηα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ππόζεζεο έγηλε ρξήζε ηεο ηεξαξρηθήο πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ νη
κεηαβιεηέο πξόβιεςεο ζηελ παιηλδξόκεζε. Απηή ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα καο επηηξέςεη λα
εληνπίζνπκε ηηο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο, αιιά θαη ηελ
επηπξόζζεηε ζπλεηζθνξά ηνπ Κ.Μ.Α. ζηελ δηαθύκαλζε ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο, πέξα από
ηηο άιιεο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο. ην 1ν βήκα ηεο ηεξαξρηθήο πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο
εηζήρζεζαλ νη κεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο, ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο (Γεκνηηθό-Γπκλάζην), σο
κηα νκάδα κεηαβιεηώλ, γηα λα δηαπηζηώζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ ζπλνιηθά έρνπλ ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά. ην 2ν βήκα εληάρζεθε ε Θπκαηνπνηεζε, θαη ζην ηειεπηαίν βήκα ν Κ.Μ.Α.. Με
απηή ηελ κέζνδν θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηεξεύλεζε ηεο επηπξόζζεηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Κ.Μ.Α., ζε
ζύγθξηζε κε ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Θπκαηνπνίεζεο.
πλνιηθά, όιν ην κνληέιν εξκελεύεη πεξίπνπ ην 8,3% ηεο δηαθύκαλζεο (R2=0,083).
πγθεθξηκέλα, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ειηθίαο, ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο (ΓεκνηηθόΓπκλάζην) εξκελεύνπλ ην 6,3% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ Θπκαηνπνίεζε εξκελεύεη επηπιένλ από ηελ
πξώηε νκάδα ησλ πξνβιεπηηθώλ κεηαβιεηώλ, έλα 1,8% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ πξνζζήθε ηνπ Κ.Μ.Α.
ζην κνληέιν, εξκελεύεη επηπιένλ έλα κηθξό πνζνζηό 0,2% ηεο δηαθύκαλζεο,. Από ηνλ πίλαθα ησλ
πληειεζηώλ ηεο Παιηλδξόκεζεο (Πίνακαρ 3), κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ην θαηά πόζν ηα
παηδηά θνηηνύλ ζην Γεκνηηθό ή ζην Γπκλάζην (β=-0,163) θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξόβιεςε ηεο
Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο.
Πίλαθαο 3 Ιεπαπσική πολλαπλή παλινδπόμηζη μεηαβληηών ππόβλετηρ.
B

SE

Beta

-0,003
0,064
-0,125

0,002
0,069
0,062

-0,135
0,075
-0,163*

0,062

0,034

0,146

0,003

0,006

0,039

ο

Βήμα 1
Ζιηθία
Φύιν
Σάμε Φνίηεζεο
Βήμα 2ο
Θπκαηνπνίεζε
Βήμα 3ο
Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηό-Αμηνινγήζεσλ

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.
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Γηα λα ειέγμνπκε δηεμνδηθόηεξα ηελ επίδξαζε ησλ πξνβιεπηηθώλ καο κεηαβιεηώλ ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ, πξαγκαηνπνηήζακε ηεξαξρηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε
θαη γηα θάζε κία από ηηο ππνδηαζηάζεηο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο (Κνηλσληθή Δπάξθεηα,
ρνιηθή Δπάξθεηα, πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα, Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο θαη Απηναληίιεςε).
Αλαθνξηθά κε ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα ην κνληέιν πνπ πξνηείλνπκε εξκελεύεη πεξίπνπ ην
15,7% ηεο δηαθύκαλζεο (R2=0,157). πγθεθξηκέλα, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ειηθίαο, ηνπ θύινπ
θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο (Γεκνηηθό-Γπκλάζην) εξκελεύνπλ ην 9,7% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ
Θπκαηνπνίεζε εξκελεύεη επηπιένλ από ηελ πξώηε νκάδα ησλ πξνβιεπηηθώλ κεηαβιεηώλ, έλα 1,1%
ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ πξνζζήθε ηνπ Κ.Μ.Α. ζην κνληέιν, εξκελεύεη επηπιένλ έλα πνζνζηό 4,9% ηεο
δηαθύκαλζεο,. Από ηνλ πίλαθα ησλ πληειεζηώλ ηεο Παιηλδξόκεζεο (Πίνακαρ 4), κπνξνύκε λα
ζπκπεξάλνπκε όηη ν Κ.Μ.Α. θαίλεηαη λα ζπκβάιεη πεξηζζόηεξν ζηελ πξόβιεςε ηεο Κνηλσληθήο
Δπάξθεηαο (β=0,239), θαη λα αθνινπζεί κε θζίλνπζα ζεκαληηθόηεηα ην θύιν (β=0,198).
Πίλαθαο 4 Ιεπαπσική πολλαπλή παλινδπόμηζη μεηαβληηών ππόβλετηρ.
B

SE

Beta

-0,005
0,250
-0,148

0,003
0,099
0,089

-0,128
0,198*
-0,129

-0,029

0,049

-0,046

0,024

0,008

0,239*

ο

Βήμα 1
Ζιηθία
Φύιν
Σάμε Φνίηεζεο
Βήμα 2ο
Θπκαηνπνίεζε
Βήμα 3ο
Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηό-Αμηνινγήζεσλ

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.
Όζνλ αθνξά ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα ην κνληέιν εξκελεύεη πεξίπνπ ην 18,8% ηεο δηαθύκαλζεο
(R2=0.188). πγθεθξηκέλα, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ειηθίαο, ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο
(Γεκνηηθό-Γπκλάζην) εξκελεύνπλ ην 9,6% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ Θπκαηνπνίεζε εξκελεύεη επηπιένλ
από ηελ πξώηε νκάδα ησλ πξνβιεπηηθώλ κεηαβιεηώλ, έλα 0.4% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ πξνζζήθε ηνπ
Κ.Μ.Α. ζην κνληέιν, εξκελεύεη επηπιένλ έλα πνζνζηό 8,8% ηεο δηαθύκαλζεο,. Από ηνλ πίλαθα ησλ
πληειεζηώλ ηεο Παιηλδξόκεζεο (Πίνακαρ 5), κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ν Κ.Μ.Α. θαίλεηαη λα
ζπκβάιεη πεξηζζόηεξν ζηελ πξόβιεςε ηεο ρνιηθήο Δπάξθεηαο (β=0,318), θαη λα αθνινπζεί κε
θζίλνπζα ζεκαληηθόηεηα ην θαηά πόζν ηα παηδηά θνηηνύλ ζην Γεκνηηθό ή ζην Γπκλάζην (β=0,239).
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Πίλαθαο 5 Ιεπαπσική πολλαπλή παλινδπόμηζη μεηαβληηών ππόβλετηρ.
B

SE

Beta

-0,003
-0,079
-0,213

0,002
0,076
0,068

-0,104
-0,081
-0,239*

0,064

0,037

0,130

0,025

0,006

0,318*

ο

Βήμα 1
Ζιηθία
Φύιν
Σάμε Φνίηεζεο
Βήμα 2ο
Θπκαηνπνίεζε
Βήμα 3ο
Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηό-Αμηνινγήζεσλ

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.
Με ηελ ηεξαξρηθή αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο γηα ηελ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα
δηαπηζηώζακε όηη ην κνληέιν καο εξκελεύεη πεξίπνπ ην 7% ηεο δηαθύκαλζεο (R2=0,070).
πγθεθξηκέλα, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ειηθίαο, ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο (ΓεκνηηθόΓπκλάζην) εξκελεύνπλ ην 2,2% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ Θπκαηνπνίεζε εξκελεύεη επηπιένλ από ηελ
πξώηε νκάδα ησλ πξνβιεπηηθώλ κεηαβιεηώλ, έλα 3,6% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ πξνζζήθε ηνπ Κ.Μ.Α.
ζην κνληέιν, εξκελεύεη επηπιένλ έλα πνζνζηό 1,2% ηεο δηαθύκαλζεο,. Από ηνλ πίλαθα ησλ
πληειεζηώλ ηεο Παιηλδξόκεζεο (Πίνακαρ 6), κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε Θπκαηνπνίεζε
θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξόβιεςε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Δπάξθεηαο (β=0,318).
Πίλαθαο 6 Ιεπαπσική πολλαπλή παλινδπόμηζη μεηαβληηών ππόβλετηρ.
B

SE

Beta

-0,005
-0,021
0,071

0,003
0,102
0,092

-0,128
-0,017
0,063

0,102

0,051

0,163*

-0,012

0,008

-0,120

ο

Βήμα 1
Ζιηθία
Φύιν
Σάμε Φνίηεζεο
Βήμα 2ο
Θπκαηνπνίεζε
Βήμα 3ο
Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηό-Αμηνινγήζεσλ

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.
Αλαθνξηθά κε ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο ην κνληέιν καο εξκελεύεη πεξίπνπ ην 26,1%
ηεο δηαθύκαλζεο (R2=0,070). πγθεθξηκέλα, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ειηθίαο, ηνπ θύινπ θαη ηεο
ηάμεο θνίηεζεο (Γεκνηηθό-Γπκλάζην) εξκελεύνπλ ην 1% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ Θπκαηνπνίεζε
εξκελεύεη επηπιένλ από ηελ πξώηε νκάδα ησλ πξνβιεπηηθώλ κεηαβιεηώλ, έλα 9,2% ηεο
δηαθύκαλζεο. Ζ πξνζζήθε ηνπ Κ.Μ.Α. ζην κνληέιν, εξκελεύεη επηπιένλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό
15,9% ηεο δηαθύκαλζεο,. Από ηνλ πίλαθα ησλ πληειεζηώλ ηεο Παιηλδξόκεζεο (Πίνακαρ 7),
κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ν Κ.Μ.Α. θαίλεηαη λα ζπκβάιεη πεξηζζόηεξν ζηελ πξόβιεςε ησλ
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Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο

(β=-0,427) θαη λα αθνινπζεί ε Θπκαηνπνίεζε κε θζίλνπζα

ζεκαληηθόηεηα (β=0,206).
Πίλαθαο 7 Ιεπαπσική πολλαπλή παλινδπόμηζη μεηαβληηών ππόβλετηρ.
B

SE

Beta

0,000
0,029
0,004

0,003
0,119
0,107

-0,018
0,018
0,002

0,168

0,059

0,206*

-0,055

0,010

-0,427**

ο

Βήμα 1
Ζιηθία
Φύιν
Σάμε Φνίηεζεο
Βήμα 2ο
Θπκαηνπνίεζε
Βήμα 3ο
Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηό-Αμηνινγήζεσλ

