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1. Δηζαγσγή/Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

 

1.1. Θπκαηνπνίεζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη δηεζλψο απμεκέλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηα θαηλφκελα ζπκαηνπνίεζεο/εθθνβηζκνχ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ο φξνο 

ζπκαηνπνίεζε/εθθνβηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ειιεληθά (π.ρ., Μφηηε-ηεθαλίδε θαη 

ζπλ., 2004, Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ, 2001) γηα λα πεξηγξάςεη ηα θαηλφκελα 

πνπ ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη σο ‘bullying’, ‘peer victimization’ θαη 

‘bully-victim problems’.  

 

1.1.i. Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ 

Οξηζκόο 

χκθσλα κε ηνλ Olweus (ζει. 9, 1993), «έλαο καζεηήο εθθνβίδεηαη ή 

ζπκαηνπνηείηαη φηαλ εθηίζεηαη επαλεηιεκκέλα θαη γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν ζε αξλεηηθέο 

πξάμεηο εθ κέξνπο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ». Με ην φξν αξλεηηθέο πξάμεηο 

ελλννχληαη πξάμεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ πφλν ή δπζαξέζθεηα ζε θάπνηνλ. 

Παξφιν πνπ ε πεξηγξαθή απηή παξαπέκπεη ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε 

ζπκαηνπνίεζε δηαθξίλεηαη απφ άιιεο κνξθέο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο. Καηαξρήλ, ε ζπκαηνπνίεζε αθνξά κηα ζθφπηκε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

(ιεθηηθή ή ζσκαηηθή, άκεζε ή έκκεζε), κε ηελ έλλνηα φηη ν δξάζηεο έρεη ηελ πξφζεζε 

λα πξνθαιέζεη θαθφ, αλεζπρία ή θφβν ζην ζχκα ηνπ, ζπλήζσο ρσξίο θάπνηα πξνθαλή 

πξφθιεζε απφ ην ζχκα (Olweus, 2003). Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 

αληηθεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή αληζνξξνπία δχλακεο αλάκεζα ζην δξάζηε θαη ην ζχκα 

(Olweus, 1993, 2003, Rigby, 2000, Roland, 2000). Σέινο, είλαη επαλαιακβαλφκελε θαη 

ζπζηεκαηηθή, κε δηάξθεηα ζην ρξφλν, δειαδή δελ αθνξά κηα κεκνλσκέλε επηζεηηθή 

ελέξγεηα (Olweus, 1993, Slee & Rigby, 1993).  

 

Μνξθέο ζπκαηνπνίεζεο 

Οη αξλεηηθέο πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζπκαηνπνίεζε κπνξεί λα εθδειψλνληαη 

είηε άκεζα, ιεθηηθά (π.ρ. κε απεηιέο, θνξντδίεο θαη πείξαγκα) ή ζσκαηηθά (π.ρ.  

ρηχπεκα, ζπξψμηκν θ.η.ι.) ή έκκεζα, κε ηε δηάδνζε θεκψλ ή κε ηνλ απνθιεηζκφ απφ 

νκάδεο (Olweus, 1993). Οη επηζεηηθέο απηέο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα 
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πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ (Roland, 2000). Σέινο, λέεο 

κέζνδνη εθθνβηζκνχ εκθαλίδνληαη δηεζλψο κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ, φπσο ε 

απνζηνιή θαθφβνπισλ ή απεηιεηηθψλ κελπκάησλ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (Smith, 2004). 

 

Ρόινη ζηε ζπκαηνπνίεζε 

Ζ παξαδνζηαθή άπνςε ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη καζεηέο ζε 

κηα θαηάζηαζε ζπκαηνπνίεζεο-εθθνβηζκνχ αλαθέξεηαη ζε ζχηεο, ζχκαηα θαη απινχο 

παξηζηάκελνπο ή κε εκπιεθφκελνπο. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεηαη κηα νκάδα παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζχηεο-ζχκαηα, ηα νπνία είλαη ζπρλά ζηφρνη ζπκαηνπνίεζεο αιιά 

θαη ηα ίδηα ζπκαηνπνηνχλ-εθθνβίδνπλ άιινπο καζεηέο. Αληίζηνηρα, ν Olweus (1993) 

δηαθξίλεη δχν ηχπνπο ζπκάησλ, ηα παζεηηθά ή ππάθνπα/πεηζαξρηθά ζχκαηα θαη ηα 

πξνθιεηηθά ζχκαηα.  

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Salmivalli et al. (1996
β
), ε πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ ηεο ηάμεο, αθφκε θη αλ δε ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζπκαηνπνίεζε, κπνξεί λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επλνεί ηελ έλαξμε ή ζπλέρεηά ηεο. Έηζη, 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ζπκαηνπνίεζεο ζπληζηνχλ φρη κφλν νη ξφινη ηνπ 

δξάζηε-ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο, αιιά θαη νη ξφινη ησλ ‘άιισλ’. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Salmivalli et al. (1996
β
) εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ε ζπκαηνπνίεζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο έλα νκαδηθφ θαηλφκελν ζην νπνίν ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ελφο 

ζρνιείνπ έρνπλ έλα νξηζκέλν ξφιν ζπκκεηέρνληα. Έηζη, αθφκε θη αλ δελ ζπκκεηέρεη 

άκεζα, θάπνην παηδί κπνξεί λα πηνζεηήζεη ην ξφιν απηνχ πνπ εληζρχεη ην ζχηε 

(reinforcer of the bully) ή ηνλ βνεζά (assistant of the bully), ην ξφιν ηνπ ππεξαζπηζηή 

ηνπ ζχκαηνο (defender of the victim) ή λα κελ εκπιαθεί θαζφινπ (outsider). 

 

1.1.ii. Θεσξίεο γηα ηε ζπκαηνπνίεζε 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ζεσξεηηθά ε ζπκαηνπνίεζε, επεξεάδεη ηφζν 

ηελ εκπεηξηθή κειέηε ηεο φζν θαη ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Κάπνηεο 

απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ ζπλνςηζηεί απφ ηνλ Rigby 

(2004). Βάζεη απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ, ε ζπκαηνπνίεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην 

απνηέιεζκα αηνκηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, σο αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, 

σο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν, σο αληίδξαζε ζηηο πηέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ 

κέζα ζην ζρνιείν, θ.ά. 
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Μηα ζεσξία γηα ηελ επηζεηηθφηεηα πνπ έρεη αζθήζεη κεγάιε επηξξνή θαη ζηε 

κειέηε ηεο ζπκαηνπνίεζεο, είλαη ε θνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθά εξεζίζκαηα (Social Information 

Processing) θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Crick θαη Dodge (βι. Arsenio & Lemerise, 

2001, Espelage & Swearer, 2003, Μφηηε-ηεθαλίδε θαη ζπλ., 2004). Βάζεη απηήο ηεο 

ζεσξίαο, ν ηξφπνο πνπ ζα αληηδξάζεη έλα άηνκν δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα θνηλσληθά 

εξεζίζκαηα πνπ ζα δερζεί απφ ην πεξηβάιινλ φζν απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηα 

επεμεξγαζηεί γλσζηηθά θαη ζα ηα εξκελεχζεη. πγθεθξηκέλα, εάλ ζπκβεί έλα απξφνπην 

γεγνλφο, ν ηξφπνο πνπ ζα ην εξκελεχζεη θαη ζα αληηδξάζεη ην άηνκν εμαξηάηαη απφ ην 

απνηέιεζκα ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία αθνινπζεί πέληε 

βήκαηα: α) απνθσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην γεγνλφο, β) εξκελεία 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλέιεμε, γ) αλαδήηεζε πηζαλψλ αληηδξάζεσλ, δ) επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο αληίδξαζεο, θαη ε) εθδήισζε ηεο αληίδξαζεο (Μφηηε-ηεθαλίδε θαη ζπλ., 

2004). Απηφ ην κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη θάπνην έιιεηκκα ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ελνρνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα επηζεηηθά άηνκα είλαη πην πηζαλφ λα επηδεηθλχνπλ πξνβιήκαηα θσδηθνπνίεζεο, φπσο 

απφδνζε ερζξηθψλ δηαζέζεσλ ζηνπο άιινπο, θαη αλαπαξάζηαζεο, φπσο ειιηπή 

θαηαλφεζε ηεο ςπρηθήο/λνεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ (Espelage & Swearer, 2003). 

Ζ ηζρχο ηεο ζεσξίαο ησλ ειιεηκκάησλ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο πξνο ηνλ 

εθθνβηζκφ-ζπκαηνπνίεζε έρεη ακθηζβεηεζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο (Sutton, Smith & 

Swettenham, 1999), νη νπνίνη ζεσξνχλ πσο ηνπιάρηζηνλ θάπνηνη απφ ηνπο ζχηεο 

θαηέρνπλ θαιέο θνηλσληθνγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

λνεηηθέο/ςπρηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ, ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο φθειφο 

ηνπο. Κάηη ηέηνην γίλεηαη εκθαλέο, θαηά ηνπο ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο έκκεζεο ζπκαηνπνίεζεο (π.ρ., δηάδνζε θεκψλ, θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο) φπνπ ν ζχηεο πξέπεη λα ζρεδηάζεη πξνζεθηηθά ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρεηξηζηεί 

ηνπο άιινπο, ή αθφκα θαη ζε επαλαιακβαλφκελεο πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο 

ζπκαηνπνίεζεο, φπνπ ν ζχηεο επηδεηθλχεη θνηλσληθή γλψζε, ζην γεγνλφο φηη επηιέγεη 

ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα κε ζπιιεθζεί θαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εππάζεηα ηνπ ζχκαηνο πξνο φθειφο ηνπ. Άιινη ζεσξεηηθνί, ππνζηεξίδνπλ πσο απφ ηε 

ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ γηα θνηλσληθά εξεζίζκαηα (Social Information 

Processing) απνπζηάδεη ε ζεψξεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηεξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επηζεηηθφηεηα (Arsenio & Lemerise, 2001), θαζψο νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο έρεη βξεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα. 
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Μηα πην ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα γίλεη βάζεη ελφο 

θνηλσληθνχ-νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ. χκθσλα κε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, νη 

Espelage θαη Swearer (2003) πεξηγξάθνπλ πσο ε ζπκαηνπνίεζε είλαη έλα 

νηθνζπζηεκηθφ θαηλφκελν πνπ εδξαηψλεηαη θαη δηαπξάηηεηαη κε ζπλέρεηα ζην ρξφλν, σο 

απνηέιεζκα ηεο πεξίπινθεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δηα-αηνκηθψλ θαη ελδν-αηνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη πσο επεξεάδνληαη ηαπηφρξνλα απφ 

κηα πνηθηιία νηθνζπζηεκηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκαηνπνίεζε 

ζπκβαίλεη φρη κφλν εμαηηίαο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζχηε ή ηνπ ζχκαηνο, 

αιιά επίζεο εμαηηίαο ησλ πξάμεσλ ησλ ζπλνκειίθσλ, ησλ δαζθάισλ θαη άιισλ 

ελειίθσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο ηνπνζεζίαο, 

νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο, πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αθφκε παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνηλφηεηα. Ο Olweus (2003) ππνζηεξίδεη κηα ηέηνηα ζπλζεηηθή 

ζεψξεζε, θαζψο ζεσξεί πσο ε εκθάληζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο εμαξηάηαη ηφζν απφ 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο φζν θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη 

ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο ησλ ελειίθσλ (δαζθάισλ θαη δηεπζπληψλ) πνπ 

θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα εθδεισζεί ε ζπκπεξηθνξά.  

 

1.1.iii. πζρεηίζεηο ηεο ζπκαηνπνίεζεο κε ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή 

 

Έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ θαη λέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ/ζπκαηνπνίεζεο βξίζθνπλ πσο ηφζν νη ζχηεο φζν θαη ηα 

ζχκαηα επηδεηθλχνπλ θησρφηεξε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δελ εκπιέθνληαη. 

 

Θύηεο 

χκθσλα κε ηνλ Olweus (1993) ηα παηδηά πνπ εθθνβίδνπλ άιια παηδηά 

ζπζηεκαηηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ επηζεηηθά ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο. ε γεληθέο 

γξακκέο έρνπλ κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε βία θαη ηε ρξήζε βίαησλ κέζσλ απφ 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ παξνξκεηηθφηεηα θαη κηα 

έληνλε αλάγθε γηα θπξηαξρία. Σφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα έρεη βξεζεί 

πσο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα γεληθήο επηζεηηθφηεηαο θαη αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο κε ζχηεο (Solberg & Olweus, 2003). Δηδηθά, γηα ηα αγφξηα-

ζχηεο ππάξρεη έλα απμεκέλν ξεπεξηφξην επηζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ην νπνίν εμειίζζεηαη 

κε ηελ ειηθία απφ θπξίσο ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε ιεθηηθή 
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επηζεηηθφηεηα, ελψ θαη ηα θνξίηζηα-ζχηεο ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο αλαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξε ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο (Craig, 

1998). Αθφκε, έρεη βξεζεί πσο νη ζχηεο παξνπζηάδνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο κε εκπιεθφκελνπο (Andreou, 2000, O’Moore θαη Kirkham, 2001). ε 

άιιεο έξεπλεο ε ηάζε γηα εθθνβηζκφ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηνλ ςπρσηηζκφ (Slee & Rigby, 

1993α) ή κε ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο (Kumpulainen et al, 1998).  

 

Θύκαηα  

χκθσλα κε κηα κεηα-αλαιπηηθή ζεψξεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (Hawker & 

Boulton, 2000) ηα παηδηά πνπ πθίζηαληαη ζπκαηνπνίεζε αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ 

δελ πθίζηαληαη ζπκαηνπνίεζε. ε γεληθέο γξακκέο έρεη βξεζεί πσο ηα ζχκαηα 

αληηκεησπίδνπλ ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο κε πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο (internalizing 

problems) (Kochenderfer-Ladd, 2004, Kumpulainen et al, 1998), ςπρνζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα (Kumpulainen et al, 1998), θαζψο θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

(Kochenderfer-Ladd & Skinner, 2002, Solberg & Olweus, 2003). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

εζσζηξέθεηα (Slee & Rigby, 1993
α
) θαη ηε ρακειή απηνεθηίκεζε (Slee & Rigby, 

1993
α
, Andreou, 2000, O’Moore θαη Kirkham, 2001). Μάιηζηα, ε ζπρλφηεηα ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο βξέζεθε πσο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο απηνεθηίκεζεο 

(O’Moore & Kirkham, 2001). Αθφκε, ηα ζχκαηα βηψλνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο ηφζν απφ 

ηνπο ζχηεο φζν θαη απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο (Craig, 1998), ελψ θαίλεηαη πσο 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ επηπέδσλ άγρνπο ησλ ζπκάησλ κε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο (Sharp, Thompson θαη Arora, 2000). Σέινο, ηα ζχκαηα εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο ζε θαηαζηάζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο (Craig, 1998, Solberg & Olweus, 2003).  

Κάπνηεο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο ζην ζρνιείν 

δηαηεξνχληαη θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε, θαζψο βξέζεθε φηη αγφξηα πνπ είραλ ππάξμεη 

ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είραλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε θαη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα θαηάζιηςεο ζηελ ειηθία ησλ 23 εηψλ (Olweus, 1993).  

 

Θύηεο-ζύκαηα 

Σα απνηειέζκαηα θάπνησλ εξεπλψλ ππνδεηθλχνπλ πσο ηα παηδηά πνπ 

ζπκαηνπνηνχληαη θαη ηαπηφρξνλα είλαη θαη ηα ίδηα ζχηεο βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε 



 

 

6 

 

επηθηλδπλφηεηα γηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα απφ ηνπο ζχηεο θαη ηα ζχκαηα. Σα 

παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζχηεο-ζχκαηα βξέζεθε πσο έρνπλ ρακειφηεξε 

απηνεθηίκεζε ηφζν απφ ηνπο ζχηεο φζν θαη απφ ηα ζχκαηα (O’Moore & Kirkham, 

2001), ρακειή θνηλσληθή απνδνρή θαη θαηεπζχλνληαη ιηγφηεξν έληνλα απφ ην 

εζσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ (Andreou, 2000). Αθφκε, βξέζεθε πσο έρνπλ πςειά ζθνξ 

φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα θαη 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα παξαπνκπήο γηα ςπρηαηξηθή βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζχηεο 

θαη ηα ζχκαηα (Kumpulainen et al, 1998).  

 

1.1.iv. Δκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπκαηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα θαη 

δηεζλώο  

 

Ζ ζπρλφηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα 

θαζψο νη νξηζκνί ηνπ θαηλνκέλνπ θαη νη ηξφπνη κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο πνηθίινπλ ζε κεγάιν βαζκφ (Espelage & Swearer, 2003).  

 

Η ζπκαηνπνίεζε δηεζλώο 

Δλδεηθηηθά, ζηελ Αγγιία έρεη βξεζεί (Whitney & Smith, 1993) φηη ην 27% ησλ 

καζεηψλ ειηθίαο 8-11 εηψλ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα εθθνβηζκνχ θάπνηεο θνξέο, ελψ ζε 

έλα 10% ησλ καζεηψλ απηφ ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά (κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ή 

πεξηζζφηεξν). Σα παηδηά πνπ εθθνβίδνπλ άιια παηδηά θάπνηεο θνξέο αληηζηνηρνχλ ζην  

12% ηνπ ζπλφινπ, ελψ έλα 4% είλαη ζχηεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε (κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα ή πεξηζζφηεξν). ηηο ειηθίεο 11-16 ηα πνζνζηά ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηψλ 

κεηψλνληαη αξθεηά κε ηα ζχκαηα ζπζηεκαηηθνχ εθθνβηζκνχ λα αληηζηνηρνχλ ζην 4% 

θαη ηνπο ζπζηεκαηηθνχο ζχηεο ζην 1% ηνπ πιεζπζκνχ. Σα θνξίηζηα έρνπλ ηηο ίδηεο 

πηζαλφηεηεο λα ζπκαηνπνηεζνχλ, αιιά ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθθνβίζνπλ άιινπο. 

Σέινο, ε ζπκαηνπνίεζε ζπκβαίλεη θπξίσο ζηελ απιή, ρσξίο λα απνθιείνληαη νη 

αίζνπζεο θαη νη δηάδξνκνη, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην δξφκν απφ θαη πξνο ην ζρνιείν. 

Σν αλεζπρεηηθφ εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη πσο πεξίπνπ νη κηζνί απφ 

ηνπο καζεηέο πνπ ζπκαηνπνηνχληαη δελ ην αλαθέξνπλ ζε θαλέλα. 

Σα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη  γηα καζεηέο ειηθίαο 11-15 εηψλ ζηε Ννξβεγία 

είλαη 8,3% γηα ηα ζχκαηα, 4,8% γηα ηνπο ζχηεο θαη 1,6% γηα ηνπο ζχηεο-ζχκαηα 

(Solberg & Olweus, 2003). Βξέζεθε αθφκε πσο ε ζπκαηνπνίεζε είλαη ζπρλφηεξε ζηηο 

κηθξφηεξεο ειηθίεο, ε ηάζε γηα εθθνβηζκφ απμάλεηαη ζηα αγφξηα κε ηε ειηθία θαη φηη 
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πνιχ πεξηζζφηεξα αγφξηα απ’ φηη θνξίηζηα πηνζεηνχλ ην ξφιν ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχηε-

ζχκαηνο. ηελ Απζηξαιία, ζε παηδηά ειηθίαο 7-13 εηψλ ηα ζχκαηα αληηζηνηρνχλ 

πεξίπνπ ζην 10% ησλ αγνξηψλ θαη ζην 6% ησλ θνξηηζηψλ (Slee & Rigby, 1993
β
). 

ηηο ΖΠΑ, ζε κηα έξεπλα κεγάιεο θιίκαθαο αλάκεζα ζε 15.500 πεξίπνπ παηδηά 

θαη εθήβνπο, βξέζεθε πσο ην 29,9% ηνπ δείγκαηνο εκπιέθνληαλ ζε θαηαζηάζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο κε κέηξηα ή κεγάιε ζπρλφηεηα (Nansel et al., 2001). Απφ απηνχο 13% 

ήηαλ ζχηεο, 10,6% ζχκαηα θαη 6,3% ήηαλ ζχηεο-ζχκαηα. Όπσο παξαηεξήζεθε θαη ζε 

άιιεο έξεπλεο, ε ζπρλφηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο, είηε σο ζχηεο είηε σο ζχκα, ήηαλ 

κεγαιχηεξε γηα ηα αγφξηα θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο. Αλάκεζα ζηα αγφξηα 

εκθαλίδνληαλ ηφζν ιεθηηθή φζν θαη ζσκαηηθή ζπκαηνπνίεζε, ελψ γηα ηα θνξίηζηα ήηαλ 

πην ζπλεζηζκέλε ε ιεθηηθή ζπκαηνπνίεζε θαη ε δηάδνζε θεκψλ.  

 

Η ζπκαηνπνίεζε ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

Παξφιν πνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ην θαηλφκελν δελ είλαη αλχπαξθην, 

άξρηζε λα κειεηάηαη θπξίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ε θάπνηεο απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά πνζνζηά εθθνβηζκνχ-

ζπκαηνπνίεζεο, πηζαλψο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Οη Pateraki θαη Houndoumadi (2001) δηεξεχλεζαλ ηε ζπρλφηεηα ησλ δηάθνξσλ 

κνξθψλ ζπκαηνπνίεζεο ζε 1.312 αγφξηα θαη θνξίηζηα ηξίηεο έσο έθηεο ηάμεο 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Αζήλαο. Υξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνινγίν ηνπ Olweus 

πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, βξήθαλ πσο ην 14,7% ησλ παηδηψλ ήηαλ 

ζχκαηα, 6,24% ήηαλ ζχηεο θαη 4,8% ζχηεο-ζχκαηα. Βξέζεθε επίζεο πσο πεξηζζφηεξα 

αγφξηα απ’ φηη θνξίηζηα ραξαθηεξίδνληαλ σο ζχηεο θαη ζχηεο-ζχκαηα, ελψ ππήξρε κηα 

ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηψλ-ζπκάησλ κε ηελ ειηθία. Όζνλ 

αθνξά ζηηο κνξθέο ηεο ζπκαηνπνίεζεο πνπ πθίζηαληαη, ηα αγφξηα ζχκαηα αλέθεξαλ σο 

ζπρλφηεξε ηελ άκεζε ζσκαηηθή βία, ελψ ηα θνξίηζηα ζχκαηα ηελ άκεζε ιεθηηθή βία. 

Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα ζχκαηα αλέθεξαλ πςειφηεξα πνζνζηά έκκεζεο ζπκαηνπνίεζεο, 

κε ηε κνξθή ηνπ ςεχδνπο θαη ηεο δηάδνζεο θεκψλ. Σέινο, ππήξμε κηα δηαθνξνπνίεζε 

ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, κε ηα κηθξφηεξα παηδηά λα αλαθέξνπλ πςειφηεξα πνζνζηά 

άκεζεο ζσκαηηθήο βίαο απφ ηα κεγαιχηεξα, ελψ αληίζεηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά ήηαλ 

ζπρλφηεξα ζχκαηα άκεζεο ιεθηηθήο βίαο.  

Μηα άιιε έξεπλα ζε 117 καζεηέο 11 θαη 12 εηψλ ηεο Αλ. Αηηηθήο (Kalliotis, 

2000) έδεημε πσο πεξίπνπ ην 30% ησλ καζεηψλ είρε ππνζηεί ζπκαηνπνίεζε/εθθνβηζκφ 
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θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, κε ηα θνξίηζηα λα αλαθέξνπλ 

ιηγφηεξα πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο απφ ηα αγφξηα. 

ε κηα παλειιήληα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ, 2001), ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

πεξίπνπ 3000 καζεηψλ απφ Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Λχθεηα φιεο ηεο ρψξαο, 

κειεηήζεθαλ κεηαμχ άιισλ ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε ζπκαηνπνίεζε απφ 

ζπλνκειίθνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  Αληίζεηα κε φηη ζα ήηαλ αλακελφκελν βάζεη ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, αλάκεζα ζηνπο καζεηέο Γεκνηηθνχ βξέζεθε ρακειή 

ζπρλφηεηα ζπκαηνπνίεζεο απφ ζπκκαζεηέο, κε θχξηα κνξθή ηε ιεθηηθή θαη δεχηεξε ηε 

ζσκαηηθή, ελψ ζηα Γπκλάζηα παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο Γεκνηηθνχ. ηνπο καζεηέο Λπθείνπ 

παξαηεξήζεθε επίζεο φηη νη κέζνη φξνη ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο ήηαλ πςειφηεξνη ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ. 

Δλδηαθέξνλ εχξεκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ επίζεο ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηνπ 

Γεκνηηθνχ, φηαλ ζπκαηνπνηνχληαη, ζηξέθνληαη θπξίσο ζηνπο γνλείο (76,7%), ιηγφηεξν 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (23%), ελψ ιίγνη ζηξέθνληαη ζηνπο θίινπο (15,9%). Έλα 

πνζνζηφ 8,9% ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζπκαηνπνηνχληαη δελ 

απεπζχλνληαη ζε θαλέλαλ. Με ηελ ειηθία αιιάδεη απηφ ην κνηίβν θαη νη καζεηέο 

αξρίδνπλ λα ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο θίινπο θαη ιηγφηεξν ζε γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ-ζπκάησλ (23%) ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ απεπζχλεηαη ζε θαλέλα γηα λα αλαθέξεη ην πξφβιεκα ή 

γηα λα δεηήζεη βνήζεηα. Οκνίσο, νη Houndoumadi θαη Pateraki (2001) βξήθαλ πσο ην 

έλα ηέηαξην ησλ καζεηψλ πνπ ζπκαηνπνηνχληαη ζε ειιεληθά Γεκνηηθά ζρνιεία δελ 

αλαθέξνπλ ην γεγνλφο ζε θαλέλα, παξφιν πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκάησλ 

ζεσξεί ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο πνιχ δπζάξεζηεο. Δπίζεο, είλαη αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο 

φηη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ηα παηδηά εθηηκνχλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί δε 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ έθηαζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζπκαηνπνίεζεο ζηα ζρνιεία ηνπο. 
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1.2. Θπκαηνπνίεζε θαη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

Γηάθνξνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ ε ζπκαηνπνίεζε  

είλαη έλαο ηνκέαο πνπ έρεη δηεξεπλεζεί εθηελψο, δελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηε ζπκαηνπνίεζε ζε πιεζπζκνχο κε αλαπεξίεο ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο (Whitney, Smith & Thompson, 1994, Marini, Fairbairn & Zuber, 2001, 

Mishna, 2003). Ζ αθξηβήο ζπρλφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ζπκαηνπνίεζεο ζε καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο δελ έρεη πηζηνπνηεζεί επαξθψο (Whitney, Smith & Thompson, 1994), ελψ 

ππάξρνπλ ιφγνη λα πηζηεχνπκε πσο νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο απφ ζπλνκήιηθνπο (Mishna, 2003, 

Marini, Fairbairn & Zuber (2001). 

