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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηε βνήζεηα, 

θαζνδήγεζε, εκπηζηνζχλε θάπνησλ αλζξψπσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα ήζεια λα 

εθθξάζσ ηηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο. 

Αξρηθά, ζα ήζεια αλ επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θνο Γξεγφξε ίκν, Αλαπιεξσηή  

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο  Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, ηελ εζηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ’φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο , θαζψο θαη γηα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ λα 

αζρνιεζψ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία.  

 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα Μαξία Πιαηζίδνπ, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο  Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  θαη ηελ θα  

Βαζηιηθή Γηαλλνχιε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο & 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ πξφζπκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο  

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, Γηεπζπληέο ησλ 

ρνιείσλ, Δθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο θαη καζεηέο Γεληθήο θαη 

Δηδηθήο Αγσγήο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ζα ήηαλ αδχλαηε.  

 

Σέινο, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ζην ζχδπγν κνπ Κσλζηαληίλν Κπξηάθνπ θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εζηθή ηνπο ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο επίπνλεο πξνζπάζεηαο κνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο.   
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δθηηκάηαη πσο ην 2%-10% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ έρεη δηαγλσζηεί κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΑPA, 1994). Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Δ.Μ.Γ) 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα εκθάληζε θνηλσληθψλ, ςπρηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη 

εμέιημε ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε απηέο. 

 Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αγρσδψλ 

δηαηαξαρψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ  πξνβιεκάησλ ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, φπνπ κηθξή πξνζπάζεηα έρεη 

θαηαβιεζεί γηα αλίρλεπζε, αμηνιφγεζε θαη παξέκβαζε ησλ παξαπάλσ δηαηαξαρψλ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχηαλ απφ 130 παηδηά ζπλνιηθά ηεο Δ΄ θαη  η΄ ηάμεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη 60 ήηαλ καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο θαη νη 70  ήηαλ καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηνπο  

ρνξεγήζεθαλ 2 ζηαζκηζκέλα εξγαιεία, ε Διιεληθή πξνζαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) θαη ε Διιεληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS). Σν 

πξψην εθ ησλ νπνίσλ αμηνιφγεζε ηηο Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο θαη ην δεχηεξν 

αμηνιφγεζε Γπλαηφηεηεο θαη Γπζθνιίεο πλνιηθά . 

Απφ ηελ  αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαθάλεθε πσο νη Μαζεηέο κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξνπζίαζαλ αγρψδε ζπκπηψκαηα ζε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα απφ φηη νη καζεηέο ρσξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Δπίζεο νη 

καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο εκθάληζαλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε : πλαηζζεκαηηθά πκπηψκαηα, Πξνβιήκαηα ρέζεσλ κε  

πλνκειίθνπο θαη Κνηλσληθή Γπζιεηηνπξγία . 

πκπεξαζκαηηθά, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ην θχιν, κε ηα θνξίηζηα λα παξνπζηάδνπλ πην πςειά 

πνζνζηά αγρσδψλ ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Άγρνο Απνρσξηζκνχ..  

Λέξειρ κλειδιά: Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο, 

πκπεξηθνξηθά Πξνβιήκαηα, πλαηζζεκαηηθά πκπηψκαηα, ρέζεηο κε 

πλνκειίθνπο 
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                                            ABSTRACT 

It’s estimated that the 2%-10% of the student population has been diagnosed with 

Specific Learning Disabilities  (APA, 1994).The specific Learning Disabilities pose 

a risk factor for social, mental and emotional disorders, which are considered a 

drawback for the normal children’s adjustment, who are diagnosed with Specific  

Learning Disabilities. 

The present research is an effort to evaluate the anxiety disorders and the behavioral 

problems of children with Specific Learning Disabilities of the Greek Community, 

where little effort has been made for detection, appraisal and intervention of the 

above disorders. 

The sample’s research was 130 children in total, of the 5th and 6th grade of public 

school. 60 were student with Specific Learning Disabilities and 70 were the control 

group, without Specific Learning Disabilities.  

For the purpose of their evaluation, they were administered with two questionnaires. 

The Greek adjustment of the questionnaire Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ) and the Greek adjustment of the questionnaire Spence Children’s Anxiety 

Scale (SCAS). One of them evaluated the anxiety disorders and the other one 

evaluated the behavioral problems. 

The result’s analysis showed that the students with Specific Learning Disabilities 

had recorder higher rates concerning the anxiety symptoms than the students without  

Specific Learning Disabilities. Moreover, the students with Specific Learning 

Disabilities had recorded higher rates concerning: Emotional Symptoms, Peer 

Problems, Social Impairment, Chronicity and Burden to Others.  

The performance of the students with Specific Learning Disabilities differentiates 

depending on the sex. The  girls recorded higher rates regarding internalizing 

problems such as anxiety disorders.  

 

 

 

 

 

Key words: Specific Learning Disabilities, Anxiety Disorders, Behavioral Problems, 

Emotional Symptoms, Peer Problems  



7 
 

                                             

                                     ΔΗΑΓΧΓΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα αγρψδε 

ζπκπηψκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο  

Γπζθνιίεο. 

Ζ εξγαζία απαξηίδεηαη απφ ηξία θεθάιαηα, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

ην 1ν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε ζηφρν ηε 

ζεσξεηηθή  ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο, απνζαθελίδνληαη νη φξνη «Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο» θαη «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία». Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε ζρέζε ησλ 

Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα αγρψδε ζπκπηψκαηα θαη κε 

ηηο δηαηαξαρέο άγρνπο φπσο: ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή, ν θφβνο θπζηθνχ 

ηξαπκαηηζκνχ, ν παληθφο- αγνξαθνβία, ε ςπραλαγθαζηηθή –θαηαλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή, ε θνηλσληθή θνβία θαη  ην άγρνο απνρσξηζκνχ. 

ην 2ν θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζρέζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ κε : ηελ 

Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα, ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπκπηψκαηα, ηα πξνβιήκαηα δηαγσγήο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη 

ηε Θεηηθή-Κνηλσληθή πκπεξηθνξά.  ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη  έξεπλεο 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

αλαθνξηθά κε ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. 

