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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε την διερεύνηση των ψυχολογικών δυσκολιών και 

των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε μητέρες παιδιών με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με μητέρες παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης. Η έρευνα αυτή δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς την συμβολή 

ορισμένων ανθρώπων, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα τις μητέρες που προσφέρθηκαν να συμπληρώσουν 

τα ερωτηματολόγια που διατέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Η 

συμμετοχή τους ήταν σημαντική, καθώς μου προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες 

σχετικά με τα βιώματά τους από την ανατροφή των παιδιών τους, είτε αυτά ήταν 

παιδιά τυπικής εκπαίδευσης είτε ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Επιπλέον, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους των Κέντρων (ΚΕΔΔΥ, Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του ΙΚΑ) που συνέβαλαν καθοριστικά στην 

ομαλή διεκπεραίωση της έρευνας. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

τον καθηγητή μου κύριο Σίμο Γρηγόρη, ο οποίος μου προσέφερε πολύτιμη 

βοήθεια και καθοδήγηση καθ’ όλη της διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής 

μου εργασίας. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δύο επόπτες 

καθηγητές μου, κυρία Πλατσίδου Μαρία και κύριο Γουδήρα Δημήτριο, των 

οποίων η συμβολή ήταν καθοριστική με τις καίριες παρατηρήσεις και τις 

συμβουλές τους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους 

φίλους μου που μοιράστηκαν μαζί μου την αγωνία και το άγχος μου, τα οποία 

απέρρεαν από το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποίησα μια 

ποσοτική έρευνα στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από την ανασκόπηση της διεθνούς  βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι μητέρες παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες είναι επιρρεπείς σε συναισθηματικές και ψυχολογικές 

διαταραχές (Abasiubong, F., Obembe, A., Ekpo, M., 2006) ή αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους ως συνεχώς απασχολημένες (Turnbull, A., Ruef, M., 1996).  Άλλες 

έρευνες αναφέρουν ότι οι γονείς παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα άγχους (Karande, S., et al., 2009). Πολλοί μελετητές 

έχουν δείξει την αγωνία (distress) που βιώνουν οι μητέρες παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες καθώς και ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βιώσουν περισσότερο 

στρες και άγχος (Antshel, K. M., Joseph, G. R., 2006; Lardieri, L. A., Blacher, J., 

Swanson, H. L., 2000) απ’ ότι μητέρες παιδιών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 

Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν ακόμα ότι η ψυχική υγεία των γονέων επηρεάζει 

άμεσα την ποιότητα της ανατροφής των παιδιών και μέσω αυτής, την ανάπτυξη του 

παιδιού (Belsky, 1984; Belsky & Barends, 2002; Parke, 2004 αναφορά στο Al- 

Yagon, M., 2007). Για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις που τους 

προκαλούν στρες, οι άνθρωποι υιοθετούν συμπεριφορές οι οποίες περιγράφονται ως 

στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (ΣΑΑΚ) (Καραδήμας, 1998) 

και στοχεύουν είτε στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών συνθηκών είτε στη 

θωράκιση του ατόμου για να προσαρμοστεί στις συνθήκες και να υπομείνει αρνητικές 

καταστάσεις και γεγονότα. Δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια έρευνα σε ελληνικό 

πληθυσμό, η οποία να διερευνά την ψυχοπαθολογία και τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων μεταξύ των μητέρων παιδιών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες σε σύγκριση με τις μητέρες παιδιών  Τυπικής Ανάπτυξης.  

Σκοπός έρευνας. Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό την διερεύνηση των ψυχολογικών 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες όπως 

μετριέται από το ερωτηματολόγιο ΕΓΥ-28  καθώς και η διερεύνηση των Στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι μητέρες αυτές για να αντιμετωπίσουν αγχογόνες καταστάσεις 

που σχετίζονται με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες του παιδιού τους, όπως 

μετριέται από το ερωτηματολόγιο ΣΑΑΚ σε σύγκριση με τις μητέρες παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης.  
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Μεθοδολογία. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 91 μητέρες παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες και 104 μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Οι μητέρες 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο με δημογραφικά στοιχεία, το Ερωτηματολόγιο 

Γενικής Υγείας -28 (ΕΓΥ-28) και το ερωτηματολόγιο μέτρησης «Στρατηγικών  

Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων» (ΣΑΑΚ) . 

Αποτελέσματα: Η ψυχική υγεία των μητέρων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες δεν 

διέφερε από την ψυχική υγεία των μητέρων παιδιών Τ.Α. Οι μητέρες των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες δεν διέφεραν στη συχνότητα με την οποία κατέφευγαν στους 

ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών. Συζητούνται τα παραπάνω ευρήματα. 
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1.1. Εισαγωγή 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν τομέα μελέτης και έρευνας των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αφορά μια ομάδα ατόμων τα οποία, ενώ δεν 

παρουσιάζουν εμφανείς νοητικές διαταραχές, ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άλλα 

προβλήματα στην ανάπτυξη, εντούτοις δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από την 

τυπική διδασκαλία, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται σε μαθησιακά και γνωστικά 

επιτεύγματα και να οδηγούνται σε σχολική υποεπίδοση ή και αποτυχία (Τζουριάδου 

Μ., 1995). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες συνιστούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διεθνή και ελληνική, το 

50% των μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, έχουν 

διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών. Μάλιστα, το 80% από αυτές αφορούν δυσκολίες 

στην ανάγνωση (Παντελιάδου, Σ., Μπότσας, Γ. 2007). Επιστήμονες από 

διαφορετικούς τομείς όπως ιατρική, ψυχολογία, παιδαγωγική, ασχολήθηκαν με την 

μελέτη των Μαθησιακών Δυσκολιών και χρησιμοποίησαν διαφορετικούς όρους για 

να τις περιγράψουν με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε μια ποικιλία ορισμών. 

 

1.2. Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών  

Ο όρος “Μαθησιακές Δυσκολίες” δεν μπορεί να οριστεί εύκολα έτσι ώστε να 

καλύπτει το σύνολο των σχετικών περιπτώσεων. Εξάλλου, δεν υπάρχει ομοφωνία 

μεταξύ των ειδικών ως προς τον όρο που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί 

συνολικά το φάσμα των σχετικών με τη μάθηση προβλημάτων (Κασσωτάκη- 

Μαριδάκη, Α., 2009). Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες (Learning Disabilities) εισήχθη 

στην Αμερική το 1963 από τον ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό Samuel Kirk, σε ένα 

συνέδριο γονέων με παιδιά που είχαν προβλήματα μάθησης και επαγγελματιών του 

χώρου της ειδικής αγωγής. O Kirk, προτάσσοντας την παιδαγωγική διάσταση του 

όρου, ξεκαθάρισε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε μια εδική κατηγορία 

ατόμων και δεν οφείλονται σε αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες. Ο ορισμός 

που χρησιμοποίησε το National Joint Committee on Learning Disabilities το 1994, 

αποτελεί έναν από τους πιο αποδεκτούς ορισμούς των μαθησιακών δυσκολιών. 

Χαρακτηριστικά ο ορισμός αυτός αναφέρει: 
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«(Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μια 

ετερογενή ομάδα διαταραχών, που εκδηλώνονται μέσω σημαντικών δυσκολιών στην 

απόκτηση και χρήση του προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, της ανάγνωσης, της 

γραφής, της λογικής σκέψης ή των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι 

εγγενείς, θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος 

και μπορούν να εμφανιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Προβλήματα στην αυτό- 

ρυθμιζόμενη συμπεριφορά, στην αντίληψη των κοινωνικών φαινομένων και στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 

αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακή Δυσκολία. Αν και οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα με άλλες συνθήκες ανεπάρκειας (π.χ. 

αισθητηριακές βλάβες, νοητική υστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με 

εξωτερικές επιδράσεις (όπως πολιτιστικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη 

διδασκαλία), δεν είναι αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (NJCLD, 

1994).  

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης του επιστημονικού χώρου των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, όπως αυτός οριοθετήθηκε από τον Kirk το 1962 και μέχρι 

σήμερα, αναπτύχθηκαν πολλοί ορισμοί σε μια προσπάθεια ανάδειξης της φύσης των 

Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι αναζητήσεις των επιστημόνων, ερευνητικές και 

θεωρητικές, έχουν οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό ορισμών, οι οποίοι βρίσκονται σε 

συνεχή κριτική ανάλυση και προσαρμογή (Ysseldyke, J. E. 2005).   Όλοι οι ορισμοί 

που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες φαίνεται να έχουν τα 

εξής κοινά στοιχεία μεταξύ τους (Δράκος, Γ.Δ. 1998): 

 Ο όρος αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα ατόμων.  

 Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες υστερούν 

σημαντικά από το μέσο όρο της τάξης τους και ο μαθητής δεν μπορεί να 

επωφεληθεί από το «κανονικό» εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου.  

 Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων είναι ανομοιογενής στο άτομο.  

 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής χαρακτηρίζουν όλο το φάσμα της 

ζωής του και όχι μόνο τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις.  
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 Η διάγνωση πρέπει να αποκλείει άλλου τύπου δυσκολίες ή δυσλειτουργίες ως 

πρωταρχικές αιτίες, αλλά δεν αποκλείει την ταυτόχρονη εμφάνιση και άλλων 

δυσλειτουργιών ή διαταραχών.  

 Τα κριτήρια θα πρέπει να αναφέρονται στο παιδαγωγικό μοντέλο 

παρέμβασης. 

 Όλοι οι ορισμοί έχουν ως κοινό τους στοιχείο τα κριτήρια αποκλεισμού. 

Δηλαδή λόγω έλλειψης της κατάλληλης επιστημονικής γνώσης, αποκλείουμε 

όλες τις αιτίες που γνωρίζουμε ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΜΔ και 

αν αυτές οι αιτίες δεν τις εξηγούν, τότε και λαμβάνοντας υπόψη τις ψυχο - 

εκπαιδευτικές επιδόσεις του παιδιού σε σχέση με τις αναμενόμενες για την 

τάξη και την ηλικία του, βγαίνει η διάγνωση των ΜΔ. 

 

1.2.1. Διαχωρισμός Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών και Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών 

Με τον όρο “Μαθησιακές Δυσκολίες” περιγράφονται όμως συχνά και τα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά διαφόρων κατηγοριών παιδιών με ειδικές ανάγκες, όπως π.χ. των 

παιδιών με προβλήματα ακοής ή των παιδιών με κινητικά προβλήματα. Αυτό βέβαια 

που υπονοείται σε καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, λόγω των 

περιορισμών που τίθενται από την πρωτογενή ανάγκη (π.χ. κώφωση), ο μαθητής 

παρουσιάζει, εκτός των άλλων, και «χαμηλή επίδοση» ή «σχολική αποτυχία» 

(Αγαλιώτης, Ι. 2004). Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για Γενικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μια 

ομπρέλα μαθησιακών προβλημάτων, που καλύπτει δύο ιδιαίτερες ομάδες παιδιών: 

 Εκείνα που χαρακτηρίζονται από Γενική Μαθησιακή Δυσκολία και  

 Εκείνα που χαρακτηρίζονται από Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι ομάδες αυτές παιδιών εμφανίζουν διαφορετική συμπτωματολογία και πρέπει να 

πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να οδηγηθούμε στα αίτια που τις 

προκαλούν.  Οι Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται στις δυσκολίες που 

εμφανίζει ένα παιδί στην πρόκτηση και χρήση σχολικών δεξιοτήτων που σχετίζονται 

άμεσα και έμμεσα με την αποκωδικοποίηση και κατανόηση του προφορικού και 
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γραπτού λόγου και περιγράφει γενικά τις δυσκολίες του παιδιού στη σχολική 

μαθησιακή διαδικασία. Είναι ευρύτερος του όρου Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και 

χρησιμοποιείται πολλές φορές καταχρηστικά (Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ., 

Μπίμπου, Α. 2006). Η αιτιολογία της Γενικής Μαθησιακής Δυσκολίας είναι συνήθως 

νευρολογική, ευφυΐας, κοινωνικοοικονομικών, εκπαιδευτικών και ψυχολογικών 

παραγόντων. Η έκτασή της εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τον αριθμό των 

αρνητικών παραγόντων που εμπλέκονται. Σε αυτή την περίπτωση, η μαθησιακή 

δυσκολία είναι δευτερογενές πρόβλημα και οι μαθητές υστερούν σε όλα τα 

μαθήματα, γραπτά και προφορικά. Τα παιδιά με Γενική Μαθησιακή Δυσκολία έχουν 

μειωμένη ικανότητα να επικοινωνήσουν, να κατανοήσουν καθώς επίσης δυσκολίες 

στην έκφραση.  

Αντίθετα, οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, ως συγκεκριμένος όρος αναφέρεται σε 

μια κατηγορία διαταραχών (που πιθανότατα να έχουν νευροβιολογική βάση), οι 

οποίες προκαλούν δυσκολία πρόσκτησης ενός ή περισσοτέρων μαθησιακών τομέων 

που σχετίζονται με την επεξεργασία του λόγου στη γλώσσα και τα μαθηματικά (π.χ. 

στην ανάγνωση, την κατανόηση του γραπτού λόγου, τη δυσκολία στην αριθμητική 

κ.λ.π.) (Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ., Μπίμπου, Α. 2006). Τα άτομα με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ δεν παρουσιάζουν εμφανείς νοητικές διαταραχές, 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα στην ανάπτυξη, δεν είναι σε θέση 

να επωφεληθούν από την τυπική διδασκαλία, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται σε 

μαθησιακά και γνωστικά επιτεύγματα και να οδηγούνται σε σχολική υποεπίδοση ή 

και αποτυχία (Τζουριάδου, Μ., 1995). Συχνά μέσω μιας αυθαίρετης γενίκευσης οι 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ταυτίζονται με τον όρο «Δυσλεξία» Η Δυσλεξία 

όμως αναφέρεται σε μια μόνο συγκεκριμένη κατηγορία Ειδικών Μαθησιακών 

Δυσκολιών, αυτήν της δυσκολίας στην εκμάθηση της αναγνωστικής διαδικασίας και 

της ορθογραφημένης γραφής (Αλεξόπουλος, Χ. 2005).  

Στις Η.Π.Α., σύμφωνα με νόμο του 2004, παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες 

θεωρούνται εκείνα που εμφανίζουν «διαταραχές σε μια ή περισσότερες βασικές 

ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, 

προφορικής ή γραπτής, οι οποίες διαταραχές μπορεί να εκδηλωθούν ως ανεπαρκής 

ικανότητα στην ακρόαση, τη σκέψη, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή, το 

συλλαβισμό  ή την εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών. Τέτοιου είδους διαταραχές 

περιλαμβάνουν αντιληπτική διαταραχή (perceptual disabilities), εγκεφαλική βλάβη, 
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ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία (minimal brain dysfunction), δυσλεξία, 

αναπτυξιακή αφασία (developmental aphasia). Ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει παιδιά 

με μαθησιακή δυσκολία που είναι αποτέλεσμα πρωτίστως οπτικών, ακουστικών ή 

κινητικών αναπηριών, νοητικής υστέρησης, συναισθηματικών διαταραχών ή 

περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και οικονομικών μειονεκτημάτων» (Pierangelo, R., 

Giuliani, G., 2006).  

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες συνήθως επηρεάζουν πέντε γενικούς τομείς στα 

παιδιά (U.S.A. Child Development Institute, 2005): 

 Ομιλούμενη γλώσσα: καθυστέρηση, διαταραχές και αποκλίσεις στην ακρόαση 

και στην ομιλία 

 Γραπτή γλώσσα: δυσκολίες με το διάβασμα, το γράψιμο και την ορθογραφία 

 Αριθμητική: Δυσκολίες στην εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών ή στην 

κατανόηση βασικών εννοιών 

 Αιτιολόγηση: δυσκολίες στην οργάνωση και στην ενσωμάτωση σκέψεων 

 Μνήμη: δυσκολίες στην απομνημόνευση πληροφοριών και οδηγιών 

 

1.2.2. Διάκριση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες σύμφωνα με τα κριτήρια του διαγνωστικού εγχειριδίου 

της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV-TR) κατανέμονται στις 

παρακάτω κατηγορίες (APA, 2000): 

Διαταραχή ανάγνωσης (δυσλεξία)- reading disorder  

Διαταραχή μαθηματικών- mathematics disorder 

Διαταραχή γραπτής έκφρασης- disorder of written expression  

Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς- learning disorder  

Ενώ σύμφωνα με τα κριτήρια του ICD-10 (διαγνωστικό εγχειρίδιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας) οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω 

κατηγορίες (WHO, 2010): 



14 
 

Ειδική διαταραχή ανάγνωσης (δυσλεξία)- specific reading disorder  

Ειδική διαταραχή ορθογραφίας-  specific spelling disorder 

Ειδική διαταραχή αριθμητικών ικανοτήτων- specific disorder of arithmetical skills  

Μικτή διαταραχή σχολικών ικανοτήτων- mixed disorder of scholastic skills   

 

1.2.3. Αιτιολογία Μαθησιακών Δυσκολιών 

Η έρευνα για την αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών περιστράφηκε γύρω από 

τη νευρολογική θεωρία, ενοχοποιώντας εγκεφαλικές βλάβες ελάχιστης έκτασης. Στη 

συνέχεια, εξετάσθηκαν ως αιτιακοί παράγοντες οπτικά και ακουστικά αντιληπτικο- 

κινητικά ελλείμματα, γενετικές αιτίες, αλλά και προβλήματα σε συγκεκριμένα 

εγκεφαλικά μέρη, όπως η παρεγκεφαλίδα. Ο βασικότερος αιτιακός παράγοντας που 

μέχρι στιγμής είναι ισχυρός είναι τα προβλήματα στη γλωσσική επεξεργασία 

(Παντελιάδου, Σ., Μπότσας, Γ. 2007). Το έλλειμμα στη φωνολογική επίγνωση, τη 

γνώση και τη χρήση των φωνημάτων της γλώσσας, θεωρούνται ο σημαντικότερος 

προβλεπτικός παράγοντας, του κυριότερου τύπου Μαθησιακών Δυσκολιών, των 

αναγνωστικών δυσκολιών. Η ελλειμματική φωνολογική επίγνωση οδηγεί σε 

δυσκολίες αποθήκευσης ή /και ανάκλησης και επεξεργασίας των λέξεων ως 

ενοποιημένων συνόλων και διακριτών ορθογραφικών αναπαραστάσεων. Υπάρχει 

δυσκολία να δημιουργηθούν σύνδεσμοι γραπτής και προφορικής αναπαράστασης της 

λέξης και επομένως έλλειψη άνεσης και ευχέρειας αποκωδικοποίησης (Παντελιάδου, 

Σ., Μπότσας, Γ. 2007). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες, (είτε ως πρόβλημα είτε ως 

διαταραχή και δυσλειτουργία) ανάγονται σε «πολυπαραγοντική αιτιολογία» και 

μπορούν να κατανοηθούν περισσότερο περιγραφικά και αναλυτικά και λιγότερο 

αιτιοκρατικά (Αλεξόπουλος, Χ. 2005).  Επιπλέον, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι 

οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς και θεωρείται ότι οφείλονται σε 

δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (NJCLD, 1994). 
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1.2.4. Συχνότητα εμφάνισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να εμφανίσουν όλα τα άτομα 

ανεξάρτητα από το φύλο τους, τη φυλή τους, την κοινωνική ή την γεωγραφική τους 

προέλευση, την οικονομική τους κατάσταση, το πολιτισμικό τους υπόβαθρο ή την 

γλώσσα την οποία μιλούν ή γράφουν. Οι μαθησιακές δυσκολίες ακολουθούν το 

άτομο και στην ενήλικη ζωή του και μπορεί να το επηρεάζουν όχι μόνο  ως προς τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις του αλλά και σε άλλους τομείς όπως εργασία, οικογένεια και 

διαπροσωπικές σχέσεις (Morris, A. M., Schraufnagel, C. D., Chudnow, R. S., 

Weinberg, W., A. 2009).  

Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές το πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών 

απασχολεί σήμερα ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, αφού ο όρος αυτός αποτελεί 

ουσιαστικά μια ομπρέλα η οποία καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων που 

σχετίζονται με τη μάθηση στο σχολείο. Τα μισά από τα παιδιά που είναι δέκτες 

υπηρεσιών ειδικής αγωγής στις Η.Π.Α, είναι παιδιά με Ε.Μ.Δ. (President’s 

Commission on Excellence in Special Education, 2002). Στον ελλαδικό χώρο, στα 

μισά περίπου από τα παιδιά που παραπέμπονται για διάγνωση σε Ιατροπαιδαγωγικά 

Κέντρα, η αιτία παραπομπής είναι οι Ε.Μ.Δ. (Κάκουρος, Ε., Μπαλούρδος, Δ., 

Ρεκούτης, Π. 1995). Συνολικά, φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση υπεροχής των αγοριών 

στην εκδήλωση των Ε.Μ.Δ.  Έρευνα που πραγματοποίησε  το Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την περίοδο 2003-2004 σε όλες τις Σχολικές Μονάδες 

Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και είχε σαν στόχο την χαρτογράφηση της Ειδικής Αγωγής 

στην Ελλάδα, έδειξε μεταξύ των άλλων ότι το 56,2% των μαθητών ΣΜΕΑ ανήκει 

στην κατηγορία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου, Σ. 2004). 