χκθσλα κε ηνπο Whitney, Smith & Thompson (1994, ζει. 216), ηα παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο εμαηηίαο 

ηξηψλ παξαγφλησλ. Πξψηνλ, κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο ή αλαπεξίεο πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλνπλ 

πξνθαλείο ζηφρνπο. Γεχηεξνλ, ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζε πεξηβάιινληα 

ζπλεθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ελζσκαησκέλα θνηλσληθά θαη λα ηνπο ιείπεη 

ε πξνζηαζία απέλαληη ζηνλ εθθνβηζκφ πνπ παξέρεη ε θηιία. Σξίηνλ, κεξηθά παηδηά κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ελεξγνχλ κε επηζεηηθφ ηξφπν θαη λα γίλνληαη έηζη 

«πξνθιεηηθά ζχκαηα».  

Οη ππνζέζεηο απηέο επηβεβαηψζεθαλ ζε έξεπλα ησλ ίδησλ ζπγγξαθέσλ (Whitney, 

Smith & Thompson, 1994) ζηε Μ. Βξεηαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεχλεζαλ κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηεο πξσηνβάζκηαο (6-11 εηψλ) θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (11-15 

εηψλ) ζρεηηθά κε ηε ζπκαηνπνίεζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Βξήθαλ πσο ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γεληθά είραλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ζπκαηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαζψο ηα 

δχν ηξίηα απηψλ αλέθεξαλ φηη ζπκαηνπνηνχληαλ ζε ζχγθξηζε κε ην έλα ηέηαξην ησλ 

παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο. Δηδηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νη δηαθνξέο ήηαλ 

αθφκε κεγαιχηεξεο, κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο λα ζπκαηνπνηνχληαη «θάπνηεο 

θνξέο» ζε πνζνζηφ 59% ζε ζχγθξηζε κε ην 16% ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ελψ γηα ηε ζπζηεκαηηθή-ζπρλή ζπκαηνπνίεζε ηα πνζνζηά ήηαλ 

30% θαη 11% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ήηαλ ειαθξψο πην 
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πηζαλφ λα εθθνβίδνπλ-ζπκαηνπνηνχλ άιινπο, ηδηαίηεξα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ αλέθεξαλ φηη ζπκαηνπνηνχλ άιινπο ήηαλ θαη ηα ίδηα 

ζχκαηα, αλήθνληαο επνκέλσο ζηελ θαηεγνξία ησλ «πξνθιεηηθψλ ζπκάησλ» ή «ζπηψλ-

ζπκάησλ».  

Ζ ζπκαηνπνίεζε πνπ βίσλαλ ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο 

θάλεθε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο, ζπλδεφηαλ κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. Όπσο επίζεο θάλεθε, ε πηζαλφηεηα ζπκαηνπνίεζεο δηέθεξε 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο, ρσξίο φκσο λα επηβεβαηψλεηαη 

ζηαηηζηηθά ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο. Σέινο, ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είραλ ιηγφηεξνπο θίινπο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο.  

 

1.2.i. Μαζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο κε γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ππνδεηθλχνπλ πσο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

ζπκαηνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα έξεπλα ησλ Norwich θαη Kelly (2004), φπνπ 

δηεξεπλήζεθαλ κε ζπλεληεχμεηο νη εκπεηξίεο παηδηψλ 11-14 εηψλ κε γεληθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (ειαθξέο ή κέηξηεο) ζην ζρνιείν, πξνέθπςε σο ζεκαληηθφ ζέκα ε πςειή 

ζπρλφηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ απηψλ.  

ε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Nabuzoka θαη Smith (1993), νη 

νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηελ θνηλσληνκεηξηθή ζέζε θαη ηα ζπκπεξηθνξηθά πξνθίι παηδηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ειηθίαο 8-12 εηψλ, θαη επηρείξεζαλ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληνκεηξηθήο ζέζεο κε ην ξφιν ηνπ παηδηνχ ζε θαηαζηάζεηο 

εθθνβηζκνχ-ζπκαηνπνίεζεο. Σα παηδηά κε ΜΓ είραλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη 

ζχκαηα, ελψ παξάιιεια ραξαθηεξίζηεθαλ ιηγφηεξν δεκνθηιή θαη πεξηζζφηεξν 

απνξξηπηέα (rejected) απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο ΜΓ, αλεμάξηεηα απφ ην 

θχιν. Δπίζεο, νη  καζεηέο κε ΜΓ ζεσξνχληαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ληξνπαινί, 

ιηγφηεξν ζπλεξγάζηκνη θαη ρξήδνληεο βνήζεηαο, ελψ δε βξέζεθε λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο φζνλ αθνξά επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη νη Nabuzoka θαη Smith 

(1993) θαηέιεμαλ πσο ε ρακειή θνηλσληθή ζέζε ησλ καζεηψλ κε ΜΓ κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ην φηη ζεσξνχληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζχκαηα εθθνβηζκνχ, 

ιηγφηεξν ζπλεξγάζηκνη θαη δηαξθψο ρξήδνληεο βνήζεηαο.   

Παξφκνηα, νη Luciano & Savage (2007) βξήθαλ πσο καζεηέο κε ΜΓ αλαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο απ’ φηη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ρσξίο ΜΓ. 



 

 

11 

 

Δπηπιένλ βξήθαλ πσο ε ζπκαηνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηε ιεθηηθή ηθαλφηεηα, ην 

θέληξν ειέγρνπ θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα. 

Οη Kaukiainen et al. (2002), δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε θαη ηελ απηφ-εηθφλα κε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκαηνπνίεζεο ζε καζεηέο 11-12 εηψλ, θαηέιεμαλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Σα 

παηδηά κε ΜΓ εληνπίζηεθαλ ζην δείγκα ηνπο κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. Αληίζεηα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

έξεπλεο (Nabuzoka θαη Smith, 1993, Norwich & Kelly, 2004), νη Kaukiainen et al. 

(2002) δε βξήθαλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ ΜΓ κε ηε ζπκαηνπνίεζε, κε ηελ έλλνηα φηη 

νη καζεηέο κε ΜΓ δελ ήηαλ ζπρλφηεξα ζχκαηα, ελψ αληίζεηα βξέζεθε πσο ήηαλ ζχηεο 

πην ζπρλά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δπίζεο, βξέζεθε κηα νκάδα παηδηψλ κε ΜΓ πνπ 

είραλ πςειά ζθνξ σο ζχηεο αιιά θαη ηελ ηάζε λα ζπκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο άιινπο, 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη καζεηέο κε ΜΓ ελδέρεηαη λα θαηέρνπλ ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηψλ-ζπκάησλ, αλ θαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ αλήθαλ 

ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ 

θνηλσληθή λνεκνζχλε. Σέινο, παξφιν πνπ ε ζπκαηνπνίεζε δε ζπζρεηίζηεθε κε ηηο ΜΓ, 

ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΔΜΓ), ζε κηα 

έξεπλα πνπ αθνξνχζε καζεηέο κε δπζιεμία (Singer, 2005), βξέζεθε πσο ην έλα ηέηαξην 

απηψλ αληηκεηψπηδαλ ζπρλά (πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα) πεηξάγκαηα θαη 

ζπκαηνπνίεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο εμαηηίαο ηεο δπζιεμίαο.  

ε γεληθέο γξακκέο, παξφιν πνπ δελ έρεη δηεξεπλεζεί ηδηαίηεξα ε ζπκαηνπνίεζε 

απφ ζπλνκειίθνπο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, 

ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. ε κηα κεηα-αλαιπηηθή κειέηε, νη Kavale θαη Forness (1996) 

ζπλέζεζαλ ηα επξήκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο, 

πεξίπνπ ην 75% ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε κεηξήζεηο θνηλσληθήο 

ηθαλφηεηαο (social competence), αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν ηεο αμηνιφγεζεο (απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, ζπλνκήιηθνπο ή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ΔΜΓ) ή ηε δηάζηαζε 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ εμεηάδνληαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ειιείκκαηα ζηηο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο βξέζεθε φηη ζπζρεηίδνληαη κε κεησκέλε αιιειεπίδξαζε, 
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κεησκέλε απνδνρή, κεγαιχηεξε απφξξηςε θαη ρακειφηεξε θνηλσληθή ζέζε γηα ηνπο 

καζεηέο κε ΔΜΓ, ζχκθσλα κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο. Δπηπιένλ νη 

ίδηνη νη καζεηέο κε ΔΜΓ ζεσξνχλ φηη ε θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά απφ κηα έιιεηςε ηθαλφηεηαο ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ αλεπαξθή 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Οη Kavale θαη Forness (1996) ζπκπεξαίλνπλ πσο 

ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζηηο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο γλψζεο, ηεο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ, πνπ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί θνηλσληθά, αιιά ηνλίδνπλ πσο νη 

δπλακηθέο αλάκεζα ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο απαηηνχλ επηπιένλ κειέηε.  

Μηα πην πξφζθαηε έξεπλα (Gadeyne et al., 2004) πνπ κειέηεζε ηελ 

ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα καζεηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή απφξξηςε ησλ καζεηψλ 

απηψλ. Οη Gadeyne et al. (2004) ζπλέθξηλαλ καζεηέο κε ΔΜΓ κε καζεηέο κε ρακειή 

επίδνζε θαη καζεηέο κέηξηαο θαη πςειήο επίδνζεο. Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο βξέζεθε, κεηαμχ άιισλ, πσο είλαη ζε επηθηλδπλφηεηα γηα πξνβιήκαηα ζηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε, θαζψο εηζέπξαηηαλ ρακειή θνηλσληθή πξνηίκεζε απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Παξφιν πνπ  δηέθξηλαλ ηνπο καζεηέο κε ΔΜΓ αλάινγα κε ηελ εηδηθή 

δπζθνιία ηνπο ζηελ αλάγλσζε-νξζνγξαθία, ζηα καζεκαηηθά ή θαη ζηα δχν, ην 

απνηέιεζκα απηφ ήηαλ θνηλφ θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο κε ΔΜΓ, ελψ θάηη ηέηνην δε 

βξέζεθε γηα ηνπο καζεηέο πνπ είραλ απιά ρακειή επίδνζε. 

Δπνκέλσο, παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα 

ζπλδένπλ άκεζα ηε ζπκαηνπνίεζε κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην γεγνλφο φηη 

νη καζεηέο κε ΔΜΓ έρνπλ ρακειφηεξε θνηλσληνκεηξηθή ζέζε θαη εηζπξάηηνπλ 

θνηλσληθή απφξξηςε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, νδεγεί ζηε ινγηθή ππφζεζε φηη ζα 

ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη ηηο ΔΜΓ.  

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο παξφιν πνπ νη πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο 

αλαθέξνληαη ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, δελ αζρνινχληαη κε πιεζπζκνχο 

πνπ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ζθφπηκν επνκέλσο λα δηεπθξηληζηεί πσο ν 

φξνο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα λα 

αλαθεξζεί ζε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δέρνληαη επηπιένλ δηδαζθαιία ζε Σκήκαηα Έληαμεο θαη 

έρνπλ επίζεκεο δηαγλψζεηο Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, εηδηθψλ ή γεληθψλ. Γελ 

αλαθέξεηαη ζε καζεηέο κε γεληθφηεξε ρακειή επίδνζε ή ζε καζεηέο κε δηαγλψζεηο 

λνεηηθήο αλεπάξθεηαο ή λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. 
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1.3. Αληηδξάζεηο ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

 

ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία ε αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο απφ ηα παηδηά 

έρεη αξρίζεη λα πξνζειθχεη αξθεηφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο 

έλλνηαο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ. 

 

1.3.i. Η έλλνηα ηεο αληηκεηώπηζεο (Coping) 

 

Σηο δεθαεηίεο ’60 θαη ’70, άξρηζε λα εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ησλ 

ζπλεηδεηψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα φηαλ ζπλαληνχλ θαηαζηάζεηο 

πνπ ηνπο αγρψλνπλ ή ηαξάδνπλ, νη νπνίεο νλνκάζηεθαλ αληηδξάζεηο αληηκεηψπηζεο 

(Parker & Endler, 1996). Σν ελδηαθέξνλ απηφ πξνέθπςε θαζψο έγηλε εκθαλέο φηη απηφ 

πνπ κεηξάεη ζηε γεληθή επεκεξία ελφο αηφκνπ δελ είλαη ην άγρνο θαζεαπηφ, αιιά ην 

πψο ην άηνκν αληηκεησπίδεη ην άγρνο/ηελ πίεζε (Lazarus, 2006). Έηζη, δεκηνπξγήζεθε 

ε έλλνηα ηεο «αληηκεηψπηζεο» (coping), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο «δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ λα 

δηαρεηξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο εμσηεξηθέο θαη/ή εζσηεξηθέο απαηηήζεηο, απαηηήζεηο νη 

νπνίεο εθηηκά πσο ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ή ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ»  (ζει. 141, 

Lazarus & Folkman, 1984).  

Ζ αληηκεηψπηζε θαηά ηνλ Lazarus (2006) είλαη έλα αδηάζπαζην ζηνηρείν ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Αθνξά ηηο πξνζπάζεηέο καο λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο 

απαηηήζεηο γηα πξνζαξκνγή θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ. Μηα 

εθηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιακβάλεη ρψξα 

ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδνπκε κηα θαηάζηαζε ζρεηηθή κε ην ζπλαίζζεκα ζε κηα 

‘ζπλάληεζε’ κε ηνλ θφζκν, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα καο. 

Ηδηαίηεξα δχν δηαζηάζεηο ηεο αληηκεηψπηζεο εληνπίζηεθαλ απφ λσξίο απφ ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ζπλερίδνπλ λα πξνζειθχνπλ αξθεηφ απφ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ: ε 

αληηκεηψπηζε πνπ εζηηάδεη ζην ζπλαίζζεκα (emotion-focused coping) θαη ε 

αληηκεηψπηζε πνπ εζηηάδεη ζην πξφβιεκα (problem-focused coping) (Parker & Endler, 

1996). Ζ αληηκεηψπηζε πνπ εζηηάδεη ζην πξφβιεκα αθνξά ζηξαηεγηθέο πνπ επηρεηξνχλ 

λα επηιχζνπλ, λα επαλαζπιιάβνπλ ή λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο 

αγρνγφλαο θαηάζηαζεο. Ζ αληηκεηψπηζε πνπ εζηηάδεη ζην ζπλαίζζεκα, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ έγλνηα γηα ηνλ εαπηφ (self-



 

 

14 

 

preoccupation) , ηε θαληαζία ή άιιεο ζπλεηδεηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (affect regulation). ρεδφλ φιεο νη θιίκαθεο αληηκεηψπηζεο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πεξηιακβάλνπλ απηέο ηηο δηαζηάζεηο.  

Μηα άιιε βαζηθή δηάζηαζε ηεο αληηκεηψπηζεο, ε αληηκεηψπηζε πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ απνθπγή (avoidance-oriented coping), πξνζειθχεη αξθεηφ 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαη ζεσξείηαη φηη αθνξά αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ην άηνκν (person-oriented) ή πξνο έξγα (task-oriented) (Parker 

& Endler, 1996). Έλα άηνκν κπνξεί λα αληηδξάζεη ζε κία θαηάζηαζε πνπ ηνπ πξνθαιεί 

άγρνο είηε αλαδεηψληαο άιια άηνκα (θνηλσληθφο πεξηζπαζκφο) είηε εκπιεθφκελν ζε 

θάπνην ππνθαηάζηαην έξγν. Παξάιιεια κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ αληηδξάζεσλ 

αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα ή ζην ζπλαίζζεκα, ηα πεξηζζφηεξα 

εξγαιεία κέηξεζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί αμηνινγνχλ επίζεο θαη ηηο αληηδξάζεηο 

αληηκεηψπηζεο κε απνθπγή. 

Οη Holahan, Moos & Schaefer (1996) πεξηγξάθνπλ κηα πξνζέγγηζε ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ έλλνηα ηεο 

πξνζέγγηζεο κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην πξφβιεκα θαη ηεο απνθπγήο κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην ζπλαίζζεκα. Ζ πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην ην πνχ 

εζηηάδεη ε αληηκεηψπηζε, δειαδή ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ σο αληίδξαζε ζε κία πίεζε (stressor). Σν άηνκν κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ην 

πξφβιεκα θαη λα θάλεη ελεξγέο πξνζπάζεηεο λα ην ιχζεη ή λα πξνζπαζήζεη λα 

απνθχγεη ην πξφβιεκα θαη λα εζηηάζεη θπξίσο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφ. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηε κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα: εάλ δειαδή ε αληίδξαζε αθνξά 

πεξηζζφηεξν γλσζηηθέο ή ζπκπεξηθνξηθέο πξνζπάζεηεο (Holahan, Moos & Schaefer, 

1996).  

Αληίζεηα, ν Lazarus (2006) ζεσξεί ζνβαξφ ιάζνο ηε ζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αληηκεηψπηζεο ζε κηα κφλν δηάζηαζε ή δηρνηνκία, θαζψο θάηη ηέηνην πεξηνξίδεη ζνβαξά 

ηελ πνηθηιία θαη ηα κεηαβαιιφκελα ζρήκαηα αληηκεηψπηζεο πνπ νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ θπζηνινγηθά γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζπκθνξέο, απεηιέο θαη πξνθιήζεηο 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Έλαο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο ησλ δηρνηνκηψλ ησλ ζρεκάησλ 

αληηκεηψπηζεο είλαη φηη ζπάληα εμεηάδνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ 

(Lazarus, 2006, ζει 27). Δπνκέλσο, ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα εγθαηαιεηθζεί ε ηδέα ηεο 

δηάθξηζεο ζε αληηκεηψπηζε πνπ επηθεληξψλεη ζην πξφβιεκα ή ζην ζπλαίζζεκα σο 
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αλεμάξηεηεο κνξθέο αληηκεηψπηζεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία απεπζχλεηαη ζηα πξνβιήκαηα 

θαη ε άιιε ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ν ίδηνο (Lazarus, 2006) αλαθέξεηαη ζε απηέο σο 

«ιεηηνπξγίεο» αληηκεηψπηζεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο ζεσξεηηθνχο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο δπν δηαζηάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε κηα απφ ηηο δχν ιεηηνπξγίεο ηεο αληηκεηψπηζεο ελδηαθέξεηαη λα αιιάμεη 

ηνπο πξαγκαηηθνχο φξνπο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζρέζεο αηφκνπ-πεξηβάιινληνο, θαη 

ραξαθηεξίδεηαη αληηκεηψπηζε πνπ επηθεληξψλεη ζην πξφβιεκα, ελψ ε δεχηεξε αθνξά 

ηε ξχζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλεζπρίαο, θαη νλνκάδεηαη αληηκεηψπηζε πνπ 

επηθεληξψλεη ζην ζπλαίζζεκα ή γλσζηηθή αληηκεηψπηζε. Κάζε ιεηηνπξγία 

εμππεξεηείηαη απφ έλα πιήζνο θνξκψλ ζθέςεο θαη δξάζεο (Lazarus & Folkman, 1987), 

ελψ νη πξάμεηο κπνξεί λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ εαπηφ ή ην πεξηβάιινλ (Lazarus, 

1999). 

Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε απηή ηε ζεψξεζε ηεο αληηκεηψπηζεο βάζεη ιεηηνπξγηψλ θαη 

φρη δηαζηάζεσλ είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο, ην γεγνλφο πσο νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν ιεηηνπξγίεο πξαθηηθά ζε θάζε ζπλάληεζε κε θάπνην γεγνλφο 

πνπ ηνπο πξνθαιεί άγρνο. Σέινο, ην πιαίζην φπσο απηφ εθηηκάηαη απφ ην άηνκν, είλαη 

ζεκαληηθφ ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηκεηψπηζεο (Lazarus & Folkman, 

1987). 

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ επηρεηξήζεη λα ζπγθξίλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο 

ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ή ιεηηνπξγηψλ αληηκεηψπηζεο, φζνλ αθνξά ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Οη Causey θαη Dubow (1992) 

αλαθέξνληαη ζε έξεπλεο ζηηο νπνίεο νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

πξφβιεκα ή ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ζεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, 

ελψ νη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα ή ζηξαηεγηθέο απνθπγήο 

ζρεηίδνληαη κε κηθξφηεξε πξνζαξκνγή. Αληίζηνηρα, νη Holahan, Moos θαη Schaefer 

(1996), ζπλνςίδνληαο ζρεηηθέο έξεπλεο, θαηαιήγνπλ πσο, ζε γεληθέο γξακκέο, νη 

άλζξσπνη πνπ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αληηκεηψπηζε πξνζέγγηζεο ηείλνπλ λα 

πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζηηο πηέζεηο ηεο δσήο θαη βηψλνπλ ιηγφηεξα ςπρνινγηθά 

ζπκπηψκαηα. Αληίζεηα, ε αληηκεηψπηζε κέζσ ηεο απνθπγήο, φπσο ε άξλεζε θαη ε 

απφζπξζε, ζε γεληθέο γξακκέο ζρεηίδεηαη κε ςπρνινγηθή αλαζηάησζε, ηδηαίηεξα φηαλ ε 

πξνζαξκνγή αμηνινγείηαη κεηά ηελ αξρηθή πεξίνδν θξίζεο. Οκνίσο, αλαθέξνπλ πσο ε 

αληηκεηψπηζε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα ζπρλά ζπζρεηίδεηαη κε 

θαηάζιηςε. 
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Μηα αληίζεηε άπνςε είλαη απηή ηνπ Lazarus (1999, ζει. 111), ν νπνίνο αλαθέξεη 

πσο δελ ππάξρεη κηα θαζνιηθά απνηειεζκαηηθή ή αλαπνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 

αηφκνπ, ην είδνο ηεο απεηιήο, ην ζηάδην ηεο αγρνγφλαο θαηάζηαζεο θαη ην είδνο ηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ εμεηάδεηαη, π.ρ., ε ππνθεηκεληθή επδσία, ε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ή ε ζσκαηηθή πγεία. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζε 

γεληθέο γξακκέο ζεσξνχληαη επηβιαβείο θαη παζνινγηθέο, φπσο ε άξλεζε, κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Έηζη, παξφιν πνπ ζε έλα πιήζνο εξεπλψλ ε 

αληηκεηψπηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα έρεη βξεζεί λα είλαη αλψηεξε ηεο 

αληηκεηψπηζεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζην ζπλαίζζεκα φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξνζαξκνγήο, ππάξρνπλ έξεπλεο ζηηο νπνίεο έρεη αλαθεξζεί ην 

αληίζεην. Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζην φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο 

έρνπλ αγλνήζεη ην πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γη’ απηφ πνπ ξεαιηζηηθά ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

(Lazarus, 2006). 

Οη Eisenberg, Bernzweig θαη Fabes (1992, ζει. 104) ζπκθσλνχλ πσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πεγή ηνπ 

πξνβιήκαηνο πξνο αληηκεηψπηζε. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη ίζσο πην 

απνηειεζκαηηθή φηαλ ην άηνκν εθηηκά φηη νη ζπλζήθεο επηδέρνληαη αιιαγήο, ελψ ν 

έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο φηαλ νη ζπλζήθεο 

αθνξνχλ έλα γεγνλφο ζην νπνίν ην άηνκν δελ κπνξεί λα αζθήζεη έιεγρν. 

 

1.3.ii. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

 

ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά αλάινγα κε ην ζπλήζε ξφιν 

ηνπο ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο (Olafsen θαη Viemero, 2000, Andreou, 2001, 

Kristensen & Smith, 2003). Δπηπιένλ, έρνπλ δηεξεπλεζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο φζνλ αθνξά ηε ζπλέρηζε ή ειάηησζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

(Camodeca & Goosens, 2005, Salmivalli et al., 1996
α
, Mahady-Wilton et al., 2000), ηελ 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ (Kochenderfer-Ladd & Skinner, 2002) ή θαη 

ηα δχν (Kochenderfer-Ladd, 2004). 
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Αληηκεηώπηζε από ζύηεο, ζύκαηα, ζύηεο-ζύκαηα θαη κε εκπιεθόκελνπο 

Όζνλ αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηε ζπκαηνπνίεζε, νη Pateraki θαη 

Houndoumadi (2001) βξήθαλ πσο ηα ζχκαηα επηιέγνπλ ζπρλφηεξα λα αγλνήζνπλ ην 

πεξηζηαηηθφ, ελψ νη ζχηεο-ζχκαηα λα αληαπνδψζνπλ-θάλνπλ αληίπνηλα. Αθφκε, 

πεξηζζφηεξα θνξίηζηα-ζχκαηα απ’ φηη αγφξηα-ζχκαηα δεηνχλ απφ ην ζχηε λα 

ζηακαηήζεη ή αλαδεηνχλ ηε βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπο. Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί πσο 

καζεηέο ειηθίαο 12-15 εηψλ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε αλάινγα κε ην είδνο απηήο (Kanetsuna, Smith & 

Morita, 2006). Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο πξνηείλνπλ σο πην απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζσκαηηθήο ζπκαηνπνίεζεο ηελ απνθπγή ηνπ 

ζχηε, ελψ γηα ηε ιεθηηθή ζπκαηνπνίεζε ηελ αδηαθνξία/παξάβιεςε (ignoring).  