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.
Σέινο, ην κνληέιν γηα ηελ Απηναληίιεςε εξκελεύεη πεξίπνπ ην 27% ηεο δηαθύκαλζεο
(R2=0,070). πγθεθξηκέλα, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο ειηθίαο, ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο
(Γεκνηηθό- Γπκλάζην) εξκελεύνπλ ην 17% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ Θπκαηνπνίεζε εξκελεύεη επηπιένλ
από ηελ πξώηε νκάδα ησλ πξνβιεπηηθώλ κεηαβιεηώλ, έλα 0,4% ηεο δηαθύκαλζεο. Ζ πξνζζήθε ηνπ
Κ.Μ.Α. ζην κνληέιν, εξκελεύεη επηπιένλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 9,6% ηεο δηαθύκαλζεο,. Από ηνλ
πίλαθα ησλ πληειεζηώλ ηεο Παιηλδξόκεζεο (Πίνακαρ 8), κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ν Κ.Μ.Α.
θαίλεηαη λα ζπκβάιεη πεξηζζόηεξν ζηελ πξόβιεςε ηεο Απηναληίιεςεο (β=0,332) θαη αθνινπζεί ην
θαηά πόζν ηα παηδηά θνηηνύλ ζην Γεκνηηθό ή ζην Γπκλάζην (β=-0,316).
Πίλαθαο 8 Ιεπαπσική πολλαπλή παλινδπόμηζη μεηαβληηών ππόβλετηρ.
B

SE

Beta

-0,003
0,139
-0,338

0,003
0,086
0,078

-0,097
0,117
-0,316**

0,005

0,043

0,009

0,031

0,007

0,332**

ο

Βήμα 1
Ζιηθία
Φύιν
Σάμε Φνίηεζεο
Βήμα 2ο
Θπκαηνπνίεζε
Βήμα 3ο
Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηό-Αμηνινγήζεσλ

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.
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ηνλ Πίνακα 9 κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο θάζε κεηαβιεηήο πνπ ειέγρζεθε
ζηελ δηαθύκαλζε ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο θαη ησλ επηκέξνπο ππνδηαζηάζεώλ ηεο.
Πίλαθαο 9 Τςποποιημένερ ηιμέρ ζςνηελεζηών παλινδπόμηζηρ για όλερ ηιρ μεηαβληηέρ.
Ζιηθία

Φύιν

Σάμε Φνίηεζεο

Θπκαηνπνίεζε

Κ.Μ.Α.

Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή

-0,135

0,075

-0,163*

0,146

0,039

Κνηλσληθή Δπάξθεηα

-0,128

0,198*

-0,129

-0,046

0,239*

ρνιηθή Δπάξθεηα

-0,104

-0,081

-0,239*

0,130

0,318*

πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα

-0,128

-0,017

0,063

0,163*

-0,120

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο

-0,018

0,018

0,002

0,206*

-0,427**

Απηναληίιεςε

-0,097

0,117

-0,316**

0,009

0,332**

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.


Τπόζεζε 2ε: Τπάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή, θαζώο θαη αιιειεπίδξαζε ησλ δύν απηώλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ.

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ παξαπάλσ ππόζεζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο
δηπιήο θαηεύζπλζεο, θαζώο καο ελδηαθέξεη λα δνύκε θαηά πόζν ππάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηεο
ηάμεο θνίηεζεο (Γεκνηηθό-Γπκλάζην) ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή, θαζώο θαη ην εάλ ππάξρεη
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο δύν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
θαίλεηαη πσο ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην θύιν θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο δελ έρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή [F(1, 152)=0,677, p=0,412]. Απηό ζεκαίλεη
όηη ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνύκε ζηελ κειέηε ησλ θύξησλ επηδξάζεσλ. Ζ κεηαβιεηή θύιν δελ έρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή [F(1, 152)=0,821, p=0,366]. Από
ηελ άιιε κεξηά, ε ηάμε θνίηεζεο θαίλεηαη λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή [F(1, 152)=3,994, p=0,047].
Γηα λα ειέγμνπκε εθηελέζηεξα ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή, εμεηάζακε θαη ηηο ππνδηαζηάζεηο ηεο Κνηλσληθήο Δπάξθεηαο, ηεο
ρνιηθήο Δπάξθεηαο, ηεο πλαηζζεκαηηθήο Δπάξθεηαο, ησλ Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο θαη ηεο
Απηναληίιεςεο.
Από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλεηαη πσο ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην θύιν θαη ηελ
ηάμεο θνίηεζεο δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα [F(1, 152)=0,008,
p=0,929]. Απηό ζεκαίλεη όηη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνύκε ζηελ κειέηε
ησλ θύξησλ επηδξάζεσλ. Σόζν ε κεηαβιεηή θύιν [F(1, 152)=9,947, p=0,002], όζν θαη ηάμε θνίηεζεο
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(Γεκνηηθό-Γπκλάζην) [F(1, 152)=4,371, p=0,038] έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ
Κνηλσληθή επάξθεηα.
Αλάινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα, όπνπ θάλεθε όηη ε
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην θύιν θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε
[F(1, 152)=0,945, p=0,333]. Θα πξέπεη, ινηπόλ, λα πεξηνξηζηνύκε ζηελ κειέηε ησλ θύξησλ
επηδξάζεσλ. Ζ κεηαβιεηή θύιν δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ρνιηθή Δπάξθεηα
[F(1, 152)=0,000, p=0,997]. Από ηελ άιιε κεξηά, ε ηάμε θνίηεζεο (Γεκνηηθό-Γπκλάζην) θαίλεηαη λα
έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ρνιηθή Δπάξθεηα [F(1, 152)=15,398, p=0,000].
Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην θύιν θαη ην αλ ηα παηδηά θνηηνύλ ζην Γεκνηηθό ή ζην
Γπκλάζην δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα [F(1, 152)=1,316,
p=0,253]. Έηζη, ζα πεξηνξηζηνύκε θαη γηα απηήλ ηελ κεηαβιεηή, ζηελ κειέηε ησλ θύξησλ επηδξάζεσλ.
Σόζν ε κεηαβιεηή θύιν [F(1, 152)=0,588, p=0,444], όζν θαη ε ηάμε θνίηεζεο [F(1, 152)=0,785,
p=0,377] δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα.
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο, ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα
ζην θύιν θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε απηήλ ηελ κεηαβιεηή
[F(1, 152)=1,790, p=0,183]. Θα πεξηνξηζηνύκε, ινηπόλ, ζηελ κειέηε ησλ θύξησλ επηδξάζεσλ. Σόζν ε
κεηαβιεηή θύιν [F(1, 152)=1,404, p=0,238], όζν θαη ε ηάμε θνίηεζεο [F(1, 152)=0,741, p=0,391]
δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο.
Σέινο, από ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλεηαη πσο ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην θύιν
θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Απηναληίιεςε [F(1,
152)=0,593, p=0,442]. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνύκε θαη εδώ, ζηελ κειέηε ησλ
θύξησλ επηδξάζεσλ. Σόζν ε κεηαβιεηή θύιν [F(1, 152)=6,516, p=0,012], όζν θαη ε ηάμε θνίηεζεο
(Γεκνηηθό ή Γπκλάζην) [F(1, 152)=17,381, p=0,000] έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ
Απηναληίιεςε.

Σα

απνηειέζκαηα

από

ηηο

αλαιύζεηο

δηαθύκαλζεο

δηπιήο

θαηεύζπλζεο

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίνακα 12.
Πίλαθαο 12 Τιμέρ F για όλερ ηιρ εξαπηημένερ μεηαβληηέρ.
Αιιειεπίδξαζε ΦύινπΣάμεο Φνίηεζεο

Φύιν

Σάμε Φνίηεζεο

Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή

0,677

0,821

3,994*

Κνηλσληθή Δπάξθεηα

0,008

9,947*

4,371*

ρνιηθή Δπάξθεηα

0,945

0,000

15,398**

πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα

1,316

0,588

0,785

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο

1,790

1,404

0,741

Απηναληίιεςε

0,593

6,516*

17,381**

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.
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Τπόζεζε 3ε: Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ αλαθνξηθά κε ηελ
Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξίηεο ππόζεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θξηηήξην t γηα αλεμάξηεηα

δείγκαηα, θαζώο καο ελδηαθέξεη λα ειέγμνπκε ηηο δηαθνξέο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ δπν νκάδσλ ηνπ
θύινπ σο πξνο ηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή. Από ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηώζεθε όηη δελ
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ σο πξνο ηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή [t(154)= 0,792, p = 0,429].
Γηα λα κπνξέζνπκε λα ειέγμνπκε εθηελέζηεξα ηηο δηαθνξέο κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ
αλαθνξηθά κε ηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή, εμεηάζακε θαη ηηο επηκέξνπο ππνδηαζηάζεηο ηεο
(Κνηλσληθή Δπάξθεηα, ρνιηθή Δπάξθεηα, πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα, Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο
θαη Απηναληίιεςε).
Αλαθνξηθά κε ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα, δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ σο πξνο απηήλ ηελ ππνδηάζηαζε ηεο
Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο [t(154)= 2,989 p = 0,003]. πγθεθξηκέλα, από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ
αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ δηαπηζηώλνπκε όηη ηα αγόξηα έρνπλ ειαθξώο κεγαιύηεξεο βαζκνινγίεο
ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα (Μ.Ο. αγνξηώλ= 3,67, Μ.Ο. θνξηηζηώλ= 3,37). Απηό ζεκαίλεη όηη ε
Κνηλσληθή Δπάξθεηα ησλ αγνξηώλ είλαη πςειόηεξε από απηήλ ησλ θνξηηζηώλ.
Γελ δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ
σο πξνο ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα [t(66,54)= -0,266, p = 0,791]. Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα επξήκαηα γηα
ηελ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα [t(154)= -0,661, p = 0,509] θαη ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο
[t(154)= -0,661, p = 0,509], ππνδηαζηάζεηο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο γηα ηηο νπνίεο δελ
δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγόξηα θαη ζηα θνξίηζηα.
Σέινο, βξέζεθε όηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ
θνξηηζηώλ ζηελ Απηναληίιεςε [t(154)= 2,150, p = 0,033]. πγθεθξηκέλα, από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ
αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ παξαηεξνύκε όηη ηα αγόξηα έρνπλ ειαθξώο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο
ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα (Μ.Ο. αγνξηώλ=3,22, Μ.Ο. θνξηηζηώλ=3,02). Σν παξαπάλσ ζεκαίλεη όηη ε
Απηναληίιεςε ησλ αγνξηώλ είλαη πςειόηεξε από απηήλ ησλ θνξηηζηώλ.
Σα επξήκαηα από ηα t ηεζη γηα ηα δύν θύια αλαθνξηθά κε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή θαη ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο Κνηλσληθήο Δπάξθεηαο, ηεο ρνιηθήο
Δπάξθεηαο,

ηεο

πλαηζζεκαηηθήο

Δπάξθεηαο,

Απηναληίιεςεο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίνακα 10.
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ησλ

Πξνβιεκάησλ

πκπεξηθνξάο

θαη

ηεο

Πίλαθαο 10 Μέζοι όποι, ηςπικέρ αποκλίζειρ και t ηιμέρ για όλερ ηιρ εξαπηημένερ μεηαβληηέρ.
Αγόξηα

Κνξίηζηα

Μέζνο

Σππηθή

Μέζνο Όξνο

Σππηθή

Όξνο

Απόθιηζε

Πξνζαξκνγή

3,3545

0,38508

3,3007

0,38141

0,792

Κνηλσληθή

3,6722

0,54444

3,3755

0,60287

2,989*

ρνιηθή Δπάξθεηα

3,4181

0,41105

3,4415

0,52941

-0,266

πλαηζζεκαηηθή

3,3965

0,54827

3,4628

0,61161

-0,661

3,0559

0,71151

3,1959

0,79763

-1,075

3,2299

0,50155

3,0281

0,59885

2,150*

t

Απόθιηζε

Φπρνθνηλσληθή

Δπάξθεηα

Δπάξθεηα
Πξνβιήκαηα
πκπεξηθνξάο
Απηναληίιεςε

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.