ην 3ν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, παξνπζηάδεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, πεξηγξάθνληαη ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε δηαδηθαζία  ρνξήγεζεο ηνπο θαη 

ηέινο αλαθέξνληαη νη ζηαηηζηηθνί κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. 

ην 4ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ε δηαηχπσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ππφθεηηαη ε παξνχζα έξεπλα, ελψ δηαηππψλνληαη θάπνηεο  

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη δηεχξπλζε ηεο. Σέινο, παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία 
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ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε έξεπλα ελψ ζην Παξάξηεκα Α δίλνληαη απηνχζηα ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
0 

 

1.1  ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ-ΟΡΗΜΟ 

Έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε θχζε ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ κε  ηνλ Kirk (1962) λα θάλεη πξψηε θνξά ρξήζε ηνπ φξνπ «Μαζεζηαθέο  

Γπζθνιίεο», σζηφζν δελ ππάξρεη έλαο νξηζκφο πνπ λα είλαη επξέσο απνδεθηφο γηα 

ηε ρξήζε ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Έλαο απφ ηνπο πην απνδεθηνχο 

νξηζκνχο (Αγαιηψηεο, 2009) είλαη απηφο πνπ έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ην National 

Joint Committee on Learning Disabilities:  

 «Οη Δηδηθέο  Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» είλαη έλαο γεληθφο νξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη 

ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο  

δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, 

γξαθήο, ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη 

εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κάιηζηα είλαη δπλαηφ λα ζπλππάξρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

Με ηηο  Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε 

ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη θνηλσληθήο αληίιεςεο. 

Απηά ηα πξνβιήκαηα σζηφζν δελ ζπληζηνχλ απφ κφλα ηνπο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο  

Γπζθνιίεο. Αλ θαη νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κε 

άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο  (π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή λα δέρνληαη  ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη  πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ε αλεπαξθήο ή αθαηάιιειε 

δηδαζθαιία, απηέο δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ ή 

εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ» (Ζamill, 1990). 

Έλαο άιινο νξηζκφο, ν νπνίνο απερεί ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο γηα ηηο  

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, είλαη απηφο πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ ηνπο Kavale, 

Spaulding θαη Βeam (2009): 

«H Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία αλαθέξεηαη ζε εηεξνγελείο ζπζηάδεο δηαηαξαρψλ 

νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή αθαδεκατθή πξφνδν, ζε έλα πνζνζηφ 2% έσο 3%  

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ έιιεηςε πξνφδνπ γίλεηαη εκθαλήο ζηε ζρνιηθή 

απφδνζε, ε νπνία παξακέλεη θάησ απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
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ρξνλνινγηθή θαη λνεηηθή ειηθία, αθφκε θαη φηαλ παξαζρεζεί πςειήο πνηφηεηαο 

δηδαζθαιία. Ζ πξσηαξρηθή εθδήισζε ηεο έιιεηςεο πξνφδνπ είλαη ε ζεκαληηθή 

ππνεπίδνζε ζε κηα απφ ηηο βαζηθέο πεξηνρέο δεμηνηήησλ (δειαδή αλάγλσζε,  

καζεκαηηθά, γξαθή), ε νπνία δε ζπλδέεηαη κε αλεπαξθείο εθπαηδεπηηθέο, 

δηαπξνζσπηθέο, πνιηηηζκηθέο-νηθνγελεηαθέο ή/θαη θνηλσληθφ-γισζζηθέο εκπεηξίεο. 

Ζ πξσηαξρηθή δηαθνξά κεηαμχ ηθαλφηεηαο θαη επίδνζεο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή 

ειιείςεσλ ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα (πξνζιεπηηθή ή/θαη εθθξαζηηθή), ζηε 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία (π.ρ. επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηθαλφηεηεο ζθέςεο, σξηκφηεηα), 

ζηηο λεπξνςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. πξφζιεςε, πξνζνρή, κλήκε) ή ζε 

νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφ ηέηνησλ ειιείςεσλ, νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη πξνθχπηνπλ 

απφ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Δηδηθή Μαζεζηαθή 

Γπζθνιία είλαη κηα δηαθξηηή θαηάζηαζε πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε γεληθεπκέλε 

καζεζηαθή απνηπρία δηα κέζνπ κηαο κέζνπ φξνπ (> 90) γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ελφο πξνθίι καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαζπνξά, 

ππνδειψλνληαο πεξηνρέο δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ. Ζ θχξηα Δηδηθή Μαζεζηαθή 

Γπζθνιία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ δεπηεξεχνπζεο δπζθνιίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ εληαηηθήο, εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 

Δηδηθήο Αγσγήο, πνπ απεπζχλεηαη ζην πξσηαξρηθφ πξφβιεκα». 

 

1.2  ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ 

ΓΤΚΟΛΗΧΝ 

Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ 

είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε 

δηάγλσζε θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπο. Δθηηκάηαη πσο ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ 

ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ αλέξρεηαη ζην 2%-10%. Σν 60%-80% ησλ παηδηψλ κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, είλαη αγφξηα . (ΑPA, 1994). 

 Ο Lyon (1996) εθηηκά πσο ηα αγφξηα κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

εκθαλίδνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη γη’απηφ 

παξαπέκπνληαη γηα δηάγλσζε απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

απφ φηη ηα θνξίηζηα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έλα πην ήπην πξνθίι φζνλ αθνξά ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.  
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1.3  ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 

Ζ αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία είλαη ε επηζηήκε ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε 

κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο δπζπξνζάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο θαζψο επίζεο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ. Οη  δηαδηθαζίεο απηέο θαη νη αιιαγέο ζηελ 

ςπρνπαζνινγία απνηεινχλ ηε βάζε κηαο λέαο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία 

νλνκάδεηαη « Αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία » (Ciccheti, 1984∙ Kazdin, 1989). Ζ 

έξεπλα ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία εζηηάδεηαη ζηα αίηηα θαη ηελ εμέιημε 

θάπνηαο δηαηαξαρήο, ζηνλ ηξφπν πνπ απηή εθδειψλεηαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

αλάπηπμεο  θαη ζηελ ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρεη κε πγηή ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο . 

ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία ζπλδπάδεηαη ε κειέηε ηεο αλάπηπμεο γεληθφηεξα 

κε ηε κειέηε ηεο παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη αληίζηξνθα (Carron, 1991). Ζ 

αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία έρεη σο αθεηεξία ηεο ηε δηαπίζησζε πσο νη 

δπζπξνζάξκνζηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο δελ εκθαλίδνληαη  μαθληθά αιιά έρνπλ 

ζπλήζσο θάπνηα πξντζηνξία (Sroufe & Rutter, 1984). 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γλσζηέο ζεσξίεο γηα ηε δπζπξνζάξκνζηε  

ζπκπεξηθνξά ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε (Cicchetti, 1984), ε πξψηε 

ζεσξία ζηελ νπνία έρεη δηαπηζησζεί μεθάζαξα ε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, ήηαλ ε 

ςπραλαιπηηθή ζεσξία (Culbertson, 1998). χκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία, 

νη δηαηαξαρέο ησλ ελειίθσλ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα ηα νπνία 

κπνξεί λα έρεη βηψζεη ην άηνκν αθφκε θαη ζε πνιχ κηθξή ειηθία. Σν κνληέιν ηνπ 

Δrikson (1980), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο, πξνζθέξεη επίζεο 

έλα βηψζηκν πιαίζην φπνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη παξάγνληεο, νη νπνίνη 

ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ςπρνπαζνινγίαο . 

ηελ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ε έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο (Sameroff, 2000). Ζ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο αλαθέξεηαη ζηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ςπρνπαζνινγία κεηαβάιιεηαη ή παξακέλεη ακεηάβιεηε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Dadsetan, 2007). Απηή ε πξνζέγγηζε αληαλαθιά νπζηαζηηθά ηε 

κεγάιε ζηξνθή απφ ηελ αξρηθή έξεπλα, ε νπνία εζηηαδφηαλ ζηελ απιή πεξηγξαθή 

ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. ηα πιαίζηα ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο ε κειέηε 
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επηθεληξψλεηαη ζηελ απάληεζε εξσηεκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ ην «ηη νδεγεί ζε ηη » 

(Werry, 1992). 

 

1.4  ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΝΟΖΡΟΣΖΣΑ 

Σα παηδηά έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ βηψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ή πξνβιήκαηα, φπσο 

ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Caron & Rutter, 1991). Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν απηέο νη 

θαηαζηάζεηο ή ηα πξνβιήκαηα (φπσο είλαη νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε θάπνηαο δηαηαξαρήο. είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί. 

Χο ζπλλνζεξφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ςπρνπαζνινγία ε ζπλχπαξμε δπν ή 

πεξηζζνηέξσλ δηαθνξεηηθψλ δηαηαξαρψλ (Beesdo, Knappe, & Pine, 2009). Σα 

παηδηά θαη νη έθεβνη κε θάπνηα δηαηαξαρή πνιχ ζπρλά παξνπζηάδνπλ θαη 

ζπκπηψκαηα κηαο αθφκε ή πεξηζζνηέξσλ δηαηαξαρψλ (Costello, Mustillo, Erkanli, 

Keeler, & Angold, 2003). Απμεκέλα πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο (20%-70%) 

αλαθέξνληαη ζπλήζσο αλάκεζα ζηηο δηαηαξαρέο άγρνπο θαη ηελ θαηάζιηςε, θαζψο 

επίζεο αλάκεζα ζηε δηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα 

(Lahey, Applegate, Waldman, Loft, Hankin, & Rick, 2004). 

Οξηζκέλεο θνξέο ε ζπλλνζεξφηεηα αλαθέξεηαη βαζηθά ζηελ επηθάιπςε 

ζπκπησκάησλ παξά ζηελ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ δηαηαξαρψλ (Mash & Barkley, 

2014). Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ, φηη ε ζπλλνζεξφηεηα απνηειεί έλα 

ηερλεηφ θαηαζθεχαζκα, ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ αδπλακία ηνπ παξφληνο  

δηαγλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα επηηχρεη ηελ νξζή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ (Achenbach, Conners, Quay, Verhulst, & Howell, 1989), Χζηφζν, 

θάπνηα άιια εξεπλεηηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπλλνζεξφηεηα απνηειεί έλα 

πξαγκαηηθφ θαηλφκελν, ε αηηηνινγία ηνπ νπνίνπ ζπρλά δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ζπλππάξρνπλ (Sameroff, 2000).  
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Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπλππάξρνπλ κε άιιεο δηαηαξαρέο, φπσο νη 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο (Μugnaini, Lassi, La Malfa, & Albertini, 2009) , νη δπζθνιίεο  

ζπλαηζζεκαηηθέο ηχπνπ  (Greenham, 1999), ηα πξνβιήκαηα δηαγσγήο  (Heiervang, 

Stevenson, Lund & Hugdahl, 2001), θαη  ην ζχλδξνκν Eιιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο- 

Τπεξθηλεηηθφηεηα (Carol, Maughan, Goodman, &  Meltzer,  2005). ηα θεθάιαηα 

πνπ αθνινπζνχλ ζα αλαιπζνχλ νη παξαπάλσ δηαηαξαρέο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο  

Δ.Μ.Γ..  