Οη Olafsen θαη Viemero (2000) κειέηεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

παηδηά γηα λα αληηκεησπίζνπλ αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ην ξφιν 

ηνπο ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο. Ωο ζεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο ν (αληη)πεξηζπαζκφο (distraction), ε αληνρή (endurance) θαη ε αλαγλψξηζε 

ηνπ άγρνπο, ελψ σο αξλεηηθέο ε επηζεηηθφηεηα θαη ε απηνθαηαζηξνθηθφηεηα. Οη ζχηεο 

βξέζεθε πσο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα αξλεηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο επηζεηηθφηεηα, ζε 

ζρέζε κε ηα ζχκαηα θαη κε ηνπο κε εκπιεθφκελνπο. Οη ζχηεο-ζχκαηα βξέζεθε πσο 

δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο άιιεο νκάδεο, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο θαη πεξηζζφηεξν απηφ-

θαηαζηξνθηθέο ζηξαηεγηθέο απφ φινπο. Σα ζχκαηα δελ βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ πνιχ 

απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο. Σέινο ππήξμαλ δηαθνξέο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο, π.ρ. θνξίηζηα κε εκπεηξίεο έκκεζεο ζπκαηνπνίεζεο ζηξέθνληαλ πξνο 

ηελ απηφ-θαηαζηξνθηθφηεηα. 

Οη Kristensen & Smith (2003) δηεξεχλεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα παηδηά γηα λα  αληηκεησπίζνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε, ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ην θχιν, 

ην ξφιν ηνπο ζηε ζπκαηνπνίεζε (κε εκπιεθφκελνο, ζχηεο, ζχκα, ζχηεο-ζχκα) θαη ηε 

κνξθή ζπκαηνπνίεζεο (ζσκαηηθή, ιεθηηθή, έκκεζε, θνηλσληθφο απνθιεηζκφ θαη 

επηζέζεηο θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο). Υξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην ‘Self-Report 

Coping Measure’ (Causey & Dubow, 1992), βξήθαλ φηη πξνηηκψκελε ζηξαηεγηθή είλαη 

ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δεχηεξεο ε απνζηαζηνπνίεζε θαη ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο. πγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε κε 

αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη κε εζσηεξίθεπζε ζπρλφηεξα απφ ηα αγφξηα, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ εμσηεξίθεπζε. Σα κηθξφηεξα παηδηά αλαδεηνχλ 
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πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ή εκθαλίδνπλ απνζηαζηνπνίεζε θαη 

εζσηεξίθεπζε ζπρλφηεξα απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο 

έξεπλαο ήηαλ φηη ηα παηδηά πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο ζχηεο-ζχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο εμσηεξίθεπζεο απφ ηα παηδηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη ζχκαηα ή κε εκπιεθφκελνη, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ ειηθία ή ην 

είδνο ηεο ζπκαηνπνίεζεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπκαηνπνίεζεο, 

βξέζεθε πσο ζηελ πεξίπησζε επηζέζεσλ ζηελ ηδηνθηεζία πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν ε 

αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ιηγφηεξν ε απνζηαζηνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε 

φια ηα άιια είδε ζπκαηνπνίεζεο. Οη Kristensen & Smith (2003) θαηέιεμαλ πσο δελ 

ππάξρνπλ απνδείμεηο απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο φηη ν ιφγνο πνπ κεξηθά παηδηά 

ζπκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη εμαηηίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο αληίδξαζε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπκαηνπνίεζεο.  

ε κηα έξεπλα ηεο Andreou (2001), ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε ην ίδην εξγαιείν 

αλαθνξάο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (SRCM) ζε καζεηέο ζηελ Διιάδα, ε 

ζπκαηνπνίεζε ζπζρεηίζηεθε κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ εζσηεξίθεπζεο. Δηδηθά γηα ηα 

αγφξηα ν εθθνβηζκφο (ην λα δξνπλ σο ζχηεο) ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηηο  

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ζεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο εμσηεξίθεπζεο. 

Αληίζεηα, ε ζπκαηνπνίεζε γηα ηα αγφξηα (ην λα πθίζηαληαη ζπκαηνπνίεζε) 

ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Ζ νκάδα παηδηψλ πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε σο ζχηεο-ζχκαηα είρε ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ρξεζηκνπνηνχζε πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

εζσηεξίθεπζεο απφ ηνπο ζχηεο θαη ηεο εμσηεξίθεπζεο απφ ηα ζχκαηα. 

 

Αληηκεηώπηζε θαη εμέιημε ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

Οη Camodeca & Goosens (2005) εξεχλεζαλ ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην πνηεο 

πξέπεη λα είλαη νη αληηδξάζεηο ηνπο ζηε ζπκαηνπνίεζε απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. 

Σα παηδηά θιήζεθαλ λα θαληαζηνχλ φηη βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο ή 

ελφο παξαηεξεηή θαη ηνπο δεηήζεθε λα πνπλ πνηα ζα ήηαλ ε πην απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα λα ζηακαηήζεη ε ζπκαηνπνίεζε. Αθφκε, ηα παηδηά ηαμηλνκήζεθαλ 

(βάζεη αλαθνξψλ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο) ζε νκάδεο σο «ζχηεο», «αθφινπζνη ηνπ 

ζχηε», «outsiders», «ζχκαηα» θαη «κε εκπιεθφκελνη». Σα είδε ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αμηνιφγεζαλ ήηαλ ε θαηεγνξεκαηηθή θαη δπλακηθή ζπκπεξηθνξά (assertiveness), ε 

εθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά (retaliation) θαη ε αηαξαμία (nonchalance). Σα πεξηζζφηεξα 

παηδηά αλέθεξαλ ηελ θαηεγνξεκαηηθή θαη δπλακηθή ζπκπεξηθνξά σο πην 
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απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε. Οη ζχηεο φκσο ζεσξνχζαλ ηα αληίπνηλα (retaliation) πην 

απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη δε ζεσξνχζαλ ηφζν απνηειεζκαηηθή 

ηελ θαηεγνξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Οη Salmivalli, Karhunen & Lagerspetz (1996
α
) εμέηαζαλ πνηεο αληηδξάζεηο ζηε 

ζπκαηνπνίεζε είλαη πξνθιεηηθέο (δει. κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνπο άιινπο λα μεθηλήζνπλ 

ή λα ζπλερίζνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε) θαη πνηεο είλαη επνηθνδνκεηηθέο (δει. κπνξνχλ λα 

ην ειαηηψζνπλ ή λα ην ζηακαηήζνπλ). Βξέζεθαλ ηξεηο θαηεγνξίεο αληηδξάζεσλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ηξία είδε ζπκάησλ (αληεπηζεηηθφο, αλήκπνξνο, αηάξαρνο).  Σα 

θνξίηζηα βξέζεθε πσο αληηδξνχλ ζπρλφηεξα σο αλήκπνξα ή αηάξαρα, ελψ ηα αγφξηα 

αληηδξνχλ θπξίσο κε αληεπίζεζε ή αηαξαμία. Δπνηθνδνκεηηθή αληίδξαζε γηα ηα αγφξηα 

βξέζεθε πσο είλαη ε επίδεημε αηαξαμίαο ζε ζπλδπαζκφ κε έιιεηςε αληεπηζεηηθφηεηαο. 

Σα θνξίηζηα βξέζεθε φηη αληηδξνχλ επνηθνδνκεηηθά φηαλ δελ εκθαλίδνληαλ σο 

αλήκπνξα ζχκαηα. Αληίζεηα, πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζεσξήζεθαλ γηα ηα θνξίηζηα 

ην λα αληηδξνχλ σο αλήκπνξα ζχκαηα ή λα αληεπηηίζεληαη θαη γηα ηα αγφξηα ε 

αληεπηζεηηθφηεηα. 

Οη Mahady-Wilton, Craig θαη Pepler (2000) κειέηεζαλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζπκάησλ εθθνβηζκνχ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο επεξεάδνπλ 

ηελ επηθείκελε πνξεία ησλ επεηζνδίσλ αληηκεηψπηζεο. πκπέξαλαλ πσο ππάξρνπλ 

απνδείμεηο χπαξμεο ειιεηκκάησλ ζηα ζχκαηα εθθνβηζκνχ ηφζν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε φζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Οη εξεπλεηέο ζεψξεζαλ πσο ηα ζηπι 

αληηκεηψπηζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα ζχκαηα εκθαλίδνληαη σο ζπκπεξηθνξηθέο 

εληζρχζεηο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο εθθξάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ζχκαηα 

εθθνβηζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νκαδνπνηήζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο: επηζεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Οη επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

(ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα) απνηεινχζαλ 

ην 43% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη είραλ 13 θνξέο κηθξφηεξε πηζαλφηεηα απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο λα απνθιηκαθψζνπλ θαη λα ηεξκαηίζνπλ ην 

επεηζφδην. Ζ δεχηεξε νκάδα ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

αθνξνχζε  ην 52% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ζπζρεηίζηεθε κε ηελ απνθιηκάθσζε θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηνπ επεηζνδίνπ.  Απηή ε νκάδα ζηξαηεγηθψλ απνηειείηαη ηφζν απφ ελεξγέο 

ζηξαηεγηθέο (φπσο ε απνθαζηζηηθή αληηκεηψπηζε - instrumental coping) φζν θαη απφ 

παζεηηθέο (φπσο ε απνθπγή, ε ζπλαίλεζε θαη ε αγλφεζε). Οη Mahady-Wilton, Craig 
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θαη Pepler (2000) ζεψξεζαλ πσο ε ρξήζε απφ ηα ζχκαηα ελεξγεηηθψλ ή παζεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ππνλνεί πνιχ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα ηηο ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο θαη γηα ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλεη ζην ζχηε θαη κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα έρεη 

δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επαλαιακβαλφκελε ζπκαηνπνίεζε. Απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ζχκαηα ην 84% ήηαλ παζεηηθέο θαη 

παξφιν πνπ βνήζεζαλ ζην ζηακάηεκα ηνπ επεηζνδίνπ ζπκαηνπνίεζεο, είλαη 

πξνβιεκαηηθέο θαζψο ηα ζχκαηα δελ αληηκεηψπηζαλ ηνπο ζχηεο ηνπο. Σέηνηα είδνπο 

ζηξαηεγηθέο θαίλεηαη πσο ζέηνπλ ην ζχκα ζε επηθηλδπλφηεηα γηα κειινληηθή 

ζπκαηνπνίεζε (Mahady-Wilton, Craig θαη Pepler, 2000). 

 

Αληηκεηώπηζε θαη ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή 

Οη Kochenderfer-Ladd θαη Skinner (2002) εμέηαζαλ εάλ νη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο κεηξηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηε 

κνλαμηά, ηελ πξνηίκεζε ησλ ζπλνκειίθσλ/θνηλσληθφηεηα, ηα πξνβιήκαηα άγρνπο-

θαηάζιηςεο θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Καηέιεμαλ πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηά αθφκε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο βξέζεθε πσο πξνζηαηεχεη ηα 

θνξίηζηα απφ θνηλσληθά πξνβιήκαηα, αιιά ζπζρεηίζηεθε κε ρακειή θνηλσληθή 

πξνηίκεζε φηαλ ηε ρξεζηκνπνηνχλ ηα αγφξηα. Ζ απνζηαζηνπνίεζε νδεγνχζε ζε 

πεξηζζφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηα θνξίηζηα θαη ζε πεξηζζφηεξν άγρνο ηα αγφξηα, 

ελψ ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ εζσηεξίθεπζεο ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε κνλαμηά θαη γηα 

ηα δχν θχια θαη κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε γηα ηα αγφξηα κφλν. 

Ζ Kochenderfer-Ladd (2004) δηεξεχλεζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ζπλαηζζεκαηηθεο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηε ζπκαηνπνίεζε δηακεζνιαβνχλ σο έλα 

βαζκφ ζηελ εμέιημε ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη ζηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ 

παηδηψλ, επεξεάδνληαο ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ πσο ηα 

ζπκαηνπνηεκέλα παηδηά φρη κφλν βηψλνπλ πην έληνλα αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ζηελ επηζεηηθφηεηα ησλ ζπλνκειίθσλ, αιιά ην είδνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αληίδξαζεο ζπλδέεηαη κε ηελ επηινγή πξνζαξκνζηηθψλ ή δπζπξνζαξκνζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά πνπ αλέθεξαλ φηη αηζζάλνληαλ 

θνβηζκέλα ή ληξνπηαζκέλα ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο ήηαλ πην πηζαλφ λα 

δεηήζνπλ ζπκβνπιέο, ελψ ηα παηδηά πνπ αλέθεξαλ φηη έλησζαλ ζπκφ ήηαλ πην πηζαλφ λα 

ζηξαθνχλ πξνο ηελ αλαδήηεζε εθδίθεζεο θαη φρη βνήζεηαο.  
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Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο κε ηε ζεηξά ηνπο βξέζεθαλ λα ζπλδένληαη κε ηελ 

εμαθνινχζεζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα. Ζ ζηξαηεγηθή 

ηεο επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο (ή επίιπζε πξνβιήκαηνο φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Causey 

& Dubow, 1992) ζπζρεηίζηεθε κε κείσζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο, ελψ ηφζν ε αλαδήηεζε 

ζπκβνπιψλ (ή αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε άιιεο έξεπλεο) φζν θαη ε 

επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο ζπζρεηίζηεθαλ κε ιηγφηεξα πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο.  

Έηζη, ν ζπκφο, πνπ ήηαλ ε πην ζπρλή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηε ζπκαηνπνίεζε, 

θαίλεηαη πσο δελ είλαη κηα πξνζαξκνζηηθή αληίδξαζε, θαζψο εκπνδίδεη ηα παηδηά λα 

επηιέμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο ή ζε ιηγφηεξα 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, φπσο επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο ή αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ. 

Δπηπιένλ, ε ζπκαηνπνίεζε βξέζεθε λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

γλσζηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, πνπ 

ζεκαίλεη φηη αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πνπ έρνπλ, ηα παηδηά 

ηείλνπλ λα πξνζπνηνχληαη φηη δελ ήηαλ ζηφρνη επηζεηηθφηεηαο ή πξνζπαζνχλ λα 

αδηαθνξήζνπλ. Παξφιν πνπ ε γλσζηηθή απνζηαζηνπνίεζε ζπζρεηίζηεθε κε ηελ 

αχμεζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο, δελ ππήξμε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα, επνκέλσο ε ζηξαηεγηθή απφ κφλε ηεο δε βξέζεθε λα είλαη νχηε βνεζεηηθή 

νχηε βιαβεξή φζνλ αθνξά ηελ ςπρνινγηθή πγεία ησλ παηδηψλ.  

Έηζη, ε Kochenderfer-Ladd (2004) θαηαιήγεη πσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκαηνπνηνχληαη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο, γεγνλφο πνπ είλαη ππεχζπλν σο έλα βαζκφ γηα ηα δηαθνξνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε ζπκαηνπνίεζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. 
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1.4. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

πλνςίδνληαο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κπνξεί θαλείο λα 

ζπκπεξάλεη πσο ε ζπκαηνπνίεζε απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηα ζρνιεία, 

απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν γηα πξνβιήκαηα ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ζηα παηδηά. 

Απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ Διιάδα απνδεηθλχεηαη πσο 

αλάινγε είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθνληαη ζε επηθηλδπλφηεηα, ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη εξεπλεζεί 

ειάρηζηα δηεζλψο, ελψ δελ είλαη γλσζηή θακία ηέηνηα έξεπλα ζηε ρψξα καο. Σέινο, δελ 

είλαη αθφκε ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο πνπ επηδεηθλχνπλ ηα παηδηά ιεηηνπξγεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ζπκαηνπνίεζεο ή ζηελ απνηξνπή επαλεκθάληζήο ηεο. Θα ήηαλ επνκέλσο 

ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ απηά ηα δεηήκαηα κε ζηφρν ηε δηαζαθήληζε ησλ εμήο 

εξσηεκάησλ: 

1. Πνηα είλαη ε γεληθή εηθφλα ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ζηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζπκαηνπνίεζεο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν; 

i) Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

αλάινγα κε ην ζπλήζε ξφιν ησλ παηδηψλ ζηε ζπκαηνπνίεζε (ζχηεο, ζχκαηα, 

ζχηεο-ζχκαηα θαη κε εκπιεθφκελνη); 

ii) Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα; 

iii) Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία; 

2. Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηε ζπκαηνπνίεζε ζε 

καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ;  

i) Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζε 

ζπκπεξηθνξέο ζπκαηνπνίεζεο σο ζχηεο, σο ζχκαηα ή σο ζχηεο/ζχκαηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο;  

ii) Τπάξρεη θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε ΜΓ θαη ζηνπο 

καζεηέο ρσξίο ΜΓ φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο; 
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2. Μέζνδνο 

 

2.1. Γείγκα 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 280 παηδηά, ηα νπνία ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-7 

θνηηνχζαλ ζηελ Δ΄ θαη η΄ ηάμε Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ησλ λνκψλ Θεζζαινλίθεο, 

Σξηθάισλ θαη Κηιθίο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πξνέξρνληαλ απφ δεκνηηθά ζρνιεία 

ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Σξηθάισλ.  

πλνιηθά, ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα δφζεθαλ ζε 

292 παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ δχν αξλήζεθαλ λα ηα ζπκπιεξψζνπλ θαη ηξία είραλ 

γλσκαηεχζεηο λνεηηθήο πζηέξεζεο ή λνεηηθήο αλσξηκφηεηαο, νπφηε δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε. Δπίζεο, απνξξίθζεθαλ 7 πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ 

είραλ μεράζεη λα ζπκπιεξψζνπλ κία ζειίδα ή είραλ 2 ή πεξηζζφηεξεο αλαπάληεηεο 

δειψζεηο ζηελ ίδηα ππνθιίκαθα, π.ρ. ηελ νκάδα δειψζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηάζε 

γηα ζπκαηνπνίεζε ή ηελ ππνθιίκαθα Self Reliance/Problem Solving ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο.  

Έηζη, ην ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 280 παηδηά Δ΄ θαη η΄ ηάμεο, 

ηππηθήο αλάπηπμεο θαη κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Ζ θαηαλνκή ησλ παηδηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο θαη ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κε βάζε ην θχιν θαη ηελ ηάμε 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

 
Υσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Με καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν Αγφξηα Κνξίηζηα χλνιν χλνιν 

Δ΄ ηάμε 53 56 109 15 6 21 130 

η΄ ηάμε 65 70 135 11 4 15 150 

χλνιν 118 126 244 26 10 36 280 

 

Απφ ηνπο 36 καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, νη 31 θνηηνχζαλ ζε Σκήκαηα 

Έληαμεο έρνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επίζεκε δηάγλσζε απφ ΚΓΑΤ ή 

Ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα (25 απφ ηνπο 31 καζεηέο) ή αλακέλνληαο ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο. Αθφκε, 5 απφ ηνπο 36 καζεηέο κε ΜΓ θνηηνχζαλ παιαηφηεξα ζε ηκήκα 

έληαμεο ρσξίο λα έρνπλ επίζεκε δηάγλσζε θαη ηελ επνρή ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

βξίζθνληαλ ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ επίζεκν θνξέα κε ηελ πξννπηηθή λα 

επηζηξέςνπλ ζην Σκήκα Έληαμεο. Έλαο καζεηήο βξίζθνληαλ ζε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, αιιά θνηηνχζε ζε γεληθφ ζρνιείν ζην νπνίν δελ ππήξρε Σκήκα Έληαμεο. 
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2.2. Γηαδηθαζία 

 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δφζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα Peer Relations Questionnaire 

(Rigby & Slee, 1993, Slee & Rigby, 1993) θαη Self-report Coping Measure (Causey & 

Dubow, 1992) κεηαθξαζκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ πηινηηθά απφ 22 

καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο, ησλ νπνίσλ θαηαγξάθεθαλ νη απνξίεο, ψζηε λα γίλνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηαηχπσζε θάπνησλ εξσηήζεσλ πνπ δελ ήηαλ θαηαλνεηέο.  

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο, ηα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ 

εξεπλήηξηα, εθηφο απφ 3 πεξηπηψζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο. Σα παηδηά ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα επί ηφπνπ, ζηε γεληθή ηάμε ή ζην 

ηκήκα έληαμεο, αθνινπζψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Αξρηθά, ηα 

παηδηά ελεκεξψλνληαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ην γεληθφ πεξηερφκελν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Γηαβεβαηψλνληαλ φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη φηη νη 

απαληήζεηο ηνπο δελ αμηνινγνχληαλ σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο. Αθνινπζνχζαλ θάπνηα 

παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ κε θιίκαθα Likert γηα εμάζθεζε. ηε ζπλέρεηα 

θαινχληαλ λα θαληαζηνχλ θαη λα εμεγήζνπλ ηη ελλνεί ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην κε 

ηε θξάζε «Όηαλ έρσ έλα πξφβιεκα κε θάπνην παηδί ζην ζρνιείν…». Οη απαληήζεηο 

ηνπο ζπλνςίδνληαλ θαη ζπκπιεξψλνληαλ, φπνπ ήηαλ αλαγθαίν, απφ ηελ εξεπλήηξηα 

ψζηε λα ηαπηηζηεί ε έλλνηα ‘πξφβιεκα κε θάπνην παηδί ζην ζρνιείν’ ηεο εθθψλεζεο 

ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εθθνβηζκνχ/ ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

(βι. Δηζαγσγή). Σέινο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο φπνπ ήηαλ 

απαξαίηεην, ελψ δελ ππήξρε ρξνληθφο πεξηνξηζκφο. 

 

2.3. Δξγαιεία 

 

2.3.i. Δθθνβηζκόο/ζπκαηνπνίεζε 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηάζεο ησλ καζεηψλ γηα εθθνβηζκφ θαη γηα ζπκαηνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Peer Relations Questionnaire (Rigby & Slee, 

1993, Slee & Rigby, 1993).  

Σν εξσηεκαηνιφγην PRQ απνηειείηαη απφ 6 εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ηάζε γηα εθθνβηζκφ, 5 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπκαηνπνίεζε, 4 πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ηάζε λα ελεξγεί θαλείο κε πξνθνηλσληθφ ή ζπλεξγαηηθφ ηξφπν θαη 5 
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ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο (fillers). Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ πφζν ζπρλά ε 

θάζε δήισζε ηζρχεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζε κηα θιίκαθα απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο απαληήζεηο ‘πνηέ’, ‘θάπνηεο θνξέο’, ‘αξθεηά ζπρλά’ θαη ‘πνιχ ζπρλά’. Οη 

βαζκνινγίεο ησλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαη απφ ην 1 γηα ηελ απάληεζε ‘πνηέ’ έσο ην 4 

γηα ηελ απάληεζε ‘πνιχ ζπρλά’.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

δειψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εθθνβηζκφ άιισλ θαη πξνθχπηεη κηα γεληθή 

βαζκνινγία γηα ηελ ηάζε γηα εθθνβηζκφ. Οκνίσο, απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ 

ησλ δειψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκαηνπνίεζε πξνθχπηεη κηα γεληθή βαζκνινγία 

γηα ηελ ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε. Σέινο, πξνθχπηεη κηα γεληθή βαζκνινγία ηεο 

πξνθνηλσληθήο ηάζεο απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο αληίζηνηρεο δειψζεηο. Οη 

ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο (fillers) δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε. 

 

Αλάιπζε παξαγόλησλ  

Πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ δείγκαηνο ζην εξσηεκαηνιφγην 

έδεημε φηη κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε παξαγφλησλ (δείθηεο KMO=0,805, p<0,001). Ζ 

αλάιπζε παξαγφλησλ θπξίσλ ζπληζησζψλ κε νξζνγσληθή πεξηζηξνθή (principal 

components analysis, αθνινπζνχκελε απφ varimax rotation) δηέθξηλε ηξεηο παξάγνληεο 

πνπ είλαη ππεχζπλνη ζπλνιηθά γηα ην 54,33% ηεο δηαθχκαλζεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο 

αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε, ν δεχηεξνο ζηελ ηάζε γηα εθθνβηζκφ θαη ν 

ηξίηνο ζηελ πξνθνηλσληθή ηάζε. Οη θνξηψζεηο ησλ δειψζεσλ ζε απηνχο ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Σν γεγνλφο φηη φιεο νη θνξηψζεηο εθηφο απφ κία 

(δήισζε 5, θφξησζε 0,594) ήηαλ κεγαιχηεξεο ηνπ 0,6 επαιεζεχεη ηελ χπαξμε ησλ 

ηξηψλ ππνηηζέκελσλ δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηαζθεπάζηεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ (Rigby & 

Slee, 1993, Slee & Rigby, 1993).  