Τπόζεζε 4ε: Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ παηδηώλ Γεκνηηθνύ θαη ησλ παηδηώλ Γπκλαζίνπ
σο πξνο ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηέηαξηεο ππόζεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θξηηήξην t γηα αλεμάξηεηα

δείγκαηα, θαζώο καο ελδηαθέξεη λα ειέγμνπκε ηηο δηαθνξέο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ δπν νκάδσλ παηδηώλ
σο πξνο ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή. Από ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή [t(154)= 2,548, p = 0,012]. πγθεθξηκέλα, από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ νκάδσλ απηώλ
παξαηεξνύκε όηη ηα παηδηά Γεκνηηθνύ έρνπλ ειαθξώο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο (Μ.Ο. παηδηώλ
Γεκνηηθνύ=3,41, Μ.Ο. παηδηώλ Γπκλαζίνπ=3,26), πνπ ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην
Γεκνηηθό έρνπλ θαιύηεξε Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην
Γπκλάζην.
Όζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο θαη ηηο δηαθνξέο
ησλ παηδηώλ Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ ζε απηέο, βξήθακε όηη σο πξνο ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ [t(154)= 2,026, p = 0,045].
πγθεθξηκέλα, από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ νκάδσλ απηώλ παξαηεξνύκε όηη ηα παηδηά Γεκνηηθνύ
έρνπλ ειαθξώο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο (Μ.Ο. παηδηώλ Γεκνηηθνύ=3,67, Μ.Ο. παηδηώλ
Γπκλαζίνπ=3,49), πνπ ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην Γεκνηηθό έρνπλ κεγαιύηεξε
Κνηλσληθή Δπάξθεηα ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην Γπκλάζην.
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Αλαθνξηθά κε ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα [t(154)= 3,906, p = 0,000].
πγθεθξηκέλα, από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ νκάδσλ απηώλ παξαηεξνύκε όηη ηα παηδηά Γεκνηηθνύ
έρνπλ ειαθξώο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο (Μ.Ο. παηδηώλ Γεκνηηθνύ=3,55, Μ.Ο. παηδηώλ
Γπκλαζίνπ=3,28), πνπ ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην Γεκνηηθό εκθαλίδνπλ πεξηζζόηεξε
ρνιηθή Δπάξθεηα ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην Γπκλάζην.
Γηα ηηο ππνδηαζηάζεηο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Δπάξθεηαο [t(154)= -0,395, p = 0,693] θαη ησλ
Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο [t(154)= -0,250, p = 0,803], δελ δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ.
Σέινο, δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ
αλαθνξηθά κε ηελ Απηναληίιεςε [t(154)= 4,740, p = 0,000]. πγθεθξηκέλα, από ηνπο κέζνπο όξνπο
ησλ νκάδσλ απηώλ παξαηεξνύκε όηη ηα παηδηά Γεκνηηθνύ έρνπλ ειαθξώο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο
(Μ.Ο. παηδηώλ Γεκνηηθνύ=3,36, Μ.Ο. παηδηώλ Γπκλαζίνπ=2,97), πνπ ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά πνπ
πεγαίλνπλ ζην Γεκνηηθό εκθαλίδνπλ πςειόηεξε Απηναληίιεςε ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ
πεγαίλνπλ ζην Γπκλάζην. Σα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ παηδηώλ Γεκνηηθνύ θαη
Γπκλαζίνπ ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή θαη ηηο ππνδηαζηάζεηο ηεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίνακα
11.
Πίλαθαο 11 Μέζοι όποι, ηςπικέρ αποκλίζειρ και t ηιμέρ για όλερ ηιρ εξαπηημένερ μεηαβληηέρ.
Γεκνηηθό

Γπκλάζην

Μέζνο

Σππηθή

Μέζνο Όξνο

Σππηθή

Όξνο

Απόθιηζε

Πξνζαξκνγή

3,4149

0,37618

3,2611

0,37775

2,548*

Κνηλσληθή Δπάξθεηα

3,6779

0,58586

3,4929

0,55381

2,026*

ρνιηθή Δπάξθεηα

3,5568

0,40286

3,2894

0,45142

3,906**

πλαηζζεκαηηθή

3,3979

0,58864

3,4338

0,54518

-0,395

3,0816

0,81002

3,1113

0,65989

-0,250

3,3604

0,53999

2,9781

0,46328

4,740**

t

Απόθιηζε

Φπρνθνηλσληθή

Δπάξθεηα
Πξνβιήκαηα
πκπεξηθνξάο
Απηναληίιεςε

*. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05. **. Γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.01.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ.
ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε αθελόο ηεο Θπκαηνπνίεζεο θαη
αθεηέξνπ ηνπ Κεληξηθνύ Μεραληζκνύ Απηό-αμηνινγήζεσλ ζηελ ζπλνιηθή Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή θαη ηηο ππνδηαζηάζεηο ηεο (Κνηλσληθή Δπάξθεηα, ρνιηθή Δπάξθεηα, πλαηζζεκαηηθή
Δπάξθεηα, Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο θαη Απηναληίιεςε) ζε έλα δείγκα παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο. Παξάιιεια κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, ειέγμακε θαη ηνλ ξόιν Γεκνγξαθηθώλ Παξαγόλησλ
ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή, όπσο ε ειηθία, ην θύιν θαη ε ηάμε θνίηεζεο.
7.1. πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.
Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ παξαηέζεθε ζηα πξώηα θεθάιαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο,
αλακέλακε όηη ηόζν ε Θπκαηνπνίεζε, όζν θαη ν Κ.Μ.Α. ζα επηδξνύλ ζεκαληηθά ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ. Σα απνηειέζκαηα, όκσο, ησλ αλαιύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε δελ
επηβεβαίσζαλ θάηη ηέηνην. Όηαλ ειέγρζεθε ε ζπκβνιή ησλ Γεκνγξαθηθώλ ηνηρείσλ (ειηθία, θύιν,
ηάμε θνίηεζεο), ηεο Θπκαηνπνίεζεο θαη ηνπ Κ.Μ.Α. ζηελ δηακόξθσζε ηεο Φπρνθνηλσληθήο
Πξνζαξκνγήο ησλ παηδηώλ, κόλν ε ηάμε θνίηεζεο δηαπηζηώζεθε όηη ζπκβάιιεη ζηελ πξόβιεςε ηεο
ζπλνιηθήο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο ησλ παηδηώλ. Σν θαηά πόζν ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο ζα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή, θάλεθε λα εμαξηάηαη
από ην θαηά πόζν απηά θνηηνύλ ζην Γεκνηηθό ή ζην Γπκλάζην. Βέβαηα, ην πνζνζηό ηεο δηαθύκαλζεο
ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο πνπ εξκελεύνπλ ηα Γεκνγξαθηθά ηνηρεία ησλ παηδηώλ (αλάκεζα
ζηα νπνία βξίζθεηαη θαη ε ηάμε θνίηεζεο) ήηαλ ρακειό (8,3%).
Σα επξήκαηα απηά αλαθνξηθά κε ηελ ηάμε θνίηεζεο κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηελ
«ζπζζώξεπζε» αξλεηηθώλ εκπεηξηώλ από ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ δηάξθεηα ηεο
αθαδεκατθήο ηνπο πνξείαο, ε νπνία δξα πξνζζεηηθά κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε πξνζαξκνγή
ηνπο. ύκθσλα κε ηνλ Νηθνιόπνπιν (2007), νη ρξόληεο δπζθνιίεο κάζεζεο θαη νη δηαδνρηθέο
απνηπρίεο ζην ζρνιείν, νδεγνύλ ζε απνγνήηεπζε, δπζθνξία, αίζζεκα «καζεζηαθά αβνήζεηνπ»,
έιιεηςε ειπίδαο, απόζπξζε ή επηζεηηθόηεηα, ρακειό επίπεδν «αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο» θαη
γεληθεπκέλε έιιεηςε απηνεθηίκεζεο. Απηέο νη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο αζθνύλ αλαζηαιηηθή
επίδξαζε ζηελ κεηαγελέζηεξε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ (Kumpulainen θαη ζπλ.,
1999. Maedgen & Carlson, 2000. Weiener & Schneider, 2002. Zats & Chassin, 1985).
Μηα εξκελεία πνπ ζα κπνξνύζε λα δνζεί ζηα κε αλακελόκελα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ
Θπκαηνπνίεζε θαη ηνλ Κ.Μ.Α. αθνξά ζην γεγνλόο όηη ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ

εξσηεκαηνιόγηα

απηναλαθνξάο.