  

1.5  ΑΓΥΟ-ΑΓΥΧΓΔΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

Σν άγρνο απνηειεί έλα γλψξηκν θαη νηθείν ζπλαίζζεκα γηα φινπο. Δίλαη έλα 

ιεηηνπξγηθφ ζπλαίζζεκα θαη ζεσξείηαη ε θπζηνινγηθή θαη αλακελφκελε αληίδξαζε 

ζε κηα πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ή ζε έλα εμσηεξηθφ εξέζηζκα (Ζνen- Saric,  

Borkovek, Nemiah, 1995).  Όζν ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο παξακέλνπλ θπζηνινγηθά, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαγσγηθφ, δεκηνπξγηθφ θαη φηη ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

αληίμνσλ θαη κε νηθείσλ  ζπλζεθψλ (Yerkes & Donson, 1906).  Χζηφζν φκσο 

ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν ην άγρνο λα γίλεη ρξφλην θαη ζπλερέο, θαζψο θαη  

ππεξβνιηθφ θαη λα πξνθαιέζεη απμεκέλα επίπεδα ζσκαηηθήο δπζθνξίαο, ζ’ απηή 

ηελ πεξίπησζε ραξαθηεξίδεηαη σο «παζνινγηθφ άγρνο» ή  «αγρψδεο  δηαηαξαρή»,  

δε ζεσξείηαη δεκηνπξγηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ  αιιά  αληηζέησο  θαηαζηξνθηθφ θαη 

απνδηνξγαλσηηθφ σο πξνο ηελ εθηέιεζε απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ (Dadestan, 2007∙ 

Cooray & Bakala, 2013). 

Σν άγρνο δηαθέξεη απφ ην θφβν, ζην φηη ν θφβνο είλαη  ε εζηηαζκέλε θαη άκεζε 

αληαπφθξηζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή ζε έλα απεηιεηηθφ εξέζηζκα, ην 

νπνίν ζπλνδεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο  ελψ ην άγρνο, είλαη ν θφβνο γηα 

κειινληηθά γεγνλφηα  ρσξίο πξνθαλή αηηία (Li & Morris 2006). Οη εξεπλεηέο  

ηείλνπλ λα δηαρσξίδνπλ ηηο δπν έλλνηεο  «θφβνο» θαη «άγρνο» , αλ θαη ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δπν (Μνrris & Kratochwill, 1998). 

Οη δηαηαξαρέο άγρνπο απνηεινχλ κηα νκάδα δηαηαξαρψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ έληνλν θαη ρξφλην άγρνο (Kashani & Orvaschel, 1990). Πεξηιακβάλνπλ  πνιιέο 

ππνθαηεγνξίεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπκπηψκαηα, κεξηθέο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο: 
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Γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή: ραξαθηεξίδεηαη απφ καθξάο δηάξθεηαο έληνλν  

άγρνο, ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή 

εξέζηζκα πνπ λα ην πξνθαιεί (Schacter, 2011). Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ηε 

δηαηαξαρή, βηψλνπλ  κφληκν άγρνο θαη θφβν θαη γίλνληαη ππεξβνιηθά αλήζπρα κε 

θαζεκεξηλά ζέκαηα (Lader, 2015). Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

δηαηαξαρήο απηήο είλαη ε χπαξμε έληνλεο αλεζπρίαο ζην άηνκν γηα κηα ζεηξά 

γεγνλφησλ ηεο δσήο ηνπο ηα νπνία έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην παξειζφλ, ή επίθεηληαη. Ζ 

αλεζπρία απηή κπνξεί λα αθνξά επίζεο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν, ηηο παξέεο θαη 

άιινπο ηνκείο (Βell-Dolan & Brazeal, 1993). 

Δηδηθή  Φνβία: πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν θφβνο θαη ην άγρνο 

ελεξγνπνηνχληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα ή θαηάζηαζε (Baker, 2003). Σα 

άηνκα πνπ ην βηψλνπλ αληηιακβάλνληαη φηη ν θφβνο πνπ βηψλνπλ είλαη δπζαλάινγνο 

απφ ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν, αιιά εμαθνινπζνχλ λα αηζζάλνληαη εμαηξεηηθά 

αλήζπρνη ζε ζρέζε κε  απηφλ. Οη θνβίεο ζηα παηδηά αθνξνχλ ηα χςε, ην ζθνηάδη, 

ηνπο δπλαηνχο ζνξχβνπο, ηνπο θεξαπλνχο, ηα ζθπιηά θαη άιια κηθξά δψα (Μuris, 

2005). 

 

Γηαηαξαρή παληθνχ:  ηα άηνκα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε βηψλνπλ αηζζήκαηα ηξφκνπ  

θαη θφβνπ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη μαθληθά θαη επαλαιακβαλφκελα, ρσξίο θακία 

πξνεηδνπνίεζε θαη κπνξεί λα δηαξθέζνπλ απφ κεξηθά ιεπηά σο αξθεηέο ψξεο. Ζ αηηία 

πνπ ελεξγνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή  δελ είλαη πάληνηε πξνθαλήο (American 

Psychiatric Association, APA  2000. Ζ θξίζε παληθνχ πεξηιακβάλεη αιινησκέλε 

λνεηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κηα  ζεηξά απφ ηππηθά ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα,  φπσο ε ηαρπθαξδία θαη ε αλαπλεπζηηθή δπζθνιία θαη ην αίζζεκα 

λαπηίαο .Δπηπιένλ έρεη βξεζεί πσο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θάπνηα ζρέζε 

κεηαμχ δηαηαξαρήο  παληθνχ θαη γεγνλφησλ ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ ζνβαξέο εληάζεηο 

ζηε δσή ηνπ αηφκνπ (Ollendick, King, & Yule, 1994). 

 

Αγνξαθνβία: πξφθεηηαη γηα ην θφβν πνπ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

κέξνο ή θαηάζηαζε φπνπ ε δηαθπγή είλαη δχζθνιε θαη ε παξνρή βνήζεηαο είλαη κε 
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δηαζέζηκε θαη ζπλδέεηαη ζπρλά κε ην ελδερφκελν κηαο θξίζεο παληθνχ (Ritchie & 

Norton, 2015). 