Σέινο, ν έιεγρνο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φζνλ αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ 15 δειψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε, έδεημε ηθαλνπνηεηηθή 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα (Cronbach’s a=0,7). Αλ εμεηαζηνχλ ρσξηζηά νη ηξεηο ππνθιίκαθεο, 

πξνθχπηεη πσο νη ππνθιίκαθεο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο ζπκαηνπνίεζεο δηαζέηνπλ θαιή 

αμηνπηζηία (κε a=0,819 θαη 0,848 αληίζηνηρα), ελψ ε πξνθνηλσληθή ππνθιίκαθα 

δηαζέηεη κηθξφηεξε αμηνπηζηία (a=0,588).  
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Πίλαθαο 2. Μήηξα πεξηζηξνθήο ζπληζησζψλ γηα ην PRQ (Rotated Component Matrix)* 

Α.α. θαη 

ππνθιίκαθα 

δήισζεο 
Γειψζεηο 

Παξάγνληαο 

1 2 3 

18 Victim Σα άιια παηδηά κε θνξντδεχνπλ. ,862     

3 Victim 
Σα άιια παηδηά κε θσλάδνπλ κε θνξντδεπηηθά ή ππνηηκεηηθά  

νλφκαηα.  
,837     

8 Victim Οη άιινη κε πεηξάδνπλ.  ,808     

19 Victim Σα άιια παηδηά κε ρηππάλε θαη κε ζπξψρλνπλ. ,728     

12 Victim 
Οη άιινη κε αθήλνπλ ζθφπηκα έμσ απφ ηα πξάγκαηα (παηρλίδηα, 

ζπδεηήζεηο, παξέεο). 
,703     

9 Bully 
Δίκαη κέινο κηαο νκάδαο πνπ ηξηγπξλάεη πεηξάδνληαο ηνπο 

άιινπο. 
  ,756   

14 Bully Μνπ αξέζεη λα δείρλσ ζηνπο άιινπο φηη εγψ είκαη ην αθεληηθφ.   ,743   

11 Bully Μνπ αξέζεη λα θάλσ ηνπο άιινπο λα κε θνβνχληαη.   ,733   

16 Bully Μνπ αξέζεη λα ελνριψ ηνπο αδχλακνπο.   ,671   

17 Bully 
Μνπ αξέζεη λα κπιέθνκαη ζε θαπγά κε θάπνηνλ πνπ κπνξψ λα 

ληθήζσ εχθνια. 
  ,660   

4 Bully Κάλσ δχζθνιε ηε δσή ησλ ήζπρσλ παηδηψλ.   ,649   

20 ProSocial Υαίξνκαη λα βνεζψ ηνπο άιινπο.     ,743 

15 ProSocial Μνηξάδνκαη πξάγκαηα κε ηνπο άιινπο.     ,694 

10 ProSocial 
Μνπ αξέζεη λα βνεζψ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο θέξνληαη 

άζρεκα. 
    ,643 

5 ProSocial Μνπ αξέζεη λα θάλσ θίινπο.     ,594 

*  Rotation converged in 4 iterations. 

 

 

2.3.ii. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο φηαλ 

βξίζθνληαη  αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε ζπκαηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην Self-Report Coping Measure (Causey & Dubow, 1992).  

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ (SRCM) ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηε κειέηε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά σο αληίδξαζε ζε 

αθαδεκατθά-ζρνιηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα θνηλσληθήο θχζεο (Causey & 

Dubow, 1992). Πξνζαξκνγέο ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ άιινπο εξεπλεηέο γηα ηε 

κειέηε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ζε θαηαζηάζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο (Andreou, 2001, Kochenderfer-Ladd & Skinner, 2002, Kristensen & 

Smith, 2003).  
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Σν εξσηεκαηνιφγην SRCM βαζίδεηαη ζηε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο αληηκεηψπηζεο 

βάζεη ηνπ δηζδηάζηαηνπ κνληέινπ Πξνζέγγηζεο-Απνθπγήο. Πεξηιακβάλεη πέληε 

ππνθαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (Πίλαθαο 3). Ζ Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο 

(Sr/Ps) θαη ε Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο (SSS) απνηεινχλ ζηξαηεγηθέο 

πξνζέγγηζεο, ελψ ε Απνζηαζηνπνίεζε (D), ε Δζσηεξίθεπζε (I) θαη ε Δμσηεξίθεπζε (E) 

απνηεινχλ ζηξαηεγηθέο απνθπγήο. Ζ Δζσηεξίθεπζε θαη ε Δμσηεξίθεπζε απνηεινχλ ηηο 

δχν δηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο αληηκεηψπηζεο πνπ πεξηγξάθεηαη σο πλαηζζεκαηηθή 

Αληίδξαζε, κε ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζηξέθνληαη 

είηε πξνο ηα κέζα είηε πξνο ηα έμσ (Causey & Dubow, 1992). 

 

Πίλαθαο 3. ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

Τπνθαηεγνξίεο ηξαηεγηθώλ Αληηκεηώπηζεο 

Πξνζέγγηζε 
Απηφ-ζηήξημε/Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο (Self-reliance/Problem Solving) 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο (Seeking Social Support) 

Απνθπγή 

Απνζηαζηνπνίεζε (Distancing) 

πλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε 

Δζσηεξίθεπζε (Internalizing) 

Δμσηεξίθεπζε (Externalizing) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 34 δειψζεηο-ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

απαληνχλ ζε κία αξρηθή εξψηεζε-πξφβιεκα. ην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην ησλ 

Causey & Dubow (1992) νη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πεξηγξάθνληαλ σο εμήο: «Όηαλ πάξσ έλα άζρεκν βαζκφ ζην ζρνιείν…» θαη «Όηαλ 

έρσ κηα δηαθσλία ή θαπγά κε θάπνην θίιν…».  ηελ παξνχζα έξεπλα ε αξρηθή 

εξψηεζε-πξφβιεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ «Όηαλ έρσ έλα πξφβιεκα κε θάπνην 

παηδί ζην ζρνιείν…», φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Kochenderfer-Ladd & Skinner (2002), 

θαζψο ην είδνο ηεο αληηκεηψπηζεο πνπ επηιέγεηαη εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηελ 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (Lazarus & Folkman, 1987). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε σο θαηάζηαζε 

ζπκαηνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίζηεθε κε ηηο πξνθνξηθέο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ 

ζηνπο καζεηέο (βι. Γηαδηθαζία). 

Σα παηδηά θαινχληαη λα απαληήζνπλ πφζν ζπρλά επηιέγνπλ θάζε ζηξαηεγηθή ζε 

κηα θιίκαθα πέληε ζεκείσλ (πνηέ, ζρεδφλ πνηέ, κεξηθέο θνξέο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

πάληα). Ζ βαζκνινγία ησλ απαληήζεσλ θπκαίλεηαη απφ 1 γηα ην «πνηέ» έσο 5 γηα ην 

«ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο». Γηα θάζε ππνθιίκαθα ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 
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πξνθχπηεη κηα γεληθή βαζκνινγία απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δειψζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ε ππνθιίκαθα. Έηζη, πςειφηεξε βαζκνινγία ζε κηα ππνθαηεγνξία 

ζεκαίλεη κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο. 

 

Αλάιπζε παξαγόλησλ 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη πξαγκαηηθφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ θπξίσλ 

ζπληζησζψλ κε νξζνγσληθή πεξηζηξνθή (principal components analysis, 

αθνινπζνχκελε απφ varimax rotation) θαζψο απηφ ήηαλ εθηθηφ γηα ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο (δείθηεο KMO=0,778, p<0,001). Απφ ηνλ έιεγρν γηα ηελ χπαξμε πέληε 

παξαγφλησλ πξνέθπςαλ νη θνξηψζεηο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Οη πέληε 

παξάγνληεο είλαη ζπλνιηθά ππεχζπλνη γηα ην 44,479% ηεο δηαθχκαλζεο. Όπσο θαίλεηαη 

(Πίλαθαο 4), ππάξρνπλ δειψζεηο πνπ δε θνξηψλνπλ ζε θαλέλα παξάγνληα (6, 32 θαη 

19) θαη δειψζεηο πνπ θνξηψλνπλ ζε δηαθνξεηηθφ παξάγνληα απφ απηφλ ζηνλ νπνίν 

ππνηίζεηαη φηη αλήθνπλ (7, 9, 13, 22 θαη 27).  

Δπνκέλσο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο θξίζεθε ζθφπηκν λα αθαηξεζνχλ νη 

δειψζεηο 6, 7, 9, 13, 19, 22, 27 θαη 32 είηε επεηδή θνξηψλνπλ ζε άιιν παξάγνληα απφ 

ηνλ ππνηηζέκελν είηε ιφγσ πνιχ ρακειψλ θνξηψζεσλ (factor loadings <0,40). Δπίζεο 

αθαηξέζεθε ε δήισζε 29 πνπ αλήθεη ζεσξεηηθά ζηνλ παξάγνληα ‘Απνζηαζηνπνίεζε’ 

(Distancing) γηα λα ηεξεζεί κηα ζρεηηθά ηζνκεγέζεο θαηαλνκή ησλ δειψζεσλ ζηνπο 5 

παξάγνληεο (ν παξάγνληαο Απνζηαζηνπνίεζε πεξηείρε 7 δειψζεηο, ελψ άιινη 

παξάγνληεο κφλν 4). 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ γηα ηηο 25 δειψζεηο πνπ 

παξέκεηλαλ.  Οη πέληε παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ γηα ηηο 25 δειψζεηο βξέζεθαλ λα 

είλαη ζπλνιηθά ππεχζπλνη γηα ην 51,141% ηεο δηαθχκαλζεο. Δπνκέλσο ππήξμε 

βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο δηαζπνξάο πνπ εμεγείηαη απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ 9 δειψζεσλ (απφ 44,479% ζε 51,141%). Οη θνξηψζεηο ησλ 

δειψζεσλ πνπ παξέκεηλαλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. Όιεο νη δειψζεηο θνξηψλνπλ 

ζηνλ αλακελφκελν παξάγνληα εθηφο απφ ηε δήισζε «ηαξάδνκαη ηφζν πνιχ πνπ δε 

κπνξψ λα κηιήζσ ζε θαλέλα», ε νπνία, εθηφο απφ ηελ ππνθιίκαθα ζηελ νπνία αλήθεη 

(Δζσηεξίθεπζε), θνξηψλεη θαη ζηελ ππνθιίκαθα Δμσηεξίθεπζεο. Ζ δήισζε απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε παξφια απηά ζηελ αλάιπζε, θαζψο ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

Δζσηεξίθεπζε (0,568) ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απ’ φηη κε ηελ Δμσηεξίθεπζε (0,474). 
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Πίλαθαο 4. Πίλαθαο πεξηζηξνθήο ζπληζησζψλ γηα ηηο 34 δειψζεηο ηνπ  SRCM (Rotated Component 

Matrix)* 

 α.α. θαη 

ππνθιίκαθα 

δήισζεο  

Γειψζεηο 
Παξάγνληεο 

1 2 3 4 5 

10 Sr/Ps 
επηιέγσ έλα ηξφπν γηα λα ρεηξηζηψ ην πξφβιεκα θαη 

ην θάλσ 
,634         

13 SSS δεηάσ ζπκβνπιέο από θάπνην θίιν ή θίιε ,632         

2 Sr/Ps πξνζπαζψ λα ζθεθηψ δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ην ιχζσ ,631         

14 Sr/Ps θάλσ θάηη γηα λα επαλνξζψζσ ,619         

9 SSS δέρνκαη βνήζεηα από έλα θίιν ή θίιε ,588         

18 Sr/Ps 
μέξσ φηη ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ κπνξψ λα θάλσ γηα 

λα θαιπηεξέςεη ε θαηάζηαζε 
,535         

23 Sr/Ps μαλαζθέθηνκαη ηη λα θάλσ ή ηη λα πσ ,515         

33 Sr/Ps 
πξνζπαζψ πνιχ ζθιεξά γηα λα κελ αθήζσ λα 

μαλαγίλεη απηφ 
,477         

22 SSS ξσηάσ θάπνηνλ πνπ είρε ην ίδην πξόβιεκα ηη ζα έθαλε ,403         

21 E θσλάδσ γηα λα εθηνλσζψ   ,733       

30 E εμαγξηψλνκαη θαη πεηάσ πξάγκαηα ή ρηππάσ θάηη   ,714       

26 E βξίδσ θσλαρηά   ,668       

4 E 
μεζπάσ ζηνπο άιινπο γηαηί ληψζσ ιππεκέλνο ή 

ζπκσκέλνο 
  ,640       

7 I γίλνκαη έμαιινο κόλνο κνπ   ,606       

31 SSS 
δέρνκαη βνήζεηα απφ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

κνπ 
    ,690     

17 SSS δεηάσ ζπκβνπιέο απφ θάπνηνλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ     ,684     

1 SSS 
ιέσ ζε έλα θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ ηη 

ζπλέβε 
    ,626     

34 SSS κηιάσ γη’ απηφ ζην δάζθαιν      ,534     

5 SSS κηιάσ ζε θάπνηνλ γηα ην πψο έλησζα ,455   ,516     

19 I απιά ιππάκαη ηνλ εαπηό κνπ           

12 I αλεζπρψ ππεξβνιηθά γη’ απηφ       ,681   

27 Sr/Ps πξνζπαζώ λα θαηαιάβσ γηαηί ζπλέβε ζε κέλα       ,653   

25 I 
αλεζπρψ φηη νη άιινη ζα ζθεθηνχλ θάηη άζρεκν γηα 

κέλα 
      ,632   

8 I 
ηαξάδνκαη ηφζν πνιχ πνπ δε κπνξψ λα κηιήζσ ζε 

θαλέλα 
      ,627   

16 I θιαίσ γη’ απηφ       ,495   

6 Sr/Ps αιιάδσ θάηη γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα           

32 I 
ζπκώλσ κε ηνλ εαπηό κνπ γηαηί έθαλα θάηη πνπ δε ζα 

έπξεπε λα είρα θάλεη 
          

11 D μερλάσ ην φιν ζέκα         ,653 

28 D ιέσ φηη δε κε λνηάδεη         ,580 

20 D αξλνχκαη λα ην ζθεθηψ         ,567 

15 D ιέσ ζηνλ εαπηφ κνπ φηη δελ πεηξάδεη         ,539 

24 D θάλσ θάηη γηα λα μεθνιιήζσ ην κπαιφ κνπ απφ απηφ         ,534 

3 D θάλσ ζα λα κελ έγηλε ηίπνηα         ,521 

29 D αδηαθνξψ φηαλ νη άιινη ιέλε θάηη γη’ απηφ         ,431 

* Rotation converged in 7 iterations. 
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Πίλαθαο 5. Πίλαθαο πεξηζηξνθήο ζπληζησζψλ γηα ηηο 25 δειψζεηο ηνπ SRCM (Rotated Component 

Matrix)* 

 α.α. θαη 

ππνθιίκα

θα 

δήισζεο 

Γειψζεηο 

Παξάγνληαο 

1 2 3 4 5 

4 E 
μεζπάσ ζηνπο άιινπο γηαηί ληψζσ ιππεκέλνο ή 

ζπκσκέλνο 
,725         

30 E εμαγξηψλνκαη θαη πεηάσ πξάγκαηα ή ρηππάσ θάηη ,720         

26 E βξίδσ θσλαρηά ,719         

21 E θσλάδσ γηα λα εθηνλσζψ ,696         

2 SrPs πξνζπαζψ λα ζθεθηψ δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ην ιχζσ   ,732       

10 SrPs 
επηιέγσ έλα ηξφπν γηα λα ρεηξηζηψ ην πξφβιεκα θαη ην 

θάλσ 
  ,713       

14 SrPs θάλσ θάηη γηα λα επαλνξζψζσ   ,637       

18 SrPs 
μέξσ φηη ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ κπνξψ λα θάλσ γηα 

λα θαιπηεξέςεη ε θαηάζηαζε 
  ,591       

23 SrPs μαλαζθέθηνκαη ηη λα θάλσ ή ηη λα πσ   ,545       

33 SrPs 
πξνζπαζψ πνιχ ζθιεξά γηα λα κελ αθήζσ λα μαλαγίλεη 

απηφ 
  ,444       

31 SSS δέρνκαη βνήζεηα απφ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ     ,736     

17 SSS δεηάσ ζπκβνπιέο απφ θάπνηνλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ     ,728     

1 SSS ιέσ ζε έλα θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ ηη ζπλέβε     ,692     

5 SSS κηιάσ ζε θάπνηνλ γηα ην πψο έλησζα     ,521     

34 SSS κηιάσ γη’ απηφ ζην δάζθαιν      ,510     

11 D μερλάσ ην φιν ζέκα       ,694   

3 D θάλσ ζα λα κελ έγηλε ηίπνηα       ,601   

24 D θάλσ θάηη γηα λα μεθνιιήζσ ην κπαιφ κνπ απφ απηφ       ,585   

15 D ιέσ ζηνλ εαπηφ κνπ φηη δελ πεηξάδεη       ,559   

28 D ιέσ φηη δε κε λνηάδεη       ,552   

20 D αξλνχκαη λα ην ζθεθηψ       ,532   

12 I αλεζπρψ ππεξβνιηθά γη’ απηφ         ,783 

25 I 
αλεζπρψ φηη νη άιινη ζα ζθεθηνχλ θάηη άζρεκν γηα 

κέλα 
        ,621 

8 I 
ηαξάδνκαη ηφζν πνιχ πνπ δε κπνξψ λα κηιήζσ ζε 

θαλέλα 
,474       ,568 

16 I θιαίσ γη’ απηφ         ,504 

*  Rotation converged in 8 iterations. 
 

 

Σέινο, ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα γηα ην πξνζαξκνζκέλν εξσηεκαηνιφγην ησλ 25 

δειψζεσλ βξέζεθε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή (Cronbach’s a=0,74). Γηα ηηο ππνθιίκαθεο 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα 

ήηαλ a=0,724, γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο Δμσηεξίθεπζεο ήηαλ a=0,766, ελψ γηα ηελ 

Απνζηαζηνπνίεζε θαη ηελ Δζσηεξίθεπζε ήηαλ κηθξφηεξε (a=0,65 θαη 0,695 

αληίζηνηρα). 
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2.4. Αλάιπζε  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή αλάιπζε κε ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 13.0.  

Βάζεη ησλ κέζσλ φξσλ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ παηδηψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ‘ηάζε 

γηα εθθνβηζκφ’ θαη ‘ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε’ δεκηνπξγήζεθε κηα λέα κεηαβιεηή 

ηεζζάξσλ θιάζεσλ πνπ αθνξνχζε ην ξφιν πνπ πηνζεηνχλ ζπρλφηεξα ηα παηδηά ζε 

θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο (κε εκπιεθφκελνη, ζχηεο, ζχκαηα θαη ζχηεο-ζχκαηα). Γηα 

ηελ θαηάηαμε ησλ παηδηψλ ζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ξφινπο 

ζπκαηνπνίεζεο/εθθνβηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην ηεο κίαο ηππηθήο απφθιηζεο 

πάλσ απφ ην κέζν φξν, φπσο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο (π.ρ., Owens, 

Daly & Slee, 2005, Kaukiainen et al, 2002, Ladd & Kochenderfer-Ladd, 2002). 

πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ είραλ γεληθή βαζκνινγία (κ.ν.) ζηελ ππνθιίκαθα ηεο 

ηάζεο γηα εθθνβηζκφ κεγαιχηεξε ή ίζε κε 1 ηππηθή απφθιηζε (SD) πάλσ απφ ην γεληθφ 

κέζν φξν (Mean) ραξαθηεξίζηεθαλ σο ζχηεο (δει. κ.ν. ≥Mean+1 SD=1,39+0,54=1,93). 

Αληίζηνηρα ηα παηδηά κε γεληθή βαζκνινγία ζπκαηνπνίεζεο κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 2,40 

(Mean+1 SD=1,72+0,67=2,40) ραξαθηεξίζηεθαλ σο ζχκαηα. Σα παηδηά πνπ είραλ 

γεληθέο βαζκνινγίεο ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα θαη ζηηο δχν 

θαηεγνξίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο ζχηεο-ζχκαηα, ελψ ηα παηδηά κε κηθξφηεξεο 

βαζκνινγίεο θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο κε εκπιεθφκελνη ζε 

θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο. Έπεηηα, δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ηνπ ξφινπ ζηε 

ζπκαηνπνίεζε κε ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηε δνθηκαζία ρ
2
 

σο ηεζη αλεμαξηεζίαο. 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν αλάιπζεο, νη κεηαβιεηέο ηνπ θχινπ, ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη ηνπ ξφινπ ζηε ζπκαηνπνίεζε αληηκεησπίζηεθαλ σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, ελψ νη κέζνη φξνη ζηηο ππνθιίκαθεο ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

αληηκεησπίζηεθαλ σο εμαξηεκέλεο. Αθνινχζεζαλ ζπγθξίζεηο κε ηε ρξήζε κε 

παξακεηξηθψλ δνθηκαζηψλ (Mann-Whitney θαη Kruskal-Wallis), θαζψο νη εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο δελ αθνινπζνχζαλ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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3. Απνηειέζκαηα 

 

3.1. Σάζε γηα εθθνβηζκό/ζπκαηνπνίεζε  

 

3.1.i. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο ηάζεο γηα εθθνβηζκφ, γηα 

ζπκαηνπνίεζε θαη ηεο πξνθνηλσληθήο ηάζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην PRQ, εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Ωο ηάζε γηα 

εθθνβηζκφ, πεξηγξάθεηαη ε ηάζε ησλ παηδηψλ λα ελεξγνχλ κε ηξφπν πνπ λα εθθνβίδεη 

θαη λα ζπκαηνπνηεί ηα άιια παηδηά. Ζ ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε λα 

πθίζηαηαη θάπνην παηδί ζπκαηνπνίεζε, φηαλ δειαδή εθθνβίδεηαη θαη ζπκαηνπνηείηαη 

απφ άιια παηδηά. Ζ πξνθνηλσληθή ηάζε αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε λα ελεξγεί θάπνην παηδί 

κε πξνθνηλσληθφ ηξφπν, δειαδή λα εκθαλίδεηαη θηιηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ απέλαληη ζηνπο 

άιινπο.  

ηνλ Πίλαθα 7 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ παηδηψλ ζε ξφινπο κε εκπιεθνκέλσλ, 

ζπηψλ, ζπκάησλ θαη ζπηψλ-ζπκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Όπσο θαίλεηαη, ην 

26,4% ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο εκπιέθεηαη ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο, σο 

ζχηεο, ζχκαηα ή ζχηεο-ζχκαηα. Απφ ηα 280 παηδηά, 23 ραξαθηεξίζηεθαλ ζχηεο (8,2%), 

38 παηδηά ζχκαηα (13,6%) θαη 13 παηδηά ζχηεο-ζχκαηα (4,6%). 

 

Πίλαθαο 6. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην εξσηεκαηνιφγην PRQ 

Τπνθιίκαθα Μέζνο όξνο Σππηθή απόθιηζε 

Σάζε γηα εθθνβηζκφ (bully scale) 1,386 0,543 

Σάζε γηα ζπκαηνπνίεζε (victim scale) 1,722 0,674 

Πξνθνηλσληθή ηάζε (prosocial scale) 3,338 0,527 

 

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή ησλ παηδηψλ ζε ξφινπο ζηε ζπκαηνπνίεζε 

 Με εκπιεθόκελνη Θύηεο Θύκαηα Θύηεο-Θύκαηα ύλνιν 

Ν 206 23 38 13 280 

% 73,6% 8,2% 13,6% 4,6% 100% 
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3.1.ii. Ρόινη ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη ειηθία 

 

Έγηλε έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία (Δ΄ θαη η΄ ηάμε). 

Παξφιν πνπ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8, ζηελ η΄ ηάμε ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

ζχηεο απ’ φηη ζηελ Δ΄, ελψ ζηελ Δ΄ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζχκαηα θαη ζχηεο-ζχκαηα 

απ’ φηη ζηε η΄, νη δηαθνξέο απηέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ρ
2
=3,088, d.f.=3, 

p=0,378). Δπνκέλσο, ε ειηθία δε βξέζεθε λα επεξεάδεη ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε 

θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 8. Καηαλνκή κε εκπιεθνκέλσλ, ζπηψλ, ζπκάησλ θαη ζπηψλ-ζπκάησλ κε βάζε ηελ ειηθία 

 Δ΄ ηάμε η΄ηάμε ύλνιν 

 Ν (αλακελφκελε) % Ν (αλακελφκελε) % N % 

Με εκπιεθφκελνη 94 (95,6) 72,3% 112 (110,4) 74,7% 206 73,6 

Θχηεο 8 (10,7) 6,2 % 15 (12,3) 10% 23 8,2 

Θχκαηα 20 (17,6) 15,4% 18 (20,4) 12% 38 13,6 

Θχηεο-ζχκαηα 8 (6) 6,2% 5 (7) 3,3% 13 4,6 
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3.1.iii. Ρόινη ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη θύιν 

 

Βξέζεθε πσο ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο θαη ν 

ξφινο ηνπο ζε απηέο επεξεάδεηαη απφ ην θχιν (ρ
2
=14,166, df=3, p<0,005). Γηα λα 

δηαπηζησζεί αλάκεζα ζε πνηα θειηά εληνπίδνληαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, 

εμεηάζηεθαλ ηα πξνζαξκνζκέλα θαλνληθνπνηεκέλα ππφινηπα (adjusted standardized 

residuals), ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά φηαλ είλαη κεγαιχηεξα θαη’ απφιπηε ηηκή 

απφ 2 (Bewick et al., 2004). ηνλ Πίλαθα 9 παξαηίζεληαη νη παξαηεξνχκελεο 

ζπρλφηεηεο, νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο θαη ηα πξνζαξκνζκέλα θαλνληθνπνηεκέλα 

ππφινηπα γηα θάζε νκάδα.  

πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα αγφξηα απ’ φηη θνξίηζηα έρνπλ ηελ ηάζε 

λα ραξαθηεξίδνληαη σο ζχηεο (12,5% ζε ζχγθξηζε κε 3,7%) θαη σο ζχηεο-ζχκαηα (7,6% 

ζε ζχγθξηζε κε 1,5%). Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη πεξηζζφηεξα θνξίηζηα απ’ φηη αγφξηα δελ 

εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο (80,1% έλαληη 67,4%), ελψ ε δηαθνξά 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

 

Πίλαθαο 9. Καηαλνκή κε εκπιεθνκέλσλ, ζπηψλ, ζπκάησλ, ζπηψλ-ζπκάησλ κε βάζε ην θχιν 

 Αγόξηα Κνξίηζηα ύλνιν 

 

Ν (παξαηεξνχκ.) 

Ν (αλακελφκ.). 

adj. std.residual 

% Ν (παξαηεξνχκ.) 