Γεδνκέλνπ

όηη

ε

ζπκπιήξσζε

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε παξνπζία ηνπ αμηνινγεηή, πηζαλόλ νη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ λα
επεξεάζηεθαλ από απηό ην γεγνλόο θαη ηα παηδηά λα πξνζπάζεζαλ λα «σξαηνπνηήζνπλ» ηελ
θαηάζηαζε θαη λα απνθξύςνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ κεησκέλε αίζζεζε
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απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο ή ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπο
Πξνζαξκνγή. Δπηπξόζζεηα, αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη πνιιέο θνξέο ην γεγνλόο ηεο
Θπκαηνπνίεζεο απνθξύπηεηαη από ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ απηό ην πξόβιεκα ζην ζρνιείν
(Hanish & Guerra, 2000. Pepler, Craig, Ziegler & Charach, 1994. Sharp, 1996). Μάιηζηα, νη καζεηέο
κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθξύπηνπλ ην γεγνλόο πεξηζζόηεξν, ζπγθξηηηθά κε
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Wenz-Gross & Siperstein, 1997). Σν παξαπάλσ
πηζαλόλ λα επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλάο καο.
Γηα ηνλ δηεμνδηθόηεξν έιεγρν ηεο βαζηθήο καο ππόζεζεο, ειέγμακε ηελ επίδξαζε ηεο
Θπκαηνπνίεζεο θαη ηνπ Κ.Μ.Α. θαη ζηηο ππνδηαζηάζεηο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο, δειαδή,
ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα, ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα, ηελ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα, ηα Πξνβιήκαηα
πκπεξηθνξάο θαη ηελ Απηναληίιεςε. Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο επηκέξνπο αλαιύζεηο,
βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν θνληά ζηα όζα είρακε αξρηθά ππνζέζεη.
Αλαθνξηθά κε ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα, βξέζεθε όηη ν Κεληξηθόο Μεραληζκόο Απηόαμηνινγήζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξόβιεςή ηεο Κνηλσληθήο Δπάξθεηαο ησλ παηδηώλ κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη κάιηζηα πεξηζζόηεξν από όηη ην θύιν, κεηαβιεηή ε νπνία αθνινπζνύζε
αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζή ηεο, ελώ δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηηο άιιεο
κεηαβιεηέο (ειηθία, ηάμε θνίηεζεο, Θπκαηνπνίεζε). Πην αλαιπηηθά, βξέζεθε όηη θαη νη ηξεηο
κεηαβιεηέο (Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, Θπκαηνπνίεζε, Κ.Μ.Α.) εξκελεύνπλ έλα ζπλνιηθό πνζνζηό
15,7% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο Κνηλσληθήο Δπάξθεηαο, από ην νπνίν ε ειηθία, ην θύιν θαη ε ηάμε
θνίηεζεο εξκελεύνπλ ην 9,7%, ε Θπκαηνπνίεζε 1,1% επηπιένλ θαη ν Κ.Μ.Α. έλα επηπιένλ 4,9%.
Σν παξαπάλσ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα όζα έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηνλ Κ.Μ.Α.
ζηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Σα παηδηά απηά ραξαθηεξίδνληαη από ρακειή Απηνεθηίκεζε
(Kavale & Forness, 1996), κεησκέλε αίζζεζε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο (Dunn & Shapiro, 1999),
απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ ηύρε θαη ηελ απνηπρία ηνπο ζε εζσηεξηθνύο παξάγνληεο (Pearl,
1982) θαη ε ελδνπξνζσπηθή ηνπο πξνζαξκνγή πξνζνκνηάδεη αξθεηά κε απηήλ ησλ αηόκσλ κε πςειό
ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Νεπξσηηζκνύ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κε ηνπο άιινπο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα
ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, δηακνξθώλνπλ ηα
πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή.
εκαληηθό είλαη επίζεο ην εύξεκα όηη ν Κ.Μ.Α. θαη κε θζίλνπζα ζεκαληηθόηεηα ε ηάμε
θνίηεζεο ζπκβάινπλ ζηελ πξόβιεςε ηεο ρνιηθήο Δπάξθεηαο ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
αλεμάξηεηα από ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ ειέγρζεθαλ (ειηθία, θύιν, Θπκαηνπνίεζε). Σν κνληέιν
πνπ ειέγμακε αλαθνξηθά κε ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα εξκελεύεη έλα 18,8% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, από ην νπνίν ην 9,6% εξκελεύεηαη από ηα Γεκνγξαθηθά ηνηρεία, έλα
επηπιένλ 0,4% από ηελ Θπκαηνπνίεζε θαη αθόκα έλα 8,8% από ηνλ Κ.Μ.Α..
Όζνλ αθνξά ηνλ ξόιν ηνπ Κ.Μ.Α. θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο ζηελ πξόβιεςε ηεο ρνιηθήο
Δπάξθεηαο, εθηόο από ηα όζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ «ζπζζώξεπζε» αξλεηηθώλ αθαδεκατθώλ
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εκπεηξηώλ από ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Νηθνινπνπινο, 2007), αμίδεη λα επηζεκαλζεί
ην γεγνλόο όηη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε νη δάζθαινη είλαη πεξηζζόηεξν αηζηόδνμνη αλαθνξηθά
κε ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ, ελώ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ κεησκέλεο πξνζδνθίεο, κε
απνηέιεζκα ηα παηδηά λα παξαηηνύληαη πην εύθνια θαη πνιιέο θνξέο λα απνθεύγνπλ ηηο ζρνιηθέο
πξαθηηθέο (Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 2006). Ο Κ.Μ.Α. πηζαλόλ λα επεξεάδεη ην πώο ηα παηδηά εξκελεύνπλ
θαη πξνζαξκόδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην αλ ζπλερίδνπλ λα πξνζπαζνύλ ή
παξαηηνύληαη, επεξεάδνληαο θαη’ επέθηαζε ηελ ρνιηθή ηνπο Δπάξθεηα.
Ζ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαίλεηαη λα κπνξεί λα
πξνβιεθζεί από ηελ Θπκαηνπνίεζε θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα από ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ
ειέγρζεζαλ (ειηθία, θύιν, ηάμε θνίηεζεο, Κ.Μ.Α.). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, όκσο, ην κνληέιν
πνπ εμεηάζηεθε εξκελεύεη έλα κηθξό πνζνζηό 7% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο
Δπάξθεηαο, από ην νπνίν ηα Γεκνγξαθηθά ηνηρεία εξκελεύνπλ ην 2,2%, ε Θπκαηνπνίεζε έλα
επηπιένλ 3,6% θαη ν Κ.Μ.Α. έλα 1,2% επηπιένλ.
Θα κπνξνύζακε λα εξκελεύζνπκε απηά ηα απνηειέζκαηα ππό ην πξίζκα ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηαπηόρξνλα ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο Μαζεζηαθέο ηνπο Γπζθνιίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηξαπκαηηθέο
εκπεηξίεο ηεο Θπκαηνπνίεζεο από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Hugh-Jones & Smith, 1999). Ζ
γεληθόηεξε ςπρηθή εμάληιεζε ησλ ζπκάησλ ηνπ εθθνβηζκνύ έρεη απνθαιπθζεί ζε κηα πιεζώξα
εξεπλώλ (Borg, 1998. Rigby, 1998), ελώ ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αηζζάλνληαη
απνγνήηεπζε, καηαίσζε, αλεζπρία θαη αγσλία γηα ηα καζήκαηα (Πνιπρξόλε θαη ζπλ., 2006) θαη
ραξαθηεξίδνληαη από ειιείκκαηα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξύζκηζε (Masi, Brovedani & Poli, 1998),
πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο. Ο
Κ.Μ.Α. θαη κε θζίλνπζα ζεκαληηθόηεηα ε Θπκαηνπνίεζε θαίλεηαη λα πξνβιέπνπλ ηελ εκθάληζε
Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο ζηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία, ην
θύιν θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ παηδηώλ. Από ην ζπλνιηθό 26,1% ηεο δηαθύκαλζεο ησλ
Πξνβιεκάησλ πκπεξηθνξάο πνπ εξκελεύνπλ όιεο νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ, ζηα
Γεκνγξαθηθά ηνηρεία αληηζηνηρεί έλα πνζνζηό 1%, ε Θπκαηνπνίεζε εξκελεύεη έλα επηπιένλ 9,2%
θαη ν Κ.Μ.Α. έλα επηπιένλ ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 15,9%.
ην βαζκό πνπ ηα Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο αλαθέξνληαη ζηελ ελδνπξνζσπηθή θαη
δηαπξνζσπηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε Θπκαηνπνίεζε αζθεί «δηαβξσηηθή»
επίδξαζε ζηελ πξνζαξκνγή, όκσο ν Κ.Μ.Α. έρεη ζεκαληηθόηεξε ζπλεηζθνξά ζην θαηά πόζν ηειηθά
ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα θαη πόζν έληνλα ζα είλαη. Σόζν ε εκπινθή ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνύ,
όζν θαη ε ύπαξμε Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ, απνηεινύλ ηδηαίηεξα αγρνγόλα πξνβιήκαηα θαη έρνπλ
ζπλέπεηεο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ. Οη αγρνγόλνη παξάγνληεο, όκσο, δελ επεξεάδνπλ όια ηα
παηδηά ην ίδην θαη θάπνηα παηδηά αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζε απηνύο, ειαρηζηνπνηώληαο ηηο
αξλεηηθέο ηνπο επηδξάζεηο (Terranova, 2009). Ο Κ.Μ.Α. απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο
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πξνζσπηθόηεηαο πνπ πηζαλόηαηα θάλεη θάπνηα παηδηά πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά, επεξεάδεη ηνλ ηξόπν
δηαρείξηζεο ησλ αγρνγόλσλ παξαγόλησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή
πξνζαξκνγή.
Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ Απηναληίιεςε, βξέζεθε όηη ν K.Μ.Α ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
πξόβιεςή ηεο, αθνινπζεί ε ηάμε θνίηεζεο ησλ παηδηώλ, ελώ δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
επίδξαζε ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηώλ. Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο ζηελ
Απηναληίιεςε είλαη 27%, από ην νπνίν ηα Γεκνγξαθηθά ηνηρεία εξκελεύνπλ ην 17%, ε
Θπκαηνπνίεζε έλα 0,4% επηπιένλ θαη ν Κ.Μ.Α. έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 9,6% επηπιένλ.
Σα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπρλά βηώλνπλ δηαδνρηθέο απνηπρίεο, ηξαπκαηηθέο
εκπεηξίεο θαη αξλεηηθά ζρόιηα από ηνπο γύξσ ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο ηνπο πνξείαο
θαη έηζη αζθείηαη δηαβξσηηθή επίδξαζε ζηελ απηνεηθόλα ηνπο, αηζζάλνληαη «καζεζηαθά αβνήζεηνη»
θαη εμνπζελώλνληαη πνιιέο θνξέο ζπλαηζζεκαηηθά (Edwards, 1994. McNulty, 2003. Murray, 1988.
Orenstein, 2000). Απηέο νη επηδξάζεηο ησλ αξλεηηθώλ αθαδεκατθώλ εκπεηξηώλ, πηζαλόηαηα
αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ Κ.Μ.Α. ζηελ Απηναληίιεςε ηνπ αηόκνπ.
Με βάζε ηα όζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ηώξα, ε βαζηθή καο ππόζεζε όηη ηα Γεκνγξαθηθά
ηνηρεία (ειηθία, θύιν, ηάμε θνίηεζεο), ε Θπκαηνπνίεζε θαη ν Κ.Μ.Α. ζα επηδξνύλ ζηελ ζπλνιηθή
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, δελ επηβεβαηώζεθε. Απηό πνπ
θάλεθε πεξηζζόηεξν είλαη ε δηαθνξηθή επίδξαζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Δπάξθεηαο, ηεο ρνιηθήο
Δπάξθεηαο,