Στην ίδια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια εμφανίζουν πιο συχνά μαθησιακές 

δυσκολίες σε σχέση με τα κορίτσια. Αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Ως προς την συχνότητα εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών, οι 

περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν με την άποψη ότι ποσοστό 30% 

(συμπεριλαμβανομένων αιτιών ψυχοσυναισθηματικού, πολιτισμικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα) περίπου του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει 

προβλήματα μάθησης (Adelman, H.S., Taylor, L., 1993 στο Κασσωτάκη- Μαριδάκη, 

Α. 2009).  
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Η συχνότητα εμφάνισης της δυσλεξίας, της πιο αντιπροσωπευτικής κατηγορίας των  

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών,  ποικίλλει από χώρα σε χώρα και από ερευνητή σε 

ερευνητή εξαιτίας της διαφωνίας που εκφράζεται σχετικά με τον ορισμό της 

δυσλεξίας και κατά συνέπεια και με τη διάγνωσή της. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ερμηνεία 

των ποσοστών που αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης της δυσλεξίας αμφισβητείται. 

Έτσι, υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν ότι τα δυσλεκτικά παιδιά στην πλειονότητά 

τους είναι αγόρια σε αναλογία 3-10:1 (Goldberg, H. L., Schiffman, G. B. 1972, 

Rutter, Μ. et al., 2004), ενώ άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι η αναλογία αγοριών και 

κοριτσιών με δυσλεξία είναι 1:1 (Wadsworth, S. J., Defries, J. C., Stevenson, J., 

Gilger, J. W., Pennington, B. F. 1992 αναφορά στο Τσοβίλη, Δ. Θ. 2003).   

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, την Ειδική 

Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και τα πιστοποιημένα από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) 

άλλων Υπουργείων. 

 

1.2.5. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες και το περιβάλλον του ατόμου που τις 

εμφανίζει 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν ένα πρόβλημα που αφορά όχι μόνο το ίδιο το 

άτομο που τις εμφανίζει αλλά την οικογένεια και την κοινωνική δομή στην οποία 

ανήκει. Εκτός από τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, επηρεάζουν τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες και τη συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά με Ε.Μ.Δ. 

εμφανίζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, περισσότερο άγχος και λιγότερη αποδοχή 

από τους συνομηλίκους. 

Στις δυτικές κυρίως κοινωνίες, η μόρφωση έχει καθιερωθεί ως μια βασική κοινωνική 

αξία, στην οποία οι Μαθησιακές Δυσκολίες και η σχολική αποτυχία που πιθανόν να 

τις συνοδεύουν, αποτελούν εμπόδιο ή αλλιώς κοινωνικό πρόβλημα. Οι προσδοκίες 

που έχει η οικογένεια, το ευρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον και το σχολείο 

από το παιδί καθώς και οι συνθήκες ζωής και αγωγής που εκείνο μεγαλώνει, 

επηρεάζουν σημαντικά, εκτός από τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική 
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ανάπτυξη, και την αυτοεικόνα, την ικανότητα μάθησης και τις δεξιότητες 

γραμματισμού του μαθητή (Σπαντιδάκης Ι., 2009).   

Τα περιβάλλοντα αυτά βέβαια δεν λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα το ένα από 

το άλλο. Πολλές φορές τα προβλήματα του ενός περιβάλλοντος δημιουργούν 

προβλήματα και στα άλλα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα προβλήματα της οικογένειας 

επηρεάζουν το μαθητή. Έτσι, διάφορα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ του μαθητή 

και των γονέων του και γενικότερα οικογενειακά προβλήματα συνήθως επηρεάζουν 

αρνητικά τις επιδόσεις του μαθητή στο σχολείο (Καλαντζή- Αζίζι, 1994). Από την 

άλλη, τα προβλήματα μάθησης επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των 

οικογενειακών σχέσεων (Gallagher, Ν. 1995). Οι γονείς ερμηνεύουν το μαθησιακό 

πρόβλημα ως έλλειψη διάθεσης για εργασία και ως εκδήλωση τεμπελιάς εκ μέρους 

του παιδιού και συχνά η συμπεριφορά τους απέναντί του δεν είναι καθόλου 

ενθαρρυντική. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν ο μαθητής παρουσιάζει μαθησιακά  

προβλήματα τα οποία δεν συνδέονται με νοητική υστέρηση ή άλλης μορφής 

αναπηρία, οι γονείς του δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις δυσκολίες του και έχουν 

την τάση να τον τιμωρούν, να τον επιπλήττουν, να τον απειλούν ή να τον αμείβουν με 

την ελπίδα ότι θα βελτιωθεί. 

Οι ανάγκες της οικογένειας και των γονέων, δεν είναι πάντα οι ίδιες, αλλά 

διαμορφώνονται ανάλογα με τη φάση εξέλιξης της οικογένειας, καθώς και σε σχέση 

με τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης Μαθησιακών Δυσκολιών στο παιδί τους. Όταν οι 

γονείς αποδέχονται το παιδί τους που έχει Μαθησιακές Δυσκολίες εστιάζουν στα 

θετικά σημεία και στην πρόοδο και δεν ασχολούνται με τις αποτυχίες. Σε αντίθετη 

περίπτωση, προβάλλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις που εμποδίζουν τη μέγιστη 

ανάπτυξη του παιδιού ή το υπερπροστατεύουν μειώνοντας υπερβολικά τις απαιτήσεις 

τους λέγοντας υπερβολικά θετικά σχόλια. Αν και οι γονείς περνούν από 

συγκεκριμένα στάδια όταν ανακαλύπτουν το πρόβλημα του παιδιού τους, το πέρασμα 

από τα στάδια δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Σύμφωνα με την συστημική 

θεώρηση, κάθε οικογένεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, αλληλεπιδράσεις, 

λειτουργίες και σημείο εξέλιξης και άρα είναι μοναδική (Παντελιάδου, Σ., Μπότσας, 

Γ. 2007). Τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της 

οικογένειας των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες όσον αφορά την κατανόηση του 

προβλήματος και την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει στο παιδί (Miedel, W. T., 

Reynolds, A. J. 1999).   
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1.2.6. Συννοσηρότητα Μαθησιακών Δυσκολιών και Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ)  

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) συσχετίζεται 

αρκετά συχνά με τις μαθησιακές δυσκολίες. Η ΔΕΠΥ είναι μια αναπτυξιακή 

διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερκινητικότητα, διατήρηση της προσοχής 

για μικρή χρονική διάρκεια και παρορμητικότητα (ΑΡΑ, 2000).  Πάνω από το 80% 

των παιδιών με ΔΕΠΥ και το 60% των παιδιών με διαταραχές της ανάγνωσης 

πληρούν τα κριτήρια για τουλάχιστον μια επιπλέον διάγνωση (Willcutt, E. G., 

Pennington, B. F. 2000). Σύμφωνα με το DSM-IV- TR (APA, 2000)  η διαταραχή της 

ανάγνωσης, που συχνά αναφέρεται και ως δυσλεξία, και η ΔΕΠΥ είναι δύο από τις 

διαταραχές με την συχνότερη διάγνωση κατά την παιδική ηλικία. Η συχνότητα με την 

οποία εμφανίζεται η κάθε μια είναι 5% στο γενικό πληθυσμό. Τα παιδιά που έχουν 

διαταραχή της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής σε συνδυασμό με ΔΕΠΥ, 

έχουν περισσότερες δυσκολίες μάθησης και προσοχής σε σύγκριση με τα παιδιά που 

έχουν μόνο μια από τις δύο διαταραχές (Mayes, S. D., Calhoun, S. L. 2007). Όσον 

αφορά το φύλο, τα στοιχεία των ερευνών σχετικά με την συνύπαρξη δυσλεξίας και 

ΔΕΠΥ, δείχνουν μια αναλογία περίπου 4 αγόρια προς 1 κορίτσι. Αυτή η διαφορά 

εξηγείται από κάποιους ερευνητές από το γεγονός ότι τα αγόρια εκδηλώνουν πιο 

συχνά υπερκινητικότητα/ παρορμητικότητα, η οποία μπορεί να είναι πιο 

αποδιοργανωτική για το περιβάλλον, από ότι η έλλειψη προσοχής, που είναι πιο 

συχνή στα κορίτσια. Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος που τα αγόρια παραπέμπονται 

πιο συχνά από ότι τα κορίτσια σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Επιπλέον, τα παιδιά με 

διαταραχή της ανάγνωσης και ΔΕΠΥ έχουν περισσότερα συνοδά προβλήματα, όπως 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα συμπεριφοράς, διαρροή από τη σχολική φοίτηση 

σε σύγκριση με τα παιδιά που έχουν μόνο διαταραχή της ανάγνωσης ή ΔΕΠΥ 

(Willcutt, E. G., Pennington, B. F. 2000). Η συννοσηρότητα της ΔΕΠΥ με την 

διαταραχή της ανάγνωσης μπορεί να είναι ένας δείκτης για έντονα γνωστικά 

ελλείμματα, για χειρότερη νευροψυχολογική κατάσταση, χειρότερες ακαδημαϊκές 

επιδόσεις και περισσότερα συμπεριφορικά προβλήματα (Germano, E., Gagliano, A. 

M. D, Curatolo, P. 2010). Η ετερογένεια των μορφών της ΔΕΠΥ και τα προβλήματα 

ορισμού των αναγνωστικών δυσκολιών δυσχεραίνουν τη μελέτη της συσχέτισης της 

δυσλεξίας με τη ΔΕΠΥ. Η διευκρίνιση της σχέσης αυτής προϋποθέτει τη 
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συστηματική διερεύνηση της εμφάνισης των επιμέρους τύπων της ΔΕΠΥ σε 

αντιπροσωπευτικά δείγματα δυσλεξικών παιδιών (Δοϊκου- Αυλίδου, Μ. 2002). 

 

1.3. Σύντομη ιστορική αναδρομή των Στρατηγικών Αντιμετώπισης 

Αγχογόνων Καταστάσεων (ΣΑΑΚ) - “Coping” 

Η μελέτη της ανταπόκρισης των ατόμων σε στρεσσογόνες καταστάσεις ή αλλιώς 

coping, ξεκινά από τις θεωρίες που ανέπτυξε ο Freud για τους μηχανισμούς άμυνας. 

Το 1926 εισήγαγε τον όρο “άμυνα” (defence) που δήλωνε τις προσπάθειες του “ego” 

εναντίον δυσάρεστων σκέψεων και συναισθημάτων. Όρισε επίσης την έννοια της 

“καταστολής” (repression) ως έναν τρόπο άμυνας. Το 1936, η Anna Freud με το 

βιβλίο της  “The Ego and the Mechanisms of Defense” (Freud, A. 1936) έθεσε τις 

βάσεις για την μετέπειτα μελέτη των μηχανισμών άμυνας. Στους δέκα μηχανισμούς 

άμυνας που είχε περιγράψει ο πατέρας της, εισήγαγε ορισμένους ακόμα, οι οποίοι 

αποτελούν στο σύνολό τους, τους  κύριους μηχανισμούς άμυνας που μελετήθηκαν 

από τους μετέπειτα ερευνητές. Από την έρευνά της, μπορούμε να πούμε ότι η Anna 

Freud διατύπωσε την άποψη πως ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί ένα περιορισμένο 

ρεπερτόριο από τους μηχανισμούς άμυνας (Waelder, 1960  αναφορά στο Zeidner, M., 

Endler, N.S., 1996). Η Anna Freud πρότεινε την σύνδεση των στυλ άμυνας (defence 

“styles”) με συγκεκριμένα ψυχολογικά προβλήματα, η οποία αν και δεν αποδείχθηκε 

εμπειρικά, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών που μελετούν τη σχέση ανάμεσα σε συγκεκριμένες ψυχιατρικές 

διαγνώσεις και στους μηχανισμούς άμυνας (Zeidner, M., Endler, N.S., 1996). 

Η έννοια του coping συνήθως συναντάται στην βιβλιογραφία σε δύο πολύ 

διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, η μια προερχόμενη από τα πειράματα με τα 

ζώα και η άλλη από την ψυχαναλυτική θεωρία του “ego”. Στο μοντέλο των 

πειραμάτων στα ζώα, το coping ορίζεται ως ενέργειες που ελέγχουν τις προκλήσεις 

του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να μειώνουν τις ενοχλήσεις που υπάρχουν σε 

ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο. Οι Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984α) 

υποστηρίζουν ότι αυτό το μοντέλο δεν εξηγεί την γνωστική- συναισθηματική 

ποικιλία της ανθρώπινης λειτουργικότητας. Στη προσέγγιση που στηρίζεται στην 

ψυχαναλυτική θεωρία του “ego”, ως coping ορίζονται οι πραγματικές και 

ευπροσάρμοστες σκέψεις και ενέργειες, οι οποίες επιλύουν το πρόβλημα και ως εκ 
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τούτου μειώνουν το στρες. Η προσέγγιση αυτή είναι εκείνη που επικράτησε 

περισσότερο ως θεωρία για το coping.  

Οι ΣΑΑΚ συγχέονται από ορισμένους με τους μηχανισμούς άμυνας του “ΕΓΩ”. 

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία “ως μηχανισμούς άμυνας του ΕΓΩ” εννοούμε 

ψυχικές λειτουργίες που έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν ορμές του ασυνείδητου και 

να τις μετατρέψουν σε άλλες μορφές ψυχικής ενέργειας, για τον λόγο ότι η εμφάνιση 

των ορμών αυτών, στην πραγματική τους μορφή, δεν επιτρέπεται από κάποιον 

εσωτερικό «λογοκριτή». Τα κίνητρα για τη μετατροπή αυτή, είναι τα δυσάρεστα 

συναισθήματα που συνδέονται με την τυχόν εμφάνιση των ορμών αυτών σε ένα 

συγκεκριμένο άτομο. Τα συναισθήματα αυτά μπορεί να είναι: άγχος, όταν το ΕΓΩ 

θεωρεί την ορμή σαν επικίνδυνη, φόβος ή αίσθημα τιμωρίας- ενοχής, όταν η ορμή 

αντιτίθεται στις ηθικές ή άλλες αξίες του ΥΠΕΡΕΓΩ, αισθήματα ντροπής ή αηδίας, 

για παρόμοιους λόγους” (Παπαγεωργίου, Ε.Γ., 2004). Ο Lazarus είχε σημειώσει την 

σύνδεση ανάμεσα στην θεωρία του για την αμυντική επαναξιολόγηση “defensive 

reappraisals” ή γνωστικές ΣΑΑΚ και στην θεωρία του Freud για τους μηχανισμούς 

άμυνας του εγώ, θέλοντας να δείξει ότι οι ΣΑΑΚ αλληλεπικαλύπτονται με τους 

μηχανισμούς άμυνας ενός ατόμου (Lazarus, R.S., Folkman, S. 1984β).       

   

Η αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων ή αλλιώς coping ορίστηκε από τους 

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984α) ως έννοια που αναφέρεται “στις προσπάθειες του 

ατόμου, γνωστικές και σε επίπεδο συμπεριφοράς, να διευθετήσει (μειώσει, 

ελαχιστοποιήσει, επιβληθεί ή αντέξει) τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις της 

αλληλεπίδρασης προσώπου περιβάλλοντος που εκτιμώνται ότι θέτουν σε δοκιμασία ή 

ξεπερνούν τις δυνατότητές του”. Δηλαδή το περιβάλλον δίνει το αρχικό ερέθισμα, 

αλλά ο καθοριστικός παράγοντας του στρες είναι το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται το 

περιβάλλον και ποιοι είναι οι τρόποι που έχει για να το αντιμετωπίσει.   

Coping mechanisms- μηχανισμοί αντιμετώπισης σύμφωνα με τον Μάνο, Ν. (1987),  

είναι ασυνείδητοι ή συνηδειτοί τρόποι αντιμετώπισης και προσαρμογής στο 

περιβαλλοντικό στρες.   

Οι Flemmings, Baum και Singer (1984, αναφορά στο Καραδήμας, Ε.Χ., 1998) 

ορίζουν τις Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων (ΣΑΑΚ) “ως τις 

γνωστικές και σε επίπεδο συμπεριφοράς προσπάθειες που χρησιμοποιούνται από ένα 



21 
 

άτομο για να μειώσουν την επίδραση του στρες”.  Ο ορισμός αυτός εστιάζει στο τι 

σκέφτεται το άτομο ή τι κάνει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και επιπλέον στις 

αλλαγές που προκύπτουν στις σκέψεις και στις πράξεις καθώς μια κατάσταση 

εκτυλίσσεται. Ο ορισμός αυτός επίσης διαχωρίζει τις στρατηγικές αντιμετώπισης 

αγχογόνων καταστάσεων από τις αυτοματοποιημένες προσαρμοστικές συμπεριφορές. 

Οι Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984β) υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να ταυτίζονται 

οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων με την  έννοια της 

προσαρμογής. Η τελευταία αναφέρεται σε κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη μείωση 

του κινδύνου ή του άγχους, ακόμα και στα απλά αντανακλαστικά. Οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων είναι προϊόντα της γνωστικής αξιολόγησης 

των συνθηκών (Καραδήμας, Ε.Χ., 1998). Το πλαίσιο στο οποίο δρα το άτομο 

θεωρείται σημαντικός παράγοντας, καθώς το coping αξιολογείται ως μια 

ανταπόκριση στις ψυχολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης 

αγχογόνας κατάστασης (Folkman , S., Lazarus, R.S., Dunkel- Schetter, C., DeLongis, 

A., Gruen, R.J. 1986). Οι Bailey, J., Barton, B., Vignola, A. (1999), σχετικά με το 

coping όπως το όρισε ο Folkman, αναφέρουν ότι το άτομο προσπαθεί να διαχειριστεί 

το στρες στις διάφορες καταστάσεις ενεργά και δημιουργικά. Επιπλέον, το μοντέλο 

περιλαμβάνει τους ενδοπροσωπικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 

που μεσολαβούν στην εκδήλωση του στρες.  

Μπορούμε να πούμε γενικά ότι ΣΑΑΚ είναι ο τρόπος αντίδρασης του ατόμου σε ό, τι  

αρνητικό ή δύσκολο του συμβαίνει με σκοπό να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Οι στρατηγικές αυτές παίζουν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο 

στο να καθορίσουν τη φύση και το βαθμό του στρεσογόνου ερεθίσματος (Vigil, M., 

2000).  

1.3.1. Τύποι ΣΑΑΚ  

Στην βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί πάνω από 400 τύποι ΣΑΑΚ, χωρίς ωστόσο οι 

επιστήμονες να έχουν συμφωνήσει σε μια ευρεία ταξινόμηση αυτών των τύπων. 

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να  ομαδοποιήσουν τις ΣΑΑΚ όμως 

προκύπτουν δυσκολίες καθώς μια ΣΑΑΚ μπορεί να ταιριάζει σε διαφορετικές 

ομάδες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η αναζήτηση συναισθηματικής υποστήριξης, η 

οποία αποτελεί engagement, emotion- focused και accommodative coping (Carver, 

C.S., Connor- Smith, J., 2010). Οι Weiten, W., Lloyd, M.A. (2008, αναφορά στο 
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Wikipedia.org) κάνουν μια προσπάθεια να κατηγοριοποιήσουν τις ΣΑΑΚ σε τρεις 

γενικές κατηγορίες: 

 τροποποίηση του τρόπου σκέψης (appraisal- focused)  

 εστίαση στο πρόβλημα (problem- focused) 

 εστίαση στο συναίσθημα (emotion- focused) 

Στην πρώτη κατηγορία τα άτομα τροποποιούν τον τρόπο που σκέφτονται, όπως π.χ. 

με το να κρατούν τον εαυτό τους σε απόσταση από το πρόβλημα. Ο τρόπος σκέψης 

μπορεί να τροποποιηθεί ακόμα μεταβάλλοντας τους στόχους και τις αξίες. Τα άτομα 

που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία, σύμφωνα με τους Weiten, W., Lloyd, M.A. 

(2008), προσπαθούν να έρθουν αντιμέτωποι με την αιτία του προβλήματος, 

ψάχνοντας να βρουν πληροφορίες σχετικές με το πρόβλημά τους και προσπαθούν να 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες προκειμένου να διαχειριστούν το πρόβλημα. Με λίγα 

λόγια, μπορούμε να πούμε ότι οι ΣΑΑΚ εστιασμένες στο πρόβλημα στοχεύουν στην 

τροποποίηση ή στην εξαφάνιση της πηγής του στρες. Οι ΣΑΑΚ εστιασμένες στο 

συναίσθημα χρησιμοποιούν συστηματικά τεχνικές χαλάρωσης,, απελευθερώνουν τα 

συναισθήματα, τα οποία εάν τα συγκρατήσει το άτομο του δημιουργούν δυσφορία. 

Διαχειρίζονται επιπλέον τα  εχθρικά συναισθήματα. Οι ΣΑΑΚ μπορούμε να πούμε 

εδώ ότι προσανατολίζονται στην διαχείριση των συναισθημάτων που συνοδεύουν το 

στρες.   

Οι Folkman, S., Lazarus, R.S. (1980) διέκριναν σχηματικά τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε δύο ομάδες: σε εκείνες που είναι 

εστιασμένες στο συναίσθημα και εκείνες που είναι εστιασμένες στο πρόβλημα. Τις 

ΣΑΑΚ εστιασμένες στο συναίσθημα τις διέκριναν επίσης σε έξι είδη:  

 αποποίηση (disclaiming) 

 διαφυγή- αποφυγή (escape- avoidance) 

 αποδοχή ευθύνης ή ενοχής (accepting responsibility or blame) 

 εξάσκηση αυτοελέγχου (exercising self- control) 

 αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης (seeking social support) 
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 θετική επαναξιολόγηση (positive reappraisal) 

 και  σε δύο τις  ΣΑΑΚ εστιασμένες στο πρόβλημα: 

 η λήψη δράσης από κάποιον για να ξεφορτωθεί ένα πρόβλημα  

 η καταγραφή μιας λίστας με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για την 

επίλυση του προβλήματος.  