Ν (αλακελφκ.). 

adj. std.residual 

% N % 

Με εκπιεθόκελνη 

 

97 

105,9 

-2,4* 

67,4% 109 

100,1 

2,4* 

80,1% 206 73,6% 

Θύηεο 

 

18 

11,8 

2,7* 

2,5% 5 

11,2 

-2,7 

3,7% 23 8,2% 

Θύκαηα 

 

18 

19,5 

-0,5 

12,5% 20 

18,5 

0,5 

14,7% 38 13,6% 

Θύηεο-ζύκαηα 

 

11 

6,7 

2,5* 

7,6% 2 

6,3 

-2,5* 

1,5% 13 4,6% 
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3.1.iv. Ρόινη ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

 

Ζ χπαξμε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ βξέζεθε φηη επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπκαηνπνίεζε θαη ην ξφιν ησλ παηδηψλ ζε απηή. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν ρ
2
 δελ 

πιεξνχληαλ, θαζψο 3 απφ ηα θειηά (37,5%) είραλ αλακελφκελε ζπρλφηεηα κηθξφηεξε 

απφ 5, αιιά ν αθξηβήο δίπιεπξνο έιεγρνο Fisher έδεημε p<0,001. Δπηπιένλ 

ππνινγίζηεθαλ ηα πξνζαξκνζκέλα θαλνληθνπνηεκέλα ππφινηπα (adjusted standardized 

residuals), ηα νπνία έδεημαλ πνχ εληνπίδνληαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10, κφιηο ην 33,3% ησλ παηδηψλ κε ΜΓ δελ 

εκπιέθεηαη ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ην 79,5% ησλ καζεηψλ 

ρσξίο ΜΓ, δηαθνξά πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (adj. st. residuals=-5,9 θαη 5,9 

αληίζηνηρα). Δπίζεο, ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα παηδηά κε ΜΓ απ’ φηη παηδηά ρσξίο ΜΓ 

εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο σο ζχκαηα (adj. st. residual=3,7) ή σο 

ζχηεο-ζχκαηα (adj. st. residual=3,7). Σέινο, θαίλεηαη πσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

καζεηψλ κε ΜΓ ραξαθηεξίδεηαη σο ζχηεο (16,7%) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο 

ΜΓ (7%), δηαθνξά πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ηα 

πξνζαξκνζκέλα θαλνληθνπνηεκέλα ππφινηπα ηζνχληαη κε ±2, πνπ είλαη ε θξίζηκε ηηκή. 

 

Πίλαθαο 10. Καηαλνκή κε εκπιεθνκέλσλ, ζπηψλ, ζπκάησλ, ζπηψλ-ζπκάησλ κε βάζε ηελ χπαξμε 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ή φρη 

 Με Μ.Γ. Υσξίο Μ.Γ. ύλνιν 

 

Ν (παξαηεξνχκ.) 

Ν (αλακελφκ.). 

adj. std.residual 

% Ν (παξαηεξνχκ.) 

Ν (αλακελφκ.). 

adj. std.residual 

% N % 

Με εκπιεθόκελνη 

 

12 

26,5 

-5,9* 

33,3% 194 

179,5 

5,9* 

79,5% 206 73,6% 

Θύηεο 

 

6 

3,0 

2,0 

16,7% 17 

20,0 

-2,0 

7,0% 23 8,2% 

Θύκαηα 

 

12  

4,9 

3,7* 

33,3% 26  

33,1 

-3,7* 

10,7% 38 13,6% 

Θύηεο-ζύκαηα 

 

6  

1,7 

3,7* 

16,7% 7  

11,3 

-3,7* 

2,9% 13 4,6% 

*  ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε καζεηέο κε ΜΓ θαη ρσξίο ΜΓ βάζεη ησλ πξνζαξκνζκέλσλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ (adjusted standardized residuals) 
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3.2. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

 

3.2.i. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηηο 5 ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 11. Παξαηεξείηαη πσο ηα παηδηά επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηξαηεγηθέο Πξνζέγγηζεο (Επίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο απνθπγήο (Απνζηαζηνπνίεζε, 

Εζσηεξίθεπζε θαη Εμσηεξίθεπζε) γηα λα  αληηκεησπίζνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε. 

 

Πίλαθαο 11. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο  

 Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο (Self reliance/Problem solving) 3,72 0,74 

Αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Seeking Social Support) 3,24 0,90 

Απνζηαζηνπνίεζε (Distancing) 2,66 0,72 

Δζσηεξίθεπζε (Internalizing) 2,34 0,87 

Δμσηεξίθεπζε (Externalizing) 1,92 0,92 

 

 

Οη ζηξαηεγηθέο Αλαδήηεζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο δηεξεπλήζεθαλ επηπιένλ, 

παξφιν θάηη ηέηνην δελ απνηεινχζε θχξην ζηφρν ηεο έξεπλαο, γηα λα δηαπηζησζεί ζε 

πνηνλ απεπζχλνληαη ηα παηδηά γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα φηαλ ζπκαηνπνηνχληαη. Σν 

εξσηεκαηνιφγην Self-Report Coping Measure σο ζηξαηεγηθέο Κνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

πεξηιάκβαλε ηηο δειψζεηο: 

1. Μηιάσ γη’ απηφ ζην δάζθαιν 

2. Γέρνκαη βνήζεηα απφ έλα θίιν ή θίιε 

3. Εεηάσ ζπκβνπιέο απφ θάπνην θίιν ή θίιε 

4. Γέρνκαη βνήζεηα απφ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ 

5. Εεηάσ ζπκβνπιέο απφ θάπνηνλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ 

6. Λέσ ζε έλα θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ ηη ζπλέβε 

Παξφιν πνπ νη δειψζεηο 2 θαη 3 ηειηθά αθαηξέζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε, θαζψο ζηελ 

αλάιπζε παξαγφλησλ ζπζρεηίζηεθαλ θπξίσο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπίιπζεο 
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Πξνβιήκαηνο, ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηα 

παηδηά επέιεμαλ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο θνηλσληθήο αλαδήηεζεο (Πίλαθαο 12). 

 

Πίλαθαο  12 . ηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

 
Πνηέ / 

ρεδόλ πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο 

Σηο 

πεξηζζόηεξεο 

θνξέο / Πάληα 

Μηιάσ γη’ απηφ ζην δάζθαιν 56,8 % 27,1 % 16 % 

Μηιάσ ζε έλα θίιν ή κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ  
19,7% 20,7% 59,6 % 

Βνήζεηα/πκβνπιέο απφ κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο 
23,05 % 23,25 % 53,65 % 

Βνήζεηα/ πκβνπιέο απφ θίιν/θίιε 20,25 % 28 % 51,75 % 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12, ηα παηδηά επηιέγνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα λα 

κηιήζνπλ γηα ηε ζπκαηνπνίεζε ζε θάπνην θίιν ή ζε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

απ’ φηη ζην/ε δάζθαιν/α ηνπο. Σα παηδηά πνπ κηιάλε γηα ηε ζπκαηνπνίεζε ζην δάζθαιν 

(κεξηθέο θνξέο ή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο/πάληα) αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 28,1% ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ελψ επηιέγνπλ λα κηιήζνπλ ζε θάπνην θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

(κεξηθέο θνξέο ή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο/πάληα) κε ζπρλφηεηα 80,3%. Οκνίσο, 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά παηδηά αλαδεηνχλ βνήζεηα ή ζπκβνπιέο απφ θάπνην θίιν/ε ή 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. 
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3.2.ii. Ηιηθία θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

 

Γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε 

παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann-Whitney, ην νπνίν έδεημε πσο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο (Πίλαθαο 13).  

 

Πίλαθαο 13.  Υξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο θαη ειηθία 

 

Δ΄ ηάμε (N=130) η΄ ηάμε (N=150) 
Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,74 0,77 142,97 3,70 0,72 138,36 9429,5 (,634) 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

3,32 0,87 147,38 3,17 0,92 134,53 8855,0 (,184) 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,76 0,80 149,38 2,58  0,64 132,81 8596,0 (,087) 

Δζσηεξίθεπζε 2,45 0,93 149,97 2,25 0,81 132,29 8518,5 (,067) 

Δμσηεξίθεπζε 1,89 0,90 136,28 1,96 0,94 144,15 9202,0 (,413) 
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3.2.iii. Φύιν θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

 

Μεηά απφ έιεγρν Mann-Whitney, βξέζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια, 

αιιά κφλν γηα ηηο ζηξαηεγηθέο Πξνζέγγηζεο (Πίλαθαο 14). πγθεθξηκέλα, βξέζεθε πψο 

ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηξαηεγηθέο Δπίιπζεο 

Πξνβιήκαηνο (U=7503,5, p=0,001) θαη Αλαδήηεζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 

(U=7397, p<0,001) ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα. Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο 

Απνζηαζηνπνίεζεο, Δζσηεξίθεπζεο θαη Δμσηεξίθεπζεο, δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια.  

 

Πίλαθαο 14. Υξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο θαη θχιν 

 

Αγόξηα (N=144) Κνξίηζηα (N=136) 
Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,57 0,79 124,61 3,89 0,65 157,33 7503,5 (,001)* 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

3,05 0,96 123,87 3,45 0,79 158,11 7397,0 (,000)* 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,67 0,73 141,67 2,65  0,72 139,26 9623,5 (,803) 

Δζσηεξίθεπζε 2,24 0,85 131,55 2,45 0,88 149,97 8503,5 (,056)  

Δμσηεξίθεπζε 2,03 0,99 148,36 1,81 0,83 132,18 8660,5 (,091) 

*ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν p≤0,001 
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3.2.iv. Δθθνβηζκόο, ζπκαηνπνίεζε θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε δηκεηαβιεηή αλάιπζε ζπζρέηηζεο Spearman, γηα λα 

δηαπηζησζεί ε χπαξμε ηπρφλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηελ ηάζε γηα εθθνβηζκφ, γηα 

ζπκαηνπνίεζε ή ζηελ πξνθνηλσληθή ηάζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Ζ 

αλάιπζε ζπζρέηηζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξηζηά γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, θαζψο 

βξέζεθε φηη ην θχιν επεξεάδεη ηφζν ην ξφιν ζηε ζπκαηνπνίεζε φζν θαη ηελ επηινγή 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο.  

ηνλ Πίλαθα 15 παξαηίζεληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ξ ηνπ Spearman ελψ 

ζηηο παξελζέζεηο θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p). 

Καζψο απηέο νη ηηκέο ηνπ p πξνέξρνληαη απφ ηεζη ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ λα 

δνθηκάζνπλ κία θαη κφλν ζπζρέηηζε σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα, δελ αληαλαθινχλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ δνθηκάδνληαη, νπφηε δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

πξαγκαηηθέο (Γαθέξκνο, 2005). Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

Bonferroni, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζεσξεηηθφ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

(0,05) δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζρεηίζεσλ (15 ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) θαη 

πξνθχπηεη ην 0,003 σο λέν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζρεηίζεηο. 

 

Πίλαθαο 15. πζρεηίζεηο (Spearman’s ξ) ηεο ηάζεο γηα εθθνβηζκφ, γηα ζπκαηνπνίεζε θαη ηεο 

πξνθνηλσληθήο ηάζεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

  
Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

Απνζηαζην-

πνίεζε 

Δζσηεξί-

θεπζε 

Δμσηεξίθεπ-

ζε 

Σάζε γηα  

εθθνβηζκφ 

Αγφξηα 
-,325** 

(,000) 

-,270** 

(,001) 

-,084 

(,316) 

,162 

(,052) 

,601** 

(,000) 

Κνξίηζηα 
-,089 

(,305) 

-,036 

( ,678) 

,020 

(,817) 

,202 

(,018) 

,383** 

(,000) 

Σάζε γηα  

Θπκαην-

πνίεζε 

Αγφξηα 
,052 

(,539) 

,148 

(,077) 

,094 

(,262) 

,453** 

(,000) 

,264** 

(,001) 

Κνξίηζηα 
-,023 

(,793) 

,112 

(,192) 

,073 

(,399) 

,426** 

(,000) 

,346** 

(,000) 

Πξνθνη-

λσληθή  

ηάζε 

Αγφξηα 
,261** 

(,002) 

,352** 

(,000) 

,177 

( ,034) 

,095 

(,258) 

-,101 

(,228) 

Κνξίηζηα 
,342** 

(,000) 

,290** 

(,001) 

,072 

( ,403) 

-,061 

(,477) 

-,177 

(,039) 

*ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν <0,003 
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 Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ηάζε γηα εθθνβηζκφ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ 

Δμσηεξίθεπζε σο αληίδξαζε ζηε ζπκαηνπνίεζε ηφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα 

θνξίηζηα. Ζ ζπζρέηηζε απηή ήηαλ ηζρπξή γηα ηα αγφξηα (ξ=0,601, p<0,003), ελψ ήηαλ 

κέηξηα γηα ηα θνξίηζηα (ξ=0,383, p<0,003). Δπηπιένλ, γηα ηα αγφξηα κφλν θαη φρη γηα ηα 

θνξίηζηα ε ηάζε γηα εθθνβηζκφ βξέζεθε φηη έρεη κέηξηα αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ 

Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο (ξ=-0,325, p<0,003) θαη αζζελή αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο (ξ=-0,270, p<0,003). Με άιια ιφγηα, ηφζν ηα 

αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκαηνπνηνχλ ηνπο άιινπο, 

αληηδξνχλ θπξίσο κε Δμσηεξίθεπζε φηαλ ζπκαηνπνηνχληαη ηα ίδηα, ελψ εηδηθά γηα ηα 

αγφξηα ε ηάζε γηα εθθνβηζκφ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη 

ηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο. 

Δπίζεο, βξέζεθε πσο ε ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε ηφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα 

θνξίηζηα έρεη κέηξηα ζεηηθή ζρέζε κε ηελ Δζσηεξίθεπζε (ξ=0,453 θαη 0,426 

αληίζηνηρα, p<0,003). Βξέζεθε αθφκε κηα κηθξφηεξε αιιά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

ηάζεο γηα ζπκαηνπνίεζε κε ηελ Δμσηεξίθεπζε (κε ξ=0,264, p<0,003 γηα ηα αγφξηα θαη 

ξ=0,346, p<0,003 γηα ηα θνξίηζηα). Δπνκέλσο, φζν εληνλφηεξε ή ζπρλφηεξε είλαη ε 

ζπκαηνπνίεζε ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνχληαη αληηδξνχλ ζε απηή κε 

Δζσηεξίθεπζε αιιά θαη Δμσηεξίθεπζε ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Σέινο, ε πξνθνηλσληθή ηάζε ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά ζε κέηξην βαζκφ κε ηελ 

Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη κε ηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη γηα ηα δχν 

θχια. Με άιια ιφγηα ηα παηδηά πνπ επηδεηθλχνπλ πξνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε κε ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο (Επίιπζε 

Πξνβιήκαηνο, Αλαδήηεζε θνηλσληθήο Τπνζηήξημεο). 

 

Ρόινο ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο  

Γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη καζεηέο αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal-Wallis. ηνλ Πίλαθα 16 

θαίλνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηηο νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κε θξηηήξην ην ξφιν ζε θαηαζηάζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο (κε εκπιεθφκελνη, ζχηεο, ζχκαηα θαη ζχηεο-ζχκαηα) θαζψο θαη νη κέζνη 

φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Βξέζεθε πσο ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 4 νκάδεο γηα θάζε κηα απφ ηηο πέληε 
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ζηξαηεγηθέο (κε p≤0,001). Οη επηκέξνπο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 16. 

Γηα λα δηαπηζησζεί αλάκεζα ζε πνηεο νκάδεο βξίζθνληαη νη παξαηεξνχκελεο 

δηαθνξέο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηκέξνπο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann-Whitney κε ηελ πξνζαξκνγή 

Bonferroni γηα ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο. πγθεθξηκέλα, ην ζεσξεηηθφ επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (0,05) πξνζαξκφδεηαη δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηκέξνπο ζπγθξίζεσλ (6 ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε). Έηζη σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο ζα ζεσξείηαη ην 0,008 πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηε δηαίξεζε 0,05/6.  Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδεηαη ην ιάζνο ηχπνπ Η, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ εμεχξεζε πεξηζζφηεξσλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ απφ φζεο ππάξρνπλ πξαγκαηηθά.  

 

Πίλαθαο 16. Υξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο κε βάζε ην ξφιν ζηε ζπκαηνπνίεζε 

 

Με 

εκπιε-

θόκελνη 

(n=206) 

Α 

 

Θύηεο  

 

(n=23) 

Β 

 

Θύκα-

ηα  

(n=38) 

Γ 

 

Θύηεο-

ζύκαηα  

(n=13) 

Γ 

 

ύλνιν 

 

(n=280) 

Kruskal-

Wallis 

(df=3) 

Δπηκέξνπο 

ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 

κ.ν. 

(η.α.) 

3,83 

(0,68) 

3,04 

(1,00) 

3,70 

(0,68) 

3,36 

(0,64) 

3,72 

(0,74) 
19,245* A-B 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

κ.ν. 

(η.α.) 

3,26 

(0,87) 

2,60 

(1,06) 

3,59 

(0,75) 

3,12 

(0,95) 

3,24 

(0,90) 
16,908* A-B, Β-Γ 

Απνζηαζηνπνίεζε 
κ.ν. 

(η.α.) 

2,69 

(0,71) 

2,16 

(0,66) 

2,69 

(0,72) 

3,08 

(0,63) 

2,66 

(0,72) 
16,232*  

A-B, Β-Γ,  

Β-Γ 

Δζσηεξίθεπζε 
κ.ν. 

(η.α.) 

2,18 

(0,76) 

2,41 

(1,01) 

3,01 

(0,94) 

2,89 

(0,93) 

2,34 

(0,87) 
31,095*  A-Γ,Α-Γ 

 

Δμσηεξίθεπζε 

κ.ν. 

(η.α.) 

1,67 

(0,71) 

3,10 

(0,92) 

2,18 

(1,00) 

3,15 

(0,98) 

1,93 

(0,92) 

 

63,093* 

A-B, Α-Γ, 

Α-Γ, Β-Γ, 

Γ-Γ 

*p≤0,001 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη επηκέξνπο ζπγθξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ ζπηψλ, ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηψλ-ζπκάησλ κε ηνπο κε 

εκπιεθφκελνπο, θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο. 
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Θύηεο κε κε εκπιεθόκελνπο  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 17, νη ζχηεο επηιέγνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηξαηεγηθέο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε εκπιεθφκελνη (U=1221, p<0,008). 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ζπρλά ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο (U=1399, p<0,008) θαη ιηγφηεξν ζπρλά ζηξαηεγηθέο 

Απνζηαζηνπνίεζεο (U=1361,5, p<0,008) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε εκπιεθφκελνπο. 

Αληίζεηα, θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ πην ζπρλά ζηξαηεγηθέο Δμσηεξίθεπζεο 

απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο καζεηέο (U=462, p<0,008).  

 

Πίλαθαο 17. χγθξηζε αλάκεζα ζε κε εκπιεθφκελνπο θαη ζχηεο 

 

Με εκπιεθόκελνη 

(N=206) 

Θύηεο 

(N=23) Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,83 0,68 120,57 3,04 1,00 65,09 1121,0 (,000)* 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

3,25 0,87 119,71 2,60 1,06 72,83 1399,0 (,001)* 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,69 0,71 119,89 2,16  0,66 71,20 1361,5 (,001)* 

Δζσηεξίθεπζε 2,18 0,76 113,77 2,41 1,01 125,98 2116,5 (,399) 

Δμσηεξίθεπζε 1,67 0,71 105,74 3,10 0,92 197,91 462,0 (,000)* 

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν 0,008 φπσο πξνθχπηεη κεηά ηε δηφξζσζε Bonferroni 
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Θύκαηα κε κε εκπιεθόκελνπο  

Σα παηδηά πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο ζχκαηα θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο Δζσηεξίθεπζεο (U=1872, p<0,008) θαη ηεο 

Δμσηεξίθεπζεο (U=2751, p<0,008) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δελ εκπιέθνληαη 

ζπλήζσο ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο (Πίλαθαο 18). Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο, 

Αλαδήηεζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Απνζηαζηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 18. χγθξηζε αλάκεζα ζε κε εκπιεθφκελνπο θαη ζχκαηα 

 

Με εκπιεθόκελνη 

(N=206) 

Θύκαηα 

(N=38) Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,83 0,68 124,94 3,70 0,69 109,29 3412,0 (,208) 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

3,25 0,87 118,14 3,59 0,75 146,12 3016,5 (,024) 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,69 0,71 122,76 2,69  0,72 121,08 3860,0 (,892) 

Δζσηεξίθεπζε 2,18 0,76 112,59 3,01 0,94 176,24 1872,0 (,000)* 

Δμσηεξίθεπζε 1,67 0,71 116,85 2,18 1,00 153,11 2751,0 (,003)* 

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ,008 φπσο πξνθχπηεη κεηά ηε δηφξζσζε Bonferroni 
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Θύηεο/ζύκαηα κε  Με εκπιεθόκελνπο 

Αλάκεζα ζηνπο κε εκπιεθφκελνπο θαη ζηελ νκάδα ησλ ζπηψλ-ζπκάησλ βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξέο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο Δζσηεξίθεπζεο θαη 

Δμσηεξίθεπζεο, κε ηνπο ζχηεο-ζχκαηα λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο πνιχ 

ζπρλφηεξα απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο (Πίλαθαο 19). Γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Δζσηεξίθεπζεο ήηαλ U=713,5 κε p<0,008 ελψ γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δμσηεξίθεπζεο, 

φπνπ νη ζχηεο-ζχκαηα είραλ ζρεδφλ ηε δηπιάζηα βαζκνινγία απφ ηνπο κε 

εκπιεθφκελνπο, ήηαλ U=279,5 κε p<0,008. 

 

Πίλαθαο 19. χγθξηζε αλάκεζα ζε κε εκπιεθφκελνπο θαη ζχηεο-ζχκαηα 

 

Με εκπιεθόκελνη 

(N=206) 

Θύηεο-Θύκαηα 

(N=13) Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,83 0,68 112,55 3,36 0,64 69,55 814,5 (,018) 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

3,25 0,87 110,64 3,12 0,95 99,88 1207,5 (,552) 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,69 0,71 107,82 3,08  0,63 144,50 890,5 (,042) 

Δζσηεξίθεπζε 2,18 0,76 106,96 2,89 0,93 158,12 713,5 (,005)* 

Δμσηεξίθεπζε 1,67 0,71 104,86 3,15 0,98 191,50 279,5 (,000)* 

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ,008 φπσο πξνθχπηεη κεηά ηε δηφξζσζε Bonferroni 
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Θύηεο κε Θύκαηα 

ηε ζχγθξηζε πνπ έγηλε αλάκεζα ζηνπο ζχηεο θαη ζηα ζχκαηα βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο Αλαδήηεζεο Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο, Απνζηαζηνπνίεζεο θαη Δμσηεξίθεπζεο (Πίλαθαο 20). πγθεθξηκέλα, ηα 

ζχκαηα επηιέγνπλ πνιχ πην ζπρλά ηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ζπκαηνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζχηεο (U=191, 

p<0,008). Παξάιιεια, θαίλεηαη πσο πξνηηκνχλ θαη ηελ Απνζηαζηνπνίεζε πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο ζχηεο (U=259,5, p<0,008). Αληίζεηα, νη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζχηεο επηιέγνπλ πνιχ πην ζπρλά ηελ Δμσηεξίθεπζε φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη νη 

ίδηνη κε θαηαζηάζεηο εθθνβηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο πνπ ζπλήζσο έρνπλ ην 

ξφιν ηνπ ζχκαηνο (U=216,5, p<0,008). Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ππήξραλ δηαθνξέο θαη 

ζηνπο κέζνπο φξνπο γηα ηε ρξήζε ησλ άιισλ δχν ζηξαηεγηθψλ (Επίιπζε Πξνβιήκαηνο 

θαη Εζσηεξίθεπζε), κε ηα ζχκαηα λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

ζχηεο, αιιά απηέο νη δηαθνξέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

Πίλαθαο 20. χγθξηζε αλάκεζα ζε ζχηεο θαη ζχκαηα 

 

Θύηεο 

 (N=23) 

Θύκαηα 

(N=38) Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,04 1,00 24,37 3,70 0,68 35,01 284,5 (,023) 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

2,60 1,06 20,30 3,59 0,75 37,47 191,0 (,000)* 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,16 0,66 23,28 2,69  0,72 35,67 259,5 (,008)* 

Δζσηεξίθεπζε 2,41 1,01 24,65 3,01 0,94 34,84 291,0 (,029) 

Δμσηεξίθεπζε 3,10 0,92 40,59 2,18 1,00 25,20 216,5 (,001)* 

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ,008 φπσο πξνθχπηεη κεηά ηε δηφξζσζε Bonferroni 
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Θύηεο κε ζύηεο-ζύκαηα 

Σα παηδηά πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ, βάζεη ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο, σο ζχηεο δηαθέξνπλ απφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ ην δηπιφ ξφιν ηνπ ζχηε 

θαη ηνπ ζχκαηνο ζηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Απνζηαζηνπνίεζεο (Πίλαθαο 21). 

πγθεθξηκέλα, νη ζχηεο-ζχκαηα επηιέγνπλ πην ζπρλά ηεο ρξήζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζχηεο (U=42,5 κε p<0,008). 

 

Πίλαθαο 21. χγθξηζε αλάκεζα ζε ζχηεο θαη ζχηεο-ζχκαηα 

 

Θύηεο 

 (N=23) 

Θύηεο-Θύκαηα 

(N=13) Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,04 1,00 17,67 3,36 0,64 19,96 130,5 (,537) 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

2,60 1,06 16,52 3,12 0,95 22,00 104,0 (,140) 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,16 0,66 13,85 3,08  0,63 26,73 42,5 (,000)* 

Δζσηεξίθεπζε 2,41 1,01 16,67 2,89 0,93 21,73 107,5 (,169) 

Δμσηεξίθεπζε 3,10 0,92 18,30 3,15 0,98 18,85 145,0 (,897) 

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ,008 φπσο πξνθχπηεη κεηά ηε δηφξζσζε Bonferroni 
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Θύκαηα κε ζύηεο-ζύκαηα 

Σέινο, ηα παηδηά πνπ ζπλήζσο έρνπλ ην ξφιν ηνπ ζχκαηνο βξέζεθε πσο 

δηαθέξνπλ απφ ηα παηδηά κε ην δηπιφ ξφιν ηνπ ζχηε-ζχκαηνο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Δμσηεξίθεπζεο (Πίλαθαο 22). πγθεθξηκέλα, νη ζχηεο-ζχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ζηξαηεγηθή απηή πνιχ πην ζπρλά απφ ηα ζχκαηα (U=185,5, p<0,008). 