ηεο

πλαηζζεκαηηθήο

Δπάξθεηαο,

ησλ

Πξνβιεκάησλ

πκπεξηθνξάο

θαη

ηεο

Απηνεθηίκεζεο. Βέβαηα, ην πνζνζηό ηεο δηαθύκαλζεο πνπ βξέζεθε λα εξκελεύεη θάζε κεηαβιεηή πνπ
ειέγρζεθε αλαθνξηθά κε ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή θαη ηηο επηκέξνπο ηεο δηαζηάζεηο ήηαλ
κηθξό ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη νη ζρέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ επεξεάδνληαη ζε
έλα κεγάιν πνζνζηό από κεηαβιεηέο πνπ δελ ειέγρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεηαβιεηώλ κπνξεί λα είλαη ε επίδξαζε ηνπ γνλετθνύ ζηπι δηαπαηδαγώγεζεο,
ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη ε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπ πεξηβάιινληνο απέλαληη ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
θαη ηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε ηνπ Κεληξηθνύ Μεραληζκνύ
Απηναμηνινγήζεσλ, ν νπνίνο βξέζεθε όηη επηδξά ζεκαληηθά ζε όιεο ηηο ππνδηαζηάζεηο ηεο
Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο, εθηόο από ηελ πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα. Με βάζε απηά ηα
επξήκαηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
πνπ ζπκαηνπνηνύληαη θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Κ.Μ.Α., δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν
ζην θαηά πόζν ε Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή ζα επεξεαζηεί από παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο,
όπσο ε ύπαξμε Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ θαη Θπκαηνπνίεζεο. Ο Κ.Μ.Α. κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηόο
σο πξνζηαηεπηηθόο κεραληζκόο, πνπ επεξεάδεη ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ ζηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο θαη επηδξά εκκέζσο ζηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπ Πξνζαξκνγή.
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Παξάιιεια, κε ηελ βαζηθή καο ππόζεζε ζειήζακε λα ειέγμνπκε θαη ηνλ ξόιν ηνπ θύινπ θαη
ηεο ηάμεο θνίηεζεο ζηελ ζπλνιηθή Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο θαη ηηο επηκέξνπο ηεο δηαζηάζεηο.
Αξρηθά, ινηπόλ, εμεηάζακε ην θαηά πόζν ππάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο
θνίηεζεο ζηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή, θαζώο θαη ην θαηά πόζν ε Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή
επεξεάδεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ. Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην θύιν
θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεώλ καο δελ επηδξά ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ή ζηηο επηκέξνπο ηεο δηαζηάζεηο. Γηαπηζηώζεθε, όκσο, όηη αθελόο ην
θύιν επηδξά ζηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα θαη ηελ Απηναληίιεςε θαη όηη αθεηέξνπ ε ηάμε θνίηεζεο
επηδξά ζηελ ζπλνιηθή Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή, ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα, ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα
θαη ηελ Απηναληίιεςε.
Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζηελ Φπρνθνηλσληθή ηνπο
Πξνζαξκνγή, δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην θύιν
ζηελ ζπλνιηθή Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή. Όηαλ, όκσο, εμεηάζηεθαλ νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο,
βξέζεθε όηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θύια ζηελ Κνηλσληθή
Δπάξθεηα θαη ηελ Απηναληίιεςε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε όηη ηα αγόξηα έρνπλ πςειόηεξε
Κνηλσληθή Δπάξθεηα θαη Απηναληίιεςε από ηα θνξίηζηα.
Σν ζπγθεθξηκέλν εύξεκα κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ηνκείο, ελώ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε θαη ην γεγνλόο όηη ηα θνξίηζηα (Ν= 45) πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ παξνύζα έξεπλα ήηαλ θαηά πνιύ ιηγόηεξα από ηα αγόξηα (Ν= 111). Αθόκα, νη δηαθνξέο
αλάκεζα ζηα δύν θύια θαη ε επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα θαη ηελ Απηναληίιεςε,
ζα πξέπεη λα εξκελεπζνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επίδξαζε ηνπ Κ.Μ.Α., πνπ θάλεθε λα είλαη
πςειόηεξε, ελώ ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ην θαηά πόζν ππάξρνπλ δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηνλ
Κ.Μ.Α..
ε ζρέζε κε ηελ ηάμε θνίηεζεο, βξέζεθε όηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμύ ησλ παηδηώλ Γεκνηηθνύ θαη ησλ παηδηώλ Γπκλαζίνπ σο πξνο ηελ ζπλνιηθή ηνπο
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή, θαζώο θαη δηαθνξέο ζηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα, ηελ ρνιηθή Δπάξθεηα
θαη ηελ Απηναληίιεςε. Αλαιπηηθόηεξα, ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ εκθαλίδνπλ θαιύηεξε πξνζαξκνγή
ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ.
Σα όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ ηάμε θνίηεζεο θαη γηα ηελ «ζπζζώξεπζε»
αξλεηηθώλ εκπεηξηώλ από ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπο
ζην ζρνιείν (Νηθνιόπνπινο, 2007), επηβεβαηώλνληαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Γεδνκέλνπ όηη ε
επίδξαζε ηνπ Κ.Μ.Α. ήηαλ ζεκαληηθόηεξε ζηελ πξόβιεςε ηεο Κνηλσληθήο Δπάξθεηαο, ηεο ρνιηθήο
Δπάξθεηαο θαη ηεο Απηναληίιεςεο, ππνδηαζηάζεηο ηηο νπνίεο θάλεθε λα επεξεάδεη θαη ε ηάμε
θνίηεζεο, αιιά ζε κηθξόηεξν βαζκό, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ν Κ.Μ.Α. ζε παηδηά κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ θνηηνύλ ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζε λα
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δηαπηζησζεί αθξηβέζηεξα, ην θαηά πόζν ε επηβάξπλζε ησλ παηδηώλ απηώλ από ηηο δηαδνρηθέο
απνγνεηεύζεηο ζην ζρνιείν, επηδξά ζηελ δηακόξθσζε ηνπ Κ.Μ.Α..
7.2. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη Mειινληηθέο θαηεπζύλζεηο.
Δθηόο από ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε ζηελ παξαπάλσ εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ, κεξηθνί αθόκα πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν επηινγήο
ηνπ δείγκαηνο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε επηινγή ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο γηλόηαλ
ζύκθσλα κε ην θαηά πόζν νη δάζθαινη θαη νη εηδηθνί παηδαγσγνί ηνπ ζρνιείνπ ζεσξνύζαλ όηη ηα
παηδηά απηά αληηκεηώπηδαλ ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο. Θα ήηαλ ζθόπηκν ζε κειινληηθέο έξεπλεο απηνύ
ηνπ είδνπο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ,
έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα ε ύπαξμε Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ.
Παξάιιεια, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθό λα αμηνινγεζνύλ θαη παηδηά πνπ δελ έρνπλ Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο θαη λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο Θπκαηνπνίεζεο θαη ηνπ Κ.Μ.Α. ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή απηώλ ησλ παηδηώλ, ζπγθξηηηθά κε απηήλ ζηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
Όζνλ αθνξά ην θύιν ησλ παηδηώλ, όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε αλαινγία ησλ δύν θύισλ
ζην δείγκα καο ήηαλ αζύκκεηξε θαη ππήξρε ππναληηπξνζώπεπζε ησλ θνξηηζηώλ. Γηα λα κπνξέζεη
θαλείο λα θαηαιήμεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή απηώλ ησλ παηδηώλ, ζα ήηαλ βνεζεηηθό λα εμεηαζηεί κεγαιύηεξνο
αξηζκόο θνξηηζηώλ ζε αληηζηνηρία κε απηόλ ησλ αγνξηώλ. Δπηπξόζζεηα, ε ειηθηαθή νκάδα ησλ
παηδηώλ πνπ εμεηάζηεθε ζα κπνξνύζε λα δηεπξπλζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ
ζηηο κηθξόηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ, θαζώο θαη ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζην Λύθεην, έηζη ώζηε λα
δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ πνπ εμεηάζακε θαη ζε άιιεο ειηθίεο θαη ζε όιν ην εύξνο ηεο
αθαδεκατθήο πνξείαο ησλ καζεηώλ. Σέινο, έλαο αθόκα πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
δείγκα καο, αθνξά ην όηη ηα παηδηά πνπ εμεηάζηεθαλ θνηηνύζαλ ζε ζρνιεία ηνπ Ρεζύκλνπ. Θα ήηαλ
ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνύλ θαη παηδηά από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε
κηα πην «ζθαηξηθή εηθόλα» ησλ παξαγόλησλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία.
Κάπνηνη επηπιένλ πεξηνξηζκνί πξνθύπηνπλ θαη από ην γεγνλόο όηη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο
εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα απηό-αλαθνξάο. Ήδε έρεη αλαθεξζεί όηη ε ζπκπιήξσζε
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε παξνπζία ηνπ αμηνινγεηή θαη όηη ηα παηδηά, πηζαλόλ, λα πξνζπάζεζαλ λα
απνθξύςνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ
Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή ή ην γεγνλόο όηη ήηαλ ζύκαηα εθθνβηζκνύ. Από ηελ άιιε κεξηά
θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ησλ παηδηώλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ε θαηαλόεζε ησλ
εξσηήζεσλ πηζαλόλ λα επεξεάζηεθε θαη λα εξκελεύηεθαλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν νη εξσηήζεηο από
θάζε παηδί. ε απηό ζπλεγνξνύλ θαη ν Nansel θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001), νη νπνίνη αλαθέξνπλ όηη
ην πώο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηνπ εθθνβηζκνύ, γηα παξάδεηγκα, πνηθίιεη θαη
ραξαθηεξίδεηαη από ππνθεηκεληθόηεηα.
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Γεδνκέλνπ όηη ν Κ.Μ.Α. δελ έρεη δηεξεπλεζεί μαλά ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα
ζηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ε αλάδεημε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ Κ.Μ.Α. ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή παηδηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ «δηπιό θίλδπλν» ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ θαη ηεο
Θπκαηνπνίεζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Θα ήηαλ, όκσο, ελδηαθέξνλ ζηα πιαίζηα κειινληηθώλ
εξεπλώλ λα κειεηεζεί θαη ην θαηά πόζν ν Κ.Μ.Α. δξα κεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζηελ Θπκαηνπνίεζε
ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηελ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή. Ζ απόδεημε ηνπ
δηακεζνιαβεηηθνύ ξόινπ ηνπ Κ.Μ.Α., ζα έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ κειέηε ησλ ζπλεπεηώλ ζηελ
Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή, ηόζν ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ, όζν θαη ηεο Θπκαηνπνίεζεο.
Παξάιιεια, ζα πξνζθέξεη κία «λέα νπηηθή» γηα ηα πξάγκαηα, θαζώο θαη πιήζνο πξαθηηθώλ
εθαξκνγώλ πνπ ζα απεπζύλνληαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ Κ.Μ.Α. θαη ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ.
Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί παγθνζκίσο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ, απνζθνπνύλ θπξίσο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Σα πεξηζζόηεξα από απηά
ζηνρεύνπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό, ζηελ πξναγσγή ηεο
πξν-θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ δεκηνπξγία ελόο θιίκαηνο απνδνρήο θαη αιιειεγγύεο ζην
ζρνιείν, θαζώο θαη ζηελ δεκηνπξγία ζρνιηθώλ θαλόλσλ ελάληηα ζηνλ εθθνβηζκό. Αθόκα, ππάξρνπλ
ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζηα ζύκαηα, ζηνπο δξάζηεο, αιιά θαη ζηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο. Οη παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ ηαπηόρξνλα
εκπιέθνληαη ζηνλ ρνιηθό Δθθνβηζκό, ζηνρεύνπλ θπξίσο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ
απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν Θπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζηελ βειηίσζε ησλ
θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ απηώλ ησλ παηδηώλ, ζηελ θαιιηέξγεηα
απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ αληίδξαζεο ζηνλ εθθνβηζκό, θαζώο θαη ζηελ αύμεζε ηεο
παξερόκελεο ζηήξημεο από κέξνπο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ (Mishna, 2003). Με βάζε ηα όζα
δηαπηζηώζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία γηα ηελ επίδξαζε ηνπ Κ.Μ.Α. ζηελ Φπρνθνηλσληθή
Πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ ζπκαηνπνηνύληαη, ζα κπνξνύζαλ λα
δηακνξθσζνύλ παξεκβάζεηο πνπ λα απνζθνπνύλ ζηελ ελίζρπζε ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ
ζπλζέηνπλ ηνλ Κ.Μ.Α.. Ζ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή απηώλ ησλ παηδηώλ ζα κπνξνύζε λα
πξνσζεζεί κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, ηελ αύμεζε ηνπ αηζζήκαηνο απηόαπνηειεζκαηηθόηεηαο, ηελ παξέκβαζε ζηηο δπζπξνζαξκνζηηθέο ηνπο απνδόζεηο θαη ηνλ πςειό ηνπο
Νεπξσηηζκό.
ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο εμεηάζακε δύν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο
ζρνιηθήο δσήο ησλ παηδηώλ, ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηελ Θπκαηνπνίεζε. Βέβαηα, ηα παηδηά
ζηελ δηάξθεηα ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπο πνξείαο αληηκεησπίδνπλ πιήζνο άιισλ πξνβιεκάησλ, ηόζν ζην
ζρνιηθό πεξηβάιινλ, όζν θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Βιέπνληαο ηα πξάγκαηα από απηήλ ηελ ζθνπηά,
ε ζεκαληηθόηεξε ζπκβνιή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αθνξά ζηελ αλάδεημε ηνπ ξόινπ ηεο
αλζεθηηθόηεηαο θαη κάιηζηα κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, πξνηείλνληαο ηνλ Κ.Μ.Α. σο έλαλ
πξνζηαηεπηηθό κεραληζκό απέλαληη ζηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο. Ζ ζηξνθή ηνπ επηζηεκνληθνύ