Οι πρώτες αναφέρονται σε προσπάθειες που στοχεύουν στην ρύθμιση του 

παραγόμενου, εξαιτίας του προβλήματος, συναισθήματος. Οι δεύτερες αναφέρονται 

σε προσπάθειες κατευθυνόμενες προς την επίλυση του αγχογόνου προβλήματος, είτε 

αλλάζοντας την συμπεριφορά  είτε αλλάζοντας τις συνθήκες του περιβάλλοντος 

(Bailey, J., et al. 1999). Οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων 

χρησιμοποιούν και τις δύο ομάδες συγχρόνως, παρ’ όλο που δεν είναι απαραιτήτως 

συμπληρωματικές (Beresford, B.A. 1994). Έρευνες που πραγματοποίησαν οι 

Folkman, S., Lazarus, R.S. (1980), Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984α, β) έδειξαν ότι 

τα άτομα χρησιμοποιούν συγχρόνως και τα δύο είδη ΣΑΑΚ, ανεξάρτητα από το είδος 

του προβλήματος που αντιμετωπίζει κάθε φορά. Ο Καραδήμας, Ε.Χ. (1998) 

σημειώνει ότι στρατηγικές εστιασμένες στη ρύθμιση του συναισθήματος (όπως, π.χ., 

η λήψη ηρεμιστικών) μπορούν να προάγουν την επίλυση ενός προβλήματος 

δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ηρεμίας που απαιτούνται. 

Οι Carver, C.S., Connor- Smith, J. (2010) παρουσιάζουν μια άλλη μορφή 

ομαδοποίησης των ΣΑΑΚ: 

 Εστίαση στο πρόβλημα  έναντι του συναισθήματος (problem versus emotion 

focus), τα οποία λειτουργούν περισσότερο συμπληρωματικά παρά σαν δυο 

ξεχωριστές κατηγορίες.  

  Ενασχόληση έναντι αποχής (engagement versus disengagement). Οι πρώτες   

ΣΑΑΚ στοχεύουν στην αντιμετώπιση του στρεσσογόνου παράγοντα  ή των 

συναισθημάτων που προκύπτουν από ένα πρόβλημα.. Οι δεύτερες 

προσπαθούν να αποφύγουν την αντιμετώπιση του στρεσσογόνου παράγοντα 

ή του παραγόμενου συναισθήματος.   
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 Στρατηγικές προσαρμογής (Accommodative coping and meaning- focused 

coping). Οι ΣΑΑΚ στοχεύουν στην προσαρμογή ή στη ρύθμιση των 

αποτελεσμάτων του στρεσσογόνου παράγοντα.  

 Στρατηγικές πρόληψης (proactive coping). Είναι ΣΑΑΚ που περιλαμβάνουν 

την συγκέντρωση πηγών, οι οποίες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στην 

περίπτωση εμφάνισης μια απειλής.   

 

1.3.2. Διαφορές των δύο φύλων στη χρήση των ΣΑΑΚ  

Το πώς αντιδρούν οι άντρες και οι γυναίκες σε στρεσσογόνες καταστάσεις συχνά 

διαφοροποιείται. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι άντρες 

αγχώνονται κυρίως  για θέματα που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά τους, ενώ 

οι γυναίκες αναπτύσσουν στρες σε θέματα που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές 

σχέσεις (Washburn- Ormachea, J.M., Hillman, S.B., Sawilowsky S.S. 2004). Άλλες 

έρευνες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν διαφορές στις πηγές άγχους στα δύο φύλα, όσον 

αφορά όμως τους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους σε παρόμοιες καταστάσεις, 

βρήκαν μικρές διαφορές μεταξύ των γυναικών και των ανδρών (Brougham, R.R., 

Zail, C.M., Mendoza, C.M., Miller, J.R. 2009). Οι διαφορές που παρατηρούνται 

γενικά θα λέγαμε ότι εντοπίζονται στον τρόπο που επιλέγουν τα δύο φύλα να 

διαχειριστούν αγχογόνες καταστάσεις. Οι γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν 

περισσότερο ΣΑΑΚ εστιασμένες στο συναίσθημα  ενώ οι άντρες περισσότερο ΣΑΑΚ 

εστιασμένες στο πρόβλημα όπως αναφέρονται σε ευρήματα διαφόρων ερευνών: 

Billings, A. G., Moos, R. H. (1981); Pearlin, L. I., Schooler, C. (1978); Folkman, S., 

Lazarus, R.S. (1980); Ptacek, J. T., Smith, R. E., Zanas, J. (1992); Endler, N. S., 

Parker, L. D. A. (1990); Matud, M. P. (2004).  Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή τα 

κοινωνικά πρότυπα απαιτούν οι άντρες να είναι ανεξάρτητοι και οι γυναίκες να είναι 

πιο συγκαταβατικές. Υπάρχει βέβαια και η άποψη που υποστηρίζει ότι γενετικοί 

παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τις επιλογές των δύο φύλων σε στρατηγικές 

αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (Washburn- Ormachea, J.M. et al., 2004).  
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1.3.3. Χρησιμότητα της μελέτης των ΣΑΑΚ 

Είναι πολύ σημαντική η μελέτη των στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων 

καταστάσεων που χρησιμοποιούν τα άτομα, καθώς μέσα από την μελέτη τους 

μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα την ευρύτερη ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο 

Lazarus είχε συνδέσει από το 1966 τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες 

αντιμετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων με την υγεία.  Οι στρατηγικές αυτές 

αποτελούν ουσιαστικά όχι μόνο τρόπο αντίδρασης στις δυσκολίες του περιβάλλοντος 

(Lazarus, R.S., Folkman, S. 1984α, β), αλλά διαμορφώνουν αυτό το περιβάλλον μέσα 

από την άσκηση (ή μη) συγκεκριμένων ενεργειών (Lazarus, 1991 αναφορά στο  

Καραδήμας, Ε.Χ., 1998). Οι τρόποι αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων μας 

δείχνουν πως το άτομο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται κάθε 

φορά. Ο Καραδήμας (1998) τονίζει την σημασία που έχουν οι ΣΑΑΚ στην σωματική 

και ψυχοκοινωνική υγεία του ατόμου. Οι Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984α, β) 

υποστήριξαν ότι όταν το άτομο χρησιμοποιεί αναποτελεσματικές ΣΑΑΚ και δεν 

κατορθώνει να αντιμετωπίσει την πηγή του προβλήματος, τότε προκαλείται ακόμα 

μεγαλύτερο άγχος που διογκώνεται συνεχώς. Αποτέλεσμα είναι να καταλήξει το 

άτομο σε μια κατάσταση “αδυναμίας“, που περιλαμβάνει συμπτώματα χρόνιου 

άγχους, κατάθλιψης και αναίτιας κόπωσης (Καραδήμας, Ε.Χ., 1998). Από έρευνες 

προκύπτει επίσης ότι οι ΣΑΑΚ τροποποιούν το στρες και την ψυχοπαθολογία 

(Compas, B.E., Orosan, P.G., Grant, K.E. (1993). Διάφοροι προσωπικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες έχουν συνδεθεί με την χρήση των ΣΑΑΚ. Η προσωπικότητα 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τις ΣΑΑΚ που επιλέγει το 

άτομο σε μεγάλο βαθμό. Η προσωπικότητα του κάθε ατόμου μπορεί να επηρεάζει και 

την συχνότητα με την οποία το άτομο εκτίθεται σε διάφορους στρεσσογόνους 

παράγοντες, το είδος των στρεσσογόνων καταστάσεων  και την αξιολόγηση που 

κάνει το άτομο (Vollrath, M., 2001). 

 

1.4. Ψυχική υγεία 

Η έννοια της ψυχικής υγείας δεν είναι εύκολο να οριστεί με σαφήνεια. Σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Η ψυχική υγεία δεν είναι απλά η απουσία της 

ψυχικής διαταραχής. Ορίζεται ως μια κατάσταση ευεξίας στην οποία κάθε άτομο 

αντιλαμβάνεται το δικό του δυναμικό, μπορεί να αντιμετωπίσει τα κανονικά άγχη της 
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ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα, και είναι σε θέση να συμβάλει 

στην κοινότητά του» (WHO, 2007).   

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ένα όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον των 

ερευνητών το οποίο εστιάζεται στο ψυχολογικό στρες. Το στρες αποτελεί ένα από τα 

πιο σημαντικά αντικείμενα της ψυχολογικής θεωρίας και έρευνας, εξαιτίας της 

σπουδαιότητάς του στη διατήρηση της ψυχικής και σωματικής υγείας του ατόμου.  

Το ψυχολογικό στρες ενοχοποιείται για πολλές ασθένειες, όπως η καρδιακή νόσος, ο 

καρκίνος, η μειωμένη αντίσταση του ανοσοποιητικού συστήματος σε διάφορες 

παθογένειες και σχετίζεται με μια όχι και τόσο καλή ποιότητα ζωής, με αυξανόμενους 

ρυθμούς κατάθλιψης και αυτοκτονιών, με αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ (Giacobbi, 

P., Tuccitto, D., Frye, N. (2007) και εγκεφαλικό επεισόδιο, εμβρυικό θάνατο, μείζον 

κατάθλιψη και γέννηση λιποβαρών παιδιών (Link, B. G., Phelan, J. 1995). H έρευνα 

δείχνει επίσης ότι η υγεία συνδέεται με την κοινωνική υποστήριξη και το coping 

(Pearlin, L. I., Schooler, C. 1978). Το στρες αυτόνομα δεν είναι παρ’ όλα αυτά ένας 

απαραίτητος, ούτε επαρκής παράγοντας για κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες (Kraag, 

G., Zeegers, M., Kok, G., Hosman, C., Abu- Saad, H. 2006). Το στρες βοηθά και 

εξοπλίζει το σώμα, όταν ο οργανισμός αντιμετωπίζει μια κρίσιμη κατάσταση. Οι 

άνθρωποι διαφοροποιούνται ως προς τις αντιδράσεις τους στο στρες σε γνωστικό και 

ψυχολογικό επίπεδο καθώς επίσης η σχέση μεταξύ του στρες και της υγείας 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η  προσωπικότητα. Ωστόσο οι έρευνες 

δεν έχουν καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα (Steptoe, A. 1983).  Και ο Matud, M. 

P. (2004) αναφέρει ότι παρά τις πολλές έρευνες που έχουν γίνει για την διερεύνηση 

της σχέσης μεταξύ του στρες και της υγείας των ατόμων, δεν έχει αποσαφηνιστεί 

ακόμα η μεταξύ τους σχέση.  

Σύμφωνα με μελέτες υπάρχουν τρεις κύριοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που 

επιδρούν στο συνεχές «υγεία- ασθένεια»: η κοινωνικοπολιτιστική κινητικότητα 

(Syme, S. L. 1984 στο Καραδήμας., Ε. Χ., Καλαντζή- Αζίζι, Α. 2002), ορισμένα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Alloy, L. B.,  Acocella, J., Bootzin, R. R., 

1996; Krantz, D. S., Glass, D. C.  1984 αναφορά στο Καραδήμας., Ε.Χ., Καλαντζή- 

Αζίζι, Α., 2002), καθώς και το στρες (Καραδήμας., Ε. Χ., Καλαντζή- Αζίζι, Α. 2002). 

Το στρες ως έννοια δεν έχει έναν μοναδικό ορισμό, παρ’ όλο που πολλοί ερευνητές 

έχουν ασχοληθεί με την μελέτη του. Οι Elliot G. R.,  Eisdorfer, C.,  το 1982 

χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι: “…..μετά από τριάντα πέντε χρόνια μελέτης, κανείς 
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δεν έχει δημιουργήσει έναν ορισμό του στρες, με τον οποίο θα συμφωνεί η 

πλειοψηφία των ερευνητών που ασχολούνται με την μελέτη του στρες” (Elliot G. R.,  

Eisdorfer, C. 1982 αναφορά στο Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984α).  

Οι Lazarus, R.S., Folkman, S. στο βιβλίο τους “Stress, Appraisal, and Coping” 

(1984β) κάνουν μια εκτενή ιστορική αναδρομή του όρου stress. Σύμφωνα με αυτούς 

λοιπόν, ο όρος συναντάται στις αρχές του 14
ου

 αιώνα όπου σήμαινε ταλαιπωρία, 

δυσκολία, αντιξοότητα ή βάσανο. Τον 17
ο
 αιώνα χρησιμοποιήθηκε από τον Hooke 

στον χώρο της φυσικής επιστήμης όπου αναφερόταν στην αναλογία (ratio) της 

εσωτερικής δύναμης που ασκούνταν ενάντια στην εξωτερική δύναμη που. Τον 19
ο
 

αιώνα αναφέρθηκε στην ιατρική επιστήμη ως μια βάση για τις αρρώστιες (a basis of 

ill health). Αργότερα ο Walter Cannon το 1932 θεωρούσε το στρες ως διατάραξη της 

ομοιόστασης σε συνθήκες όπως κρύο, έλλειψη οξυγόνου, χαμηλό επίπεδο γλυκόζης 

στο αίμα κ.α., και ως τέτοια μπορούσε να μετρηθεί. Το 1936
 

ο Hans Seley 

χρησιμοποίησε τον όρο stress με μια ειδική τεχνική έννοια για να δηλώσει ένα 

ορχιστρωμένο (orchestrated) σύνολο από σωματικές άμυνες απέναντι σε κάθε μορφή 

βλαβερού ερεθίσματος (συμπεριλαμβανομένου και ψυχολογικών απειλών). Την 

αντίδραση αυτή την ονόμασε Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής (General Adaptation 

Syndrome). Σύμφωνα με τον Seley, στην πραγματικότητα το στρες δεν ήταν μια 

περιβαλλοντική απαίτηση  (την οποία ονόμασε “stressor”), αλλά ένα ενιαίο 

(universal) σύνολο ψυχολογικών αντιδράσεων και διαδικασίες που δημιουργούνται 

από αυτή την απαίτηση. Επιπλέον,  τις δεκαετίες του 1940 και 1950 ο Wolff Harold 

μίλησε για το στρες ως μια δυναμική κατάσταση του σώματος που προσαρμόζεται 

στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Αυτή η στροφή προς την δυναμική θεώρηση του 

στρες σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται το στρες ως μια συνεχιζόμενη σχέση μεταξύ του 

οργανισμού και του περιβάλλοντος. 

Κατά τους Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984β) στρες είναι οι απαιτήσεις (είτε 

εσωτερικές είτε εξωτερικές), που σύμφωνα με την εκτίμηση του ατόμου, θέτουν σε 

δοκιμασία ή/και ξεπερνούν τις διαθέσιμες δυνατότητές του. Είναι πολύ σημαντικός 

ωστόσο ο τρόπος που επιλέγει το άτομο για την αντιμετώπιση των διαφόρων 

καταστάσεων στη ζωή.  

Oι  Kraag, G. et al. (2006) ορίζουν το στρες γενικά σαν μια συγκεκριμένη σχέση 

μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος, που εκτιμάται από το άτομο είτε ως 
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επαχθής, είτε ως υπερβολική, είτε καταντά επικίνδυνη για την καλή ποιότητα της 

ζωής του. Όλα αυτά, τα οποία στη βιβλιογραφία συναντούμε υπό τον όρο «αγχογόνοι 

παράγονντες» (στρες), είναι καταστάσεις που υφίστανται όλοι οι άνθρωποι, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους: από την παιδική ως την ύστερη γεροντική ηλικία 

(Καραδήμας., Ε. Χ., Καλαντζή- Αζίζι, Α. 2002).  

Σύμφωνα με τον Barrón (1997, αναφορά στο Vigil, M., 2000) υπάρχουν τρεις τρόποι 

ορισμού του στρες: 

 Το στρες ως ερέθισμα: το στρες ορίζεται ως κάθε κατάσταση τέτοια που 

προκαλεί αλλαγές στην ομοιόσταση. Αυτός ο ορισμός έχει δεχθεί επικρίσεις 

καθώς δεν λαμβάνει υπ’ όψη τις διαφορές που μπορεί να εμφανίσουν τα 

άτομα  ως ανταπόκριση στο ίδιο ερέθισμα. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις 

που δεν είναι αγχογόνες και παρ’ όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν την 

ομοιόσταση ενός ατόμου, όπως για παράδειγμα η αναπνοή. 

 Το στρες ως ανταπόκριση: το στρες ορίζεται ως αντίδραση που προκαλεί ο 

οργανισμός. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο ορισμός αυτός μπορεί 

να δημιουργήσει σύγχυση καθώς υπάρχουν συναισθηματικές και σωματικές 

αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να ταιριάξουν σε αυτό τον ορισμό του στρες και 

να είναι αποτέλεσμα όμως μη στρεσογόνων καταστάσεων, όπως π.χ. στις 

αθλητικές δραστηριότητες.  

 Το στρες ως αλληλεπίδραση: υπάρχουν πολλοί ερευνητές που υποστηρίζουν 

ότι το στρες θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια σχέση μεταξύ του ατόμου και 

του περιβάλλοντός του. Σε αυτή την σχέση αλληλεπίδρασης, το περιβάλλον 

γίνεται αντιληπτό από το άτομο ως απειλή, καθώς νιώθουν ότι οι απαιτήσεις 

του περιβάλλοντος ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.  

Σύμφωνα με το διαδραστικό μοντέλο του στρες που ανέπτυξαν οι Lazarus και 

Folkman (1984α), το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τα γεγονότα είναι πιο σημαντικό 

από το ίδιο το αντικειμενικό γεγονός. Το στρες δεν είναι ούτε ένα περιβαλλοντικό 

ερέθισμα ούτε μια ψυχολογική διαδικασία, αλλά περισσότερο μια σχέση μεταξύ των 

απαιτήσεων και της ικανότητας του ατόμου να ανταπεξέλθει σε αυτές. Σε αυτή την 

αλληλεπίδραση υπάρχουν δύο σημαντικές διαδικασίες: η αξιολόγηση και οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Η ψυχολογική αξιολόγηση 
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αναφέρεται στην στιγμιαία αξιολόγηση που κάνει το άτομο για την κατάσταση και τις 

διαθέσιμες πηγές για να ανταπεξέλθει σε αυτή (Lazarus and Folkman, 1984α; 

Lazarus, R. 1999). Για την επίλυση των διαφόρων καταστάσεων που καλούμαστε 

καθημερινά να επιλύσουμε, οι άνθρωποι επιστρατεύουμε διάφορες στρατηγικές 

(Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων- ΣΑΑΚ). 

 

1.4.1.  Το στρες στους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες  

Η αλληλεπίδραση γονέα- παιδιού επηρεάζει την αντίληψη του παιδιού για τον εαυτό 

του και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τις ικανότητές του, καθώς και τα κίνητρα 

και τις προσδοκίες του για επιτυχία. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αρνητική 

αλληλεπίδραση γονέα- παιδιού δημιουργεί στο παιδί αισθήματα ματαίωσης και 

απογοήτευσης, τα οποία αναστέλλουν την θετική έκβαση των προσπαθειών του για 

ικανοποιητική σχολική απόδοση (Chapman, J. W., Boersma, F. J. 1979). Όταν οι 

γονείς διαπιστώνουν πως το παιδί τους εμφανίζει αδυναμίες στο να μάθει να διαβάζει, 

συχνά αισθάνονται απογοήτευση και εκδηλώνουν την αποδοκιμασία τους για τις 

χαμηλές του επιδόσεις (Fijalkow, J. 1998).   Οι γονείς παιδιών με αναπηρίες είναι πιο 

πιθανό να υποφέρουν από στρες, άγχος και κατάθλιψη απ’ ότι οι υπόλοιποι γονείς. Τα 

αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι γονείς παιδιών με αναπηρίες 

διαφοροποιούνται ως προς τα επίπεδα του στρες και επίσης ότι τα επίπεδα του στρες 

συνδέονται από διάφορες μεταβλητές. Ορισμένες έρευνες βρήκαν ότι το γονεϊκό 

στρες συνδέεται με την σοβαρότητα της αναπηρίας του παιδιού τους (π.χ. Minnes, P. 

M. 1988 αναφορά στο Hassall, R., Rose, J., McDonald, J., 2005). Οι γονείς παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στο μεγάλωμα και στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτές οι εμπειρίες τους δημιουργούν στρες και κατά 

συνέπεια έχουν ανάγκη υποστήριξης από εξειδικευμένους επαγγελματίες (Fuller, 

G.B., Rankin, R.E. 1994). Μια εξήγηση που δίνει ο Dyson, L.L. (1996) είναι ότι το 

στρες μπορεί να σχετίζεται μερικώς με ένα βασικό χαρακτηριστικό των μαθησιακών 

δυσκολιών, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είναι ορατή αναπηρία. Ουσιαστικά ο Dyson 

σημειώνει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, εμφανίζονται ως «κανονικά» 

παιδιά, χωρίς κάποιο εμφανές πρόβλημα, όμως οι συνέπειες του να έχεις μια κρυφή 

αναπηρία μπορεί να περιλαμβάνουν καθυστερημένες και αντικρουόμενες διαγνώσεις, 

καθυστερημένη παρέμβαση, και έλλειψη ανοχής απέναντι στο παιδί και στους γονείς 
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από εκείνους που δεν μπορούν να δουν ή να κατανοήσουν την φύση των μαθησιακών 

δυσκολιών.  Μια άλλη πηγή άγχους για τους γονείς όσον αφορά την μαθησιακή 

πορεία του παιδιού τους και την εξέλιξη της προσωπικότητάς του είναι η άγνοια των 

γονέων για τη φύση και την αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών (Thomson, P. 

1995).  

 Έχει βρεθεί ότι η κοινωνική υποστήριξη των γονέων που έχουν παιδί με αναπηρία 

συνδέεται με χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών ΣΑΑΚ από τους ίδιους και με 

χαμηλά επίπεδα στρες ( Hassall, R., et al. 2005). 