 

Πίλαθαο 21. χγθξηζε αλάκεζα ζε ζχκαηα θαη ζχηεο-ζχκαηα 

 

Θύκαηα 

 (N=38) 

Θύηεο-Θύκαηα 

(N=13) Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,70 0,68 27,62 3,36 0,64 21,27 185,5 (,182) 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

3,59 0,75 27,92 3,12 0,95 20,38 174,0 (,113) 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,69 0,72 23,79 3,08  0,63 32,46 163,0 (,068) 

Δζσηεξίθεπζε 3,01 0,94 26,26 2,89 0,93 25,23 237,0 (,828) 

Δμσηεξίθεπζε 2,18 0,99 22,70 3,15 0,98 35,65 121,5 (,006)* 

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ,008 φπσο πξνθχπηεη κεηά ηε δηφξζσζε Bonferroni 
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3.2.v. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

 

Σν κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann-Whitney έδεημε πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε ΜΓ θαη ρσξίο ΜΓ, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζε θαηαζηάζεηο εθθνβηζκνχ/ζπκαηνπνίεζεο (Πίλαθαο 22). 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε ΜΓ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο 

Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο ΜΓ (U=3315, p<0,05). 

Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο Απνζηαζηνπνίεζεο (U=3378,5, 

p<0,05), Δζσηεξίθεπζεο (U=2800,5, p<0,001) θαη Δμσηεξίθεπζεο (U=2573,5, p<0,001) 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο ρσξίο ΜΓ. Σέινο, θαίλεηαη πσο νη καζεηέο κε 

ΜΓ θαη νη καζεηέο ρσξίο ΜΓ επηδεηνχλ ζηνλ ίδην βαζκφ ηελ Κνηλσληθή Τπνζηήξημε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 22. Υξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο κε βάζε ηελ χπαξμε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ  

 

Με ΜΓ 

 (N=36) 

Υσξίο ΜΓ 

(N=244) Mann-Whitney  

U (p) 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 
κ.ν. 

ηππηθή 

απφθι. 

κέζε 

ηάμε 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 
3,43 0,77 110,58 3,77 0,73 144,91 3315,0 (,017)* 

Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

3,47 0,97 162,01 3,21 0,89 137,33 3617,5 (,087) 

Απνζηαζην-

πνίεζε 
2,93 0,79 168,65 2,62  0,71 136,35 3378,5 (,025)* 

Δζσηεξίθεπζε 2,85 1,03 184,71 2,27 0,82 133,98 2800,5 (,000)** 

Δμσηεξίθεπζε 2,56 1,07 191,01 1,83 0,86 133,05 2573,5 (,000)** 

 * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν p<0,05 

** ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν p<0,001 
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4. πδήηεζε 

 

4.1. ρνιηαζκόο ησλ επξεκάησλ 

 

4.1.1. Γεληθά 

 i. πρλόηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

Παξφιν πνπ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ζπκαηνπνίεζεο δελ απνηεινχζε 

θχξην ζηφρν ηεο έξεπλαο, θξίζεθε ζθφπηκν λα ζρνιηαζηεί ζχληνκα. Βξέζεθε πσο ην 

26,4% ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο, σο 

ζχηεο, σο ζχκαηα ή ζχηεο-ζχκαηα. πγθεθξηκέλα, απφ ηα 280 παηδηά ηνπ δείγκαηνο, 23 

ραξαθηεξίζηεθαλ ζχηεο (8,2%), 38 παηδηά ζχκαηα (13,6%) θαη 13 παηδηά ζχηεο-ζχκαηα 

(4,6%). 

Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη παξφκνηα κε ησλ Pateraki θαη Houndoumadi (2001) 

πνπ δηεξεχλεζαλ ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο ζε παηδηά 3
εο

 – 6
εο

 ηάμεο ζε 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αζήλαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπηψλ 

(6,2%), ειαθξψο πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκάησλ (14,7%) θαη παξφκνην πνζνζηφ ζπηψλ-

ζπκάησλ (4,8%). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπηψλ θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπκάησλ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην δείγκα απνηεινχληαλ 

απφ παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο (5
εο

 θαη 6
εο

 ηάμεο) ζε ζχγθξηζε κε ηελ έξεπλα ησλ 

Pateraki θαη Houndoumadi (2001), θάπνηα απφ ηα νπνία κπνξεί λα εθθνβίδνπλ 

κηθξφηεξα παηδηά πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ έξεπλα. Άιισζηε, έρεη βξεζεί πσο 

ππάξρεη κηα ηάζε γηα κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο 

(Pateraki & Houndoumadi, 2001).  

ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιιεο ρψξεο έρνπλ αλαθεξζεί δηαθνξεηηθά πνζνζηά 

ζπκαηνπνίεζεο-εθθνβηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαλία,  παξφιν πνπ ην πνζνζηφ ησλ 

ζπηψλ είλαη ην ίδην (8,2%), ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηψλ-ζπκάησλ είλαη 

πςειφηεξνο (Kristensen & Smith, 2003), ελψ ζηελ Οιιαλδία έρεη αλαθεξζεί 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζπηψλ (10,7%) θαη παξφκνην πνζνζηφ ζπκάησλ (14,1%) 

(Camodeca & Goossens, 2005). Σέινο, ζηηο ΖΠΑ ηα πνζνζηά ζπηψλ θαη ζπηψλ-

ζπκάησλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα (Nansel et al., 2001), ελψ ζηε Ννξβεγία ε 

ζπκαηνπνίεζε βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα  (Solberg & Olweus, 2003) απ’ φηη 

ζηελ Διιάδα.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ζπκαηνπνίεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε πξνζνρή, ιφγσ 
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ηεο δηαθνξεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

ii. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο (γεληθή εηθόλα) 

Σα παηδηά ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο βξέζεθε πσο επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηξαηεγηθέο Πξνζέγγηζεο (Επίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο Απνθπγήο (Απνζηαζηνπνίεζε, 

Εζσηεξίθεπζε θαη Εμσηεξίθεπζε) γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε (κε ηε ζεηξά 

πνπ αλαθέξνληαη). Ζ ηάζε γηα πξνηίκεζε ζηξαηεγηθψλ Πξνζέγγηζεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο δηαθαίλεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο φπνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην κέζν δηεξεχλεζεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (Kochenderfer-

Ladd & Skinner, 2002, Kristensen & Smith, 2003). 

Μηα βαζηθή δηαθνξά ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηελ έξεπλα ησλ Kristensen & 

Smith (2003) είλαη φηη ηα Διιελφπνπια πξνηηκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

αλαδήηεζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο ησλ 

Kristensen & Smith (2003), ζεκεηψλνληαο παξάιιεια πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο θαη 

ζε φιεο ηηο άιιεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Αληίζεηα, νη κέζνη φξνη ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ ζπγθξίζηκνη κε ηεο έξεπλαο ησλ Kochenderfer-Ladd θαη Skinner (2002), 

κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο, ζηελ νπνία ηα 

Διιελφπνπια έρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο.  

Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο, φηαλ εμεηάζηεθε ιεπηνκεξψο ε ζηξαηεγηθή ηεο 

Αλαδήηεζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο, βξέζεθε πσο ηα παηδηά ζηξέθνληαη γηα 

ππνζηήξημε θπξίσο ζε γνλείο θαη θίινπο θαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ (56,8%) δελ 

αλαθέξνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο πνπ πθίζηαληαη. 

Αλάινγα επξήκαηα έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο ηφζν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

(Pateraki & Houndoumadi, 2001, Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ, 2001) φζν θαη 

δηεζλψο (Whitney & Smith, 1993). Οη Kanetsuna et al. (2006) έρνπλ βξεη πσο νη 

καζεηέο είλαη ζπρλά απξφζπκνη λα κηιήζνπλ γηα ηε ζπκαηνπνίεζε θαζψο θνβνχληαη φηη 

απηή ζα ρεηξνηεξεχζεη ή επεηδή αηζζάλνληαη πσο δελ ππάξρεη θαλείο ηνλ νπνίν κπνξνχλ 

λα εκπηζηεπηνχλ ή ηνπο ιείπεη ε απηνπεπνίζεζε. Ζ ηάζε ησλ καζεηψλ λα κελ 

απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί εκπφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο ζην ζρνιείν απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 
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4.1.2. Υξήζε ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο κε βάζε ην ξόιν ζηε 

ζπκαηνπνίεζε 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

ηεο ζπκαηνπνίεζεο αλάινγα κε ην ξφιν πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα παηδηά ζε απηή.  

Καζψο απφ ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο θάλεθε πσο ε ηάζε γηα εθθνβηζκφ, ε ηάζε 

γηα ζπκαηνπνίεζε θαη ε πξνθνηλσληθή ηάζε ζπζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, επηρεηξήζεθε ζχγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο ζηε ζπκαηνπνίεζε (κε 

εκπιεθφκελνη, ζχηεο, ζχκαηα, ζχηεο-ζχκαηα) σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (π.ρ., Andreou, 2001, Camodeca & 

Goossens, 2005, Kristensen & Smith, 2003, Olafsen & Viemero, 2000), ήηαλ 

αλακελφκελν φηη νη κε εκπιεθφκελνη, νη ζχηεο, ηα ζχκαηα θαη νη ζχηεο-ζχκαηα ζα 

δηαθέξνπλ ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηζνδίσλ 

ζπκαηνπνίεζεο.  

Σν θχιν ησλ παηδηψλ θαη ε χπαξμε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ή φρη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κεηαβιεηέο ζε απηή ηε ζχγθξηζε, αιιά εμεηάζηεθαλ ρσξηζηά, 

παξφιν πνπ βξέζεθε πσο επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. Απηφ 

έγηλε γηαηί νη νκάδεο πνπ ζα πξνέθππηαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ, θνξίηζηα ζχηεο-

ζχκαηα) ζα απνηεινχληαλ απφ πνιχ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ θαη δε ζα ήηαλ δπλαηή ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε.  

Βξέζεθε πσο ν ζπλήζεο ξφινο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζηηο θαηαζηάζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ ζε απηέο. Παξαθάησ επηρεηξείηαη 

κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά αλάινγα κε 

ην ξφιν ηνπο ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο θαη γίλεηαη ζρνιηαζκφο απηψλ βάζεη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. 

 

i. Με εκπιεθόκελνη ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη παηδηά κε πξνθνηλσληθέο δεμηόηεηεο  

Σα παηδηά πνπ δελ εκπιέθνληαη ζπρλά ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο πξνηηκνχλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο Πξνζέγγηζεο, θαη παξφιν πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κφλν απφ ηνπο 

ζχηεο, δείρλνπλ ηε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε απφ φιεο ηηο νκάδεο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο. Οη ζηξαηεγηθέο Πξνζέγγηζεο (Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο θαη Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο) ζεσξνχληαη ζε γεληθέο γξακκέο 

επνηθνδνκεηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη σθέιηκεο γηα ηελ 
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ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη Causey θαη Dubow (1992) 

βξήθαλ πσο ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πην ζπρλά ζηξαηεγηθέο Δπίιπζεο 

Πξνβιήκαηνο θαη Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλα κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή ηεο Δπίιπζεο ηεο 

ζχγθξνπζεο ζπζρεηίζηεθε κε πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο (Kochenderfer-

Ladd, 2004). 

Αληίζεηα, νη κε εκπιεθφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηξαηεγηθέο Δζσηεξίθεπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζχκαηα θαη ηνπο ζχηεο-ζχκαηα θαη 

Δμσηεξίθεπζεο ζε ζχγθξηζε φιεο ηηο άιιεο νκάδεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζεσξνχληαη 

ζε γεληθέο γξακκέο ιηγφηεξν πξνζαξκνζηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ε Δζσηεξίθεπζε έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε απηναλαθνξέο άγρνπο, ελψ ε Δμσηεξίθεπζε ζεσξείηαη απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά σο κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά (Causey & Dubow, 1992). 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ πσο νη κε 

εκπιεθφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ πην πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ππνζεηηθψλ επεηζνδίσλ ζπκαηνπνίεζεο απ’ φηη νη εκπιεθφκελνη ζηε ζπκαηνπνίεζε. 

Παξφια απηά δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πξνζηαηεχεη απηή ηελ νκάδα απφ ηελ εκπινθή ζηε 

ζπκαηνπνίεζε. Δίλαη πηζαλφλ πσο απηά ηα παηδηά δελ εκπιέθνληαη ζηε ζπκαηνπνίεζε 

εμαηηίαο ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Απφ ηελ άιιε, είλαη 

πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απηέο ηηο γεληθά απνδεθηέο σο 

πξνζαξκνζηηθέο ή απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.  

Έλα δεχηεξν εχξεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε πξνθνηλσληθή ηάζε ζπζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη κε ηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 

θαη γηα ηα δχν θχια. Με άιια ιφγηα, φζν θαιχηεξεο πξνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

επηδεηθλχνπλ ηα παηδηά ηφζν πεξηζζφηεξν έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηκεησπίδνπλ ηε 

ζπκαηνπνίεζε κε ζηξαηεγηθέο Πξνζέγγηζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ηα πξνθνηλσληθά παηδηά έρεη αλαθεξζεί πσο είλαη πην 

δεκνθηιή θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα επνηθνδνκεηηθέο ιχζεηο ζε θαηαζηάζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζχηεο (Warden & Mackinnon, 2003), επνκέλσο 

είλαη ινγηθφ γη’ απηά ηα παηδηά λα αλαδεηνχλ ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ή 

λα πξνζεγγίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπκαηνπνίεζεο πξνζπαζψληαο λα ην επηιχζνπλ. 

Βέβαηα, ε εθδήισζε πξνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (πξνθνηλσληθή ηάζε) δελ απνθιείεη 

ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκαηνπνηεζνχλ ηα παηδηά, θαζψο δε βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κε 
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ηελ ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε, αιιά απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

επνηθνδνκεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.   

 

ii. Σάζε γηα εθθνβηζκό - ζύηεο  

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ηάζε γηα εθθνβηζκφ (ην λα ελεξγεί θάπνην παηδί σο 

ζχηεο) ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ Δμσηεξίθεπζε σο αληίδξαζε ζηε ζπκαηνπνίεζε 

ηφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα, κε ηε δηαθνξά φηη απηή ε ζρέζε ήηαλ πνιχ 

πην ηζρπξή ζηα αγφξηα. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκαηνπνηνχλ 

ηνπο άιινπο, θαη ηδηαίηεξα ηα αγφξηα, φηαλ γίλνληαη νη ίδηνη δέθηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, αληηδξνχλ θπξίσο κε Δμσηεξίθεπζε, δειαδή μεζπψληαο ζηνπο άιινπο, 

θσλάδνληαο θαη βξίδνληαο ή πεηψληαο θαη θαηαζηξέθνληαο πξάγκαηα. Ζ ηάζε απηή 

έρεη αλαθεξζεί θαη απφ ηελ Andreou (2001), αιιά κφλν γηα ηα αγφξηα-ζχηεο θαη φρη γηα 

ηα θνξίηζηα, θαη επηβεβαηψλεη ηε γεληθή αληίιεςε φηη νη ζχηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

επηζεηηθά ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Olweus, 1993).  

Δπηπιένλ, γηα ηα αγφξηα κφλν θαη φρη γηα ηα θνξίηζηα, ε ηάζε γηα εθθνβηζκφ 

βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη κε ηελ 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο. Έηζη, ηα αγφξηα πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ζπκαηνπνηνχλ ηνπο άιινπο, φρη κφλν ζα αληηδξάζνπλ κε Δμσηεξίθεπζε φηαλ έξζνπλ νη 

ίδηνη αληηκέησπνη κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά επηπιένλ έρνπλ κεησκέλεο 

πηζαλφηεηεο λα πξνζπαζήζνπλ λα επηιχζνπλ επνηθνδνκεηηθά ην πξφβιεκα ή λα 

δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπο.  Ζ κεησκέλε πξνηίκεζε ησλ αγνξηψλ-ζπηψλ γηα 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

ζπκαηνπνίεζεο έρεη αλαθεξζεί θαη απφ ηελ Andreou (2001). Σν γεγνλφο απηφ ζα 

κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζηελ άπνςε φηη θάπνην έιιεηκκα 

ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο (Espelage & Swearer, 2003), αιιά ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί κε πξνζνρή 

θαζψο αληίζηνηρε ζπζρέηηζε δε βξέζεθε γηα ηα θνξίηζηα-ζχηεο. Δπηπιένλ, ηα αγφξηα-

ζχηεο είλαη πηζαλφλ λα κελ αλαδεηνχλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε γηα ιφγνπο 

θνηλσληθνχ θχξνπο, θαζψο ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο έρεη ζπζρεηηζηεί κε 

ρακειή θνηλσληθή πξνηίκεζε φηαλ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αγφξηα (Kochenderfer-Ladd 

& Skinner, 2002). 

ηε ζχγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο αλάκεζα ζηηο 4 νκάδεο (ζχηεο, 

ζχκαηα, ζχηεο-ζχκαηα θαη κε εκπιεθφκελνη), βξέζεθε πσο νη ζχηεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

πξνθίι απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ 
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αληηκεηψπηζεο, εθηφο απφ ηελ Δζσηεξίθεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέγνπλ ζπαληφηεξα 

ηελ Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο, ηελ Κνηλσληθή Τπνζηήξημε θαη ηελ Απνζηαζηνπνίεζε, ελψ 

επηιέγνπλ ζπρλφηεξα ηελ Δμσηεξίθεπζε σο ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ 

ζπκαηνπνίεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε εκπιεθφκελνπο.  

πγθεθξηκέλα, ε Δμσηεξίθεπζε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, είλαη ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε ζηξαηεγηθή ησλ ζπηψλ. Οη ζχηεο επηιέγνπλ απηή ηε ζηξαηεγηθή ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε εκπιεθφκελνπο θαη ηα ζχκαηα, αιιά 

παξφκνηα κε ηνπο ζχηεο-ζχκαηα. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπάληα απφ φιεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηελ Απνζηαζηνπνίεζε θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν βαζκφ ζε 

ζχγθξηζε κε φιεο ηηο άιιεο νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπηψλ-ζπκάησλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη ηα παηδηά πνπ ζπλήζσο ζπκαηνπνηνχλ άιια παηδηά, φηαλ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηα ίδηα, φρη κφλν δελ αγλννχλ 

απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, αιιά είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα αληηδξάζνπλ εμσηεξηθεχνληαο 

έληνλα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Παξφκνηα, νη Camodeca & Goossens (2005) βξήθαλ 

πσο νη ζχηεο αληηιακβάλνληαη ηελ αληαπφδνζε-εθδίθεζε σο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε.  

 

iii. Σάζε γηα ζπκαηνπνίεζε - ζύκαηα 

ε παιαηφηεξεο έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη ε ζπκαηνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη κε  ηελ 

Δζσηεξίθεπζε σο ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο (Andreou, 2001, Kochenderfer-Ladd & 

Skinner, 2002). Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψζεθε θαη  ζηελ παξνχζα έξεπλα φπνπ 

βξέζεθε πσο ε ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε, ηφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα, 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ Δζσηεξίθεπζεο. Δπηπιένλ, βξέζεθε 

θαη γηα ηα δχν θχια κηα κηθξφηεξε αιιά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ηάζεο γηα 

ζπκαηνπνίεζε κε ηελ Δμσηεξίθεπζε, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη απφ ηνπο Kochenderfer-

Ladd & Skinner (2002).  

Παξφιν πνπ ήηαλ αλακελφκελν ε ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

θαη κε ηελ Απνζηαζηνπνίεζε, φπσο έρεη βξεζεί απφ ηνπο Kochenderfer-Ladd & Skinner 

(2002), ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ πξνέθπςε κηα ηέηνηα ζπζρέηηζε. Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδεηθλχεη πσο ηα ζχκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ έρνπλ ηελ ηάζε λα αγλννχλ ή λα 

αδηαθνξνχλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηνπο. Αληίζεηα, πξνθχπηεη πσο ηα 

παηδηά πνπ ζπκαηνπνηνχληαη ζπρλά, επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη έρνπλ ηελ ηάζε 

λα επηδεηθλχνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηε ζπκαηνπνίεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
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ζηξαηεγηθέο Δζσηεξίθεπζεο θαη Δμσηεξίθεπζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη φρη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

ηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο κε βάζε ην ξφιν ζηε 

ζπκαηνπνίεζε, ηα ζχκαηα δελ βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο κε 

εκπιεθφκελνπο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ Πξνζέγγηζεο (Δπίιπζεο 

Πξνβιήκαηνο θαη Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο). Αληίζηνηρν εχξεκα έρεη 

αλαθεξζεί θαη απφ ηνπο Olafsen & Viemero (2000). Φαίλεηαη φκσο πσο επηιέγνπλ πνιχ 

ζπρλφηεξα λα αληηδξάζνπλ κε Δζσηεξίθεπζε θαη Δμσηεξίθεπζε ζηε ζπκαηνπνίεζε ζε 

ζχγθξηζε κε παηδηά πνπ δελ εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο.  

Σν εχξεκα πσο ηα ζχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Δζσηεξίθεπζε ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο επηβεβαηψλεη ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο πνπ έδεημε 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

κε Δζσηεξίθεπζε. Ζ Δζσηεξίθεπζε σο ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο έρεη ζπζρεηηζηεί κε 

απμεκέλα επίπεδα άγρνπο (Causey & Dubow, 1992), επνκέλσο ζέηεη ηα ζχκαηα ζε 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα.  

Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε, ηα ζχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Δμσηεξίθεπζε 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο κε εκπιεθφκελνπο, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

ζχηεο θαη ηνπο ζχηεο-ζχκαηα. Παξνκνίσο, νη Camodeca & Goossens (2005) βξήθαλ 

πσο ηα ζχκαηα δείρλνπλ κηα πξνηίκεζε γηα ηελ εθδίθεζε-αληαπφδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

κε εκπιεθφκελνπο. Παξφιν πνπ ε εμσηεξίθεπζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

πξνθαιεί ε ζπκαηνπνίεζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ επηδίσμε εθδίθεζεο-αληαπφδνζεο, θαη 

νη δχν αληηδξάζεηο ππνδεηθλχνπλ πσο ηα ζχκαηα δελ είλαη πάληα παζεηηθνί απνδέθηεο 

ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη πσο δελ ςάρλνπλ πάληα γηα επνηθνδνκεηηθέο ιχζεηο. Δίλαη 

πηζαλφλ ε ζπρλή ζπκαηνπνίεζε λα θαζηζηά θάπνηα παηδηά αδχλακα λα ειέγμνπλ ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ηα σζεί λα αληηδξάζνπλ εμσηεξηθεχνληάο ηα ή 

αληαπνδίδνληαο. Αληηδξάζεηο ηέηνηνπ είδνπο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηβιαβείο γηα ηα 

ζχκαηα, θαζψο έρεη βξεζεί πσο ε αλαδήηεζε εθδίθεζεο νδεγεί ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα 

κειινληηθή ζπκαηνπνίεζε (Kochenderfer-Ladd, 2004). Οκνίσο νη Mahady-Wilton et al. 

(2000) βξήθαλ πσο νη επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο εθ κέξνπο ησλ ζπκάησλ 

παξαηείλνπλ ην επεηζφδην ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ ζε ζρέζε κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο λα απνθιηκαθψζνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ηνπ επεηζνδίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί εκπιέθνπλ έλαλ ήδε ερζξηθφ ζχηε 

κε έλα αληηθνηλσληθφ ηξφπν. 
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Δπηπιένλ, παξφιν πνπ δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

Απνζηαζηνπνίεζεο κε ηελ ηάζε γηα ζπκαηνπνίεζε, ζηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο θάλεθε 

πσο ηα ζχκαηα επηιέγνπλ λα αληηδξάζνπλ ζηε ζπκαηνπνίεζε κε Απνζηαζηνπνίεζε 

πνιχ ζπρλφηεξα απ’ φηη νη ζχηεο, αιιά παξφκνηα κε ηνπο κε εκπιεθφκελνπο. Αληίζεηα, 

παξφιν πνπ ε αγλφεζε ηνπ ζπκβάληνο έρεη βξεζεί πσο είλαη ε πην ζπρλή αληίδξαζε ησλ 

ζπκάησλ (Pateraki & Houndoumadi, 2001), θάηη ηέηνην δελ πξνέθπςε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη ε ζπκαηνπνίεζε γηα ηα παηδηά-ζχκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη έλα γεγνλφο πνπ δελ κπνξνχλ λα αγλνήζνπλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Οη Kochenderfer-Ladd (2004) επηζεκαίλνπλ πσο αλ θαη ε Γλσζηηθή 

Απνζηαζηνπνίεζε νδεγεί ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα ζπκαηνπνίεζε, ρξεηάδεηαη πξνζνρή 

γηα λα κελ εξκελεπηεί σο βιαβεξή ή αθαηάιιειε ζηξαηεγηθή, θαζψο δε βξέζεθε λα 

επεξεάδεη άκεζα ηα πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο.  

Σέινο, ηα ζχκαηα αλαδεηνχλ πην ζπρλά απ’ φηη νη ζχηεο Κνηλσληθή Τπνζηήξημε.  

Πξέπεη αθφκε λα επηζεκαλζεί πσο ηα ζχκαηα αλαδεηνχζαλ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

ζπρλφηεξα θαη απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο, κφλν πνπ ε δηαθνξά απηή δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, ε Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο είλαη ε 

δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο γηα ηα ζχκαηα. Σν εχξεκα απηφ είλαη 

ζεηηθφ γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πγεία ησλ ζπκάησλ, θαζψο κπνξεί λα κεηξηάδεη ηφζν ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζπκαηνπνίεζεο φζν θαη ηε ζπρλφηεηά ηεο. Έρεη βξεζεί πσο ε 

αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλα πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο 

(κνλαμηά, άγρνο, θαηάζιηςε) θαη κε ειάηησζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο έκκεζα, κέζσ ηεο 

επηξξνήο ηεο ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο (Kochenderfer-Ladd, 

2004). Αληίζεηα, καζεηέο πνπ ζπκαηνπνηνχληαη ζπρλά θαη έρνπλ ρακειή θνηλσληθή 

ππνζηήξημε, είλαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο (Rigby, 

2000).  