46

ελδηαθέξνληνο ζηελ δηεξεύλεζε ησλ κεραληζκώλ αλζεθηηθόηεηαο θαη ηξσηόηεηαο θαη ν ζρεδηαζκόο
αληίζηνηρσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ,
κπνξεί λα «ζσξαθίζεη» ηα παηδηά θαη λα «ηα εθνδηάζεη κε ηα απαξαίηεηα κέζα» γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ, βειηηώλνληαο έηζη θαη ηελ
Φπρνθνηλσληθή ηνπο Πξνζαξκνγή.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ



Η Κιίκαθα Κεληξηθνύ Μεραληζκνύ Απην-αμηνινγήζεσλ (Core Self-Evaluations ScaleCSES; Judge, Erez, Bono, & Thoresen, 2003. Πξνζαξκνγή: Η. Σζανύζεο θαη Η. Νηθνιάνπ).

Ούηε
Γηαθσλώ
Απόιπηα

Γηαθσλώ

πκθσλώ
/ Ούηε
Γηαθσλώ

1. Δίκαη ζίγνπξνο/ε όηη πεηπραίλσ όζν κνπ
αμίδεη ζηελ δσή
2. Μεξηθέο θνξέο ληώζσ ζιηκκέλνο/ε.
3. Όηαλ πξνζπαζώ, γεληθά πεηπραίλσ.
4. Μεξηθέο θνξέο όηαλ απνηπγράλσ, ληώζσ όηη
δελ αμίδσ ηίπνηα.
5. Οινθιεξώλσ απηά πνπ πξέπεη λα θάλσ κε
επηηπρία.
6. Μεξηθέο θνξέο, αηζζάλνκαη όηη δελ ειέγρσ
ηα πξάγκαηα πνπ έρσ λα θάλσ.
7. ε γεληθέο γξακκέο είκαη επραξηζηεκέλνο/ε
κε ηνλ εαπηό κνπ.
8. Έρσ πνιιέο ακθηβνιίεο γηα ηηο ηθαλόηεηέο
κνπ.
9. Δγώ θαζνξίδσ ηη ζα ζπκβεί ζηε δσή κνπ.
10. Νηώζσ όηη δελ ειέγρσ ηελ επηηπρία κνπ
ζην ζρνιείν.
11. Μπνξώ λα αληηκεησπίζσ ηα πξνβιήκαηά
κνπ.
12. Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ηα πξάγκαηα κνπ
θαίλνληαη αξθεηά δπζάξεζηα θαη αδηόξζσηα.
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πκθσλώ

πκθσλώ
Απόιπηα



Δξσηεκαηνιόγην Δκπεηξηώλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Peer Experiences Questionnaire –
PEQ; Vernberg, Jacobs & Hershberger, 1999. Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή: Ζ. Κνπξθνύηαο
θαη Α. Γηνβαδνιηάο).

Πεξίπνπ
Πνηέ

1. Έλαο καζεηήο/ηξηα κε πείξαμε κε άζρεκν
ηξόπν γηα λα κε ελνριήζεη.
2. Έλαο καζεηήο/ηξηα είπε όηη ζα κε ρηύπαγε ή
ζα κε ηξαπκάηηδε.
3. Έλαο καζεηήο/ηξηα κε αγλόεζε επίηεδεο γηα
λα πιεγώζεη ηα αηζζήκαηά κνπ.
4. Έλαο καζεηήο/ηξηα είπε ςέκαηα γηα κέλα γηα
λα κελ κε ζπκπαζνύλ νη άιινη καζεηέο.
5. Έλαο καζεηήο/ηξηα κε ρηύπεζε, κε
θιώηζεζε ή κε έζπξσμε κε θαθνήζε ηξόπν.
6. Έλαο καζεηήο/ηξηα κε άξπαμε, κε θξάηεζε ή
κε άγγημε κε ηξόπν πνπ δελ κνπ άξεζε.
7. Κάπνηνη καζεηέο κε άθεζαλ έμσ από ηα
πξάγκαηα από θαθία θαη κόλν.
8. Έλαο καζεηήο/ηξηα κε θπλήγεζε ζαλ λα
ήζειε πξαγκαηηθά λα κνπ θάλεη θαθό.
9. Κάπνηνη καζεηέο καδεύηεθαλ ελαληίνλ κνπ
θαη κνπ θέξζεθαλ άζρεκα.
10. Πείξαμα ή θνξόηδεςα έλαλ καζεηή/ηξηα κε
άζρεκν ηξόπν.
11. Απείιεζα άιινλ καζεηή/ηξηα όηη ζα
ηνλ/ηελ ρηππήζσ ή ηξαπκαηίζσ.
12.Αγλόεζα άιινλ καζεηή/ηξηα κόλν θαη κόλν
γηα λα πιεγώζσ ηα αηζζήκαηά ηνπ/ηεο.
13. Δίπα ςέκαηα γηα έλαλ άιιν καζεηή/ηξηα
ώζηε νη άιινη καζεηέο λα κελ ηνλ/ηελ
ζπκπαζνύλ.
14. Υηύπεζα, θιώηζεζα ή έζπξσμα άιινλ
καζεηή/ηξηα κε θαθνήζε ηξόπν.
15. Άξπαμα, θξάηεζα ή άγγημα άιινλ
καζεηή/ηξηα κε ηξόπν πνπ δελ ηνπ/ηεο άξεζε.
16. πληέιεζα θη εγώ ζην λα απνθιεηζηεί έλαο
καζεηήο/ηξηα από ηα πξάγκαηα από θαθία θαη
κόλν.
17.
Κπλήγεζα
έλαλ
καζεηή/ηξηα
πξνζπαζώληαο λα ηνπ/ηεο θάλσ θαθό.
18. Δγώ θαη θάπνηνη καζεηέο καδεπηήθακε θαη
θεξζήθακε άζρεκα ζε άιινλ καζεηή/ηξηα.
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Μία ή δύν

Λίγεο

κία θνξά

Λίγεο

θνξέο

θνξέο

ηελ

θνξέο ηελ

εβδνκάδα

εβδνκάδα



Δξγαιείν Φπρνθνηλσληθήο Πξνζαξκνγήο παηδηώλ Πξνζρνιηθήο θαη ρνιηθήο ειηθίαο ή
Σεζη

Φπρνθνηλσληθήο

Πξνζαξκνγήο

(Υαηδερξήζηνπ,

Πνιπρξόλε,

Μπεδεβέγθεο,

Μπισλάο, 2008).


Κιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα παηδηά Γεκνηηθνύ.