 

Ο Wikler L. (1981) αναφέρει ότι υπάρχει αυξημένο άγχος σε κάποιες μεταβατικές 

περιόδους όπως ο πρώτος καιρός αμέσως μετά την διάγνωση, η έναρξη του σχολείου, 

η εφηβεία και η αποφοίτηση από το σχολείο. Το άγχος που νιώθουν οι γονείς παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Τέτοιοι μπορεί να 

είναι (όπως αναφέρονται στο Brock, A., Shute, R., 2001): 

 Παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί, όπως χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, κοινωνική απομόνωση, δυσκολίες του παιδιού που 

σχετίζονται με τους τρόπους αντιμετώπισης των μαθησιακών ου δυσκολιών, 

προβλήματα συμπεριφοράς όπως ΔΕΠ/Υ, και δυσκολίες προσαρμογής στην 

κανονική τάξη.    

 Εξωτερικοί παράγοντες, πάνω στους οποίους οι γονείς έχουν μικρό έλεγχο. 

Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν την αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς, 

καθυστερημένη διάγνωση, κόστος για την ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη 

του παιδιού και έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης.  

 Ικανότητες των γονέων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του γονεϊκού τους 

ρόλου. Για παράδειγμα, συχνά οι γονείς νιώθουν ένταση όταν βοηθούν το 

παιδί  με το διάβασμά του στο σπίτι, αισθάνονται τύψεις, εξάντληση, 

δυσκολία να αποδεχτούν την δυσκολία του παιδιού τους, ανησυχία για το 

μέλλον και ανησυχούν για την επίδραση στα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. 

Οι Smith, T.B., et al. (2001), οι οποίοι μελέτησαν 880 οικογένειες παιδιών με 

μέτριες και σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, πρότειναν ως προγνωστικούς 
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παράγοντες για το στρες των γονέων αυτών των παιδιών το εισόδημα, τον 

διαθέσιμο χρόνο που είχαν οι γονείς για αλληλεπίδραση με το παιδί και την 

κοινωνική υποστήριξη και όχι τόσο την λειτουργικότητα του παιδιού.  

Σε μελέτη που εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά της οικογένειας με ένα παιδί- 

προσχολικής ή σχολικής ηλικίας- με ειδικές ανάγκες σε σύγκριση με οικογένειες 

παιδιών αντίστοιχης ηλικίας χωρίς ειδικές ανάγκες φάνηκε ότι οι οικογένειες με 

ένα παιδί με ειδικές ανάγκες είναι εξίσου λειτουργικές με τις οικογένειες χωρίς τη 

συνθήκη της ειδικής ανάγκης, ωστόσο, παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο αστερισμό 

λειτουργίας. Στην έρευνα αυτή αναδεικνύεται ο παντοδύναμος ρόλος της 

μητέρας, η οποία αναλαμβάνει ποικίλους και πολύπλοκους ρόλους. Οι σύζυγοι 

βοηθάνε και έχουν ενεργό ρόλο στη φροντίδα των παιδιών, μολονότι οι μητέρες 

έχουν περισσότερη αφοσίωση και προσήλωση στο παιδί. Η εικόνα που έχουν οι 

μητέρες για το παιδί με αναπηρίες είναι πιο θετική και αισιόδοξη από αυτή των 

πατέρων, οι οποίοι εμφανίζονται περισσότερο αρνητικοί ως προς την ανάπτυξη 

του παιδιού και την πίστη για αποκατάσταση. Η έρευνα έδειξε επιπλέον ότι δεν 

υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο οικογενειών ως προς τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, τον αριθμό ατόμων που συνιστούν την 

κοινωνική υποστήριξη για τους γονείς και την οικογένεια, καθώς και τον βαθμό 

ικανοποίησης από την παρεχόμενη κοινωνική υποστήριξη (Τσιμπιδάκη, Α. 2005).     

Οι γονείς των δυσλεξικών παιδιών έχουν ανάγκη στήριξης για να ανταπεξέλθουν 

στις υποχρεώσεις και την πίεση που προκύπτουν από την αντιμετώπιση της 

δυσλεξίας. Στην αντίθετη περίπτωση, το άγχος είναι πιθανό να τους καταβάλλει 

και να τους οδηγήσει στην εκδήλωση συμπεριφορών που θα επηρεάσουν 

αρνητικά τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού (Δοϊκου- 

Αυλίδου, Μ. 2002).    

 

 

1.4.2. Η ψυχική υγεία μητέρων παιδιών με ειδικές ανάγκες  

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν περισσότερες αρνητικές αντιδράσεις στη σχολική συμπεριφορά και 

στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους σε σύγκριση με τις μητέρες παιδιών που 
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δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες (Chapman, J. W., et al 1979). Επιπλέον, έχουν 

χαμηλότερες προσδοκίες για την μελλοντική απόδοση του παιδιού τους σε 

ακαδημαϊκά καθήκοντα. Τα ευρήματα αυτά μαρτυρούν την απογοήτευση και τη 

στάση παραίτησης των μητέρων σχετικά με την ακαδημαϊκή πρόοδο του παιδιού 

(Δοϊκου- Αυλίδου, Μ. 2002). Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις εκφράζονται συχνά κατά 

την καθημερινή αλληλεπίδραση μητέρας- παιδιού ενισχύοντας έτσι τη διαμόρφωση 

αρνητικής εικόνας του παιδιού για τον εαυτό του και καλλιεργώντας αρνητική στάση 

προς το σχολείο (Chapman, J. W., et al 1979). Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα παραπάνω πορίσματα αναφέρονται σε περιπτώσεις παιδιών που, αν 

και φοιτούσαν στο γενικό σχολείο, παρακολουθούσαν κάποιες ώρες της ημέρας το 

πρόγραμμα της ειδικής αγωγής. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να επηρέασε την 

αντίληψη και τις προσδοκίες των μητέρων για τη σχολική πρόοδο του παιδιού 

(Δοϊκου- Αυλίδου, Μ. 2002). Έρευνα που μελετούσε την συμπεριφορά των δύο 

φύλων στο στρες και στις στρατηγικές αντιμετώπισης άγχους σε δείγμα 2816 ατόμων 

(1566 γυναίκες και 1250 άντρες)  και σε ηλικίες από 18 έως 65 ετών, έδειξε ότι οι 

γυναίκες έχουν περισσότερο καθημερινό άγχος, περισσότερα χρόνια προβλήματα, 

διενέξεις, πρέπει να ανταποκριθούν σε περισσότερες απαιτήσεις της καθημερινής 

ζωής και απογοητεύσεις απ’ ότι οι άντρες. Επιπλέον, η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι 

γυναίκες που είχαν περισσότερα παιδιά είχαν λιγότερη επαγγελματική ικανοποίηση 

και βίωναν περισσότερη ψυχική δυσφορία (Matud, M. P., 2004). Οι μητέρες είναι 

εκείνες που  συνήθως επιβαρύνονται περισσότερο σχετικά με ζητήματα που αφορούν 

το παιδί με δυσλεξία είτε λόγω εξωτερικών συνθηκών (π.χ. περισσότερες ώρες 

εργασίας του πατέρα) είτε λόγω της στάσης των πατέρων που, όπως διαπιστώνεται σε 

σχετικές έρευνες, αν και ενδιαφέρονται για το πρόβλημα του παιδιού, παρέχουν 

λιγότερη στήριξη ή ανυπομονούν για την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών 

Riddick, B. (1996). Άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι μητέρες παιδιών με Μ.Δ. 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως συνεχώς απασχολημένες (Turnbull, A., Ruef, M., 

1996) ή ότι παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης (Karande, S., et al., 2009). 

Στην έρευνα της Riddick, B. (1996), όπου συμμετείχαν 22 οικογένειες δυσλεκτικών 

παιδιών ηλικίας 8 έως 16 ετών, οι δεκαπέντε απάντησαν η δυσλεξία διαγνώστηκε 

μετά από ενέργειες των μητέρων και όχι από παραπομπή του δασκάλου ή κάποιου 

άλλου ειδικού.  Στην ίδια έρευνα, δεκαεπτά μητέρες απευθύνθηκαν στο σχολείο 

προκειμένου να ρωτήσουν εάν το παιδί τους είχε δυσλεξία. Σε έντεκα από αυτές, η 
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απάντηση του σχολείου αρχικά ήταν απορριπτική, σε  πέντε η απάντηση ήταν ότι  το 

παιδί τους δεν χρειάζεται παραπομπή και μόνο σε μια περίπτωση η απάντηση του 

σχολείου ήταν θετική. Πολλές μητέρες “κατηγορήθηκαν” ότι είναι 

υπερπροστατευτικές, ότι δεν ασχολούνταν αρκετά στο σπίτι με το διάβασμα του 

παιδιού τους ή ότι κακομάθαιναν τα παιδιά τους. Οι μητέρες ανέφεραν επιπλέον ότι 

κύρια πηγή πληροφόρησης για θέματα σχετικά με την δυσλεξία, ήταν τα ΜΜΕ 

(περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο). Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες 

μητέρες ένιωσαν ανακούφιση όταν επιβεβαιώθηκε με επίσημη διάγνωση ότι το παιδί 

τους είχε δυσλεξία. Τα ευρήματα αυτά συγκλίνουν με εκείνα της έρευνας της Heaton, 

P. (1996), στην οποία οι γονείς που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο 

ανέφεραν στην πλειονότητά τους ότι αισθάνθηκαν ανακούφιση όταν 

πληροφορήθηκαν από τους ειδικούς ότι το παιδί τους είχε δυσλεξία. Αν και οι γονείς 

εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το χαρακτηρισμό του παιδιού τους ως 

«δυσλεξικού» και τους φόβους τους για τις επιπτώσεις που η χρήση του 

χαρακτηρισμού αυτού μπορεί να έχει στη ζωή του παιδιού, δήλωσαν ότι η διάγνωση 

της δυσλεξίας αποτέλεσε έναυσμα για να αναζητήσουν περισσότερη ενημέρωση για 

το πρόβλημα του παιδιού. Παράλληλα, οι γονείς αναφέρθηκαν στα συναισθήματα 

πικρίας και θυμού που ένιωσαν και στις ακατάλληλες πρακτικές που ακολούθησαν 

στο παρελθόν, όπως το να πιέζουν το παιδί να διαβάσει ή να το κατηγορούν για την 

απροθυμία του για μελέτη. Ωστόσο, παρά τις θετικές αλλαγές που επέφερε η 

διάγνωση της δυσλεξίας τόσο για τους γονείς όσο και για τα ίδια τα παιδιά (αύξηση 

της αυτοπεποίθησης, βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων), η δυσλεξία 

εξακολουθούσε να τροφοδοτεί προστριβές μέσα στην οικογένεια, εξαιτίας της 

αδυναμίας του δυσλεξικού παιδιού να φέρει εις πέρας καθημερινά καθήκοντα και της 

υπομονής που απαιτεί η αντιμετώπιση της δυσλεξίας από την πλευρά των γονέων. 

Επιπλέον, το κόστος της επανεκπαίδευσης του παιδιού έθετε σημαντικούς 

περιορισμούς στα συνολικά έξοδα της οικογένειας και συνεπώς αποτελούσε μια 

ακόμη πηγή άγχους για τους γονείς (Heaton, P. 1996).          

Στην έρευνα των Griffiths, C.B. et al (2004), όπου η πλειοψηφία των γονέων που 

συμμετείχαν ήταν μητέρες, φάνηκε ότι ο σύνδεσμος μεταξύ της οικογένειας του 

δυσλεξικού παιδιού και του σχολείου του, ήταν η μητέρα. Αυτό υποστηρίζεται και 

από την μελέτη των Pettersson-Roll, L.R., Mattson, E. H. (2007) που 

πραγματοποιήθηκε στην Σουηδία. Πολλές μητέρες ένιωθαν ότι κουβαλούν την 
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ταυτότητα “της μητέρας παιδιού με δυσλεξία” και επιπλέον αισθάνονται ότι μέρος 

της ταυτότητας αυτής είναι να υπερασπίζονται συνεχώς τα δικαιώματα του παιδιού 

τους. Η έρευνα που έκαναν οι  Hassall, R., et al.(2005) υποστηρίζει ότι υπάρχει στενή 

σχέση μεταξύ της γνωστικής κατάστασης των μητέρων και του στρες καθώς και των 

ΣΑΑΚ που χρησιμοποιούν οι γονείς παιδιών με νοητική υστέρηση και προβλήματα 

συμπεριφοράς. Οι μητέρες με υψηλή αυτοεκτίμηση είχαν χαμηλότερο στρες.  

Φαίνεται όμως ότι από τους δύο γονείς παιδιού με αναπηρία, η μητέρα είναι εκείνη 

που έχει περισσότερο στρες απ’ ότι ο πατέρας. 

Επιπλέον, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 19 γονείς, 19 παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες (κάθε ζευγάρι αποτελούνταν από τον έναν γονέα και το παιδί 

του) έδειξε ότι οι γονείς αυτών των παιδιών είχαν υψηλότερα επίπεδα στρες απ’ ότι οι 

γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Dyson, L.L., 1996) ενώ σε άλλη ότι έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να βιώσουν περισσότερο στρες και άγχος (Antshel, K. M., 

Joseph, G. R., 2006; Lardieri, L. A., Blacher, J., Swanson, H. L., 2000). Πιο 

συγκεκριμένα όμως, οι μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται ότι 

βιώνουν περισσότερο στρες από τους συζύγους τους, και το υψηλό επίπεδο άγχους 

που βιώνουν οι μητέρες  αυτές μπορεί να συνδέεται με περιορισμένη συζυγική 

υποστήριξη, η οποία με την σειρά της μπορεί να επηρεάσει την συνοχή της 

οικογένειας (Mahoney, G. O’Sullivan, P., Robinson, C. 1992; Antshel, K. M., Joseph, 

G. R. 2006). Ωστόσο άλλη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2004, υποστηρίζει ότι 

οι γονείς που μεγαλώνουν παιδί με ειδικές ανάγκες βιώνουν παρόμοια επίπεδα 

άγχους, με τις μητέρες να έχουν περισσότερο στρες όσον αφορά τις ανάγκες του 

παιδιού ενώ οι πατεράδες να ανησυχούν πιο πολύ για την κοινωνική αποδοχή του 

παιδιού τους (Keller, D., Honig, A. S., 2004). Επιπλέον, η έρευνα των Begum, R., 

Desai, O. (2010), η οποία διερεύνησε την ψυχική υγεία μητέρων παιδιών με 

εγκεφαλική παράλυση σε σύγκριση με εκείνη των μητέρων παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης, βρήκε ότι οι πρώτες είχαν πιο αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους 

σε σύγκριση με τις δεύτερες.   

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε επίσης και μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

Κινεζικό πληθυσμό (100 μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και 75 μητέρες 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης). Επιπλέον, οι μητέρες παιδιών μα μαθησιακές δυσκολίες 

εκτός από υψηλότερα επίπεδα στρες λάμβαναν λιγότερη υποστήριξη από τους 

σημαντικούς άλλους σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στην έρευνα αυτή  φάνηκε ότι 
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όσο πιο χαμηλό το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας τόσο πιο υψηλά τα επίπεδα του 

στρες. Ακόμα τα χαρακτηριστικά των γονέων έπαιζαν πιο σημαντικό ρόλο στο στρες 

της μητέρας απ’ ότι τα χαρακτηριστικά του παιδιού (Pearson, V., Chan, W.L., 1993). 

Φαίνεται ότι το στρες που βιώνει η μητέρα είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ της συμπεριφοράς και των αναγκών του παιδιού από τη μια και των πηγών 

ΣΑΑΚ που χρησιμοποιεί η μητέρα για να ανταπεξέλθει σε αυτά.  Μια άλλη έρευνα 

που έγινε με σκοπό να μελετήσει τους παράγοντες εκείνους που μεσολαβούν στην 

επίδραση του στρες που έχουν μητέρες παιδιών με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, 

έδειξε ότι οι μητέρες που έδειχναν θετική προσαρμογή και αποδοχή για το παιδί τους, 

είχαν χαμηλότερα επίπεδα στρες (Quine, L., Pahl, J. 1991). Σε άλλες περιπτώσεις, οι 

γονείς των δυσλεξικών παιδιών, στην προσπάθειά τους να χειριστούν τα 

συναισθήματα που βιώνουν εξαιτίας της σχολικής αποτυχίας του παιδιού τους, 

αρνούνται την ύπαρξη της μαθησιακής δυσκολίας, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται 

η έγκαιρη αντιμετώπισή της (Fawcett, A. J. 1995).  Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν 

ακόμα ότι η ψυχική υγεία των γονέων επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της ανατροφής 

των παιδιών και μέσω αυτής, την ανάπτυξη του παιδιού (Belsky, 1984; Belsky & 

Barends, 2002; Parke, 2004 αναφορά στο Al- Yagon, M., 2007). 

Συνήθεις τρόπους που χρησιμοποιούν οι μητέρες παιδιών με δυσλεξία για να 

υποστηρίξουν τα παιδιά τους είναι η εύρεση πόρων (allocating resources), 

υποστήριξη για το διάβασμα στο σπίτι, ενημερώνουν το σχολείο για τις ανάγκες του 

παιδιού τους και χρησιμοποιούν στρατηγικές για να υποστηρίξουν το παιδί τους, το 

οποίο μπορεί να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση (Pettersson-Roll, L. R., Mattson, E. H., 

2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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2.1. Σκοπός της παρούσας έρευνας 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των ψυχολογικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μητέρες παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με 

τις μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης.    

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι οι εξής: 

1. Η διερεύνηση της ψυχικής υγείας των μητέρων που έχουν παιδιά με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως μετριέται από το ερωτηματολόγιο Ε.Γ.Υ- 28. 

2. Η διερεύνηση των Στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μητέρες αυτές για να 

αντιμετωπίσουν αγχογόνες καταστάσεις που σχετίζονται με τις Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες του παιδιού τους, όπως μετριέται από το 

ερωτηματολόγιο ΣΑΑΚ. 

3. Η σύγκριση των βαθμολογιών στα δύο ερωτηματολόγια των μητέρων που 

έχουν παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και των μητέρων παιδιών 

Τυπικής Ανάπτυξης. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

 

Οι μητέρες παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν πιο 

επιβαρυμένη ψυχοπαθολογία σε σύγκριση με τις μητέρες παιδιών Τυπικής 

Ανάπτυξης. 

Οι μητέρες παιδιών Τ.Α. χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικές ΣΑΑΚ από ότι 

μητέρες παιδιών με Μ.Δ. 

 

2.2. Μεθοδολογία 

2.2.1. Επιλογή των ατόμων του δείγματος 

Επιλέχθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας οι μητέρες λόγω της σημασίας 

τους ως σημαντικοί άλλοι (their importance as significant others) στη σχολική ζωή 

των παιδιών (Chapman, J. W., Boersma, F. J. 1979) και λόγω της πιο ευρείας 

πρόσβασης σε αυτές για συμμετοχή στην έρευνα. Επιπλέον, από έρευνες (Griffiths, 

C.B. et al., 2004; Pettersson-Roll, L.R., Mattson, E. H., 2007) φάνηκε ότι ο 
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σύνδεσμος μεταξύ της οικογένειας του δυσλεξικού παιδιού και του σχολείου του 

ήταν η μητέρα. Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος συνολικά 195 μητέρες από την 

Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα που αποτελούνταν από 

μητέρες παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ήταν 91 μητέρες και οι 

συμμετέχοντες στην ομάδα που αποτελούνταν από μητέρες παιδιών Τυπικής 

Ανάπτυξης ήταν 104 μητέρες. Κοινό κριτήριο συμπερίληψης των μητέρων στο 

δείγμα ήταν η ύπαρξη παιδιού στη σχολική ηλικία. Το δείγμα μας χωρίζεται σε δύο 

ομάδες. Η πρώτη (ομάδα 1) περιλαμβάνει μητέρες παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες, διαγνωσμένες από επίσημο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του ΙΚΑ). Κριτήριο για την κατάταξη των 

μητέρων στην ομάδα αυτή ήταν να έχει ένα τουλάχιστον παιδί με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Αποκλείστηκαν από την έρευνά μας ερωτηματολόγια που 

είχαν συμπληρώσει μητέρες, όπου η διάγνωση των παιδιών ανέφερε συννοσηρότητα 

με ΔΕΠ/Υ καθώς και ένα ερωτηματολόγιο, όπου η διάγνωση ανέφερε νοητική 

καθυστέρηση. Όταν η μητέρα επέστρεφε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, το 

άτομο που είχε αναλάβει την διανομή και την συλλογή των ερωτηματολογίων σε 

κάθε φορέα, συμπλήρωνε την επίσημη διάγνωση του παιδιού στο πίσω μέρος του 

ερωτηματολογίου. Η δεύτερη ομάδα (ομάδα 2) περιλαμβάνει μητέρες παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης, οι οποίες συλλέχθηκαν από τον φιλικό κύκλο της ερευνήτριας. Η 

κατάταξη των μητέρων αυτών στην ομάδα των παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης έγινε 

σύμφωνα με την δήλωση της ίδιας της μητέρας. Και στις δύο ομάδες τα 

ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Η συλλογή των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Μάρτιο του 2012.    