Γηαηαξαρή Κνηλσληθνχ Άγρνπο : Δίλαη  γλσζηή θαη σο θνηλσληθή θνβία, αθνξά ην 

έληνλν άγρνο πνπ ζπλδέεηαη κε θαζεκεξηλέο  θαηαζηάζεηο θνηλσληθήο έθζεζεο. Σα 

παηδηά πνπ έρνπλ θνηλσληθή θνβία, θνβνχληαη λα  κε γεινηνπνηεζνχλ ή λα κε γίλνπλ 

αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ απφ ηνπο άιινπο (Vasey, 1995). Δπηπιένλ  είλαη απξφζπκα 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο σο 

«ήζπρα» θαη «ζπλεζηαικέλα» ηφζν απφ ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο. ην ζρνιείν εκθαλίδνληαη σο ηδηαίηεξα θνβηζκέλα θαη απξφζπκα ζε έλα επξχ 

θάζκα θαηαζηάζεσλ, φπσο, λα δηαβάζνπλ δπλαηά, λα πάξνπλ ην ιφγν, λα δεηήζνπλ 

βνήζεηα απφ ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο  (Wong & Rapee, 2015). 

 

Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή: είλαη έλαο ηχπνο αγρψδνπο 

δηαηαξαρήο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο ςπραλαγθαζκνχο 

(επίκνλεο, έληνλεο ζθέςεηο ή εηθφλεο) θαη θαηαλαγθαζκνχο (ηάζεηο γηα λα 

εθηειεζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ή ηεξνηειεζηίεο ) (Okuda & Simpson, 2015). 

 

Άγρνο απνρσξηζκνχ: πξφθεηηαη γηα ην αίζζεκα ηνπ ππέξκεηξνπ θαη έληνλνπ άγρνπο 

ζην ελδερφκελν απνρσξηζκνχ απφ έλα πξφζσπν,  ζεσξείηαη σο θπζηνινγηθφ ζηάδην 

αλάπηπμεο ζηα κσξά θαη ζηα παηδηά θαη κφλν φηαλ γίλεη έληνλν θαη δπζαλάινγν κε ην 

επίπεδν αλάπηπμεο ζεσξείηαη δηαηαξαρή. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 7%  ζηνπο ελειίθνπο θαη 4% ζηα παηδηά, αιιά νη πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ 

ηείλνπλ λα είλαη πην ζνβαξέο, θαη λα πξνθαιέζνπλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη 

θξίζε παληθνχ (Siegler & Robert, 2006). 
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1.6 ΑΓΥΟ ΚΑΗ ΦΟΒΟ-ΜΑΘΖΣΔ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο πην ζπλήζεηο ςπρηαηξηθέο  

δηαηαξαρέο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, θαζψο πεξίπνπ ην 10% ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ εθήβσλ πξνζβάιινληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δηαηαξαρέο (Δssau, Conradt, & 

Peterman, 2000∙  Essau & Peterman, 2001). Αλ θαη νξηζκέλα επίπεδα θφβνπ θαη 

άγρνπο  ζεσξνχληαη θπζηνινγηθά θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο πγηνχο αλάπηπμεο,  

ζπρλά   ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη θαη ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ζηελ εθεβηθή θαη ζηε 

κεηέπεηηα ελήιηθε δσή   (Cohen, Kassen, Velez, Hartmark, Jonson, Rogas, Brook, & 

Streuning, 1993∙ Keller, Lavori, Wunder, Beardslee, Schwartz, & Roth, 1992).  

Τςειά επίπεδα άγρνπο ζπλδένληαη κε πξνβιήκαηα  ζηε ζρνιηθή δσή, ζηηο  

δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

(Silverman & Field, 2011). Δπηπιένλ κειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ε παξνπζία 

αγρψδνπο ζπκπησκαηνινγίαο ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ ελήιηθε δσή φπσο είλαη ε θαηάζιηςε θαη ε ρξήζε νπζηψλ 

(Witchen & Essau, 1994). 

 H παηδηθή ειηθία θαη ε εθεβεία ζεσξνχληαη σο ηα πιένλ θξίζηκα αλαπηπμηαθά 

ζηάδηα γηα ηελ έλαξμε ησλ αγρσδψλ δηαηαξαρψλ (Krohne & Hock, 2011) θαη θαηά 

ζπλέπεηα δίλεηαη  κεγάιε έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ 

άγρνπο ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο ψζηε λα επηιερζεί ε θαηάιιειε κέζνδνο 

παξέκβαζεο (Lucangeli & Scruggs, 2003). 

 Σν πεξηερφκελν ησλ θφβσλ θαη ηνπ άγρνπο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην 

εθάζηνηε αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο δσήο ησλ παηδηψλ (Muris, Steerneman, 

Merckelbach, & Meesters, 1996). Σα βξέθε θαη ηα κηθξά παηδηά, ζηα νπνία 

ζεκεηψλνληαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θφβσλ θαη άγρνπο, θνβνχληαη ηνπο δπλαηνχο  

ζνξχβνπο θαη  ηα ππεξθπζηθά φληα  ελψ  ηα κεγαιχηεξα παηδηά επηδεηθλχνπλ 

θφβνπο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία   ηνπο θπζηθνχο ηξαπκαηηζκνχο  θαη ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε (King, Ollendick, & Tonge, 1997). Δπηπιένλ  νη θφβνη πνπ 

αθνξνχλ ην άγρνο απνρσξηζκνχ κεηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο  παηδηθήο 

ειηθίαο, ελψ νη θφβνη πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν θαη ην ζρνιηθφ άγρνο απμάλνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέζεο παηδηθήο ειηθίαο εμαηηίαο ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζρνιηθή δσή (Marsh, 2011). Ο 

Owen (1998)  ππνζηήξημε πσο ην πεξηερφκελν ησλ παηδηθψλ θφβσλ δηαθνξνπνηείηαη 
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θαζψο απηά κεγαιψλνπλ θαη βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία  κε ηηο γλσζηηθέο, 

αληηιεπηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εθάζηνηε 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο δσήο ησλ παηδηψλ.  