Καζόινπ

Λίγν

Μέηξηα

Πνιύ

Πάξα
πνιύ

1. Λέσ ηε γλώκε κνπ όηαλ ρξεηάδεηαη.
2. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά κε ζπκπαζνύλ.
3. Πεξηκέλσ κε ραξά ηελ ώξα ησλ καζεκαηηθώλ.
4. Μνπ αξέζεη λα είκαη κε άιινπο αλζξώπνπο.
5. Πεξηκέλσ κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή γηα λα
μεθηλήζσ κηα εξγαζία γηα ην ζρνιείν.
6. Δίκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ κε ηα
καζήκαηα ζηελ ηάμε απηή ηε ρξνληά.
7. Αλεζπρώ κήπσο θάλσ θάηη αλόεην ή θάηη πνπ ζα κε
ληξνπηάζεη.
8. Καηαιαβαίλσ ηη ελλνεί θάπνηνο όηαλ δελ κηιάεη,
θνηηώληαο ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ή ηηο θηλήζεηο
ζώκαηνο.
9. Απνζπάηαη εύθνια ε πξνζνρή κνπ από ζνξύβνπο ή
δξαζηεξηόηεηεο άιισλ.
10. Αλεζπρώ κήπσο νη άιινη γειάζνπλ κε εκέλα.
11. Ξεθηλάσ κηα ζπδήηεζε ή κηα δξαζηεξηόηεηα θαη
δεηάσ θαη από ηα άιια παηδηά λα πάξνπλ κέξνο ζε
απηή.
12. Όηαλ αξρίζσ θάηη, ζέισ νπσζδήπνηε λα ην
ηειεηώζσ.
13. Κάλσ ιάζε απξνζεμίαο.
14. Μπνξώ λα θάλσ αθόκα θαη ηελ πην δύζθνιε
δνπιεηά ζηελ ηάμε αλ ην πξνζπαζήζσ.
15. Έρσ θαιέο ηδέεο αιιά δπζθνιεύνκαη λα ηηο
εθθξάζσ γξαπηά.
16. Οινθιεξώλσ ζηελ ώξα κνπ ηηο εξγαζίεο πνπ έρσ
λα θάλσ γηα ην ζρνιείν.
17. Εεηάσ ζπγλώκε όηαλ ρξεηάδεηαη.
18. Όηαλ δηαβάδσ θάηη ζηα καζεκαηηθά ην καζαίλσ
γξήγνξα.
19. Μνπ αξέζεη λα γλσξίδσ άιινπο αλζξώπνπο.
20. Μπνξώ λα θαηαιαβαίλσ δύζθνιεο εξσηήζεηο.
21. Γπζθνιεύνκαη ζε ζύλζεηεο, πεξίπινθεο εξγαζίεο
ηνπ ζρνιείνπ.
22. Παίξλσ εύθνια απνθάζεηο.
23. Δίκαη θαιόο/ή ζηελ νξζνγξαθία.
24. Θεσξώ όηη ελδηαθέξνκαη θαη πξνζπαζώ λα θάλσ
απηό πνπ πξέπεη.
25. Όηαλ κε θαινύλ ηα άιια παηδηά ζε δξαζηεξηόηεηεο,
πεγαίλσ.
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26. πκκεηέρσ ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο.
27. Δπηκέλσ ζε έλα πξόβιεκα κέρξη λα ην ιύζσ.
28. Δθθξάδσ κε θαηάιιειν ηξόπν ηα ζπλαηζζήκαηά
κνπ (π.ρ. είκαη ήξεκνο/ε αθόκε θαη όηαλ είκαη
ζπκσκέλνο/ε).
29. Παίξλσ θαινύο βαζκνύο ζηε Γιώζζα.
30. Αθνινπζώ ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
ηάμεο.
31. Πξνζθαιώ ηα άιια παηδηά λα πάξνπλ κέξνο ζε
δξαζηεξηόηεηεο.
32. Βξίζθσ δπζθνιίεο ζην λα καζαίλσ θαηλνύξγηα
πξάγκαηα.
33. Αθνύσ πξνζεθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
ζπδήηεζεο, είκαη θαιόο/ή αθξναηήο/άηξηα.
34. Αθόκα θαη όηαλ δπζθνιεύνκαη ζε κηα εξγαζία, δελ
ηα παξαηάσ.
35. Νηώζσ όηη έρσ αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία σο
πξνζσπηθόηεηα (πξνηεξήκαηα).
36. Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ θαιό/ή καζεηή/ηξηα.
37. Όηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξόβιεκα, πξνζπαζώ λα
βξσ ηη ην πξνθάιεζε.
38. Όηαλ ζέισ θάηη, ην ζέισ ακέζσο.
39. Γε κ’ ελδηαθέξεη ην ζρνιείν.
40. Μνπ αξέζεη ην ζρνιείν.
41. Όηαλ ζέισ θάηη, ην δεηάσ.
42. Πηάλσ εύθνια θνπβέληα κε ηα άιια παηδηά.
43. πκκεηέρσ ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ήδε
μεθηλήζεη.
44. Γπζθνιεύνκαη λα ζπγθεληξσζώ.
45. Όηαλ δηαβάδσ θάηη ζηε Γιώζζα ην καζαίλσ
γξήγνξα.
46. πλεξγάδνκαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζε νκαδηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
47. Ξέξσ λα αληηκεησπίδσ δύζθνιεο θαηαζηάζεηο (π.ρ.
Αλ κνπ επηηεζεί έλα παηδί μέξσ πώο λα πξνζηαηεπηώ).
48. Καηαιαβαίλσ πόηε νη άλζξσπνη είλαη
αλαζηαησκέλνη, αθόκα θαη όηαλ δελ ιέλε ηίπνηα.
49. Γεληθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ εαπηό κνπ.
50. πρλά ληώζσ ζιίςε, κειαγρνιία.
51. Μπνξώ λα ειέγμσ ηνλ ζπκό κνπ.
52. Γεληθά, είκαη πεξήθαλνο/ε γηα πνιιά πξάγκαηα.
53. Όηαλ ξσηάεη θάηη ε δαζθάια/ν δάζθαινο, απαληάσ
ή πξνζπαζώ λα απαληήζσ.
54. Ξέξσ λα πεηπραίλσ απηό πνπ ζέισ.
55. Δίλαη πην ζεκαληηθό γηα κέλα λα θαηαιαβαίλσ ηα
καζήκαηα από ην λα παίξλσ κόλν θαινύο βαζκνύο.
56. Μπνξώ λα δηαθξίλσ πόηε θάπνηνο από ηνπο θίινπο
κνπ είλαη ιππεκέλνο.
57. Κάλσ ιάζε από ηε βηαζύλε κνπ.
58. Οη γνλείο κνπ είλαη ζπλήζσο δπζαξεζηεκέλνη ή
απνγνεηεπκέλνη κε απηά πνπ θάλσ.
59. Αληηδξώ έληνλα ζην παξακηθξό εξέζηζκα, π.ρ. κε
ελνριεί θάπνηνο αλ κνπ κηιήζεη ηελ ώξα πνπ θάλσ θάηη
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άιιν θαη ηνπ ην δείρλσ κε ζπκό.
60. Μνπ αξέζεη λα ιύλσ αζθήζεηο ζηα καζεκαηηθά.
61. Αθνινπζώ έλα πξόγξακκα ζε ό, ηη θάλσ.
62. Καηαλνώ θαη αληαπνθξίλνκαη θαηάιιεια ζε
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. ραίξνκαη όηαλ
κε επαηλνύλ, ζηελαρσξηέκαη όηαλ κε καιώλνπλ).
63. Έρσ δηθή κνπ άπνςε ζε πνιιά ζέκαηα θαη ηελ
εθθξάδσ.
64. Θέισ λα είκαη ν αξρεγόο ηεο παξέαο.
65. πλήζσο δπζθνιεύνκαη λα δηαηεξήζσ ηελ
ςπρξαηκία κνπ. (ζπκώλσ εύθνια).
66. Δίλαη εύθνιν γηα κέλα ην λα δηαβάδσ ην κάζεκα
ηεο Γιώζζαο.
67. Δθλεπξίδνκαη εύθνια.
68. Έρσ ζύζηεκα ζην δηάβαζκα κνπ.
69. Πεξηκέλσ κε ραξά ηελ ώξα ηεο Γιώζζαο.
70. Πξνζθέξσ βνήζεηα ζηα άιια παηδηά.
71. πλερίδσ λα πξνζπαζώ, αθόκα θη όηαλ ζπλαληώ
δπζθνιίεο.
72. Θπκώλσ κε ην παξακηθξό.
73. Αθνύσ κε πξνζνρή ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο
δαζθάινπ/αο γηα ηηο εξγαζίεο κνπ.
74. Αλεζπρώ γηα ην ηη ζθέθηνληαη ηα άιια παηδηά γηα
κέλα.
75. Έρσ ηελ ηάζε λα απνκνλώλνκαη.
76. Νηώζσ άζρεκα όηαλ έρνπλ πιεγσζεί άιινη
άλζξσπνη.
77. Γείρλσ ζηνπο άιινπο πώο ληώζσ.
78. Εεηάσ από άιια παηδηά λα παίμνπλ καδί κνπ.
79. Δίκαη θαιόο/ή ζηα καζεκαηηθά.
80. Αλεζπρώ κήπσο κε ζεθώζεη ε δαζθάια/ν
δάζθαινο γηα κάζεκα.
81. Πξνεηνηκάδνκαη γηα ην ζρνιείν κόλν γηαηί έρσ
ππνρξέσζε λα ην θάλσ.
82. πκκεηέρσ θαη ζηεξίδσ ηα άιια παηδηά ζε
δύζθνιεο θαηαζηάζεηο.
83. Γπζθνιεύνκαη λα βξίζθσ ηα πξάγκαηά κνπ.
84. πρλά κε επηιέγνπλ σο αξρεγό.
85. Αληηδξώ έληνλα όηαλ κε καιώλνπλ.
86. Γπζθνιεύνκαη ζην λα ζπγθεληξώλνκαη ή ζην λα
παίξλσ απνθάζεηο.
87. Φνβάκαη κήπσο θάλσ ιάζε.
88. Όηαλ έρσ θάπνην πξόβιεκα, ζπλήζσο δεηάσ
βνήζεηα.
89. Παξακέλσ ήξεκνο/ε όηαλ ππάξρεη θάπνην
πξόβιεκα.
90. Σα πάσ θαιά κε άιια παηδηά.
91. Πηζηεύσ όηη γηα κεξηθά πξάγκαηα ζα κπνξνύζα λα
είκαη πεξήθαλνο/ε.
92. Οη γνλείο κνπ μέξνπλ ηη κπνξώ θαη ηη δελ κπνξώ λα
θάλσ.
93. Μεξηθέο θνξέο, ληώζσ όηη δελ είκαη θαιόο/ή ζε
ηίπνηα.
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94. Γε ζέισ λα πεγαίλσ ζην ζρνιείν.
95. Έρσ νξγάλσζε ζηε κειέηε κνπ (δηαβάδσ κε ζεηξά
θαη πξόγξακκα).
96. Με λνηάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.
97. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά πνπ γλσξίδσ, κε
ζπκπαζνύλ.
98. Μεξηθέο θνξέο, πάσ απξνεηνίκαζηνο/ε ζην
ζρνιείν.
99. Γπζθνιεύνκαη λα ππνινγίζσ ζσζηά ην ρξόλν πνπ
ρξεηάδεηαη κηα εξγαζία.
100. πλήζσο δελ ειέγρσ ηελ εξγαζία κνπ γηα λα δσ
αλ έρσ ιάζε.
101. Μνπ αξέζεη λα θάλσ αζθήζεηο ζηε Γιώζζα.
102. Γπζθνιεύνκαη λα απνθαζίζσ ηη πξέπεη λα θάλσ
θάζε θνξά.
103. Όηαλ θάλσ θάηη, ην θάλσ θαιά.
104. Γηαβάδσ ηα καζήκαηά κνπ γηαηί κνπ αξέζεη λα
καζαίλσ θαηλνύξγηα πξάγκαηα.
105. Ννηάδνκαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ
παηδηώλ.
106. Παίξλσ θαινύο βαζκνύο ζηα καζεκαηηθά.
107. Μπνξώ λα κηιήζσ εύθνια γηα ην πώο αηζζάλνκαη.
108. Δίκαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο κνπ.
109. Με ελδηαθέξνπλ νη ηδέεο ησλ άιισλ παηδηώλ.
110. Νηώζσ ζπρλά ληξνπή, αηζζάλνκαη εύθνια
ακεραλία.
111. Κάλσ πνιιά ιάζε ζην ζρνιείν.
112. Αλεζπρώ γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη άιινη γηα κέλα.
113. Μπνξώ εύθνια λα ρξεζηκνπνηώ δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο γηα λα ιύλσ πξνβιήκαηα.
114. Ξαλαδηαβάδσ ηηο εξγαζίεο κνπ γηα λα δηνξζώζσ
ιάζε πνπ κπνξεί λα έρσ θάλεη.
115. Καηαιαβαίλσ ηα πάληα όηαλ δηαβάδσ.
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Λίγν

Μέηξηα

Πνιύ

Πάξα

Κιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα παηδηά Γπκλαζίνπ.