 

2.2.2. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Για την πραγματοποίηση της έρευνάς μας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερευνητικά 

εργαλεία: 

 Ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο με τα δημογραφικά στοιχεία του παιδιού και 

των γονέων του 
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 Το ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας- ΕΓΥ-28 (General Health Questionnaire- 

GHQ-28) 

 Το ερωτηματολόγιο μέτρησης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων 

Καταστάσεων (ΣΑΑΚ)  

 

2.2.3. Περιγραφή των ερωτηματολογίων 

 

I. Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων παιδιού και γονέων 

Το ερωτηματολόγιο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα δύο ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήσαμε, το συμπληρώνει η μητέρα που συμμετέχει στην έρευνα. Πρόκειται 

για ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια σε 

συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή, κ. Σίμο, προκειμένου να διερευνηθούν τα 

δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων του δείγματός μας. Αποτελείται από τρία 

μέρη με συνολικά 16 ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 8 ερωτήσεις, στο 

οποίο συλλέγονται πληροφορίες για το παιδί σχετικά με ατομικά, οικογενειακά και 

ακαδημαϊκά στοιχεία: 

Φύλο, ηλικία, τάξη φοίτησης, σειρά γέννησής του στην οικογένεια, αριθμός παιδιών 

στην οικογένεια, ηλικίες των υπολοίπων παιδιών της οικογένειας (εάν υπάρχουν), 

γλώσσα ή γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο σπίτι, με ποιους ζει στο σπίτι το παιδί, 

με πατέρα, με μητέρα, με αδέρφια και υπήρχε και η επιλογή «Άλλο», όπου η μητέρα 

μπορούσε να αναφέρει συγκεκριμένα. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 5 ερωτήσεις 

σχετικά με δημογραφικά στοιχεία της μητέρας που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. 

Συγκεκριμένα ρωτάμε την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή 

κατάσταση και το επάγγελμα. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος συμπεριλάβαμε μια 

ερώτηση με την οποία ζητάμε από την μητέρα να μας απαντήσει εάν είχε (και αν ναι, 

σε ποιο) παραπάνω δυσκολίες απ’ ότι τα παιδιά της ηλικίας της στον προφορικό και 

γραπτό λόγο και στην αριθμητική. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του 

ερωτηματολογίου για τα δημογραφικά στοιχεία ζητάμε από την μητέρα να μας δώσει 

στοιχεία για τον πατέρα του παιδιού (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα).  

Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από ένα έντυπο ενημέρωσης το οποίο 

πληροφορούσε την μητέρα ότι ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των 
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ψυχολογικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μητέρες παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες.  Καθώς το ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε και σε μητέρες παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες και σε μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης, διαφοροποιήσαμε 

το ενημερωτικό έντυπο που συνόδευε τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε 

μητέρες παιδιών με τυπική ανάπτυξη μόνο σε ένα σημείο, προσθέτοντας την πρόταση 

«Εσείς είστε μητέρα παιδιού τυπικής ανάπτυξης». Στη συνέχεια το έντυπο τόνιζε το 

γεγονός ότι όλα τα στοιχεία που θα προσφέρονταν θα ήταν ανώνυμα. Επιπλέον, 

ανέφερε τον φορέα διεξαγωγής της έρευνας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με 

την ερευνήτρια και τον υπεύθυνο επόπτη καθηγητή της έρευνας.     

 

II. Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας  (General Health Questionnaire-28) 

Το ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (ΕΓΥ) είναι ένα αυτοσυμπληρούμενο τεστ, που 

σκοπό έχει την ανίχνευση ψυχικών διαταραχών σε άτομα που το συμπληρώνουν σε 

υπηρεσίες μέσα στην κοινότητα, όπως είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη ή τα 

εξωτερικά ιατρεία των γενικών νοσοκομείων. Ειδικότερα, έχει σαν στόχο την 

ανίχνευση εκείνων των ψυχικών διαταραχών που πιθανώς σχετίζονται με την αιτία 

προσέλευσης του ασθενή σε κάποια ιατρική υπηρεσία και δίνει έμφαση στους 

ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του. Επειδή 

σχεδιάστηκε να χορηγείται σε χώρους ιατρικών υπηρεσιών, επικεντρώνεται στις 

αλλαγές της φυσιολογικής λειτουργικότητας και όχι σε μακροχρόνια χαρακτηριστικά 

(Μόνας, Κ., 2003). Το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας δημιουργήθηκε από τους 

Goldberg, D., Hillier,V. (1977)  και κυκλοφορεί σε τέσσερις εκδόσεις ανάλογα με τον 

αριθμό των ερωτήσεων: η αρχική περιλαμβάνει 60 ερωτήσεις, η δεύτερη 30, η τρίτη 

28 και η τέταρτη 12 ερωτήσεις. Η εκδοχή των 28 ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε 

στην έρευνα έχει σχεδιαστεί για μελέτες στις οποίες ένας ερευνητής χρειάζεται 

περισσότερη πληροφόρηση από όση παίρνει από μια μόνο τιμή που δείχνει τη 

σοβαρότητα της κλινικής κατάστασης. Ωστόσο το τεστ μπορεί να προσφέρει και μια 

τέτοια γενική τιμή, η οποία αντανακλά την έννοια της «μόλις σημαντικής κλινικής 

διαταραχής» (Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., Καλαντζή- Αζίζι, Α. 2007). Αποφασίσαμε 

επίσης να χρησιμοποιήσουμε την τρίτη έκδοση επειδή ο συνολικός χρόνος 

συμπλήρωσής του δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά, γεγονός που το κάνει εύκολα 

αποδεκτό από τους εξεταζόμενους. Επιπλέον αυτή η έκδοση έχει χρησιμοποιηθεί 
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περισσότερο από κάθε άλλη έκδοση, κάτι που μας επιτρέπει να κάνουμε πιο 

αξιόπιστες συγκρίσεις (Jackson, C., 2007). Οι 28 ερωτήσεις της τρίτης έκδοσης 

κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, που αφορούν: (α) την κατάθλιψη, (β) το 

άγχος, (γ) την κοινωνική δυσλειτουργικότητα και (δ) τα σωματικά ενοχλήματα. Το 

Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε αρρώστους, όσο και σε 

υγιείς πληθυσμούς και έχει επιδείξει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το 

μειονέκτημά του είναι ότι ενδιαφέρεται κυρίως για τη σωματική υγεία και την 

ψυχολογική κατάσταση, χωρίς να προσεγγίζει ιδιαίτερα άλλες διαστάσεις της 

ποιότητας ζωής (Υφαντόπουλος, Γ., Σαρρής, Μ. 2001). Σύμφωνα με τη μελέτη 

στάθμισης του ερωτηματολογίου, το όριο για τον ελληνικό πληθυσμό είναι 5. Δηλαδή 

συνολική βαθμολογία (≤4) υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ψυχικό πρόβλημα, ενώ 

συνολική βαθμολογία (≥5) υποδηλώνει ότι υπάρχει ψυχικό πρόβλημα Όταν η 

συνολική τιμή του ερωτηματολογίου υπερβαίνει την τιμή αυτή, η πιθανότητα κάποιος 

να διαγνωσθεί με κάποια ψυχιατρική διαταραχή αυξάνεται. Επιπλέον, το ΕΓΥ-28 

επιτρέπει ξεχωριστή αξιολόγηση των τεσσάρων διαστάσεων. Στις επιμέρους 

υποκλίμακες, υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερα επίπεδα των 

συγκεκριμένων διαταραχών (Garyfallos, G., Karastergiou, A., Adamopoulou, A., 

Moutzoukis, C., Alagiozidou, E., Mala, D., Garyfallos, A. 1991). 

Το GHQ μεταφράσθηκε και προσαρμόσθηκε στον ελληνικό πληθυσμό από τους 

Μουτζούκη, Χ., Αδαμοπούλου, Α., Γαρύφαλλο, Γ., Καραστεργίου, Α. (1990). Η 

στάθμισή του στον ελληνικό πληθυσμό έγινε από τους Garyfallos, G., Karastergiou, 

A., Adamopoulou, A., Moutzoukis, C., Alagiozidou, E., Mala, D., Garyfallos, A. 

(1991). Το ερωτηματολόγιο ενδιαφέρεται για αλλαγές που έχουν υπάρξει τις 

τελευταίες εβδομάδες και η κάθε ερώτηση διερευνά αν το άτομο έχει πρόσφατα 

εμφανίσει ένα ορισμένο σύμπτωμα ή είδος συμπεριφοράς με μια κλίμακα που 

εκτείνεται από το «καθόλου», «όχι περισσότερο απ’ ότι συνήθως», «μάλλον 

περισσότερο απ’ ότι συνήθως», «πολύ χειρότερα απ’ ότι συνήθως». Παρακάτω 

παρατίθεται ένα παράδειγμα ερώτησης και βαθμολόγησής της: 

 

 

 



42 
 

Πίνακας 1. Βαθμολόγηση του ΕΓΥ- 28 

 

Α2. Νιώθεις 

την ανάγκη για 

κάτι τονωτικό;  

ΣΤΗΛΗ 1 

Καθόλου 

ΣΤΗΛΗ 2 

Όχι 

περισσότερο 

απ’ ότι 

συνήθως   

ΣΤΗΛΗ 3 

Μάλλον 

περισσότερο 

απ’ ότι 

συνήθως   

ΣΤΗΛΗ 4 

Πολύ 

περισσότερο 

απ’ ότι 

συνήθως   

Βαθμολόγηση   0  0   1  1 

ΕΓΥ- 28 (LIKERT) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οι 4 παράγοντες του ΕΓΥ-28. Παραδείγματα ερωτήσεων. 

Παράγοντες  ΕΓΥ-28 

 

 

Παραδείγματα ερωτήσεων  

Σωματικά ενοχλήματα (7 ερωτήσεις) «Έχεις αισθανθεί πως είσαι άρρωστος/η»  

«Νιώθεις σφίξιμο ή πόνους στο κεφάλι;» 

Άγχος (7 ερωτήσεις) «Έχεις αισθανθεί να βρίσκεσαι συνεχώς κάτω 

από πίεση;» 

«Αισθάνεσαι πως δεν αντέχεις άλλο;»  

Κοινωνική δυσλειτουργικότητα 

(7 ερωτήσεις) 

«Σου παίρνει περισσότερο χρόνο να κάνεις τις 

δουλειές σου;» 

«Μπορείς να χαρείς τις συνηθισμένες 

καθημερινές δραστηριότητές σου;» 

Κατάθλιψη (7 ερωτήσεις) «Σκέφτεσαι πως δεν αξίζεις τίποτα;» 

«Έχεις αισθανθεί πως η ζωή είναι χωρίς καμιά 

ελπίδα;»  

 

 

III. Κλίμακα μέτρησης στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων 

καταστάσεων (ΣΑΑΚ) 

Στην μελέτη των ψυχολογικών δυσκολιών που τυχόν εμφανίζουν μητέρες παιδιών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, ο τρόπος με τον οποίο η κάθε μητέρα αντιμετωπίζει το στρες 

της φροντίδας παιδιού με Μ.Δ. και οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί, θεωρήθηκαν 

σαν παράγοντας ο οποίος μπορεί να μεσολαβήσει και να μετριάσει ή να αυξήσει τις 
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ψυχολογικές δυσκολίες. Για την αξιολόγηση των μεσολαβητικών παραγόντων 

χρησιμοποιήθηκε το προσαρμοσμένο στα ελληνικά ερωτηματολόγιο «Τρόποι 

Αντιμετώπισης των Αγχογόνων Καταστάσεων» (Ways of Coping) των Lazarus και 

Folkman (1984). Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά και 

χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια διεθνώς. Αναπτύχθηκε αρχικά ως ένας 

κατάλογος 68 θεμάτων που περιέγραφαν ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών ή μεθόδων, 

γνωσιακών και σε επίπεδο συμπεριφοράς, τις οποίες ένα άτομο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα.  Προσαρμόστηκε στον ελληνικό 

πληθυσμό από τον Καραδήμα Χ. (1998), ο οποίος το ονόμασε κλίμακα μέτρησης 

«Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων» (ΣΑΑΚ). Στην ελληνική 

έκδοση έχουν μείνει μόνο 38 ερωτήσεις. Κατά τη χορήγησή της έγινε ακριβής 

προσδιορισμός των προβλημάτων που σχετίζονται με τις πιθανές μαθησιακές 

δυσκολίες του παιδιού όπως συστήνεται στη βιβλιογραφία (Stone, A. A., Greenberg, 

M. A., Kennedy- Moore, E., Newman, M., 1991) καθώς οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης μεταβάλλονται αναλόγως των συνθηκών αλλά αποτελούν και σχετικά 

σταθερά γνωρίσματα (Lazarus, S. R. 1991). Η κλίμακα αυτή καταγράφει τους εξής 

παράγοντες:  

1) Θετική προσέγγιση: αναφέρεται στην προσπάθεια του ατόμου να επαναξιολογήσει 

κατά ένα θετικό τρόπο τις αγχογόνες καταστάσεις και ταυτόχρονα να σχεδιάσει 

συγκεκριμένες τεχνικές επίλυσης του προβλήματος. 

2) Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης: αναφέρεται στην προσπάθεια του ατόμου να 

αναζητήσει κατάλληλη υποστήριξη από τον κοινωνικό περίγυρο ώστε να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματά του.  

3) Ευχολογία/ ονειροπόληση: αξιολογεί την τάση του ατόμου να ξεπεράσει τα πιθανά 

προβλήματά του, ευχόμενος να συμβεί ένα θαύμα ή ονειροπολώντας το πώς θα ήταν 

τα πράγματα αν δεν είχε συμβεί κάτι αρνητικό.  

4) Αποφυγή / διαφυγή: αξιολογεί την τάση του ατόμου να επανεκτιμήσει την 

κατάσταση μειώνοντας ή αγνοώντας την πραγματική σημασία της.  

5) Διεκδικητική επίλυση προβλήματος: αξιολογεί την προσπάθεια του ατόμου να 

επιτύχει κάποια λύση αντιμετωπίζοντας άμεσα και διεκδικητικά την κατάσταση ή το 

πρόσωπο που πιθανώς τη δημιουργεί. 
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Τρεις παράγοντες του ερωτηματολογίου έχουν από δύο υποκλίμακες ο καθένας τους.  

Ο παράγων 1. «Θετική προσέγγιση», έχει ως υποκλίμακες:  

α) Θετική επαναξιολόγηση  

β) Επίλυση προβλήματος  

Ο παράγων 3. «Ευχολογία/ ονειροπόληση», έχει ως υποκλίμακες:  

α) Ευχολογία  

β) Αναζήτηση θεϊκής βοήθειας  

Ο παράγων 4. «Αποφυγή/ διαφυγή» έχει ως υποκλίμακες:  

α) Παραίτηση  

β) Άρνηση 

 Στο εργαλείο, η κλίμακα των απαντήσεων κυμαίνεται από 0-3 και μεγαλύτερη 

βαθμολογία υποδηλώνει συχνότερη χρήση των ΣΑΑΚ. Οι μητέρες για να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ 

τεσσάρων δυνατών απαντήσεων (0= Ποτέ, 1= Σπάνια, 2=Μερικές φορές, 3= Συχνά). 

Όλες οι ερωτήσεις φορτίζουν θετικά, οπότε δεν χρειάζεται καμιά μετατροπή. 

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα ερώτησης και βαθμολόγησής της: 

 

Πίνακας 3. Βαθμολόγηση του ΣΑΑΚ 

Πρόταση 

7 

Ήλπιζα πως 

θα γίνει ένα 

θαύμα 

ΣΤΗΛΗ 1 

0 

ΣΤΗΛΗ 2 

1 

ΣΤΗΛΗ 3 

2 

ΣΤΗΛΗ 4 

3 

Βαθμολόγηση     0  1  2  3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Παράγοντες ΣΑΑΚ. Παραδείγματα ερωτήσεων 

Παράγοντες ΣΑΑΚ και οι διαστάσεις 

τους 

 

Παράδειγμα ερώτησης 

1) Θετική προσέγγιση  

          (11 ερωτήσεις) 

  

 «Γνώριζα τι έπρεπε να γίνει και έτσι 

διπλασίαζα τις προσπάθειές μου για να 

πετύχω» 

 «Προσπαθούσα να δω τη θετική πλευρά 

των πραγμάτων»  

2) Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 

              (6 ερωτήσεις) 

 «Μιλούσα με κάποιον για να με 

βοηθήσει να αντιληφθώ περισσότερα για 

την κατάσταση» 

«Μιλούσα με κάποιον που μπορούσε να 

κάνει κάτι συγκεκριμένο για μένα»  

3) Ευχολογία/ ονειροπόληση  

             (8 ερωτήσεις)  

                 

«Ευχόμουν να εξαφανιστεί η κατάσταση 

ή φανταζόμουν ότι είχα με κάποιον τρόπο 

ξεμπερδέψει με αυτή»   

 «Προσευχόμουν»  

  

4) Αποφυγή/ διαφυγή  

             (9 ερωτήσεις) 

   

«Προσπαθούσα να ελαφρύνω την 

κατάσταση, να μην την πάρω πολύ στα 

σοβαρά» 

«Προσπαθούσα να ξεχάσω δουλεύοντας 

ή κάνοντας κάτι άλλο»  

5) Διεκδικητική επίλυση προβλήματος

 (4 ερωτήσεις) 

«Εξέφραζα το θυμό μου στο πρόσωπο 

που δημιουργούσε το πρόβλημα» 

«Πείσμωνα και πολεμούσα να πετύχω ό, 

τι ήθελα»  

 

2.2.4. Στατιστική Μεθοδολογία  

Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό λογισμικό IBM SPSS Statistics 

for Windows 19.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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3.1. Δημογραφικά στοιχεία  

 

Το δείγμα μας αποτελείται συνολικά από 195 μητέρες. Οι μητέρες αυτές ανήκουν σε 

δύο ομάδες. Έτσι, η πρώτη ομάδα αποτελείται από 91 μητέρες, οι οποίες είναι 

μητέρες παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, που για συντομία θα τις 

αναφέρουμε (Μ.Δ.)  και η δεύτερη ομάδα αποτελείται από 104 μητέρες, οι οποίες 

είναι μητέρες παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης (Τ.Α.), δηλαδή παιδιών, που σύμφωνα με 

την δήλωση της μητέρας, δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Παρακάτω 

παρατηρούμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματός μας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων και των δύο ομάδων του 

δείγματος. 

Μεταβλητή  Μητέρες παιδιών με Μ.Δ.  

(ΟΜΑΔΑ 1)  

(Ν=91)  

Μητέρες παιδιών Τ.Α.  

(ΟΜΑΔΑ 2)  

(Ν=104)  

Ηλικία Μητέρας  (M = 41,8, SD = 6,0) 
 26 - 58 ετών  

(M = 40,9, SD = 4,95) 
 29 - 51 ετών 

Ηλικία Πατέρα (M = 44,4, SD = 10,2) 
27-60 ετών 

M =  43,7, SD = 8,62  
27-57 ετών 

Ηλικία Παιδιού   (M =11,8, SD = 3,17) 
5 - 18 ετών  

 (M = 11,4, SD = 3,88) 
 5 - 18 ετών  

Φύλο Παιδιού 
                             Αγόρια  
                                Κορίτσια  

 
59  
32  

 
63  
41  

Μορφωτικό Επίπεδο 
Μητέρας  

38%   Λυκείου 
37%  ΤΕΙ/ΑΕΙ 
25%    Άλλο  

41%  Λυκείου  
26%  ΤΕΙ/ΑΕΙ 
33%    Άλλο  

Οικογενειακή  Κατάσταση 
μητέρας  

85%  Έγγαμες 
15%    Άλλο  

90%   Έγγαμες 
10%    Άλλο  

 

Ηλικία 

Ηλικία παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.) και των γονέων τους 

Με βάση τα στοιχεία που συλλέξαμε από τα ερωτηματολόγια, οι ηλικίες των παιδιών 

με Μ.Δ. κυμαίνονται από 5 έως 18 έτη. Η μικρότερη ηλικιακά μητέρα είναι 26 
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χρονών ενώ η μεγαλύτερη 58 χρονών. Η ηλικία του πατέρα από την ομάδα των 

παιδιών με Μ.Δ. κυμαίνεται από 27 έτη έως και 60 έτη. 

Ηλικία παιδιών με Τυπική Ανάπτυξη (Τ.Α.) και των γονέων τους 

Όσον αφορά τα παιδιά της Τ.Α., το σύνολο των ερωτηματολογίων είναι 104 και τα 

παιδιά έχουν ηλικίες από 5 έως και 18 έτη. Η ηλικία της μητέρας στην ομάδα των 

παιδιών Τ.Α. κυμαίνεται από 29 έτη έως και 51 έτη. Ο μικρότερος ηλικιακά πατέρας 

αυτής της ομάδας είναι 27 ετών και ο μεγαλύτερος 57 ετών. 

Παρόμοια, μπορούμε να δούμε αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα τα δημογραφικά 

στοιχεία του δείγματός μας όσον αφορά το φύλο του παιδιού, το μορφωτικό επίπεδο 

της μητέρας και την οικογενειακή κατάσταση της μητέρας του πληθυσμού της 

έρευνάς μας 

  

3.2. Αξιοπιστία των ερωτηματολογίων Ε.Γ.Υ.-28 και ΣΑΑΚ. Συντελεστής 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha 

Ο συντελεστής αξιοπιστίας χρησιμοποιείται για να παρατηρήσουμε σε τι βαθμό οι 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήσαμε, με σκοπό την συλλογή και 

την ανάλυση των δεδομένων του δείγματός μας, συνδέονται και μας δίνουν 

ομοιόμορφα αποτελέσματα. Μας δείχνει δηλαδή σε ποιο βαθμό οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι αξιόπιστες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Για τον έλεγχο 

της αξιοπιστίας ως ενιαίας κλίμακας των δύο ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό μέτρο Cronbach Alpha. Για να θεωρείται μια κλίμακα εσωτερικά συνεπής 

θα πρέπει ο συντελεστής Άλφα να παίρνει τιμή άνω του 0,60.  Από την ανάλυση της 

αξιοπιστίας των δύο ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήσαμε, ο συντελεστής που 

προκύπτει για 

 το ΕΓΥ-28 είναι Cronbach’s alpha = 0,89  

 το ΣΑΑΚ είναι Cronbach’s alpha = 0,83 

Με βάση την κλίμακα του Cronbach, οι τιμές 0,89 και 0,83 για τα δύο 

ερωτηματολόγια θεωρούνται αρκετά καλές και επομένως τα αποτελέσματά μας είναι 

αξιόπιστα. Από τον έλεγχο της εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha) των πέντε 
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παραγόντων του ερωτηματολογίου ΣΑΑΚ που πραγματοποίησε ο Καραδήμας, Ε. 