 

1.7  ΥΟΛΗΚΟ ΑΓΥΟ  

 Σν ζρνιηθφ άγρνο ζπλαληάηαη αξθεηά ζπρλά ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ, ζπλδέεηαη κε  

αληηδξάζεηο  δπζθνξίαο, δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο αγσλίαο νη 

νπνίεο  εκθαλίδνληαη φηαλ νη καζεηέο θαινχληαη λα εκπιαθνχλ κε ζρνιηθφ έξγν ην 

νπνίν ζεσξείηαη απεηιεηηθφ γηα  ηελ απηφ-αμία θαη ην θνηλσληθφ ηνπο γφεηξν (Neil 

& Christensen, 2009). Πιήζνο εξεπλψλ έρεη αλαδείμεη ηνπο πξνυπάξρνληεο 

παξάγνληεο  πνπ ελεξγνπνηνχλ ην ζρνιηθφ άγρνο, ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηνπο   

πεξηβαιινληηθνχο, ηνπο  πξνζσπηθνχο θαη ηνπο γλσζηηθνχο. Οη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο  αθνξνχλ ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ ηάμε είηε κε ηνπο δαζθάινπο, 

είηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο. Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ καζεηέο  κε ρακειή 

απηνπεπνίζεζε θαη κε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο  (Murris, 

Roelofs, Rassin, Franken, & Mayer,  2010). Σέινο νη γλσζηηθνί παξάγνληεο  

αθνξνχλ καζεηέο κε ειιηπείο δπλαηφηεηεο αθεξεκέλεο ή ινγηθήο ζθέςεο, κε 

θησρέο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο καζεζηαθά πξνθίι 

(Nelson & Harwood, 2011).  Οη παξαπάλσ παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ 

ξφιν ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο απνθξίζεηο  ησλ καζεηψλ κε αγρψδε ζπκπησκαηνινγία 

(Pepi, Alesi, & Geraci, 2004).  Οη καζεηέο κε  Δ.Μ.Γ. είλαη αξθεηά επηξξεπείο ζην 

ζρνιηθφ άγρνο θαζφηη ηφζν νη πεξηβαιινληηθνί, φζν θαη νη πξνζσπηθνί  ή θαη νη 

γλσζηηθνί παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά θαη επηβαξπληηθά γηα εθείλνπο. Οη 

θφβνη θαη ην άγρνο πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. είλαη παξφκνηνη κε απηνχο 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο κε ηε δηαθνξά φηη ζηνπο καζεηέο κε Δ.Μ.Γ εκθαλίδνληαη κε 

κεγαιχηεξε έληαζε θαη ζπρλφηεηα άγρνο πνπ αθνξά κηα επηθείκελε εμέηαζε ή κηα 

αμηνιφγεζε (Ollendick, King, & Fray, 1989). 
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1.8  ΥΔΖ ΑΓΥΟΤ ΚΑΗ  ΔΗΓΗΚΏΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ 

Πιήζνο ζεσξηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα εμεγήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο 

θαη ησλ Δ.Μ.Γ. πεξηιακβάλνληαο ηηο ζεσξίεο ηεο δεπηεξνγελνχο αληίδξαζεο, ηεο 

πξσηνγελνχο δηαηαξαρήο θαη ηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο (Nelson & Harwoord, 

2011).  

 Ζ ζεσξία ηεο δεπηεξνγελνχο αληίδξαζεο  θαίλεηαη λα θεξδίδεη  έδαθνο έλαληη ησλ 

άιισλ ζεσξηψλ θαη λα γίλεηαη επξέσο απνδεθηή δηφηη ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ 

δηαγηγλψζθνληαη αξρηθά γηα ηηο Δ.Μ.Γ.  θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηα ζπλoδά 

πξνβιήκαηα απηψλ (Akhavan-Tafti, 2011).  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξσηνγελνχο δηαηαξαρήο ην απμεκέλν άγρνο έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε ησλ  Δ.Μ.Γ., νη ππνζηεξηθηέο δε ηεο εγθεθαιηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο ζεσξνχλ  φηη νη Δ.Μ.Γ. θαη ην άγρνο  έρνπλ θνηλή αηηία ε νπνία 

αθνξά ζπγθεθξηκέλε εγθεθαιηθή  δπζιεηηνπξγία (Spreen,1989). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηεο δεπηεξνγελνχο αληίδξαζεο ζεσξνχλ φηη ην άγρνο  

αλαπηχζζεηαη σο θπζηνινγηθή ζπλέπεηα ησλ Δ.Μ.Γ. Δπαξθήο επίδνζε ζηελ 

αλάγλσζε, γξαθή θαη αξηζκεηηθή ζεσξείηαη αλακελφκελε απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε ζρνιηθή πεξίνδν, ηα παηδηά ινηπφλ 

πνπ θαηαβάινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο (φπσο νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ.), ρσξίο λα έρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ απμεκέλα επίπεδα άγρνπο (Nelson & 

Harwood, 2011). 

Σν άγρνο εκθαλίδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζηνπο καζεηέο κε Δ.Μ.Γ., έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ απνθπγήο. πρλά επηλννχλ δηθαηνινγίεο  

γηα λα κελ θάλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, απνθεχγνπλ λα θέξλνπλ ζην ζρνιείν ηα 

απαηηνχκελα βηβιία θαη δείρλνπλ απξφζπκνη φηαλ πξέπεη λα θάλνπλ θάπνηα ζρνιηθή 

εξγαζία. πρλά θάλνπλ παξάπνλα γηα πνλνθεθάινπο, πφλν ζην ζηνκάρη, ζην ζηήζνο 

θαζψο θαη αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο (Wong, 2009). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη κηα αηέξκνλε δηαδηθαζία φπνπ καθξνπξφζεζκα ζπκπεξηθνξέο 

απνθπγήο ηείλνπλ λα ππνλνκεχνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε κειινληηθέο εξγαζίεο θαη λα 

εληζρχνπλ ηηο Δ.Μ.Γ. (Rapo & Pepe,  2012). Διινρεχεη βέβαηα ν θίλδπλνο λα 

ραξαθηεξηζηνχλ  σο ηεκπέιηθα, αλνξγάλσηα θαη αλεχζπλα, ελψ ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα  ηα παηδηά κε  Δ.Μ.Γ.  δηαζέηνπλ ειιηπείο δεμηφηεηεο νξγάλσζεο 

θαη εξγαζίαο (Piek, Barrett, Smith, Rigioli, & Gasson,  2010).   