πκπεξαζκαηηθά, ηα ζχκαηα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο 

κφλν σο πξνο ηε ζπρλφηεξε επηινγή ζηξαηεγηθψλ Δζσηεξίθεπζεο θαη Δμσηεξίθεπζεο. 

Αληίζεηα, παξνπζηάδνπλ έλα αξθεηά δηαθνξεηηθφ πξνθίι αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο απφ ηνπο ζχηεο. πγθεθξηκέλα, ηα ζχκαηα επηιέγνπλ ζπρλφηεξα ηελ 

Απνζηαζηνπνίεζε θαη ηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζχηεο, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ Δμσηεξίθεπζε.  

Θα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο πσο ην γεγνλφο φηη ηα ζχκαηα αληηκεησπίδνπλ 

ηε ζπκαηνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκφ κε ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα 

(Δζσηεξίθεπζε θαη Δζσηεξίθεπζε) θαη φρη ζην πξφβιεκα θαζ’ εαπηφ, είλαη ππεχζπλν 
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γηα ηε ζπλερηδφκελε ζπκαηνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη θαζψο θαη γηα ηα απμεκέλα 

πξνβιήκαηα ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ππάξρεη ε άπνςε πσο ην είδνο ηεο αληηκεηψπηζεο πνπ επηιέγεηαη, εμαξηάηαη απφ ην 

είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην βαζκφ ειέγρνπ πνπ ην άηνκν ζεσξεί πσο έρεη πάλσ ζην 

πξφβιεκα. ε πξνβιήκαηα πνπ ην άηνκν δελ κπνξεί ή ζεσξεί πσο δελ κπνξεί λα 

αιιάμεη, θπξηαξρεί ε αληηκεηψπηζε πνπ εζηηάδεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Eisenberg et al., 1992, Lazarus, 1999). Σα ζχκαηα είλαη πηζαλφ λα ζεσξνχλ ηε 

ζπκαηνπνίεζε σο έλα πξφβιεκα πνπ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ, θαη γη’ απηφ επηιέγνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα.  

 

iv. Θύηεο-ζύκαηα 

Οη ζχηεο-ζχκαηα δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο ζηε ρξήζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο, Αλαδήηεζε θνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη 

Απνζηαζηνπνίεζε, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ Δζσηεξίθεπζε θαη ηελ 

Δμσηεξίθεπζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζχηεο-ζχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Δμσηεξίθεπζε πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηφζν απφ ηνπο κε εκπιεθφκελνπο φζν θαη απφ ηα ζχκαηα. ην ίδην 

ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη Kristensen & Smith (2003), νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ πσο 

απηφ ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ην είδνο ζπκαηνπνίεζεο. Οη 

Olafsen θαη Viemero (2000) αλαθέξνπλ, ζπγθεθξηκέλα γηα ηα αγφξηα ζχηεο-ζχκαηα, 

πσο ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηα αγφξηα πνπ 

δελ εκπιέθνληαη, θαη πεξηζζφηεξεο απηνθαηαζηξνθηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηα αγφξηα 

ζχηεο, ζχκαηα θαη κε εκπιεθφκελνπο. Αληίζηνηρα, νη Pateraki & Houndoumadi (2001) 

βξήθαλ πσο ε πην ζπρλή αληίδξαζε γηα ηνπο ζχηεο-ζχκαηα ήηαλ ε αληαπφδνζε-

εθδίθεζε. 

Δπηπιένλ, νη ζχηεο-ζχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ 

Απνζηαζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζχηεο θαη πεξηζζφηεξν ηελ Δμσηεξίθεπζε ζε 

ζρέζε κε ηα ζχκαηα. ε γεληθέο γξακκέο, νη ζχηεο-ζχκαηα παξνπζηάδνπλ έλα πξνθίι 

παξφκνην κε ηνπο ζχηεο φζνλ αθνξά ηελ Δμσηεξίθεπζε θαη κε ηα ζχκαηα φζνλ αθνξά 

ηελ Δζσηεξίθεπζε, ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε θαη ε Andreou (2001).  

Σν γεγνλφο φηη νη ζχηεο-ζχκαηα επηιέγνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ζηξαηεγηθέο 

Δζσηεξίθεπζεο φζν θαη Δμσηεξίθεπζεο πηζαλφλ λα ηνπο ζέηεη ζε κεγαιχηεξε 

επηθηλδπλφηεηα γηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο απφ ηα ζχκαηα θαη ηνπο ζχηεο. Δπίζεο, 

φπσο επηζεκαίλνπλ νη Kristensen & Smith (2003) ε επηκνλή ησλ ζπηψλ-ζπκάησλ ζε 
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ζηξαηεγηθέο Δμσηεξίθεπζεο κπνξεί λα είλαη ηφζν ζχκπησκα ησλ δπζθνιηψλ ηνπο ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο φζν θαη παξάγνληαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλέρηζε 

απηψλ ησλ δπζθνιηψλ.  

 

 

4.1.3. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζπκαηνπνίεζε θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο  

 

i. πρλόηεηα ζπκαηνπνίεζεο 

Ζ χπαξμε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, βξέζεθε φηη 

επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη ην ξφιν ησλ παηδηψλ ζε απηή. 

Καηαξρήλ, νη καζεηέο κε ΜΓ πνπ δελ εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο 

είλαη πνιχ ιηγφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο ΜΓ. Αλάινγν εχξεκα έρεη 

αλαθεξζεί θαη απφ ηνπο Kaukiainen et al. (2002). 

Δπίζεο, βξέζεθε πσο πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε ΜΓ εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο σο ζχκαηα (33,3%) θαη σο ζχηεο-ζχκαηα (16,7%) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

καζεηέο ρσξίο ΜΓ (10,7% θαη 2,9% αληίζηνηρα). Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη 

ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ Nabuzoka & Smith (1993) πνπ αλαθέξνπλ ην ίδην 

πνζνζηφ ζπκάησλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε ΜΓ (33,3%). Δπηπιένλ, νη ίδηνη 

εξεπλεηέο αλαθέξνπλ κηα νκάδα 6 καζεηψλ πνπ έρεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηφζν ηνπ ζχηε 

φζν θαη ηνπ ζχκαηνο (ζχηεο-ζχκαηα), απφ ηνπο νπνίνπο νη 4 είλαη καζεηέο κε ΜΓ. 

Παξνκνίσο, νη Luciano & Savage (2007) βξήθαλ πσο νη καζεηέο κε ΜΓ αλαθέξνπλ 

πσο ζπκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο ΜΓ.  

Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ αλακελφκελα, θαζψο έρεη βξεζεί πσο ε ηάζε γηα 

ζπκαηνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θίισλ θαη ηε δεκνηηθφηεηα 

ζηνπο ζπλνκειίθνπο (Slee & Rigby, 1993
β
). Έρεη δεηρζεί (Kavale & Forness, 1992) πσο 

νη καζεηέο κε ΜΓ ραξαθηεξίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ κεησκέλε απνδνρή θαη 

κεγαιχηεξε απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ελψ παξάιιεια έρνπλ ιηγφηεξεο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη ηνπο επηιέγνπλ ζπαληφηεξα σο θίινπο.  

Σέινο, βξέζεθε πσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ κε ΜΓ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζχηεο (16,7%) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο ΜΓ (7%), αιιά ε δηαθνξά απηή 

ήηαλ ζηα φξηα ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Αληίζηνηρα, νη Kaukiainen et al. (2002) 

βξήθαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνπο ζχηεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε ΜΓ απ’ φηη ζα 

ήηαλ αλακελφκελν αλ ε θαηαλνκή ήηαλ ηπραία. ηελ παξνχζα έξεπλα, ζηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ κε ΜΓ πνπ είλαη ζχηεο αλήθαλ κφλν 6 παηδηά, γεγνλφο πνπ ίζσο πεξηνξίδεη ηελ  
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εμαγσγή θάπνηνπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχ ζπκπεξάζκαηνο. Δίλαη επνκέλσο πηζαλφλ λα 

ππάξρνπλ πξαγκαηηθά πνιχ πεξηζζφηεξνη ζχηεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε ΜΓ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο ΜΓ. 

 

ii. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο βξέζεθε φηη δηαθέξνπλ ζε φιεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, εθηφο απφ 

ηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο.  

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε ΜΓ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηξαηεγηθέο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο ΜΓ. Σν 

εχξεκα απηφ είλαη δηθαηνινγεκέλν, θαζψο έρεη βξεζεί πσο ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. 

εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο αδπλακίεο απφ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζηελ αληίιεςε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ζηελ 

παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ εθηίκεζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνπλ (Agaliotis & Goudiras, 2004). Οη Agaliotis 

θαη Goudiras (2004), βέβαηα, δε βξήθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην είδνο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ, αιιά 

επηζεκαίλνπλ πσο κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζε θαηαζηάζεηο κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ζπζηεκαηηθή 

ζπκαηνπνίεζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε αδηθαηνιφγεηεο επηζεηηθφηεηαο 

ελαληίνλ ηνπ παηδηνχ ζηφρνπ.  

Ζ ζπρλή ζπκαηνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη νη καζεηέο κε ΜΓ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνχο ηνπο ρσξίο ΜΓ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αδπλακίεο ηνπο ζηελ επίιπζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ, είλαη πηζαλφλ λα απνζαξξχλεη ελδερφκελεο πξνζπάζεηεο 

ηνπο γηα επίιπζε ησλ επεηζνδίσλ ζπκαηνπνίεζεο. Έρεη άιισζηε βξεζεί φηη νη ίδηνη νη 

καζεηέο κε ΜΓ ζεσξνχλ φηη ε θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα επεξεάδεηαη αξλεηηθά 

απφ κηα έιιεηςε ηθαλφηεηαο ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη απφ αλεπαξθή επίιπζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Kavale & Forness, 1996), θαη ίζσο γη’ απηφ λα κε 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο ηφζν ζπρλά φζν νη καζεηέο 

ρσξίο ΜΓ. Δάλ νη καζεηέο κε ΜΓ έρνπλ απνηχρεη επαλαιακβαλφκελα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε επνηθνδνκεηηθά, βαζηδφκελνη ζηηο δηθέο ηνπο 

δπλάκεηο, είλαη πηζαλφ λα ζεσξνχλ πσο  δελ κπνξνχλ νη ίδηνη λα επηιχζνπλ απηφ ην 

πξφβιεκα.  
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ηελ ππφζεζε απηή ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο πσο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηξαηεγηθέο απνθπγήο ηνπ πξνβιήκαηνο (Απνζηαζηνπνίεζε, Δζσηεξίθεπζε θαη 

Δμσηεξίθεπζε) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο ρσξίο ΜΓ. Δάλ ζεσξνχλ πσο 

δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο, είλαη ινγηθφ λα επηδηψθνπλ 

λα απνθχγνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο, είηε αγλνψληαο ην 

πξφβιεκα θαη εζσηεξηθεχνληαο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπο είηε εμσηεξηθεχνληάο 

ηα. 

Σέινο, δε βξέζεθε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε ΜΓ θαη ρσξίο ΜΓ φζνλ 

αθνξά ζηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο. Οη καζεηέο κε ΜΓ, παξφιν πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεησκέλε απνδνρή θαη θνηλσληθή απφξξηςε απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο (ηνπο επηιέγνπλ ιηγφηεξν σο θίινπο θαη είλαη ιηγφηεξν δεκνθηιείο) 

(Kavale & Forness, 1996), αλαδεηνχλ ηελ ππνζηήξημε απφ θίινπο ηνπο ζηνλ ίδην βαζκφ 

κε ηνπο καζεηέο ρσξίο ΜΓ. Δίλαη πηζαλφλ πσο νη καζεηέο κε ΜΓ, παξφιν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθή απφξξηςε γεληθά, έρνπλ ηελ αλάγθε λα ζηξαθνχλ γηα 

βνήζεηα ζηνπο άιινπο φηαλ ζπκαηνπνηνχληαη, ελδερνκέλσο θαη ιφγσ ηνπ φηη δε 

ζεσξνχλ πσο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο.  

 

4.1.4. Φύιν, ζπκαηνπνίεζε θαη αληηκεηώπηζε 

 

i. πρλόηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

Σν θχιν βξέζεθε πσο επεξεάδεη ην ξφιν ησλ παηδηψλ ζηηο θαηαζηάζεηο 

εθθνβηζκνχ/ζπκαηνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξα αγφξηα απ’ φηη θνξίηζηα 

θαίλεηαη πσο πηνζεηνχλ ην ξφιν ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχηε-ζχκαηνο. Αληίζεηα, 

πεξηζζφηεξα θνξίηζηα απ’ φηη αγφξηα δελ εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο 

(80,1% ζε ζχγθξηζε κε 67,4%), ελψ βξέζεθε θαη κηα κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκάησλ (14,7% ησλ θνξηηζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην 12,5% ησλ αγνξηψλ). Ζ 

ηάζε λα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξα αγφξηα ζηε ζπκαηνπνίεζε σο ζχηεο θαη ζχηεο-

ζχκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (π.ρ., 

Kristensen & Smith, 2003, Pateraki & Houndoumadi, 2001, Solberg & Olweus, 2003, 

Whitney & Smith, 1993).  

Σν εχξεκα απηφ ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί κε πξνζνρή, θαζψο εθθξάδνληαη πιένλ 

ακθηβνιίεο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο γηα ην εάλ ην αληξηθφ θχιν είλαη πξαγκαηηθά πην 

επηζεηηθφ (Espelage & Swearer, 2003, Olweus, 2003). Ζ δηεξεχλεζε πην ιεπηψλ θαη 

ζπγθαιπκκέλσλ κνξθψλ ζπκαηνπνίεζεο, φπσο ‘ε θνηλσληθή ρεηξαγψγεζε’, ‘ε επίζεζε 
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ηνπ ζηφρνπ κε πιάγηνπο ηξφπνπο’ (Espelage & Swearer, 2003), θαζψο θαη ε ‘θνηλσληθή 

απνκφλσζε ή απφξξηςε’, ε ‘δηάδνζε θήκεο’ θαη ην ‘θνπηζνκπνιηφ’ (Elinnof et al, 

2004), ππνδεηθλχνπλ πσο πηζαλφλ λα δηαθέξεη ν ηξφπνο  εθδήισζεο ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα δπν θχια θαη φρη ε ζπρλφηεηά ηεο. Σν εξγαιείν 

δηεξεχλεζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ζπκπεξηιάκβαλε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ («Οη άιινη κε αθήλνπλ ζθόπηκα έμσ από ηα 

πξάγκαηα (παηρλίδηα, ζπδεηήζεηο, παξέεο)»), αιιά δε πεξηιάκβαλε άιιεο κνξθέο 

έκκεζεο ζπκαηνπνίεζεο, φπσο π.ρ., ηε δηάδνζε θεκψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εμεγεί 

ηε δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο αλάκεζα ζηα δχν θχια. 

 

ii. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

Γηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε αλάκεζα ζηα δχν θχια βξέζεθαλ κφλν φζνλ αθνξά 

ζηηο ζηξαηεγηθέο Πξνζέγγηζεο (Επίιπζε Πξνβιήκαηνο θαη Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο), ελψ δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

Απνθπγήο (Απνζηαζηνπνίεζε, Εζσηεξίθεπζε θαη Εμσηεξίθεπζε). πγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε πψο ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηξαηεγηθέο 

Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο θαη Αλαδήηεζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αγφξηα.  

Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, φπνπ θαίλεηαη πσο ζε γεληθέο 

γξακκέο ηα θνξίηζηα πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

ζχγθξνπζε άκεζα κε επίιπζε πξνβιήκαηνο (Causey & Dubow, 1992, Kochenderfer-

Ladd, 2004) ή λα αλαδεηήζνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε (Causey & Dubow, 1992, 

Kristensen & Smith, 2003, Rigby, 2000). Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηα 

αγφξηα ίζσο είλαη ιηγφηεξν πξφζπκα λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα φηαλ ζπκαηνπνηνχληαη 

γηα ιφγνπο θνηλσληθνχ θχξνπο, θαζψο ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απφ ηα 

αγφξηα πνπ ζπκαηνπνηνχληαη έρεη ζπζρεηηζηεί κε απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 

(Kochenderfer-Ladd & Skinner, 2002).  

Αληίζεηα, ζε άιιεο έξεπλεο έρεη βξεζεί πσο ηα αγφξηα πξνηηκνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε κε Απνζηαζηνπνίεζε (Causey & Dubow, 1992) ή κε 

Δμσηεξίθεπζε (Causey & Dubow, 1992, Kristensen & Smith, 2003, Kochenderfer-Ladd 

& Skinner, 2002) πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα, ελψ ηα θνξίηζηα πξνηηκνχλ ηελ 

Δζσηεξίθεπζε πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα (Kristensen & Smith, 2003). Απηέο νη 

δηαθνξέο δελ πξνθχςαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, παξφιν πνπ γηα ηελ Δζσηεξίθεπζε θαη 

ηελ Δμσηεξίθεπζε πιεζίαδαλ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, γεγνλφο πνπ δε καο 
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επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε πσο ηα δπν θχια επηδεηθλχνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην ηξφπν 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο. 

 

 

4.1.5. Ηιηθία, ζπκαηνπνίεζε θαη αληηκεηώπηζε 

 

i. πρλόηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

Ζ ειηθία δε βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε 

θαηαζηάζεηο ζπκαηνπνίεζεο. Παξφιν πνπ ζηελ η΄ ηάμε ππήξραλ πεξηζζφηεξνη ζχηεο 

απ’ φηη ζηελ Δ΄, ελψ ζηελ Δ΄ ππήξραλ πεξηζζφηεξα ζχκαηα θαη ζχηεο-ζχκαηα απ’ φηη 

ζηε η΄, νη δηαθνξέο απηέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Καζψο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ε ειηθηαθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν ηάμεηο ήηαλ πνιχ κηθξή (έλαο ρξφλνο), 

εάλ ππάξρεη θάπνηα ηάζε αλάινγα κε ηελ ειηθία, δελ κπφξεζε λα γίλεη εκθαλήο.  

 

ii. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

Ζ ειηθία ησλ παηδηψλ (Δ΄ ή η΄ ηάμε) δε βξέζεθε λα επεξεάδεη ηελ επηινγή 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί επίζεο λα 

νθείιεηαη ζηελ πνιχ κηθξή ειηθηαθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν ηάμεηο. 
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4.2. Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα 

 

Καηαξρήλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα, παξφιν πνπ νη κεηαβιεηέο ηνπ θχινπ θαη ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ βξέζεθε φηη επεξεάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο, δελ εμεηάζηεθαλ ζε 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο ή κε ην ξφιν ζηε ζπκαηνπνίεζε, θαζψο ζα δεκηνπξγνχληαλ 

νκάδεο κε πνιχ κηθξφ πιήζνο αηφκσλ (π.ρ., θνξίηζηα-ζχηεο (n=5), θνξίηζηα ζχηεο-

ζχκαηα (n=2), ζχηεο κε ΜΓ (n=6)). Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί πσο ην θχιν θαη 

νη ΜΓ ζπλεπηδξνχλ κε ην ξφιν ζηε ζπκαηνπνίεζε ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο. 

Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ εμεηάζηεθαλ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

αλαθνξηθά κε δηάθνξα είδε ζπκαηνπνίεζεο (π.ρ., άκεζε/έκκεζε, ιεθηηθή/ζσκαηηθή, 

θιπ.), αιιά αληηκεησπίζηεθαλ ζπλνιηθά. Έρεη βξεζεί πσο νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

πξνηείλνπλ έθεβνη καζεηέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ην είδνο απηήο (Kanetsuna, Smith & Morita, 2006), ζα ήηαλ επνκέλσο 

ρξήζηκν λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά 

ζε δηάθνξεο κνξθέο ζπκαηνπνίεζεο. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

νκάδαο ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο έξεπλαο, παξαηεξήζεθαλ δπν ηάζεηο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

παηδηψλ κε ΜΓ. Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ήηαλ λα αλαθέξνληαη ζε ΜΓ (Learning 

Disabilities ή Learning Difficulties) (π.ρ., Kaukiainen et al., 2002, Luciano & Savage, 

2007, Nabuzoka θαη Smith, 1993), ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη αθ’ ελφο εάλ πξφθεηηαη γηα 

γεληθέο ή εηδηθέο θαη αθ’ εηέξνπ πνηα θξηηήξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηάγλσζε 

απηψλ ησλ δπζθνιηψλ. Ζ δεχηεξε ηάζε, αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλα παηδηά κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Specific Learning Disabilities, Dyslexia) ή/θαη πξνζδηφξηδε ηα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο (Gadeyne et al., 2004, Singer, 

2005).  

Αξρηθφο ζηφρνο ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα παηδηψλ 

κε δηαγλσζκέλεο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ηελ πνξεία πξνέθπςε πσο θάηη 

ηέηνην ήηαλ αλέθηθην, ιφγσ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ. Αθ’ 

ελφο, θάπνηα απφ ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο είραλ δηαγλψζεηο γηα γεληθεπκέλεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αθ’ εηέξνπ θάπνηα παηδηά βξηζθφηαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο ζε αλακνλή γηα επίζεκε αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε, παξά ηε θνίηεζή ηνπο ζε 
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Σκήκαηα Έληαμεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Καζψο, ε εμεχξεζε επαξθνχο αξηζκνχ 

καζεηψλ κε επίζεκεο δηαγλψζεηο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζα απαηηνχζε ηε 

ζπκκεηνρή πνιχ πεξηζζφηεξσλ ζρνιείσλ, ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη καζεηέο κε γεληθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθε ν γεληθφο φξνο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο, ελψ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γη’ απηή ηελ νκάδα παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα. 

Σέινο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ ζπκάησλ θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε απιά ηα πξνθίι ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζπκαηνπνίεζε 

σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη φρη ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηε 

ζπλέρηζή ηεο ή φρη θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο βαζίδνληαη ζε εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. 

Παξφιν πνπ ε εγθπξφηεηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ έρεη απνδεηρζεί απφ ηε ρξήζε 

ηνπο ζε δηάθνξεο έξεπλεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εκπινπηηζηνχλ κε δεδνκέλα απφ 

ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο.  

 

4.3. πκπεξάζκαηα – Δθπαηδεπηηθέο επηπηώζεηο 

 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ παξνχζα εξγαζία θαίλεηαη πσο ε ζπκαηνπνίεζε δελ 

απνηειεί ακειεηέν πξφβιεκα ζηε ρψξα καο, θαζψο ην ¼ ησλ καζεηψλ εκπιέθνληαη ζ’ 

απηή είηε σο ζχηεο είηε σο ζχκαηα ή σο θαη ηα δπν. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε πσο 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ηα ζχκαηα, νη ζχηεο, νη 

ζχηεο-ζχκαηα θαη νη κε εκπιεθφκελνη αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε. Οη πην 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζπλνςίδνληαη επηγξακκαηηθά ζην φηη φινη νη εκπιεθφκελνη ζηε 

ζπκαηνπνίεζε (ζχηεο, ζχκαηα θαη ζχηεο-ζχκαηα) αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε κε 

Δζσηεξίθεπζε θαη Δζσηεξίθεπζε ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη νη κε 

εκπιεθφκελνη. Δπηπιένλ, ε ζπρλφηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαίλεηαη πσο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζηα γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κε ΜΓ ρξεζηκνπνηνχλ ζπαληφηεξα 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ζπρλφηεξα ζηξαηεγηθέο απνθπγήο 

(Απνζηαζηνπνίεζε, Εζσηεξίθεπζε θαη Εμσηεξίθεπζε) είλαη πηζαλφλ λα ηνπο ζέηεη ζε 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 
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Θα ήηαλ επνκέλσο ρξήζηκν λα εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, πνπ λα εθπαηδεχνπλ ηα παηδηά ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε ρξήζε επνηθνδνκεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο. Σέηνηα πξνγξάκκαηα έρνπλ εθαξκνζηεί θαη αμηνινγεζεί ζε δηάθνξεο 

ρψξεο θαη έρεη βξεζεί πσο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα (Olweus, 2005, Roland, 2000, 

Smith & Sharp, 1994, θιπ). Σκήκαηα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ αθνξνχλ ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα αλαιάβνπλ δξάζε ελάληηα ζηε ζπκαηνπνίεζε 

(Sharp & Cowie, 1994) θαη πεξηιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ, ηελ εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή ησλ ζπκάησλ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκάησλ ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά (assertiveness training).  

Γηα παξάδεηγκα, νη Sharp θαη Cowie (1994) πξνηείλνπλ πσο ηα ζχκαηα κπνξνχλ 

λα δηδαρζνχλ πψο λα αληηδξνχλ δπλακηθά, ππνζηεξίδνληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπο ρσξίο 

λα θαηαπαηνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ καζεηή. Ο δπλακηθφο καζεηήο ζα αληηδξάζεη 

ζην ζπκκαζεηή πνπ ηνλ εθθνβίδεη δειψλνληαο ηηο πξνζέζεηο ηνπ, ηηο επηζπκίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ άκεζα θαη κε ζαθήλεηα, ελψ ζα κείλεη αλεπεξέαζηνο απφ επηζεηηθέο 

ηαθηηθέο ή απφ ρεηξαγψγεζε. Ζ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ ηελ 

παζεηηθή ή ηελ επηζεηηθή αληίδξαζε, φπσο πξνηείλνπλ νη ίδηνη ζπγγξαθείο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ζηε ζπκαηνπνίεζε. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ 

πσο νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. Σέηνηεο 

δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ παξαγσγή πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

θαη ηελ επηινγή ηεο πην δίθαηεο.  