(1998) για την προσαρμογή του ΣΑΑΚ στα ελληνικά, βρέθηκε αρκετά υψηλή 

εσωτερική αξιοπιστία, η οποία  κυμάνθηκε μεταξύ 0,60 και 0,79. Ο συντελεστής 

αξιοπιστίας του Ε.Γ.Υ έχει βρεθεί από διάφορες μελέτες ότι κυμαίνεται από 0,78-0,95 

Jackson, C. (2007). 

 

3.3. Ομοιογένεια δείγματος  

Οι δύο ομάδες του δείγματός μας ελέγχθηκαν για την ομοιογένειά τους ως προς την 

ηλικία της μητέρας, την ηλικία του παιδιού και το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας.  

Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δημογραφικών στοιχείων σχετικά με 

την ηλικία της μητέρας, την ηλικία του παιδιού και το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα.  

Παρατηρείται ότι η μέση ηλικία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι M =11,8 

έτη, SD = 3,17 έτη (N = 91) ενώ η αντίστοιχη των παιδιών με τυπική ανάπτυξη είναι 

M = 11,4 έτη, SD = 3,88 έτη (N = 104). Όσον αφορά τον έλεγχο για την διαφορά της 

ηλικίας των παιδιών ανάμεσα στις δύο ομάδες,  από την ανάλυση ANOVA το F = 

0,911 και το αντίστοιχο p = 0,341. Αυτό μας δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά της ηλικίας στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και στα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης.  

Η μέση ηλικία της μητέρας από την πρώτη ομάδα παιδιών είναι M = 41,8 έτη,  SD = 

6,0 έτη ενώ οι μητέρες στη δεύτερη ομάδα έχουν μέση ηλικία M = 40,95 έτη, SD = 

4,95 έτη, το F = 1,08 και p = 0,298 και επομένως η υπόθεση της ισότητας των 

ηλικιών ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν απορρίπτεται.  

Η μέση τιμή της μεταβλητής μορφωτικό επίπεδο μητέρας για την πρώτη ομάδα είναι 

M = 3,54,  SD = 1,07 ενώ για την δεύτερη ομάδα είναι M = 3,62,  SD = 1,20, το F = 

0,221 και p = 0,639.  

Όπως φαίνεται και στον επόμενο πίνακα, οι δύο ομάδες του δείγματός μας  δεν 

βρέθηκε να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους ως προς τις 

ηλικίες των μητέρων, τις ηλικίες των παιδιών τους και το μορφωτικό επίπεδο των 

μητέρων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και στατιστικός έλεγχος 

δημογραφικών στοιχείων δύο ομάδων  του δείγματος 

Μεταβλητή Μαθησιακές 

Δυσκολίες  

(ΟΜΑΔΑ 1)  

 

Τυπικής 

Ανάπτυξης  

(ΟΜΑΔΑ 2)  

 

Στατιστικός 

έλεγχος  

 

 
Μ  

(SD)  

Μ  

(SD)  

Μ  

(SD) 

F 

 

p  

 

Ηλικία Μητέρας     41,8  

   (6,00)   

40,95  

(4,95)  

1,08   0,298/NS*  

Ηλικία παιδιού  11,8  

    (3,17)  

11,4  

(3,88)  

0,911   0,341/NS* 

Μορφωτικό επίπεδο 

μητέρας  

3,54 

   (1,07)  

3,62 

  (1,20)  

0,221  0,639/NS*  

NS: Μη σημαντικό  
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3.4. Μέσες τιμές των ερωτηματολογίων 

3.4.1. Μέσες Τιμές και Τυπικές Αποκλίσεις του ερωτηματολογίου Ε.Γ.Υ.-28 και 

των υποκλιμάκων του 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τις μέσες τιμές  του ερωτηματολογίου Ε.Γ.Υ-28 

στις 4 υποκλίμακές του (σωματικά προβλήματα, άγχος, κοινωνική 

δυσλειτουργικότητα και κατάθλιψη) καθώς και τις τυπικές τους αποκλίσεις ανάμεσα 

στις δύο ομάδες, δηλαδή στις μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (Ομάδα 1) 

και μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Ομάδα 2). Επιπρόσθετα πραγματοποιούμε 

ελέγχους ANOVA για να ελέγξουμε αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες 

που εξετάζουμε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Μέσες Τιμές, Τυπικές Αποκλίσεις, F, p του ερωτηματολογίου Ε.Γ.Υ.-

28 και των παραγόντων του για τις δύο ομάδες 

 
Μαθησιακές Δυσκολίες 

(ΟΜΑΔΑ 1) 

Τυπικής Ανάπτυξης 

(ΟΜΑΔΑ 2) 
Στατιστικός έλεγχος 

 
Μ 

(SD) 

Μ 

(SD) 
F p 

Σωματικά 

ενοχλήματα 

1,67 

(1,93) 

1,30 

(1,80) 
0,990 0,321/ NS* 

Άγχος 
1,93 

(1,98) 

1,79 

(1,97) 
0,043 0,837/ NS* 

Κοινωνική 

δυσλειτουργικότητα 

0,96 

(1,31) 

0,89 

(1,32) 
0,064 0,800/ NS* 

Κατάθλιψη 
0,47 

(0,98) 

0,55 

(1,28) 
1,166 0,282/ NS* 

Σύνολο 
5,03 

(5,00) 

4,47 

(5,01) 
0,619 0,432/NS* 

*NS: Μη σημαντικό 



52 
 

 

Όσον αφορά στην υποκλίμακα «Σωματικά ενοχλήματα», παρατηρούμε ότι ο μέσος 

όρος των μητέρων της Ομάδας 1 (μητέρες παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες) είναι 

Μ = 1,67 και SD = 1,93 ενώ των μητέρων της Ομάδας 2 (μητέρες παιδιών Τυπικής 

Ανάπτυξης) είναι Μ = 1,30 και SD = 1,80. Το F= 0,990, το p=0,321>0,05, επομένως 

η διαφορά ανάμεσα στις μητέρες Μ.Δ. και Τ.Α. δεν είναι στατιστικά σημαντική και 

επομένως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά στα σωματικά ενοχλήματα που 

εκδηλώνουν οι μητέρες παιδιών με Μ.Δ. και οι μητέρες παιδιών με Τ.Α. 

Όσον αφορά στην υποκλίμακα «Άγχος», παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των μητέρων 

της Ομάδας 1 είναι Μ = 1,93 και SD = 1,98, ενώ των μητέρων της Ομάδας 2 ο μέσος 

όρος είναι Μ = 1,79 και SD =1,97. Το F=0,043 και το p=0,837>0,05 και συνεπώς δεν 

διαφέρει στατιστικά σημαντικά στις μητέρες των δύο ομάδων. Παρατηρώντας τον 

Πίνακα 7,  βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ούτε για την 

υποκλίμακα «Κοινωνική δυσλειτουργικότητα» ούτε όσον αφορά στην υποκλίμακα 

«Κατάθλιψη». 

Στο ερωτηματολόγιο Ε.Γ.Υ.-28, και οι δύο Ομάδες (Μ.Δ. και Τ.Α.) παρουσίασαν 

υψηλότερο μέσο όρο στην υποκατηγορία Άγχος (Μ = 1,93 και SD = 1,98  και Μ = 

1,79 και SD =1,97) αντίστοιχα ενώ την μικρότερη βαθμολογία παρουσίασαν και οι 

δύο ομάδες στην υποκατηγορία Κατάθλιψη (Μ = 0,47 και SD = 0,98  και Μ = 0,55 

και SD =1,28 αντίστοιχα). 

 

 

3.4.2. Μέσες Τιμές και Τυπικές Αποκλίσεις του ερωτηματολογίου ΣΑΑΚ και 

των υποκλιμάκων του 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τα περιγραφικά μέτρα, δηλαδή τους μέσους 

όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων του ερωτηματολογίου 

«Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων» (ΣΑΑΚ) καθώς και 

ελέγχουμε αν τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Όσον αφορά στην υπολκλίμακα «Θετική προσέγγιση», 

παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των μητέρων παιδιών με Μ.Δ. είναι Μ = 23,3 και SD 
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=4,93 ενώ των μητέρων παιδιών Τ.Α. είναι Μ = 23,7 και SD = 4,48. Το F= 0,257 και 

το p= 0,613> 0,05, επομένως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά στον 

παράγοντα «Θετική προσέγγιση»  ανάμεσα στις δύο ομάδες του δείγματός μας. Το 

ίδιο παρατηρούμε και για τους υπόλοιπους παράγοντες του ΣΑΑΚ. Οι μέσες τιμές και 

οι τυπικές αποκλίσεις όλων των υποκλιμάκων του ΣΑΑΚ παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον παρακάτω πίνακα. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που παρατηρούμε είναι ότι σε 

ε.σ.σ. α = 5% δεν υπάρχει καμία διαφορά στις απαντήσεις που μας δίνουν οι 

μητέρες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες με εκείνων που μας δίνουν μητέρες 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης όσον αφορά στους παράγοντες του ΣΑΑΚ.  

Στο ερωτηματολόγιο ΣΑΑΚ, η υποκατηγορία που συγκέντρωσε την υψηλότερη 

βαθμολογία και στις δύο ομάδες είναι η «Θετική προσέγγιση» (ομάδα 1 Μ = 23,3 και 

SD =4,93 και ομάδα 2 Μ = 23,7 και SD = 4,48) ενώ η υποκατηγορία που 

συγκέντρωσε την χαμηλότερη βαθμολογία και στις δύο ομάδες είναι η «Διεκδικητική 

επίλυση του προβλήματος» (ομάδα 1 Μ = 5,34 και SD = 2,32 και ομάδα 2 Μ = 5,6 και 

SD = 2,57).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Μέσες Τιμές, Τυπικές Αποκλίσεις, F, p των παραγόντων του 

ερωτηματολογίου ΣΑΑΚ για τις δύο ομάδες 

 
Μαθησιακές Δυσκολίες 

(ΟΜΑΔΑ 1) 

Τυπικής Ανάπτυξης 

(ΟΜΑΔΑ 2) 
Στατιστικός έλεγχος 

 
Μ 

(SD) 

Μ 

(SD) 
F p-value 

Θετική 

προσέγγιση 

2,07 

(0,45) 

2,12 

(0,40) 
0,440 0,508/ NS* 

Αναζήτηση 

κοινωνικής 

υποστήριξης 

2,02 

(0,57) 

2,00 

(0,58) 
0,055 0,814/ NS* 

Ευχολογία/ 

ονειροπόληση 

1,56 

(0,70) 

1,59 

(0,73) 
0,031 0,860/ NS* 

Αποφυγή/διαφυγή 
1,49 

(0,56) 

1,50 

(0,65) 
0,028 0,868/ NS* 

Διεκδικητική 

επίλυση του 

προβλήματος 

1,35 

(0,58) 

1,41 

(0,64) 
0,404 0,526/ NS* 

*NS: Μη σημαντικό 
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3.5. Αποτελέσματα των ερωτηματολογίων ΕΓΥ-28 και ΣΑΑΚ 

Όπως προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο 

 δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική  διαφορά ανάμεσα στις 

δύο ομάδες μητέρων που μελετάμε ως προς τους 4 παράγοντες του ΕΓΥ-28 

(Σωματικά ενοχλήματα, Άγχος, Κοινωνική δυσλειτουργικότητα, Κατάθλιψη) 

 δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική  διαφορά ανάμεσα στις 

δύο ομάδες μητέρων που μελετάμε ως προς τους 5 παράγοντες του ΣΑΑΚ 

(Θετική προσέγγιση, Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, 

Ευχολογία/Ονειροπόληση, Αποφυγή/Διαφυγή, Διεκδικητική επίλυση του 

προβλήματος 

 

3.6. Συσχετίσεις ερωτηματολογίων 

3.6.1. Συσχέτιση των παραγόντων του ΣΑΑΚ για τις μητέρες παιδιών με Μ.Δ. 

και Τ.Α. 

Στους επόμενους δύο πίνακες παρατηρούμε την συσχέτιση των παραγόντων του 

ΣΑΑΚ για τις μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και τις μητέρες παιδιών της 

τυπικής ανάπτυξης καθώς και τις διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η συσχέτιση 

που επιλέχθηκε ήταν η Spearman correlation επειδή o έλεγχος που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε στα δεδομένα μας πρέπει να είναι μη-παραμετρικός, καθώς τα 

δεδομένα μας δεν έχουν ελεγχθεί για την υπόθεση της κανονικότητας. Ο συντελεστής 

συσχέτισης Spearman παίρνει τιμές από -1 έως +1. Όπου -1 σημαίνει απόλυτα 

αρνητική σχέση ενώ +1 απόλυτα θετική σχέση. Με το επίπεδο εμπιστοσύνης (p= 

significance level) καταλήγουμε στην υποστήριξη μιας συσχέτισης. Έτσι αν το 

επίπεδο εμπιστοσύνης είναι μικρότερο του επιπέδου εμπιστοσύνης που συνήθως 

ορίζουμε (0,01 ή 0,05) τότε η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική. Εάν είναι 

μεγαλύτερο, η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική.    

 Όσον αφορά στις μητέρες παιδιών με Μ.Δ., οι πιο σημαντικές σχέσεις είναι 

τρεις: 

1. Θετική προσέγγιση- Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 
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2. Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης- Διεκδικητική επίλυση προβλημάτων 

3. Ευχολογία/Ονειροπόληση- Διεκδικητική επίλυση προβλημάτων 

Για πιο λεπτομερή αποτελέσματα ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9). 

 Όσον αφορά στις μητέρες παιδιών Τ.Α. παρατηρούμε ότι σχεδόν όλες οι σχέσεις 

των παραγόντων του ΣΑΑΚ είναι πιο ισχυρές από ότι στην ομάδα των μητέρων 

παιδιών με Μ.Δ. Η μόνη συσχέτιση που είναι μικρότερη είναι αυτή της «Θετικής 

προσέγγισης» με την «Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης». Επιπλέον παρατηρούμε 

ότι στις μητέρες παιδιών Τ.Α. όλες οι σχέσεις είναι στατιστικά σημαντικές εκτός από 

δύο: 

1. Ευχολογία/Ονειροπόληση- Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 

2. Αποφυγή/Διαφυγή- Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 

  

Πίνακας 9. Ενδοσυνάφεια των παραγόντων του ΣΑΑΚ για τις μητέρες παιδιών με 

Μ.Δ. 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Θετική 

προσέγγιση 
1 - - - - 

2. Αναζήτηση 

κοινωνικής 

υποστήριξης 

0,367** 1 - - - 

3. Ευχολογία/ 

ονειροπόληση 
0,058 0,095 1 - - 

4. Αποφυγή/διαφυγή 0,028 -0,013 0,261* 1 - 

5. Διεκδικητική 

επίλυση τού 

προβλήματος 

0,165 0,263* 0,260* 0,176 1 

* ‘Η υπόθεση ισχύει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=5%’ 

** ‘Η υπόθεση ισχύει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=1%’ 
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Πίνακας 10. Ενδοσυνάφεια των παραγόντων του ΣΑΑΚ για τις μητέρες παιδιών Τ.Α. 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Θετική 

προσέγγιση 
1 - - - - 

2. Αναζήτηση 

κοινωνικής 

υποστήριξης 

0,276** 1 - - - 

3. Ευχολογία/ 

ονειροπόληση 
0,300** 0,195 1 - - 

4. Αποφυγή/διαφυγή 0,264** 0,099 0,559** 1 - 

5. Διεκδιτική 

επίλυση τού 

προβλήματος 

0,314** 0,419** 0,381** 0,245* 1 

* ‘Η υπόθεση ισχύει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=5%’ 

** ‘Η υπόθεση ισχύει σε επίπεδο στατιστική σημαντικότητας α=1%’ 

 

 

3.6.2. Συσχέτιση των παραγόντων του Ε.Γ.Υ.- 28 για τις μητέρες παιδιών με 

Μ.Δ. και Τ.Α. 

Στους επόμενους δύο πίνακες παρατηρούμε την συσχέτιση των παραγόντων του 

Ε.Γ.Υ.-28 στις μητέρες παιδιών με Μ.Δ. και τις μητέρες παιδιών Τ.Α. καθώς και τις 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η συσχέτιση που επιλέχθηκε και σε αυτήν την 

περίπτωση είναι η Spearman correlation για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε στην 

προηγούμενη παράγραφο.  

Παρατηρούμε ότι όλες οι σχέσεις ανά δύο μεταξύ των μεταβλητών είναι στατιστικά 

σημαντικές και στις δύο ομάδες που εξετάζουμε. Στην πραγματικότητα δεν 

παρατηρούμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραγόντων του Ε.Γ.Υ-28 στις δύο 
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ομάδες. Η μεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρείται στις μητέρες παιδιών με Μ.Δ. όσον 

αφορά στην σχέση «Σωματικά ενοχλήματα- Άγχος» με r=0,636 και p<0,01, ενώ η 

μικρότερη παρατηρείται στις μητέρες παιδιών Μ.Δ. για την σχέση «Σωματικά 

ενοχλήματα- Κατάθλιψη» με r=0,342 και 0,01<p<0,05.  

 

Πίνακας 11. Ενδοσυνάφεια των παραγόντων Ε.Γ.Υ.-28 στις μητέρες παιδιών με 

Μ.Δ 

 1. 2. 3. 4. 

Σωματικά 

ενοχλήματα 
1 - - - 

Άγχος 0,636** 1 - - 

Κοινωνική 

δυσλειτουργικότητα 
0,480** 0,566** 1 - 

Κατάθλιψη 0,365** 0,497** 0,342** 1 

* Η υπόθεση ισχύει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,05 

** Η υπόθεση ισχύει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,01 
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Πίνακας 12. Ενδοσυνάφεια των παραγόντων Ε.Γ.Υ.- 28 στις μητέρες παιδιών Τ.Α. 

 1. 2. 3. 4. 

Σωματικά 

ενοχλήματα 
1 - - - 

Άγχος 0,460** 1 - - 

Κοινωνική 

δυσλειτουργικότητα 
0,485** 0,505** 1 - 

Κατάθλιψη 0,365** 0,566** 0,427** 1 

* ‘Η υπόθεση ισχύει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=5%’  

** ‘Η υπόθεση ισχύει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=1%’ 

 

 

3.7. Συζήτηση- Ερμηνεία  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί πιθανή διαφορά στην 

ψυχοπαθολογία και στους τρόπους αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων μεταξύ 

μητέρων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και μητέρων παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

Η επίτευξη αυτού του σκοπού θα επιτυγχάνονταν μέσω των επιμέρους στόχων, οι 

οποίοι ήταν: 

1. Η διερεύνηση της ψυχικής υγείας των μητέρων που έχουν παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό προκύπτει από τις βαθμολογίες των μητέρων 

στο ερωτηματολόγιο Ε.Γ.Υ- 28. 

2. Η διερεύνηση των σταρτηγικών που χρησιμοποιούν οι μητέρες αυτές για να 

αντιμετωπίσουν αγχογόνες καταστάσεις που σχετίζονται με τις μαθησιακές 

δυσκολίες του παιδιού τους. Αυτό προκύπτει από τις βαθμολογίες τους στο 

ερωτηματολόγιο ΣΑΑΚ. 

3. Η σύγκριση των βαθμολογιών στα δύο ερωτηματολόγια των μητέρων που 

έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και των μητέρων παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης 



60 
 

 

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας έρευνας, το δείγμα μας αποτελείται 

από δύο ομάδες μητέρων. Η μια ομάδα αποτελείται από τις μητέρες παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες  (σύνολο 91 μητέρες) και η άλλη από τις μητέρες με παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (σύνολο 104 μητέρες). Για λόγους συντομίας, την ομάδα που 

περιλαμβάνει τις μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες την αναφέρουμε ως 

μητέρες Μ.Δ. και την ομάδα που περιλαμβάνει τις μητέρες παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης την αναφέρουμε ως μητέρες Τ.Α.. 

Οι δυο ομάδες των μητέρων δεν διέφεραν ως προς την ηλικία του παιδιού, την  ηλικία 

των μητέρων και το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων.  

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στον έλεγχο για την διαφορά της ηλικίας των παιδιών 

ανάμεσα στις  δύο ομάδες, το F = 0,911 και το αντίστοιχο p = 0,341. Αυτό μας δείχνει 

ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά της ηλικίας στα παιδιά Μ.Δ. 

και στα παιδιά Τ.Α. 

Από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων προκύπτει ότι ως προς το φύλο του 

παιδιού στις μητέρες Μ.Δ., το δείγμα μας αποτελείται από 59 αγόρια και 32 κορίτσια  

ενώ στις μητέρες Τ.Α. αποτελείται από 63 αγόρια και 41 κορίτσια. Παρατηρούμε ότι 

τα αγόρια υπερτερούν κατά πολύ έναντι των κοριτσιών και στις δύο ομάδες μητέρων. 

Φαίνεται ότι τα αποτελέσματά μας είναι σύμφωνα με άλλες έρευνες που δείχνουν τα 

αγόρια να εμφανίζουν μια τάση υπεροχής στην συχνότητα εκδήλωσης μαθησιακών 

δυσκολιών έναντι των κοριτσιών (Παντελιάδου, Σ. 2004, Karande, S. et al. 2009). 