 

1.9 ΥΔΖ ΑΓΥΟΤ ΚΑΗ  ΓΝΧΣΗΚΖ-ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 

Σα πςειά επίπεδα άγρνπο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία,  

ζπγθεθξηκέλα ην απμεκέλν άγρνο εηζάγεη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

άζρεηεο πιεξνθνξίεο κε ην εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Οη άζρεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη απφ ην πςειφ άγρνο ,  δηαθφπηνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα ην εθάζηνηε αθαδεκατθφ έξγν.  

(Eysenck, Derakshan, Santos, &  Calvo, 2007). Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα γηα ην πψο επηδξά ην άγρνο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε: θαηά ηε 

δηάξθεηα επεμεξγαζίαο καζεκαηηθψλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη ε ζπγθξάηεζε 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ιεθηηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο,  ε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο  

νπνίαο ζεκαίλεη πξφβιεκα ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ 

(Owens, Stevenson, Norgate, & Hadwin,  2008). Σαπηφρξνλα γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ  γξαπηνχ ιφγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο απαηηείηαη ζπγθξάηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε απφ ηε κεηάβαζε κηαο πξφηαζεο ζε άιιε. 

Όηαλ ινηπφλ ε εξγαδφκελε κλήκε αδπλαηεί λα ζπγθξαηήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο,  

ηφηε ε ιεηηνπξγία ηεο θαηαλφεζεο δπζρεξαίλεηαη (Eysenck et al.,  2007). 

Δπηπξφζζεηα, ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο  δπζθνιεχνληαη λα  

πηνζεηήζνπλ  κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο κάζεζεο απφ ηνπο ίδηνπο θαη ε απηνξξχζκηζε  (Pekrun, 

Goetz, Titz, Perry,  2002∙ Veenman, Elbaum, & Schumm, 2000) 

Απηνχ  ηνπ είδνπο ηα ειιείκκαηα ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηφζν  ζηελ εξγαδφκελε 

κλήκε φζν θαη ζηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ηα νπνία πξνθαινχληαη  απφ ην 

άγρνο,  είλαη αξθεηά ζπλήζε ζηα άηνκα κε Δ.Μ.Γ (Swanson & Sachse-Lee, 2001). 
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1.10  ΑΓΥΧΓΔΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ-ΦΟΒΟΗ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ 

ΔΗΓΗΚΔ   ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ                    

Αλ θαη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ θφβσλ θαη ησλ αγρσδψλ 

δηαηαξαρψλ ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο ηππηθήο αλάπηπμεο, γηα ηα παηδηά κε 

Δ.Μ.Γ.  δελ ππάξρνπλ αξθεηά επηζηεκνληθά δεδνκέλα  γηα ηα αθξηβή επίπεδα ησλ 

αγρσδψλ δηαηαξαρψλ θαη ηε θχζε ησλ θφβσλ πνπ απηά βηψλνπλ (Semrud-  

Clikeman, 2005). 

Ο ιφγνο πνπ δελ έρνπλ αληρλεπζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη θφβνη θαη ηα επίπεδα 

ηνπ άγρνπο ζε απηή ηελ νκάδα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, βξίζθεηαη ζηε δπζθνιία 

αλίρλεπζεο ηνπο. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε Δ.Μ.Γ ζπρλά δηαζέηνπλ  πεξηνξηζκέλν 

ιεμηιφγην, ειιείκκαηα ζηε κλήκε θαη ηελ επηθνηλσλία κε απνηέιεζκα λα κε δίλνπλ 

επαξθή θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο πνπ πηζαλφλ λα βηψλνπλ 

(Semrud, 2005).  

Παξά ηηο δπζθνιίεο αλίρλεπζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απφ ηηο έξεπλεο  πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί εθηηκάηαη πσο ηα παηδηά θαη νη λένη κε Δ.Μ.Γ βξίζθνληαη ζε  

κεγαιχηεξν θίλδπλν  γηα λα εθδειψζνπλ πςειά επίπεδα θφβνπ θαη άγρνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθήο αλάπηπμεο ζπλνκειίθνπο  ηνπο (Al-Yagon & Mikulincer, 

2004). 

Σν Γηεζλέο Ίδξπκα Δξεπλψλ αηφκσλ κε Δ.Μ.Γ. (Foundation for people with 

Learning Disabilities, 2011) αλέθεξε πσο ην 40% ησλ  καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ., βηψλνπλ 

εκπεηξίεο άγρνπο ζε αμηνζεκείσην βαζκφ. 

Οη Shore & Rapport (1998) έρνπλ επηζεκάλεη πσο νη θφβνη ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. 

ειηθίαο 7-10 εηψλ είλαη  παξφκνηνη κε απηνχο ησλ ηππηθψλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Οη 

θφβνη ζηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. ηείλνπλ λα είλαη πην επάισηνη ζε ζρέζε 

κε ηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηπρία θαη ηελ 

θνηλσληθή θξηηηθή (Weems & Costa, 2005). Πξφθεηηαη γηα ηελ ιεγφκελε Γηαηαξαρή 

Κνηλσληθνχ Άγρνπο ή Κνηλσληθή Φνβία (Social Phobia), ε νπνία είλαη πνιχ θπζηθφ 

λα ππάξρεη ζηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. εμαηηίαο ηεο επαλαιακβαλφκελεο έθζεζεο ηνπο 

ζηε ζρνιηθή απνηπρία  (Li & Morris,  2006). Ο ηξφπνο πνπ ηα παηδηά  κε Δ.Μ.Γ. 

ελεξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ζρφιηα 

ριεπαζκνχ θαη πεηξάγκαηνο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Singer, 2005). Σα αξλεηηθά 
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ζρφιηα κε ηε ζεηξά ηνπο θαζηζηνχλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. πην εχζηθηα θαη επάισηα 

ζηε ζπκπεξηθνξά, ηε γλψκε θαη ηε ζηάζε ησλ άιισλ απέλαληη ηνπο, επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηελ απηναληίιεςε θαη  απηφ-εθηίκεζε ηνπο (Rothman & Cosden, 1995). 