Καζόινπ

πνιύ
1. Λέσ ηε γλώκε κνπ όηαλ ρξεηάδεηαη.
2. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά κε ζπκπαζνύλ.
3. Πεξηκέλσ κε ραξά ηελ ώξα ησλ καζεκαηηθώλ.
4. Μνπ αξέζεη λα είκαη κε άιινπο αλζξώπνπο.
5. Πεξηκέλσ κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή γηα λα
μεθηλήζσ κηα εξγαζία γηα ην ζρνιείν.
6. Δίκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ κε ηα
καζήκαηα ζηελ ηάμε απηή ηε ρξνληά.
7. Αλεζπρώ κήπσο θάλσ θάηη αλόεην ή θάηη πνπ ζα κε
ληξνπηάζεη.
8. Καηαιαβαίλσ ηη ελλνεί θάπνηνο όηαλ δελ κηιάεη,
θνηηώληαο ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ή ηηο θηλήζεηο
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ζώκαηνο.
9. Απνζπάηαη εύθνια ε πξνζνρή κνπ από ζνξύβνπο ή
δξαζηεξηόηεηεο άιισλ.
10. Αλεζπρώ κήπσο νη άιινη γειάζνπλ κε εκέλα.
11. Ξεθηλάσ κηα ζπδήηεζε ή κηα δξαζηεξηόηεηα θαη
δεηάσ θαη από ηα άιια παηδηά λα πάξνπλ κέξνο ζε
απηή.
12. Όηαλ αξρίζσ θάηη, ζέισ νπσζδήπνηε λα ην
ηειεηώζσ.
13. Κάλσ ιάζε απξνζεμίαο.
14. Μπνξώ λα θάλσ αθόκα θαη ηελ πην δύζθνιε
δνπιεηά ζηελ ηάμε αλ ην πξνζπαζήζσ.
15. Έρσ θαιέο ηδέεο αιιά δπζθνιεύνκαη λα ηηο
εθθξάζσ γξαπηά.
16. Οινθιεξώλσ ζηελ ώξα κνπ ηηο εξγαζίεο πνπ έρσ
λα θάλσ γηα ην ζρνιείν.
17. Εεηάσ ζπγλώκε όηαλ ρξεηάδεηαη.
18. Όηαλ δηαβάδσ θάηη ζηα καζεκαηηθά ην καζαίλσ
γξήγνξα.
19. Μνπ αξέζεη λα γλσξίδσ άιινπο αλζξώπνπο.
20. Μπνξώ λα θαηαιαβαίλσ δύζθνιεο εξσηήζεηο.
21. Γπζθνιεύνκαη ζε ζύλζεηεο, πεξίπινθεο εξγαζίεο
ηνπ ζρνιείνπ.
22. Παίξλσ εύθνια απνθάζεηο.
23. Δίκαη θαιόο/ή ζηελ νξζνγξαθία.
24. Θεσξώ όηη ελδηαθέξνκαη θαη πξνζπαζώ λα θάλσ
απηό πνπ πξέπεη.
25. Όηαλ κε θαινύλ ηα άιια παηδηά ζε δξαζηεξηόηεηεο,
πεγαίλσ.
26. πκκεηέρσ ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο.
27. Δπηκέλσ ζε έλα πξόβιεκα κέρξη λα ην ιύζσ.
28. Δθθξάδσ κε θαηάιιειν ηξόπν ηα ζπλαηζζήκαηά
κνπ (π.ρ. είκαη ήξεκνο/ε αθόκε θαη όηαλ είκαη
ζπκσκέλνο/ε).
29. Παίξλσ θαινύο βαζκνύο ζηα θηινινγηθά
καζήκαηα.
30. Αθνινπζώ ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
ηάμεο.
31. Πξνζθαιώ ηα άιια παηδηά λα πάξνπλ κέξνο ζε
δξαζηεξηόηεηεο.
32. Βξίζθσ δπζθνιίεο ζην λα καζαίλσ θαηλνύξγηα
πξάγκαηα.
33. Αθνύσ πξνζεθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
ζπδήηεζεο, είκαη θαιόο/ή αθξναηήο/άηξηα.
34. Αθόκα θαη όηαλ δπζθνιεύνκαη ζε κηα εξγαζία, δελ
ηα παξαηάσ.
35. Νηώζσ όηη έρσ αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία σο
πξνζσπηθόηεηα (πξνηεξήκαηα).
36. Θεσξώ ηνλ εαπηό κνπ θαιό/ή καζεηή/ηξηα.
37. Όηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξόβιεκα, πξνζπαζώ λα
βξσ ηη ην πξνθάιεζε.
38. Όηαλ ζέισ θάηη, ην ζέισ ακέζσο.
39. Γε κ’ ελδηαθέξεη ην ζρνιείν.
40. Μνπ αξέζεη ην ζρνιείν.
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41. Όηαλ ζέισ θάηη, ην δεηάσ.
42. Πηάλσ εύθνια θνπβέληα κε ηα άιια παηδηά.
43. πκκεηέρσ ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ήδε
μεθηλήζεη.
44. Γπζθνιεύνκαη λα ζπγθεληξσζώ.
45. Όηαλ δηαβάδσ θάηη ζηα θηινινγηθά καζήκαηα ην
καζαίλσ γξήγνξα.
46. πλεξγάδνκαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζε νκαδηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
47. Ξέξσ λα αληηκεησπίδσ δύζθνιεο θαηαζηάζεηο (π.ρ.
Αλ κνπ επηηεζεί έλα παηδί μέξσ πώο λα πξνζηαηεπηώ).
48. Καηαιαβαίλσ πόηε νη άλζξσπνη είλαη
αλαζηαησκέλνη, αθόκα θαη όηαλ δελ ιέλε ηίπνηα.
49. Γεληθά είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ εαπηό κνπ.
50. πρλά ληώζσ ζιίςε, κειαγρνιία.
51. Μπνξώ λα ειέγμσ ηνλ ζπκό κνπ.
52. Γεληθά, είκαη πεξήθαλνο/ε γηα πνιιά πξάγκαηα.
53. Όηαλ ξσηάεη θάηη ν/ε θηιόινγνο, απαληάσ ή
πξνζπαζώ λα απαληήζσ.
54. Ξέξσ λα πεηπραίλσ απηό πνπ ζέισ.
55. Δίλαη πην ζεκαληηθό γηα κέλα λα θαηαιαβαίλσ ηα
καζήκαηα από ην λα παίξλσ κόλν θαινύο βαζκνύο.
56. Μπνξώ λα δηαθξίλσ πόηε θάπνηνο από ηνπο θίινπο
κνπ είλαη ιππεκέλνο.
57. Κάλσ ιάζε από ηε βηαζύλε κνπ.
58. Οη γνλείο κνπ είλαη ζπλήζσο δπζαξεζηεκέλνη ή
απνγνεηεπκέλνη κε απηά πνπ θάλσ.
59. Αληηδξώ έληνλα ζην παξακηθξό εξέζηζκα, π.ρ. κε
ελνριεί θάπνηνο αλ κνπ κηιήζεη ηελ ώξα πνπ θάλσ θάηη
άιιν θαη ηνπ ην δείρλσ κε ζπκό.
60. Μνπ αξέζεη λα ιύλσ αζθήζεηο ζηα καζεκαηηθά.
61. Αθνινπζώ έλα πξόγξακκα ζε ό, ηη θάλσ.
62. Καηαλνώ θαη αληαπνθξίλνκαη θαηάιιεια ζε
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. ραίξνκαη όηαλ
κε επαηλνύλ, ζηελαρσξηέκαη όηαλ κε καιώλνπλ).
63. Έρσ δηθή κνπ άπνςε ζε πνιιά ζέκαηα θαη ηελ
εθθξάδσ.
64. Θέισ λα είκαη ν αξρεγόο ηεο παξέαο.
65. πλήζσο δπζθνιεύνκαη λα δηαηεξήζσ ηελ
ςπρξαηκία κνπ. (ζπκώλσ εύθνια).
66. Δίλαη εύθνιν γηα κέλα ην λα δηαβάδσ ηα θηινινγηθά
καζήκαηα.
67. Δθλεπξίδνκαη εύθνια.
68. Έρσ ζύζηεκα ζην δηάβαζκα κνπ.
69. Πεξηκέλσ κε ραξά ηελ ώξα ησλ θηινινγηθώλ
καζεκάησλ.
70. Πξνζθέξσ βνήζεηα ζηα άιια παηδηά.
71. πλερίδσ λα πξνζπαζώ, αθόκα θη όηαλ ζπλαληώ
δπζθνιίεο.
72. Θπκώλσ κε ην παξακηθξό.
73. Αθνύσ κε πξνζνρή ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο
δαζθάινπ/αο γηα ηηο εξγαζίεο κνπ.
74. Αλεζπρώ γηα ην ηη ζθέθηνληαη ηα άιια παηδηά γηα
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κέλα.
75. Έρσ ηελ ηάζε λα απνκνλώλνκαη.
76. Νηώζσ άζρεκα όηαλ έρνπλ πιεγσζεί άιινη
άλζξσπνη.
77. Γείρλσ ζηνπο άιινπο πώο ληώζσ.
78. Εεηάσ από άιια παηδηά λα παίμνπλ καδί κνπ.
79. Δίκαη θαιόο/ή ζηα καζεκαηηθά.
80. Αλεζπρώ κήπσο κε ζεθώζεη ε δαζθάια/ν
δάζθαινο γηα κάζεκα.
81. Πξνεηνηκάδνκαη γηα ην ζρνιείν κόλν γηαηί έρσ
ππνρξέσζε λα ην θάλσ.
82. πκκεηέρσ θαη ζηεξίδσ ηα άιια παηδηά ζε
δύζθνιεο θαηαζηάζεηο.
83. Γπζθνιεύνκαη λα βξίζθσ ηα πξάγκαηά κνπ.
84. πρλά κε επηιέγνπλ σο αξρεγό.
85. Αληηδξώ έληνλα όηαλ κε καιώλνπλ.
86. Γπζθνιεύνκαη ζην λα ζπγθεληξώλνκαη ή ζην λα
παίξλσ απνθάζεηο.
87. Φνβάκαη κήπσο θάλσ ιάζε.
88. Όηαλ έρσ θάπνην πξόβιεκα, ζπλήζσο δεηάσ
βνήζεηα.
89. Παξακέλσ ήξεκνο/ε όηαλ ππάξρεη θάπνην
πξόβιεκα.
90. Σα πάσ θαιά κε άιια παηδηά.
91. Πηζηεύσ όηη γηα κεξηθά πξάγκαηα ζα κπνξνύζα λα
είκαη πεξήθαλνο/ε.
92. Οη γνλείο κνπ μέξνπλ ηη κπνξώ θαη ηη δελ κπνξώ λα
θάλσ.
93. Μεξηθέο θνξέο, ληώζσ όηη δελ είκαη θαιόο/ή ζε
ηίπνηα.
94. Γε ζέισ λα πεγαίλσ ζην ζρνιείν.
95. Έρσ νξγάλσζε ζηε κειέηε κνπ (δηαβάδσ κε ζεηξά
θαη πξόγξακκα).
96. Με λνηάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.
97. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά πνπ γλσξίδσ, κε
ζπκπαζνύλ.
98. Μεξηθέο θνξέο, πάσ απξνεηνίκαζηνο/ε ζην
ζρνιείν.
99. Γπζθνιεύνκαη λα ππνινγίζσ ζσζηά ην ρξόλν πνπ
ρξεηάδεηαη κηα εξγαζία.
100. πλήζσο δελ ειέγρσ ηελ εξγαζία κνπ γηα λα δσ
αλ έρσ ιάζε.
101. Μνπ αξέζεη λα θάλσ αζθήζεηο ζηα θηινινγηθά
καζήκαηα.
102. Γπζθνιεύνκαη λα απνθαζίζσ ηη πξέπεη λα θάλσ
θάζε θνξά.
103. Όηαλ θάλσ θάηη, ην θάλσ θαιά.
104. Γηαβάδσ ηα καζήκαηά κνπ γηαηί κνπ αξέζεη λα
καζαίλσ θαηλνύξγηα πξάγκαηα.
105. Ννηάδνκαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ
παηδηώλ.
106. Παίξλσ θαινύο βαζκνύο ζηα καζεκαηηθά.
107. Μπνξώ λα κηιήζσ εύθνια γηα ην πώο αηζζάλνκαη.
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108. Δίκαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο κνπ.
109. Με ελδηαθέξνπλ νη ηδέεο ησλ άιισλ παηδηώλ.
110. Νηώζσ ζπρλά ληξνπή, αηζζάλνκαη εύθνια
ακεραλία.
111. Κάλσ πνιιά ιάζε ζην ζρνιείν.
112. Αλεζπρώ γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη άιινη γηα κέλα.
113. Μπνξώ εύθνια λα ρξεζηκνπνηώ δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο γηα λα ιύλσ πξνβιήκαηα.
114. Ξαλαδηαβάδσ ηηο εξγαζίεο κνπ γηα λα δηνξζώζσ
ιάζε πνπ κπνξεί λα έρσ θάλεη.
115. Καηαιαβαίλσ ηα πάληα όηαλ δηαβάδσ.
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