Ωστόσο, καθώς οι ειδικοί δεν έχουν καταλήξει σε έναν ενιαίο ορισμό του 

προβλήματος των μαθησιακών δυσκολιών και κατά συνέπεια της διάγνωσής τους, 

αυτό συνεπάγεται και διαφορετικά ποσοστά στην αναλογία του φύλου από χώρα σε 

χώρα και από ερευνητή σε ερευνητή. Για παράδειγμα τα ποσοστά που αφορούν τη 

συχνότητα εμφάνισης της δυσλεξίας αμφισβητούνται καθώς υπάρχουν έρευνες που 

αναφέρουν ότι τα δυσλεκτικά παιδιά στην πλειονότητά τους είναι αγόρια σε αναλογία 

3-10:1 (Goldberg, H. L., Schiffman, G. B. 1972, Rutter, M., 2004), ενώ άλλες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι η αναλογία αγοριών και κοριτσιών με δυσλεξία είναι 1:1 

(Wadsworth, S. J., Defries, J. C., Stevenson, J., Gilger, J. W., Pennington, B. F. 1992 

αναφορά στο Τσοβίλη, Δ. Θ. 2003). Ορισμένοι αποδίδουν τις διαφορές αυτές σε 
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κοινωνικούς παράγοντες ή στη μεγαλύτερη προδιάθεση των αγοριών σε ήπια 

νευρολογικά προβλήματα (Κολιάδης & Πολυχρονοπούλου, 1991).   

Ως προς τα ευρήματα από το ερωτηματολόγιο Ε.Γ.Υ.-28, φάνηκε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στα σωματικά ενοχλήματα που εκδηλώνουν οι 

μητέρες παιδιών με Μ.Δ. και οι μητέρες παιδιών με Τ.Α. Συγκεκριμένα και στις 

τέσσερις υποκλίμακες του Ε.Γ.Υ., δηλαδή σωματικά ενοχλήματα, άγχος, κοινωνική 

δυσλειτουργικότητα, κατάθλιψη, η διαφορά ανάμεσα στις μητέρες Μ.Δ. και Τ.Α. δεν 

είναι στατιστικά σημαντική. Αυτή η ομοιότητα φαίνεται και από το γεγονός ότι στο 

ερωτηματολόγιο Ε.Γ.Υ.-28, και οι δύο ομάδες παρουσίασαν υψηλότερη και 

χαμηλότερη μέση τιμή σε κοινές υποκατηγορίες. Έτσι, υψηλότερη μέση τιμή 

παρουσίασαν και οι δύο ομάδες στην υποκατηγορία  Άγχος  και μικρότερη μέση τιμή 

παρουσίασαν και οι δύο ομάδες στην υποκατηγορία Κατάθλιψη. Επομένως, τα δυο 

δείγματά μας δεν διαφέρουν ως προς την κατάσταση της ψυχικής υγείας. Οι 

περισσότερες έρευνες που μελετάνε το στρες που βιώνουν οι γονείς που έχουν παιδιά 

με αναπηρίες δείχνουν ότι οι γονείς αυτοί έχουν υψηλά επίπεδα στρες αλλά επίσης ο 

βαθμός του στρες εξαρτάται από μεταβλητές που σχετίζονται με την λειτουργικότητα 

της οικογένειας καθώς και με την σοβαρότητα της αναπηρίας του παιδιού τους 

(Smith, T.B., et al, 2001). Η έρευνα των Smith, T.B. et al., 2001, στην οποία 

συμμετείχαν 880 γονείς παιδιών με μέτριες έως σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, 

έδειξε ότι το στρες των γονέων εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από παράγοντες 

όπως εισόδημα, διαθέσιμος χρόνος προς το παιδί και κοινωνική υποστήριξη από ότι 

παράγοντες που έχουν να κάνουν με την λειτουργικότητα του παιδιού. Ίσως να 

σχετίζεται περισσότερο η ψυχική υγεία με την κοινωνική κατάσταση της μητέρας την 

δεδομένη στιγμή που έγινε η έρευνα και όχι τόσο με την δυσκολία του παιδιού της. 

Από την άλλη υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι οι μητέρες που έχουν παιδιά με 

κάποιας μορφή αναπηρίας αντιμετωπίζουν περισσότερο στρες, άγχος και κατάθλιψη 

από ότι οι μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Begum, R., Desai, O., 2010, Mash 

and Wolf, 2005 αναφορά στο Al- Yagon, M., Cinamon, R.G., 2008). 

Παρατηρούμε επομένως ότι στο ερωτηματολόγιο Ε.Γ.Υ. -28 δεν φάνηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες των μητέρων που μελετάμε στην 

έρευνά μας. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν υπάρχει έρευνα σε 

ελληνικό πληθυσμό η οποία να συγκρίνει την ψυχοπαθολογία μητέρων παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες και μητέρων παιδιών τυπικής ανάπτυξης, οπότε δεν μπορούμε 
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να συγκρίνουμε τα ευρήματά μας με μια αντίστοιχη έρευνα. Παρόμοιες έρευνες όμως 

έχουν γίνει για την μελέτη της ψυχοπαθολογίας μητέρων παιδιών με άλλη αναπηρία ή 

διαταραχή σε σύγκριση με μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Τέτοια έρευνα είναι 

των Καλαϊτζίδου Κ., Ζαγόρα Χ., Αδαμοπούλου Α., Γαρύφαλλος, Γ. (2012)  που 

συνέκρινε την ψυχοπαθολογία των μητέρων παιδιών που παρουσίαζαν ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες με μητέρες παιδιών που παρουσίαζαν άλλα προβλήματα λόγου 

– ομιλίας (διαταραχή άρθρωσης, διαταραχή ροής της ομιλίας, φωνολογική διαταραχή 

κ.α.) και έδειξε ότι τόσο οι μητέρες παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όσο και 

οι μητέρες παιδιών με άλλες διαταραχές λόγου- ομιλίας δεν εμφανίζουν 

ψυχοπαθολογία (GHQ< = 5). Επίσης η έρευνα των Begum, R., Desai, O. (2010), η 

οποία διερεύνησε την ψυχική υγεία μητέρων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση σε 

σύγκριση με εκείνη των μητέρων παιδιών τυπικής ανάπτυξης, βρήκε ότι οι πρώτες 

είχαν πιο αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους σε σύγκριση με τις δεύτερες.   

Έρευνα των Karande et al. (2009) στην πόλη Mumbai της Ινδίας έδειξε ότι οι μητέρες 

παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα άγχους. 

Τα αποτελέσματα από την δική μας έρευνα έδειξαν ότι οι μητέρες παιδιών Μ.Δ. δεν 

εμφανίζουν άγχος σε νοσηρό επίπεδο. Η διαφορά αυτή είναι πιθανό να οφείλεται: 

  στο διαφορετικό εργαλείο που χρησιμοποίησαν (Hamilton Anxiety Scale -

HAM-A)  

 σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες (Ινδία- Ελλάδα)  

 το άγχος σε ορισμένες μητέρες μπορεί να μην οφείλεται μόνο στις Μ.Δ. του 

παιδιού τους αλλά να αντανακλά μια προϋπάρχουσα ψυχολογική διαταραχή  

 

Σχετικά με τους παράγοντες του ερωτηματολογίου  ΣΑΑΚ  το πιο σημαντικό 

αποτέλεσμα που παρατηρούμε είναι ότι σε p= 0,05  δεν υπάρχει καμία διαφορά στις 

απαντήσεις που μας δίνουν οι μητέρες των παιδιών Μ.Δ. με εκείνων που μας δίνουν 

μητέρες Τ.Α. Η διαφορά στις απαντήσεις των μητέρων των δύο ομάδων δεν είναι 

στατιστικά σημαντική και στις πέντε υποκλίμακες του ΣΑΑΚ, δηλαδή θετική 

προσέγγιση, αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, ευχολογία/ονειροπόληση, 

αποφυγή/διαφυγή, διεκδικητική επίλυση του προβλήματος. Μια έρευνα που έγινε στο 

Ισραήλ (Al- Yagon, M., 2007), η οποία στόχο είχε την μελέτη των τρόπων που 
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χρησιμοποιούσαν οι μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες για την υποστήριξη 

των παιδιών τους, έδειξε ότι οι μητέρες παιδιών Μ.Δ. χρησιμοποιούσαν πιο συχνά 

την στρατηγική της αποφυγής (avoidant coping strategies) από ότι οι μητέρες παιδιών 

Τ.Α. Πιο συγκεκριμένα, η  μη συχνή χρήση της στρατηγικής αποφυγή (η οποία 

περιλαμβάνει ενέργειες όπως το να κρατάει τα αισθήματα μέσα της- να μην τα 

μοιράζεται, το να αποφεύγει την συναναστροφή με άλλα άτομα και το να μειώνει την 

ένταση με το φαγητό, τον ύπνο ή την χρήση ουσιών) από τις μητέρες φάνηκε να 

προστατεύει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες από το να βιώσουν ισχυρά 

αισθήματα μοναξιάς (Al- Yagon, M., 2007). Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι μητέρες 

παιδιών με Μ.Δ. χρησιμοποιούσαν λιγότερο συχνά ενεργητικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης δυσκολιών που σχετίζονταν με τις δυσκολίες του παιδιού τους από ότι 

μητέρες παιδιών Τ.Α. Η έρευνά μας σε γενικές γραμμές δεν έδειξε καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς την χρήση των ΣΑΑΚ. Μια 

πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να αναζητηθεί στην διαφορά ηλικίας των παιδιών 

ανάμεσα σε αυτές τις δύο έρευνες. Η έρευνά μας συμπεριλαμβάνει παιδιά με ηλικίες 

από 5- 18 ετών με μέσο όρο των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες Μ=11,8 έτη (SD= 

3,17 έτη) ενώ η αντίστοιχη των παιδιών με τυπική ανάπτυξη είναι Μ=11,4 έτη (SD=  

3,88 έτη). Η έρευνα  του Al- Yagon, M. (2007) όμως περιελάμβανε παιδιά ηλικίας 

από 8- 11 ετών (Μ=9, 68, SD=.97). Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι όσο 

μεγαλώνουν τα παιδιά με Μ.Δ. τόσο περισσότερο οι μητέρες τους καταφεύγουν σε 

πιο ενεργητικές στρατηγικές επίλυσης αγχογόνων καταστάσεων. Αυτό όμως 

χρειάζεται σίγουρα περαιτέρω διερεύνηση.     

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο ερωτηματολόγιο ΣΑΑΚ, οι δύο ομάδες μητέρων 

σημείωσαν υψηλότερη και χαμηλότερη μέση τιμή στις ίδιες υποκατηγορίες του 

ερωτηματολογίου. Έτσι υψηλότερη μέση τιμή παρουσίασαν και οι δύο ομάδες στην 

υποκατηγορία Θετική προσέγγιση και μικρότερη μέση τιμή παρουσίασαν και οι δύο 

ομάδες  στην υποκατηγορία Διεκδικητική επίλυση του προβλήματος. Αυτό δείχνει ότι 

οι μητέρες και των δύο ομάδων χρησιμοποιούν περισσότερο συχνά την στρατηγική  

«Θετική προσέγγιση» και λιγότερο συχνά την στρατηγική Διεκδικητική επίλυση του 

προβλήματος. 

Όσον αφορά το ΣΑΑΚ, παρατηρήθηκε ότι οι μητέρες των δύο ομάδων του δείγματός 

μας δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Έρευνα που έγινε στο Ισραήλ 
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έδειξε ότι οι μητέρες παιδιών Μ.Δ. χρησιμοποιούσαν πιο συχνά την στρατηγική της 

Αποφυγής από ότι οι μητέρες παιδιών Τ.Α. (Al- Yagon, 2007).  Το ίδιο έδειξε και 

έρευνα σε μητέρες παιδιών με ΔΕΠ/Υ (Bailey, 1999). Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι 

μητέρες Μ.Δ. χρησιμοποιούν συχνότερα την στρατηγική Θετική προσέγγιση 

 Υποθέτουμε ότι τα διαφορετικά αποτελέσματα οφείλονται σε διαφορετικό 

τρόπο δειγματοληψίας, διαφορετικά εργαλεία, κοινωνικο- πολιτισμικές 

διαφορές  

Η έρευνα του Καραδήμα (1998) έδειξε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν πιο συχνά την 

ευχολογία, την αναζήτηση θεϊκής βοήθειας και την παραίτηση από ότι οι άντρες 

Επιπλέον, από όλες τις στρατηγικές, φάνηκε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν 

συχνότερα τη στρατηγική Θετική προσέγγιση. Αυτό συμφωνεί με τα δικά μας 

αποτελέσματα 

 

Συζήτηση για τις συσχετίσεις των ερωτηματολογίων  

Σχετικά με τις συσχετίσεις των ερωτηματολογίων μεταξύ τους είναι σημαντικό να 

συζητήσουμε τις θετικές συσχετίσεις που σημειώθηκαν.  Όσον αφορά τις μητέρες 

παιδιών με Μ.Δ., οι πιο σημαντικές σχέσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ των 

υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου ΣΑΑΚ είναι τρεις: 

1. Θετική προσέγγιση- Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 

2. Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης- Διεκδικητική επίλυση προβλημάτων 

3. Ευχολογία/Ονειροπόληση- Διεκδικητική επίλυση προβλημάτων 

 

Φαίνεται λοιπόν από τις συσχετίσεις των παραγόντων ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

θετική προσέγγιση των αγχογόνων καταστάσεων από την μητέρα τόσο αυξάνεται και 

η συχνότητα αναζήτησης κοινωνικής υποστήριξης. Η σχέση αυτή ισχύει και 

αντίστροφα. Αυτό φαίνεται λογικό καθώς η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης από 

το άτομο που αντιμετωπίζει μια αγχογόνα κατάσταση θεωρείται μια θετική 

προσέγγιση επίλυσης της κατάστασης. Η  «Θετική προσέγγιση» αναφέρεται στην 
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προσπάθεια του ατόμου να επαναξιολογήσει κατά ένα θετικό τρόπο τις αγχογόνες 

καταστάσεις και ταυτόχρονα να σχεδιάσει συγκεκριμένες τεχνικές επίλυσης του 

προβλήματος. Η «Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης» αναφέρεται στην προσπάθεια 

του ατόμου να αναζητήσει κατάλληλη υποστήριξη από τον κοινωνικό περίγυρο ώστε 

να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του.  

Στις μητέρες Μ.Δ. παρατηρήθηκε επίσης ότι όσο αυξάνεται η «Αναζήτηση κοινωνικής 

υποστήριξης» τόσο αυξάνεται η «Διεκδικητική επίλυση προβλημάτων», οι οποίες 

αποτελούν ενεργητικές προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος. Η «Διεκδικητική 

επίλυση προβλήματος» αξιολογεί την προσπάθεια του ατόμου να επιτύχει κάποια 

λύση αντιμετωπίζοντας άμεσα και διεκδικητικά την κατάσταση ή το πρόσωπο που 

πιθανώς τη δημιουργεί. 

Αξιοσημείωτη είναι η σχέση μεταξύ  των παραγόντων του ΣΑΑΚ 

Ευχολογία/Ονειροπόληση- Διεκδικητική επίλυση προβλημάτων, οι οποίες φάνηκαν να 

σχετίζονται θετικά. Η «Ευχολογία/ Ονειροπόληση» αξιολογεί την τάση του ατόμου να 

ξεπεράσει τα πιθανά προβλήματά του, ευχόμενος να συμβεί ένα θαύμα ή 

ονειροπολώντας το πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε συμβεί κάτι αρνητικό. 

Φαίνεται επομένως ότι οι μητέρες παιδιών με Μ.Δ., αν και χρησιμοποιούν την 

«Διεκδικητική επίλυση προβλημάτων», στην οποία το άτομο προσπαθεί άμεσα και 

διεκδικητικά να επιλύσει το πρόβλημα, ωστόσο οι μητέρες αυτές χρησιμοποιούν 

συγχρόνως και την «Ευχολογία/ Ονειροπόληση». Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 

«Διεκδικητική επίλυση προβλημάτων» αφού η προηγούμενη στρατηγική δεν 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του ατόμου για άμεση επίλυση προβλήματος.  

Επιπλέον παρατηρούμε ότι στις μητέρες παιδιών Τ.Α. όλες οι σχέσεις είναι 

στατιστικά σημαντικές εκτός από δύο: 

1. Ευχολογία/Ονειροπόληση- Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 

2. Αποφυγή/Διαφυγή- Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης 

 

Η «Αποφυγή/Διαφυγή» αξιολογεί την τάση του ατόμου να επανεκτιμήσει την 

κατάσταση μειώνοντας ή αγνοώντας την πραγματική σημασία της. Η στρατηγική 

αυτή δεν σχετίστηκε σημαντικά με την «Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης» στις 

μητέρες παιδιών Τ.Α. Όσον αφορά στις μητέρες παιδιών Τ.Α. παρατηρούμε ότι 
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σχεδόν όλες οι σχέσεις των παραγόντων του ΣΑΑΚ είναι πιο ισχυρές από ότι 

στην ομάδα των μητέρων παιδιών με Μ.Δ. Η μόνη συσχέτιση που είναι μικρότερη 

είναι αυτή της «Θετικής προσέγγισης» με την «Αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης». 

 

3.8. Γενικά Συμπεράσματα 

 Η ψυχική υγεία των μητέρων παιδιών με Μ.Δ. δεν διέφερε από την ψυχική 

υγεία των μητέρων παιδιών Τ.Α.  

 Οι μητέρες των παιδιών με Μ.Δ. δεν διέφεραν στη συχνότητα με την οποία 

κατέφευγαν στους ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών  

  

  3.9. Περιορισμοί παρούσας έρευνας 

Η παρούσα έρευνα δεν έδειξε να διαφοροποιούνται γενικά οι μητέρες παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες από τις μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης ως προς την 

ψυχοπαθολογία τους αλλά και ως προς τους τρόπους που χρησιμοποιούν για να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των παιδιών τους. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι 

περιορισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν μελετάμε τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Οι περιορισμοί αυτοί είναι: 

• Οι μητέρες προέρχονταν από αστικές περιοχές 

• Οι Μαθησιακές Δυσκολίες των παιδιών αντιμετωπίστηκαν όλες σαν μια 

κατηγορία και δεν λάβαμε υπόψη υποτύπους Μαθησιακών Δυσκολιών 

(Διαταραχή ανάγνωσης-δυσλεξία, μαθηματικών, γραπτής έκφρασης, μικτή) 

• Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν εξετάστηκαν με κάποιο τρόπο για τυχόν 

ύπαρξη μη διαγνωσμένης μαθησιακής δυσκολίας, αλλά εντάχθηκαν στην 

κατηγορία σύμφωνα με δήλωση της μητέρας 
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3.10. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Από την ενασχόληση με τον πληθυσμό που αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας αυτής 

προκύπτουν κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα, οι οποίες μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω: 

  Συμμετοχή περισσότερων μητέρων και των δύο ομάδων 

 Η συλλογή δείγματος από αστικές και μη αστικές περιοχές 

 Μελέτη μητέρων παιδιών Μ.Δ. και συννοσηρότητα (π.χ. ΔΕΠ/Υ) 

 Μελέτη επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών  στην ψυχική υγεία και 

στις στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών που σχετίζονται με τις Μ.Δ. 

των παιδιών  
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Έντυπο Ενημέρωσης 

 

Τίτλος της Έρευνας: Ψυχολογικές δυσκολίες μητέρων 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

Ερευνήτρια: Αναστασία Μπομπάι 

 

 

Αγαπητή Μητέρα, 

 

Επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα σχετικά με τις ψυχολογικές 

δυσκολίες που εμφανίζουν μητέρες παιδιών με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου. Για 

το σκοπό αυτό θα συλλέξουμε ερωτηματολόγια από μητέρες παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες και από μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Εσείς είστε μητέρα παιδιού 

με τυπική ανάπτυξη. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο 

(υπολογίζουμε ότι δεν θα χρειαστείτε παραπάνω από 10- 15 λεπτά). 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν 

εμπιστευτικές. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις στη συμπλήρωσή του. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο της ερευνήτριας: 6945553100 ή να στείλετε e-mail 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: anastasiabombai@yahoo.gr. Αν παρ’ όλα 

αυτά εξακολουθείτε να έχετε απορίες ή παράπονα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον 

υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος, κ. Γρηγόρη Σίμο, Επίκουρο Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο τηλέφωνο 2310-891361. 

 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Αναστασία Μπομπάι 

Κοινωνική Λειτουργός 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Γρηγόρης Σίμος 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

mailto:anastasiabombai@yahoo.gr
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επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο της ερευνήτριας: 6945553100 ή να στείλετε e-mail 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: anastasiabombai@yahoo.gr. Αν παρ’ όλα 
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Με εκτίμηση, 

Αναστασία Μπομπάι 

Κοινωνική Λειτουργός 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

Γρηγόρης Σίμος 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

mailto:anastasiabombai@yahoo.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 
Ημερομηνία … … … … … 
Α. Δημογραφικά στοιχεία Παιδιού 
 
1. Φύλο:  Αγόρι … …,  Κορίτσι .. … 
2. Ηλικία:……………… 
3. Τάξη φοίτησης:……………… 
4. Σειρά γέννησής του  στην οικογένεια :……………… 
5. Αριθμός παιδιών στην οικογένεια: … … 
6. Ηλικίες τους: ………………………………………………………………… 
7. Γλώσσα ή γλώσσες  που χρησιμοποιούνται στο σπίτι: ……………………… 
8. Με ποιους ζει στο σπίτι το παιδί (επιλέξτε ένα ή περισσότερα); 
Πατέρα … …, Μητέρα … …, Αδέρφια … …, Άλλο: … … … … … … … … … … … 
 
Β. Δημογραφικά στοιχεία Μητέρας 
 
1. Ηλικία:…………….. 
 
2. Μορφωτικό Επίπεδο: 
α)Απόφοιτος Δημοτικού ….., β)Γυμνασίου ..…, γ)Λυκείου ..…, δ) ΤΕΙ/ΑΕΙ ..…, 
ε)Κάτοχος μεταπτυχιακού ….., ζ)Άλλο ….. 
 