Ζ εθαξκνγή ηέηνησλ παξεκβάζεσλ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ πην επνηθνδνκεηηθά ηε ζπκαηνπνίεζε. Θα πξέπεη λα εληάζζνληαη φκσο 

ζηα πιαίζηα νηθνζπζηεκηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πξφιεςε θαη φρη αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Οδεγίεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

 

Γεληθέο νδεγίεο πξηλ κνηξαζηνύλ ζηα παηδηά ηα εξσηεκαηνιόγηα:  

Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα. Σα κφλα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δψζνπλ ηα παηδηά 

αθνξνχλ ηελ ηάμε ηνπο (Δ΄ ή η΄) θαη ην θχιν ηνπο. Γε ζα βαζκνινγεζνχλ νη 

απαληήζεηο ηνπο θαη δελ ππάξρεη «ζσζηή» θαη «ιάζνο» απάληεζε. Κάζε απάληεζε 

αθνξά ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε θαη γη’ απηφ δε ζα πξέπεη λα επεξεαζηνχλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη θαιχηεξν λα κε βιέπεη ν έλαο ηη γξάθεη ν 

άιινο, π.ρ., βάδνληαο αλάκεζα ηνπο θάπνην βηβιίν. Δπίζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

δψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξσκέλα θαλείο δε ζα γλσξίδεη ηίλνο είλαη ην θαζέλα 

θαη ηη έρεη απαληήζεη θάζε παηδί.  Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θάζε 

παηδί λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη λα δψζεη εηιηθξηλείο θαη ζνβαξέο 

απαληήζεηο. Δάλ δελ απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο ή απαληεζνχλ επηπφιαηα ην 

εξσηεκαηνιφγην δε ζα κπνξέζεη λα βγάιεη πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. 

Γηα λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα ην εμήο παξάδεηγκα, ην νπνίν 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηε βνήζεηα φιεο ηεο ηάμεο: 

Μεηά ην κεζεκεξηαλό θαγεηό… 

1. βιέπσ ηειεφξαζε. Πνηέ 
Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιχ 

ζπρλά 

2. θάλσ ηα καζήκαηά κνπ. Πνηέ  
Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιχ 

ζπρλά 

3. ηξψσ παγσηφ. Πνηέ 
Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιχ 

ζπρλά 

4. βγαίλσ γηα παηρλίδη ζηε γεηηνληά. Πνηέ 
Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιχ 

ζπρλά 

5 θνηκάκαη. Πνηέ 
Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιχ 

ζπρλά 

 

Αθνύ απαληεζνύλ ηπρόλ απνξίεο θαη κνηξαζηνύλ ηα θπιιάδηα δίλνληαη νη εμήο 

δηεπθξηλίζεηο: 

Σν θπιιάδην απηφ πεξηέρεη 2 εξσηεκαηνιφγηα. 

Σν 1
ν
 εξσηεκαηνιφγην (Α), πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα, πεξηέρεη θάπνηεο 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δσή ζην ζρνιείν. Κάζε παηδί πξέπεη λα επηιέμεη πφζν 

ζπκθσλεί κε θάζε πξφηαζε ή πφζν ζπρλά ηνπ ζπκβαίλεη απηφ πνπ πεξηγξάθεη ε 

πξφηαζε. Μπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζην «Πνηέ», «Κάπνηεο θνξέο», «Αξθεηά ζπρλά» 

θαη «Πνιχ ζπρλά». 
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Σν 2
ν
 εξσηεκαηνιφγην (Β), πνπ βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζειίδα ηνπ θπιιαδίνπ, 

αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ κε θάπνηα άιια παηδηά ζην ζρνιείν. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα 

κπνξεί λα είλαη: 

o φηαλ έλα παηδί ή κηα νκάδα παηδηψλ ηνπο ζπξψρλεη ή ηνπο ρηππάεη ρσξίο ιφγν 

o φηαλ έλα παηδί ή κηα νκάδα παηδηψλ ηνπο θνξντδεχεη ή ηνπο απεηιεί/θνβεξίδεη  

o φηαλ έλα παηδί ή κηα νκάδα παηδηψλ ιέεη άζρεκα πξάγκαηα γη’ απηνχο θαη δελ ηνπο 

θάλεη παξέα 

o φηαλ έλα παηδί ή κηα νκάδα παηδηψλ πεηξάμεη θαη θαηαζηξέθεη ηα πξάγκαηά ηνπο. 

Γελ αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δχν θίινη έρνπλ θαπγαδίζεη γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν. 

Σν εξσηεκαηνιφγην Β πεξηιακβάλεη 34 πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζα έθαλε ην παηδί ζε 

πεξίπησζε πνπ είρε έλα πξφβιεκα κε θάπνην άιιν παηδί ζην ζρνιείν. Σν παηδί θαιείηαη 

λα επηιέμεη πφζν ζπρλά ζα αληηδξνχζε κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζε θάζε 

πξφηαζε (απφ «πνηέ» κέρξη «πάληα»). 

 

Σειηθέο νδεγίεο πξηλ μεθηλήζνπλ λα απαληνύλ: 

Τπελζπκίδεηαη μαλά πσο ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα θαη θαλείο δελ ζα μέξεη ηη 

απάληεζαλ, νπφηε πξέπεη λα δψζνπλ ηελ εηιηθξηλή ηνπο άπνςε θαη λα απαληήζνπλ φιεο 

ηηο εξσηήζεηο. Αλ ππάξρνπλ απνξίεο ζε θάπνηα εξψηεζε (ζηε δηαηχπσζε) κπνξνχλ λα 

ξσηήζνπλ, αιιά φρη ην δηπιαλφ ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ζε 

15 πεξίπνπ ιεπηά. 

 

Γηα ηνλ/ηελ δάζθαιν/α ηεο ηάμεο: Σα απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλ είλαη δπλαηφλ λα κπνπλ ρσξηζηά απφ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ 

φζν πην δηαθξηηηθά γίλεηαη, π.ρ., ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηεο ζηνίβαο. Ο δηαρσξηζκφο 

απηφο γίλεηαη κφλν θαη κφλν γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζηε ζπρλφηεηα ηεο επηζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(ζπκαηνπνίεζε) πνπ πθίζηαληαη ηα παηδηά. Δπίζεο, ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζεί εάλ νη 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηέρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηνπο καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε 

δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δπηπιένλ, ζα ηεξεζεί ε 

αλσλπκία ηνπο. 
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Δξσηεκαηνιόγην Α – Peer Relations Questionnaire (Rigby & Slee, 1993) 

Γηα θάζε πξφηαζε θπθιψλσ ηε θξάζε ζην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο (πνηέ, θάπνηεο 

θνξέο, αξθεηά ζπρλά, πνιύ ζπρλά) κε ηελ νπνία ζπκθσλψ πεξηζζφηεξν.     

1. Μνπ αξέζεη λα θάλσ ζπνξ. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

2. Παίξλσ θαινχο βαζκνχο ζηελ ηάμε. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

3. Σα άιια παηδηά κε θσλάδνπλ κε θνξντδεπηηθά ή 

ππνηηκεηηθά  νλφκαηα.  

Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

4. Κάλσ δχζθνιε ηε δσή ησλ ήζπρσλ παηδηψλ. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

5. Μνπ αξέζεη λα θάλσ θίινπο. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

6. Κάλσ αηαμίεο ζηελ ηάμε. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

7. Αηζζάλνκαη φηη δελ κπνξψ λα εκπηζηεπζψ ηνπο 

άιινπο. 

Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

8. Οη άιινη κε πεηξάδνπλ.  Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

9. Δίκαη κέινο κηαο νκάδαο πνπ ηξηγπξλάεη πεηξάδνληαο 

ηνπο άιινπο. 

Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

10. Μνπ αξέζεη λα βνεζψ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο 

θέξνληαη άζρεκα. 

Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

11. Μνπ αξέζεη λα θάλσ ηνπο άιινπο λα κε θνβνχληαη. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

12. Οη άιινη κε αθήλνπλ ζθφπηκα έμσ απφ ηα πξάγκαηα 

(παηρλίδηα, ζπδεηήζεηο, παξέεο). 

Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

13. Μπιέθνκαη ζε θαπγάδεο ζην ζρνιείν. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

14. Μνπ αξέζεη λα δείρλσ ζηνπο άιινπο φηη εγψ είκαη ην 

αθεληηθφ. 

Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

15. Μνηξάδνκαη πξάγκαηα κε ηνπο άιινπο. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

16. Μνπ αξέζεη λα ελνριψ ηνπο αδχλακνπο. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

17. Μνπ αξέζεη λα κπιέθνκαη ζε θαπγά κε θάπνηνλ πνπ 

κπνξψ λα ληθήζσ εχθνια. 

Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

18. Σα άιια παηδηά κε θνξντδεχνπλ. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

19. Σα άιια παηδηά κε ρηππάλε θαη κε ζπξψρλνπλ. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

20. Υαίξνκαη λα βνεζψ ηνπο άιινπο. Πνηέ Κάπνηεο 

θνξέο 

Αξθεηά 

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 
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Δξσηεκαηνιόγην Β – Self-Report Coping Measure (Causey & Dubow, 1992) 

Όηαλ έρσ έλα πξόβιεκα κε θάπνην παηδί ζην ζρνιείν… 

1. …ιέσ ζε έλα θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ ηη ζπλέβε. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο           Πάληα 

2. …πξνζπαζψ λα ζθεθηψ δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ην ιχζσ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

3. …θάλσ ζα λα κελ έγηλε ηίπνηα. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

4. …μεζπάσ ζηνπο άιινπο γηαηί ληψζσ ιππεκέλνο ή ζπκσκέλνο. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

5. …κηιάσ ζε θάπνηνλ γηα ην πψο έλησζα. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

6. …αιιάδσ θάηη γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

7. …γίλνκαη έμαιινο κφλνο κνπ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

8. …ηαξάδνκαη ηφζν πνιχ πνπ δε κπνξψ λα κηιήζσ ζε θαλέλα. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

9. …δέρνκαη βνήζεηα απφ έλα θίιν ή θίιε. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

10. …επηιέγσ έλα ηξφπν γηα λα ρεηξηζηψ ην πξφβιεκα θαη ην θάλσ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

11. …μερλάσ ην φιν ζέκα. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

12. …αλεζπρψ ππεξβνιηθά γη’ απηφ. 

Πνηέ            ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο         Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο           Πάληα 

13. …δεηάσ ζπκβνπιέο απφ θάπνην θίιν ή θίιε. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ             Μεξηθέο θνξέο         Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

14. …θάλσ θάηη γηα λα επαλνξζψζσ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

15. …ιέσ ζηνλ εαπηφ κνπ φηη δελ πεηξάδεη. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

16. …θιαίσ γη’ απηφ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

17. …δεηάσ ζπκβνπιέο απφ θάπνηνλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 
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Όηαλ έρσ έλα πξόβιεκα κε θάπνην παηδί ζην ζρνιείν… 

  

18. …μέξσ φηη ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ κπνξψ λα θάλσ γηα λα θαιπηεξέςεη ε θαηάζηαζε. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

19. …απιά ιππάκαη ηνλ εαπηφ κνπ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

20. …αξλνχκαη λα ην ζθεθηψ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

21. …θσλάδσ γηα λα εθηνλσζψ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

22. …ξσηάσ θάπνηνλ πνπ είρε ην ίδην πξφβιεκα ηη ζα έθαλε. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

23. …μαλαζθέθηνκαη ηη λα θάλσ ή ηη λα πσ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

24. …θάλσ θάηη γηα λα μεθνιιήζσ ην κπαιφ κνπ απφ απηφ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

25. …αλεζπρψ φηη νη άιινη ζα ζθεθηνχλ θάηη άζρεκν γηα κέλα. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

26. …βξίδσ θσλαρηά. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

27. …πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ γηαηί ζπλέβε ζε κέλα. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο         Πάληα 

28. …ιέσ φηη δε κε λνηάδεη. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

29. …αδηαθνξψ φηαλ νη άιινη ιέλε θάηη γη’ απηφ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

30. …εμαγξηψλνκαη θαη πεηάσ πξάγκαηα ή ρηππάσ θάηη. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

31. …δέρνκαη βνήζεηα απφ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

32. …ζπκψλσ κε ηνλ εαπηφ κνπ γηαηί έθαλα θάηη πνπ δε ζα έπξεπε λα είρα θάλεη. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

33. …πξνζπαζψ πνιχ ζθιεξά γηα λα κελ αθήζσ λα μαλαγίλεη απηφ. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 

34. …κηιάσ γη’ απηφ ζην δάζθαιν. 

Πνηέ           ρεδφλ πνηέ            Μεξηθέο θνξέο          Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο          Πάληα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

ηνηρεία καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Α.α. Κσδ.- 

Φύιν- 

Σάμε- 

ρνιείν   

Γελ. 

Βαζκ. 

Γηάγλσζε ρόιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

1 2 

Αγφξη η΄   

8 ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο απφ ΚΓΑΤ 

Γπζθνιίεο ζηε Γιψζζα  

(γξαπηή έθθξαζε, γξακκαηηθή) 

 Δηζπξάηηεη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο 

2 18 

Αγφξη Δ΄ 

 

 «χλζεηεο γλσζηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο» (ΚΓΑΤ) 

Δίρε παξάιιειε ζηήξημε 

ηα 2 πξνεγνχκελα  

ρξφληα - θέηνο δελ 

ππήξρε δηαζέζηκνο 

δάζθαινο 

Υακειά θίλεηξα 

Τπνιείπεηαη ζηηο αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο  

Λνγνζεξαπεία 

3 34 

Αγφξη  

η΄ 

 

8 «Γηάρπηεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο εληνπηδφκελεο 

ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

κάζεζεο» (θέληξν 

παηδνςπρηθήο πγηεηλήο 

ΗΚΑ) 

Γπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε, 

επεμεξγαζία θαη παξαγσγή ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, αξθεηά θαιφο 

ζηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

4 116 

Αγφξη  

η΄ 

 

 Φνηηά ζην ηκήκα 

έληαμεο 

Γεληθεπκέλεο δπζθνιίεο 

νβαξέο δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε-θαηαλφεζε 

5 256 

Κνξίηζη 

Δ΄ 

 

8 ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο 

(ηαηξνπαηδαγσγηθφ) 

Φνίηεζε ζην ΣΔ γηα 2 

ρξφληα 2 κήλεο 

Γπζθνιίεο ζε αλάγλσζε, 

θαηαλφεζε, γξακκαηηθή 

νξζνγξαθία. 

Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά 

(επίπεδν Β΄ Γεκνηηθνχ) 

6 257 

Κνξίηζη 

Δ΄ 

 

8 ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο 

(ηαηξνπαηδαγσγηθφ) 

Φνίηεζε ζην ΣΔ γηα 2 

ρξφληα 2 κήλεο 

Γπζθνιίεο ζε αλάγλσζε, 

θαηαλφεζε, καζεκαηηθά. 

Μεγάιε πξφνδνο (είρε 

μεθηλήζεη απφ πνιχ ρακειφ 

επίπεδν) 

7 258 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

8 ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο 

(ηαηξνπαηδαγσγηθφ)  

Φνίηεζε ζην ΣΔ γηα 2 

ρξφληα θαη 2 κήλεο 

Πνιχ ρακειή ηαρχηεηα 

αλάγλσζεο, πξφβιεκα ζηελ 

αλάγλσζε, κηθξέο πξνηάζεηο, 

θησρφ ιεμηιφγην, ρσξίο 

δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά. 

Αξλεηηζκφο, θιάκα. 
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8 259 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

8 

(Γι.7) 

Υσξίο δηάγλσζε  

Γελ έρεη θνηηήζεη ζην ΣΔ 

Θα πξνηαζεί γηα 

αμηνιφγεζε 

Γεληθέο δπζθνιίεο, κεγάιε 

απφθιηζε απφ ην επίπεδν ηεο 

ηάμεο. Δπηζεηηθφηεηα. Κακία 

ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε 

9 260 

Αγφξη  

η΄ 

 

7 Υσξίο δηάγλσζε 

Φνίηεζε ζην ΣΔ γηα 2 

ρξφληα θαη 2 κήλεο 

Έληνλεο δπζθνιίεο ζε Γιψζζα 

(ηαρχηεηα αλάγλσζεο, 

θαηαλφεζε, παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ) θαη Μαζεκαηηθά 

(επίπεδν Β΄Γεκ.) 

10 261 

Κνξίηζη 

Δ΄ 

 

5 «Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» (ΚΓΑΤ) 

Φνηηά ζην ΣΔ 

Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, 

ζηελ Αλάγλσζε, νξζνγξαθία 

θαη θαηαλφεζε. Πνιχ 

ζπλεξγάζηκε 

11 262 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

5,5  «Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» (ΚΓΑΤ) 

Φνηηά ζην ΣΔ 

Γπζθνιίεο ζηε Γιψζζα 

(έθθξαζε, νξζνγξαθία) θαη 

ιηγφηεξν ζηα Μαζεκαηηθά. 

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(ιίγν αληηδξαζηηθφο) 

12 263 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

8 «Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» (ΚΔΠΑ) 

Φνηηά ζην ΣΔ 

Γπζθνιίεο ζην γξαπηφ θαη 

πξνθνξηθφ ιφγν, κεησκέλε 

δηάξθεηα πξνζνρήο, δπζθνιίεο 

ζηε ιεθηηθή κλήκε ιφγσ 

δηάζπαζεο πξνζνρήο, δπζθνιίεο 

ζηελ παξαγσγή ζχλζεησλ θαη 

κεγάισλ πξνηάζεσλ, κεησκέλν 

ιεθηηθφ δπλακηθφ. 

Γπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη 

ηε γξαθή. 

Παξαθνινπζεί εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα ινγνζεξαπεπηηθήο 

αγσγήο θαη ζπλεδξίεο εηδηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο ζην ΚΔΠΑ 

13 264 

Αγφξη  

η΄ 

(14 εηψλ) 

 

7 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη ηξαπιηζκφο. 

Γελ ππάξρεη επίζεκε 

δηάγλσζε (δελ κπφξεζε 

λα γίλεη αμηνιφγεζε ζην 

ΚΓΑΤ γηαηί δε κίιεζε 

θαζφινπ) 

Φνηηά απφ ηελ Α΄ ζην 

ΣΔ 

Ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε 

Γιψζζα. 

ηα καζεκαηηθά δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ηεο 

ηάμεο ηνπ 

14 265 

Κνξίηζη 

η΄ 

 

8 «Μαζεζηαθή 

Αλσξηκφηεηα» 

Φνηηά 2 ρξφληα ζην ΣΔ 

Γεληθεπκέλεο δπζθνιίεο 

Έρεη παξαθνινπζήζεη 

καζήκαηα θαη ζε ηδησηηθφ 

θέληξν εηδηθήο αγσγήο 
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15 266 

Κνξίηζη 

η΄ 

 

8 «Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» (ΚΓΑΤ) 

Φνηηά 2 ρξφληα ζην ΣΔ 

Αξγεί ζηελ θαηαλφεζε 

καθξνζθειψλ εξσηήζεσλ θαη 

νδεγηψλ, ιάζε ζηελ αλάγλσζε, 

νξζνγξαθία, ζηνπο 

γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο 

θαλφλεο, πξφβιεκα ζηελ 

νξγάλσζε. 

16 267 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

7 «Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» (ΚΓΑΤ) 

Φνηηά 2 ρξφληα ζην ΣΔ 

Γεληθεπκέλεο δπζθνιίεο 

Έληνλεο δπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά (επίπεδν Α΄δεκ.)  

Γηάζπαζε πξνζνρήο 

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

Δκπιέθεηαη κε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα παηδηψλ πνπ ηνλ σζεί λα 

εκθαλίζεη παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ψζηε λα είλαη 

αξεζηφο 

17 268 

Κνξίηζη 

Δ΄  

(13 εηψλ) 

 

7 Υσξίο δηάγλσζε 

Φνηηά 1 ρξφλν ζην ΣΔ 

θαη δέρεηαη εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία 

Γεληθέο δπζθνιίεο (ζηελ αξρή 

ηεο ρξνληάο κπέξδεπε αθφκε θαη 

ηα γξάκκαηα, ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηε γξαθή). 

Έληνλεο δπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά (ηψξα καζαίλεη 

πνιιαπιαζηαζκφ, δπζθνιεχεηαη 

ζηελ αλαγλψξηζε ηξηςήθησλ) 

18 269 

Κνξίηζη 

Δ΄ 

 

 Υσξίο δηάγλσζε  

Φνηηά ζην ΣΔ 

Γπζθνιίεο ζε Γιψζζα θαη 

Μαζεκαηηθά  

19 270 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

 Υσξίο δηάγλσζε 

Φνηηά ζην ΣΔ 

Γπζθνιίεο ζε Γιψζζα θαη 

Μαζεκαηηθά  

20 271 

Κνξίηζη 

Δ΄ 

 

 «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο-

δηαηαξαρέο ιφγνπ» 

Φνηηά 4 ρξφληα ζην ΣΔ 

Γεληθεπκέλεο ΜΓ 

Δηζπξάηηεη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο απφ ηα άιια 

παηδηά - δήισζε φηη δελ έρεη 

θίινπο 

21 272 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

 «Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» 

(Ηππνθξάηεην) 

Γεληθεπκέλεο δπζθνιίεο 

(επίπεδν Β΄δεκ.), πνιχ αξγή 

αλάγλσζε. Γπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε νδεγηψλ-

ζηξαηεγηθήο ηφζν ζε 

αθαδεκατθά θαζήθνληα φζν θαη 

ζην παηρλίδη 
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22 273 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

8-9 «Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο» (απφ 

ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

θέληξν) 

ζε ιίζηα αλακνλήο γηα 

αμηνιφγεζε θαη απφ 

ΚΓΑΤ 

Φησρφ ιεμηιφγην, δπζθνιίεο 

ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, 

δπζθνιίεο ζηε γξαπηή έθθξαζε 

(πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε) 

Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά 

23 274 

Κνξίηζη 

η΄ 

 

7 «Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο» (απφ 

ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

θέληξν) 

 

Γπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη 

ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ 

Πξνβιήκαηα θαη ζηα 

καζεκαηηθά 

24 275 

Κνξίηζη  

η΄ 

 

8-9 «Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο» (απφ 

ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

θέληξν) 

 

Γπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, 

ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη 

ζηα Μαζεκαηηθά 

25 276 

Αγφξη  

η΄ 

 

8-9 «Γπζιεμία» (απφ 

ΚΓΑΤ) 

Παιαηφηεξε δηάγλσζε 

απφ ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

θέληξν: Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

Γπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, 

πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε θαη 

θησρφ ιεμηιφγην. 

Γπζθνιίεο θαη ζηα Μαζεκαηηθά  

26 277  

Αγφξη  

η΄ 

 

9 «Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο» (απφ 

ηαηξνπαηδαγσγηθφ) 

Γηάζπαζε πξνζνρήο 

Γπζθνιίεο θπξίσο ζηα 

Μαζεκαηηθά θαη ζηελ 

νξζνγξαθία 

27 278 

αγφξη 

Δ΄ 

 

 «Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» 

Πξνβιήκαηα ζην ιφγν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ έθθξαζε 

(πξνθνξηθή θαη γξαπηή). Φησρφ 

ιεμηιφγην. Γελ έρεη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηελ 

θαηαλφεζε θαηά ηελ αλάγλσζε. 

Ήπηεο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά 

28 279 

αγφξη  

Δ΄ 

 

 «Γπζιεμία» Πνιχ ρακειή ηαρχηεηα 

αλάγλσζεο (αξγεί ζηελ  

απνθσδηθνπνίεζε) θαη 

πξνβιήκαηα ζηε γξαπηή 

έθθξαζε (ζηελ νξζνγξαθία). 

Πνιχ θαιή θαηαλφεζε. Γελ 

εκθαλίδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε. 

Έληνλεο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά. 

29 280  

Αγφξη  

η΄ 

 

 «Γεληθεπκέλεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο» 

(ΚΓΑΤ) 

Έληνλεο δπζθνιίεο ζε γιψζζα 

θαη καζεκαηηθά 

Πνιχ θαιή απνθσδηθνπνίεζε 

ζηελ αλάγλσζε 



 

81 

 

30 281 

Αγφξη  

η΄  

 

 «Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο»  

Γπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε 

(ζπιιαβίδεη) θαη ζηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Ο 

γξαπηφο ηνπ ιφγνο δελ έρεη 

δνκή (π.ρ. ζεκεία ζηίμεο). 

Πξνβιήκαηα θαη ζηα 

Μαζεκαηηθά. 

πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

31 282 

Αγφξη  

η΄ 

 

 «Γεληθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο» 

Γπζθνιίεο ζηε Γιψζζα θαη ζηα 

Μαζεκαηηθά. 

Πξνβιήκαηα ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ζηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ. 

32 283  

Αγφξη  

Δ΄ 

 

8 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

(ρσξίο δηάγλσζε)  

Φνηηά ζην ΣΔ 4 ρξφληα 

(απφ Β΄Γεκ) 

Έληνλεο δπζθνιίεο ζηε Γιψζζα 

θαη ζηα Μαζεκαηηθά. Μεγάιε 

δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε 

(απνθσδηθνπνίεζε, θαηαλφεζε 

θαη απφδνζε θεηκέλνπ), π.ρ, δελ 

αλαγλσξίδεη ζσζηά απιέο ιέμεηο 

κε δίςεθα θσλήεληα. 

Πξνβιήκαηα θαη ζηηο 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

33 284 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

8 «Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο» (ΗΚΑ) 

Φνηηά ζην ΣΔ 4 ρξφληα 

(απφ Β΄Γεκ) 

Έληνλεο δπζθνιίεο ζε Γιψζζα 

θαη Μαζεκαηηθά. Μέρξη 

πξφζθαηα αληηκεηψπηδε 

δπζθνιίεο αθφκε θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θζφγγσλ. 

 

34 285 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

7 «Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο» (ΚΓΑΤ) 

Πην ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε 

Γιψζζα (ζηελ παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

θαη ζηελ αλάγλσζε). Γπζθνιίεο 

θαη ζηα καζεκαηηθά.  

35 286 

Αγφξη  

Δ΄ 

 

7 «Μαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» (ΚΓΑΤ) 

Γπζθνιίεο ζε Γιψζζα θαη 

Μαζεκαηηθά 

Έρεη θάλεη αξθεηή πξφνδν 

36 287 

Αγφξη  

η΄ 

 

7 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(Υσξίο δηάγλσζε) 

Φνηηά ζην ΣΔ απφ Β ή Γ 

Γεκνηηθνχ 

Παξαπέκθζεθε γηα 

αμηνιφγεζε 

Πνιχ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε 

Γιψζζα, ζρεηηθά θαιχηεξνο ζηα 

Μαζεκαηηθά. Μαζαίλεη 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο γεληθεχεη.  

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(αληηδξαζηηθή θαη αζηαζήο 

ζπκπεξηθνξά)  

 

 

 