3. Οικογενειακή κατάσταση: 
α)Άγαμη ….., β)Έγγαμη ….., γ)Διαζευγμένη ..…, δ)Μονογονεϊκή οικογένεια ..…, ε)Άλλη ..… 
 
4. Επάγγελμα: 
α)Αγρότης …..,   β)Δημόσιος Υπάλληλος …..,   γ)Ιδιωτικός Υπάλληλος ..… 
δ)Ελεύθερος Επαγγελματίας ..…,   ε) Οικιακά …..,   ζ)Άλλο ….. 
 
5. Είχατε παραπάνω δυσκολίες απ’ ότι τα παιδιά της ηλικίας σας σε ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω; 
-στον προφορικό λόγο … … … … … … … … … … … … … … … ….  ….. .. ΝΑΙ       ΟΧΙ 
-στον γραπτό λόγο (ορθογραφία, γραμματική, συντακτικό) … … …… … … . ΝΑΙ       ΟΧΙ 
-στην αριθμητική . … … … … … … … … … … … … … … .. . … … . …. … . ΝΑΙ       ΟΧΙ 
 
Γ. Δημογραφικά στοιχεία Πατέρα 
 
1. Ηλικία:…………… 
 
2. Μορφωτικό Επίπεδο: 
α)Απόφοιτος Δημοτικού ..…, β)Γυμνασίου ..…, γ)Λυκείου ..…, δ) ΤΕΙ/ΑΕΙ ..…, 
ε)Κάτοχος μεταπτυχιακού ..…, ζ)Άλλο ..… 
 
3. Επάγγελμα: 
α)Αγρότης …,     β)Δημόσιος Υπάλληλος …,     γ)Ιδιωτικός Υπάλληλος … 
δ)Ελεύθερος Επαγγελματίας …,    ε)Άλλο … 
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Παρακαλούμε διάβασε τα παρακάτω προσεκτικά: 
 
        θα θέλαμε να ξέρουμε αν είχες κάποια ενοχλήματα και γενικά πως ήταν η υγεία σου τις τελευταίες εβδομάδες. Παρακαλούμε να 
απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις στις σελίδες που ακολουθούν, υπογραμμίζοντας απλά την απάντηση που νομίζεις ότι σου ταιριάζει 
καλύτερα. Πρόσεξε, θέλουμε να ξέρουμε τα τωρινά και πρόσφατα ενοχλήματά σου και όχι εκείνα που είχες στο παρελθόν. 
  
Έχει σημασία να προσπαθήσεις να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.  
 
Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σου.      
 

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ: 
 

Α1 Αισθάνεσαι εντελώς καλά και 
απόλυτα υγιής; 

Καλύτερα από 
ότι συνήθως  

Το ίδιο όπως 
συνήθως  

Χειρότερα από ότι 
συνήθως  

Πολύ χειρότερα  απ’ 
ότι συνήθως  

Α2 Νιώθεις την ανάγκη για κάτι 
τονωτικό; 

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως   

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως  

Α3 Νιώθεις εξαντλημένος/η και 
κακοδιάθετος/η; 

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως   

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Α4 Έχεις αισθανθεί πως είσαι 
άρρωστος/η; 

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως   

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Α5 Έχεις καθόλου πόνους στο κεφάλι; Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως   

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Α6 Νιώθεις σφίξιμο ή πόνους στο 
κεφάλι; 

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως   

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Α7 Έχεις περιόδους που αισθάνεσαι 
κρυάδες ή εξάψεις; 

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως   

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Β1 Έχεις ξαγρυπνήσει πολλές φορές 
επειδή ήσουν ανήσυχος/η; 

Καθόλου  Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως  

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως  

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως  

Β2 Έχεις δυσκολία να συνεχίσεις τον 
ύπνο σου χωρίς διακοπές από την 
στιγμή που θα αποκοιμηθείς;  

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Β3 Έχεις αισθανθεί να βρίσκεσαι 
συνεχώς κάτω από πίεση; 

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Β4 Είσαι οξύθυμος και αρπάζεσαι 
εύκολα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Β5 Φοβάσαι ή πανικοβάλλεσαι χωρίς 
σοβαρό λόγο;  

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Β6 Αισθάνεσαι πως δεν αντέχεις 
άλλο; 

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Β7 Αισθάνεσαι συνεχώς νευρικός/η 
και σε υπερδιέγερση;  

Καθόλου Όχι περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 
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Garyfallos, G., Karastergiou, A., Adamopoulou, A., Moutzoukis, C., Alagiazidoy, E., Mala, D., & Garyfallos, A., 

(1991). Greek version of the General Health Questionmaire: Accuracy of translation and validity. Acta psychiatric 

Scandinavica, 84, 371-37 

                                         

A                                B                               C                           D                           ΣΥΝΟΛΟ                  

 ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ:     

C1 Έχεις καταφέρει να είσαι 
δραστήριος και πάντα 
απασχολημένος/η; 

Περισσότερο από 
ότι συνήθως  

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Μάλλον λιγότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ λιγότερο απ’ ότι 
συνήθως 

C2 Σου παίρνει περισσότερο χρόνο να 
κάνεις τις δουλειές σου; 

Γρηγορότερα από 
ότι συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Περισσότερο απ’ ότι 
συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

C3 Έχεις αισθανθεί πως σε γενικές 
γραμμές τα καταφέρνεις καλά; 

Καλύτερα από ότι 
συνήθως 

Περίπου το ίδιο  Χειρότερα από ότι 
συνήθως 

Πολύ χειρότερα 

C4 Είσαι ικανοποιημένος/η με τον 
τρόπο που εκτελείς τις δουλειές 
σου; 

Περισσότερο από 
ότι συνήθως 

Περίπου το ίδιο 
όπως συνήθως 

Λιγότερο 
ικανοποιημένος/η 
απ’ ότι συνήθως 

Πολύ λιγότερο  
ικανοποιημένος/η 

C5 Έχεις αισθανθεί πως παίζεις 
χρήσιμο ρόλο σε ότι γίνεται γύρω 
σου; 

Περισσότερο από 
ότι συνήθως 

Το ίδιο όσο 
συνήθως 

Λιγότερο χρήσιμο 
απ’ ότι συνήθως  

Πολύ λιγότερο 
χρήσιμο 

C6 Έχεις αισθανθεί ικανός/η να 
παίρνεις αποφάσεις για διάφορα 
θέματα; 

Περισσότερο από 
ότι συνήθως 

Το ίδιο όσο 
συνήθως 

Λιγότερο από ότι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
ικανός/η 

C7 Μπορείς να χαρείς τις 
συνηθισμένες καθημερινές 
δραστηριότητές σου; 

Περισσότερο από 
ότι συνήθως 

Το ίδιο όσο 
συνήθως 

Λιγότερο από ότι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο απ’ ότι 
συνήθως  

D1 Σκέφτεσαι πως δεν αξίζεις τίποτα; Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως  

Μάλλον 
περισσότερο  απ’ ότι 
συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

D2 Έχεις αισθανθεί πως η ζωή είναι 
χωρίς καμιά ελπίδα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον 
περισσότερο  απ’ ότι 
συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

D3 Έχεις αισθανθεί ότι δεν αξίζει 
κανείς να ζει;  

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον 
περισσότερο  απ’ ότι 
συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

D4 Σου έχει περάσει απ’ το μυαλό η 
πιθανότητα να δώσεις τέλος στη 
ζωή σου; 

Σίγουρα όχι Δεν νομίζω Πέρασε από το 
μυαλό μου 

Σίγουρα μου έχει 
περάσει 

D5 Βρήκες μερικές φορές ότι δεν 
μπορούσες να κάνεις τίποτα γιατί 
τα νεύρα σου ήταν σε άσχημη 
κατάσταση; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον 
περισσότερο  απ’ ότι 
συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

D6 Έχεις πιάσει τον εαυτό σου να 
εύχεται να ήσουν πεθαμένος/η 
και να είχες ξεμπερδέψει με όλα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως 

Μάλλον 
περισσότερο  απ’ ότι 
συνήθως 

Πολύ περισσότερο απ’ 
ότι συνήθως 

D7 Βρίσκεις πως η ιδέα να δώσεις 
τέλος στη ζωή σου έρχεται στο 
μυαλό; 

Καθόλου Δεν νομίζω Πέρασε από το 
μυαλό μου 

Σίγουρα ναι 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 
 
Όλοι  αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή προβλήματα, τα οποία μας 

αναστατώνουν, μας ανησυχούν, μας στενοχωρούν. Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι 
να δούμε πώς τα άτομα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, τι κάνουν δηλαδή όταν τους 
συμβαίνει κάτι που τους προκαλεί ανησυχία, στενοχώρια, αναστάτωση. 

Στην συνέχεια υπάρχουν μερικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές περιγράφουν τρόπους 
τους οποίους συνήθως χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Θα 
θέλαμε να μας πείτε πόσο συχνά εσείς χρησιμοποιήσατε καθέναν από τους παρακάτω 
τρόπους για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα που είχατε και που θα μπορούσε να  σχετίζεται 
με τις όποιες μικρότερες ή μεγαλύτερες δυσκολίες του παιδιού σας στο σχολείο. 

Παρακαλούμε, διαβάστε κάθε πρόταση παρακάτω και απαντήστε, βάζοντας σε κύκλο τον 
αριθμό που δείχνει πόσο συχνά κάνατε αυτό που λέει η πρόταση: δηλαδή για το 'ποτέ' θα 
βάλετε σε κύκλο το 0, για το 'σπάνια' θα βάλετε σε κύκλο το 1, για το 'μερικές φορές' θα βάλετε 
σε κύκλο το 2, και για το 'συχνά' θα βάλετε σε κύκλο το 3. 

 

 
 Ποτέ Σπάνια  Μερικές  Συχνά 
   φορές 

1. Προσπαθούσα να αναλύσω το πρόβλημα ώστε να το  

    κατανοήσω καλύτερα................................................................................ 0 1 2 3 

2. Προσπαθούσα να ξεχάσω δουλεύοντας ή κάνοντας κάτι άλλο................. 0  1  2  3 

3. Πίστευα ότι ο χρόνος θα άλλαζε τα πράγματα και απλά περίμενα............. 0  1  2  3 

4. Συμβιβαζόμουν ώστε να πετύχω κάτι θετικό από την κατάσταση............. 0  1  2  3 

5. Μιλούσα σε κάποιον για να με βοηθήσει να αντιληφθώ περισσότερα για  

    την κατάσταση........................................................................................... 0  1  2  3 

6. Ασκούσα κριτική ή έκανα μάθημα στον εαυτό μου................................... 0  1  2  3 

7. Ήλπιζα πως θα γίνει ένα θαύμα............................................................... 0  1  2  3 

8. Αποδεχόμουν τη μοίρα μου..................................................................... 0  1  2  3 

9. Συνέχιζα σαν να μην συμβαίνει τίποτα..................................................... 0  1  2  3 

10. Προσπαθούσα να κρατήσω τα συναισθήματά μου για τον εαυτό μου..... 0  1  2  3 

11. Προσπαθούσα να δω τη θετική πλευρά των πραγμάτων........................ 0  1  2  3 

12. Εξέφραζα το θυμό μου στο πρόσωπο που δημιούργησε το πρόβλημα.. 0  1  2  3 

13. Αποδεχόμουν την συμπάθεια και την κατανόηση των γύρω μου............ 0  1  2  3 

14. Εμπνεόμουν να κάνω κάτι δημιουργικό................................................... 0  1  2  3 

15. Προσπαθούσα να ξεχάσω το όλο θέμα................................................... 0  1  2  3 

16. Σκεφτόμουν ότι οι δυσκολίες με κάνουν πιο ώριμο.................................. 0 1 2 3 

17. Περίμενα να δω τι θα συμβεί πριν κάνω οτιδήποτε. ................................ 0 1 2 3 

18. Άφηνα τα συναισθήματά μου να ξεσπάσουν με κάποιον τρόπο.............. 0 1 2 3 

19. Έβγαινα από αυτήν την εμπειρία καλύτερος/η από πριν......................... 0 1 2 3 

20.Μιλούσα με κάποιον που μπορούσε να κάνει κάτι συγκεκριμένο για  

     μένα.......................................................................................................... 0 1 2 3 

21. Τολμούσα κάτι πολύ ριψοκίνδυνο............................................................ 0 1 2 3 

22. Εύρισκα παρηγοριά στην πίστη μου στο Θεό.......................................... 0 1 2 3 

23. Ανακάλυπτα ξανά τι είναι σημαντικό στη ζωή.......................................... 0 1 2 3 
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 Ποτέ Σπάνια  Μερικές   Συχνά 
   φορές 

24. Άλλαζα κάτι ώστε να πάνε καλά τα πράγματα......................................... 0 1 2 3 

25. Ζητούσα τη συμβουλή ενός συγγενή ή ενός φίλου που σέβομαι............. 0 1 2 3 

26. Προσπαθούσα να ελαφρύνω την κατάσταση, να μην την πάρω πολύ  

      στα σοβαρά............................................................................................. 0 1 2 3 

27. Μιλούσα σε κάποιον για το πώς νιώθω................................................... 0 1 2 3 

28. Πείσμωνα και πολεμούσα να πετύχω ό,τι ήθελα......................................0 1 2 3 

29. Ξεσπούσα στους άλλους......................................................................... 0 1 2 3 

30. Βασιζόμουν στην προηγούμενη εμπειρία μου. Είχα ξαναβρεθεί  

      σε παρόμοιες καταστάσεις....................................................................... 0 1 2 3 

31. Γνώριζα τι έπρεπε να γίνει και έτσι διπλασίαζα τις προσπάθειές μου 

      για να πετύχω.......................................................................................... 0 1 2 3 

32. Έβρισκα μία - δύο διαφορετικές λύσεις για το πρόβλημα........................ 0 1 2 3 

33. Ευχόμουν να μπορούσα να αλλάξω ό,τι είχε συμβεί ή το πώς ένιωθα.... 0 1 2 3 

34. Ονειροπολούσα ή φανταζόμουν ένα καλύτερο μέρος ή μια καλύτερη  

      εποχή από αυτά που ήμουν.................................................................... 0 1 2 3 

35. Ευχόμουν να εξαφανιστεί η κατάσταση ή φανταζόμουν ότι είχα  

      με κάποιον τρόπο ξεμπερδέψει με αυτή.................................................. 0 1 2 3 

36. Φανταζόμουν το πώς θα άλλαζαν τα πράγματα...................................... 0 1 2 3 

37. Προσευχόμουν........................................................................................ 0 1 2 3 

38. Θύμιζα στον εαυτό μου πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να είναι  

      τα πράγματα............................................................................................ 0 1 2 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καραδήμας, Ε. Χ. (1998). Η προσαρμογή στα ελληνικά μιας κλίμακας μέτρησης των 

στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Ψυχολογία, 5 (3), 260-273. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 
 
Όλοι  αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή προβλήματα, τα οποία μας 

αναστατώνουν, μας ανησυχούν, μας στενοχωρούν. Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι 
να δούμε πώς τα άτομα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, τι κάνουν δηλαδή όταν τους 
συμβαίνει κάτι που τους προκαλεί ανησυχία, στενοχώρια, αναστάτωση. 

Στην συνέχεια υπάρχουν μερικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές περιγράφουν τρόπους 
τους οποίους συνήθως χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Θα 
θέλαμε να μας πείτε πόσο συχνά εσείς χρησιμοποιήσατε καθέναν από τους παρακάτω 
τρόπους για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που είχατε τον τελευταίο καιρό και που 
σχετίζονται με τις πιθανές μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού σας. 

Παρακαλούμε, διαβάστε κάθε πρόταση παρακάτω και απαντήστε, βάζοντας σε κύκλο τον 
αριθμό που δείχνει πόσο συχνά κάνατε αυτό που λέει η πρόταση: δηλαδή για το 'ποτέ' θα 
βάλετε σε κύκλο το 0, για το 'σπάνια' θα βάλετε σε κύκλο το 1, για το 'μερικές φορές' θα βάλετε 
σε κύκλο το 2, και για το 'συχνά' θα βάλετε σε κύκλο το 3. 

 

 
 Ποτέ Σπάνια  Μερικές  Συχνά 
   φορές 

1. Προσπαθούσα να αναλύσω το πρόβλημα ώστε να το  

    κατανοήσω καλύτερα................................................................................ 0 1 2 3 

2. Προσπαθούσα να ξεχάσω δουλεύοντας ή κάνοντας κάτι άλλο................. 0  1  2  3 

3. Πίστευα ότι ο χρόνος θα άλλαζε τα πράγματα και απλά περίμενα............. 0  1  2  3 

4. Συμβιβαζόμουν ώστε να πετύχω κάτι θετικό από την κατάσταση............. 0  1  2  3 

5. Μιλούσα σε κάποιον για να με βοηθήσει να αντιληφθώ περισσότερα για  

    την κατάσταση........................................................................................... 0  1  2  3 

6. Ασκούσα κριτική ή έκανα μάθημα στον εαυτό μου................................... 0  1  2  3 

7. Ήλπιζα πως θα γίνει ένα θαύμα............................................................... 0  1  2  3 

8. Αποδεχόμουν τη μοίρα μου..................................................................... 0  1  2  3 

9. Συνέχιζα σαν να μην συμβαίνει τίποτα..................................................... 0  1  2  3 

10. Προσπαθούσα να κρατήσω τα συναισθήματά μου για τον εαυτό μου..... 0  1  2  3 

11. Προσπαθούσα να δω τη θετική πλευρά των πραγμάτων........................ 0  1  2  3 

12. Εξέφραζα το θυμό μου στο πρόσωπο που δημιούργησε το πρόβλημα.. 0  1  2  3 

13. Αποδεχόμουν την συμπάθεια και την κατανόηση των γύρω μου............ 0  1  2  3 

14. Εμπνεόμουν να κάνω κάτι δημιουργικό................................................... 0  1  2  3 

15. Προσπαθούσα να ξεχάσω το όλο θέμα................................................... 0  1  2  3 

16. Σκεφτόμουν ότι οι δυσκολίες με κάνουν πιο ώριμο.................................. 0 1 2 3 

17. Περίμενα να δω τι θα συμβεί πριν κάνω οτιδήποτε. ................................ 0 1 2 3 

18. Άφηνα τα συναισθήματά μου να ξεσπάσουν με κάποιον τρόπο.............. 0 1 2 3 

19. Έβγαινα από αυτήν την εμπειρία καλύτερος/η από πριν......................... 0 1 2 3 

20.Μιλούσα με κάποιον που μπορούσε να κάνει κάτι συγκεκριμένο για  

     μένα.......................................................................................................... 0 1 2 3 

21. Τολμούσα κάτι πολύ ριψοκίνδυνο............................................................ 0 1 2 3 

22. Εύρισκα παρηγοριά στην πίστη μου στο Θεό.......................................... 0 1 2 3 

23. Ανακάλυπτα ξανά τι είναι σημαντικό στη ζωή.......................................... 0 1 2 3 
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 Ποτέ Σπάνια  Μερικές   Συχνά 
   φορές 

24. Άλλαζα κάτι ώστε να πάνε καλά τα πράγματα......................................... 0 1 2 3 

25. Ζητούσα τη συμβουλή ενός συγγενή ή ενός φίλου που σέβομαι............. 0 1 2 3 

26. Προσπαθούσα να ελαφρύνω την κατάσταση, να μην την πάρω πολύ  

      στα σοβαρά............................................................................................. 0 1 2 3 

27. Μιλούσα σε κάποιον για το πώς νιώθω................................................... 0 1 2 3 

28. Πείσμωνα και πολεμούσα να πετύχω ό, τι ήθελα......................................0 1 2 3 

29. Ξεσπούσα στους άλλους......................................................................... 0 1 2 3 

30. Βασιζόμουν στην προηγούμενη εμπειρία μου. Είχα ξαναβρεθεί  

      σε παρόμοιες καταστάσεις....................................................................... 0 1 2 3 

31. Γνώριζα τι έπρεπε να γίνει και έτσι διπλασίαζα τις προσπάθειές μου 

      για να πετύχω.......................................................................................... 0 1 2 3 

32. Έβρισκα μία - δύο διαφορετικές λύσεις για το πρόβλημα........................ 0 1 2 3 

33. Ευχόμουν να μπορούσα να αλλάξω ό,τι είχε συμβεί ή το πώς ένιωθα.... 0 1 2 3 

34. Ονειροπολούσα ή φανταζόμουν ένα καλύτερο μέρος ή μια καλύτερη  

      εποχή από αυτά που ήμουν.................................................................... 0 1 2 3 

35. Ευχόμουν να εξαφανιστεί η κατάσταση ή φανταζόμουν ότι είχα  

      με κάποιον τρόπο ξεμπερδέψει με αυτή.................................................. 0 1 2 3 

36. Φανταζόμουν το πώς θα άλλαζαν τα πράγματα...................................... 0 1 2 3 

37. Προσευχόμουν........................................................................................ 0 1 2 3 

38. Θύμιζα στον εαυτό μου πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να είναι  

      τα πράγματα............................................................................................ 0 1 2 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καραδήμας, Ε. Χ. (1998). Η προσαρμογή στα ελληνικά μιας κλίμακας μέτρησης των 

στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Ψυχολογία, 5 (3), 260-273. 
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Θεσσαλονίκη, ……….. 

Προς  

 ………………………….. 
…………………………… 
 

 

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη συλλογή 

των ερωτηματολογίων, που θα αποτελέσουν υλικό για την έρευνα που 

πραγματοποιούμε με θέμα «Ψυχική Υγεία Μητέρων Παιδιών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες». Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας της ερευνήτριας Αναστασίας Μπομπάι, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση την  Ειδική Αγωγή.  
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