Δπηπιένλ, ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. αξλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο έθζεζε θαη εκπινθή, θνβνχκελνη ην 

ελδερφκελν ηεο απαμίσζεο θαη ηαπείλσζεο (Caroll, Maughan, Goodman, & Meltzer,  

2005).Ζ έθζεζε ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηελ επίδεημε αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. κηα άκεζε αληίδξαζε άγρνπο ε 

νπνία είλαη ππεξβνιηθή θαη  κνηάδεη αλαίηηα (Settle & Milich, 1999). ηα παηδηά 

απηή ε αληίδξαζε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή θιάκαηνο ή πξνζθφιιεζεο ζε έλα 

νηθείν πξφζσπν. Οη έθεβνη θαη νη λένη κπνξεί λα βηψζνπλ αθφκε θαη ζπκπηψκαηα 

παληθνχ, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο (Cooray & 

Bakala, 2005). Άιιεο ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο ηεο  Γηαηαξαρή Κνηλσληθνχ 

Άγρνπο πεξηιακβάλνπλ ην ηξαχιηζκα, ηε θησρή βιεκκαηηθή επαθή, ην δάγθσκα 

ησλ λπρηψλ  θαη  ηελ ηξεκάκελε θσλή (Olendick & Becker, 2002). Παξά ηηο  

επίκνλεο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ λα απνθχγνπλ εθείλεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο 

πξνθαινχλ έληνλν άγρνο, δελ ηα θαηαθέξλνπλ πάληα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ 

ζρνιηθή άξλεζε θαη απνρή απφ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο  

ηνπο. Κάηη ηέηνην βέβαηα  ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

«απξφζπκα» ή «απξνζάξκνζηα», δηφηη ζπρλά αξλνχληαη λα εθηειέζνπλ απηά πνπ 

ηνπο δεηνχληαη (Ο llendic & Ingman, 2001). Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. κεγαιψλνληαο 

γίλνληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν επάισηα ζηε ζηάζε ησλ ζπλνκειίθσλ, αλάινγα 

κε ηελ παξέκβαζε ηελ νπνία ζα δερζνχλ θαη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ (Li, 2003). 

Σέινο, νη Δ.Μ.Γ. ζπλδένληαη κε ην άγρνο απνρσξηζκνχ (Carol et al., 2005). H 

πηζαλή ζχλδεζε γηα απηή ηε ζρέζε είλαη, πσο ην ζρνιείν ζεσξείηαη γηα πνιινχο απφ 

απηνχο ηνπο καζεηέο κε νηθείν θαη επράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζπλδεδεκέλν κε 

πνιινχο θφβνπο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κε ζέινπλ λα απνρσξηζηνχλ ηνπο  

γνλείο ηνπο κε ηνπο νπνίνπο αηζζάλνληαη αζθάιεηα γηα λα βξεζνχλ ζην ερζξηθφ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  
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1.11 ΑΓΥΟ-ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ 

ΔΝΖΛΗΚΖ ΕΩΖ 

Σα πςειά επίπεδα άγρνπο πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. θαίλεηαη πσο ηνπο 

ζπλνδεχνπλ αθφκε θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα άγρνπο, ηα νπνία δε πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε αιιά έρνπλ ζπλέπεηεο θαη ζε άιινπο ηνκείο (Gresh 

& Donna, 1995). Γηα ηνπο ελειίθνπο κε Δ.Μ.Γ. πνπ βξίζθνληαη ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, φπσο θαη γηα ηνπο καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. πνπ θνηηνχλ ζην δεκνηηθφ, ε 

θνηλσληθή επεκεξία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε  

(Amett, 2007).  Δπηπιένλ, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ νη ζπλνκήιηθνη 

ζπκθνηηεηέο ηνπο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ηνπο  

(Swanson, 2012). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα 

ηνπο ζπνπδαζηέο κε Δ.Μ.Γ.  ην άγρνο γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε κεηαηξέπεηαη ζε 

άγρνο γηα ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Caroll & lles, 2006). Δπηπιένλ νη 

επαλαιακβαλφκελεο απνηπρίεο πνπ έρνπλ βηψζεη νη θνηηεηέο κε Δ.Μ.Γ σο καζεηέο  

ιεηηνπξγνχλ ζπζσξεπηηθά θαη αζξνηζηηθά, κε απνηέιεζκα φηαλ θζάλνπλ ζηελ 

ελειηθίσζε νη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο θαη ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο λα κνηάδνπλ 

αλππέξβιεηα (Roza, Hofstra, Van der Ende, & Verhulst, 2003). 

Δπηπιένλ, oη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ γηα λα θνηηνχλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ζεκαίλεη 

πσο έρνπλ αλαπηχμεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζηξαηεγηθψλ, πνπ ηνπο επηηξέπεη 

λα εξγάδνληαη θαη λα καζαίλνπλ παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Χζηφζν νη λέεο 

απαηηήζεηο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο  είλαη πηζαλφ λα πξνθαινχλ λέεο πην 

ζχλζεηεο δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο θαη λα θαζηζηνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ζηξαηεγηθέο πνπ απηά έρνπλ πηνζεηήζεη αλεπαξθείο, κε απνηέιεζκα λέεο δπζθνιίεο 

λα εκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο εληζρχνπλ ηα επίπεδα 

άγρνπο (Willcut & Pennigton, 2000). 

Σέινο,  θαζψο νη λένη κε Δ.Μ.Γ. κπαίλνπλ ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο, φπνπ νη 

απαηηήζεηο γηα αιιαγή επαγγέικαηνο γίλνληαη φιν θαη πην επηηαθηηθέο, νη Δ.Μ.Γ. 

βάδνπλ έλα θξαγκφ ζηελ πιήξε εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαζψο 

ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηξνρνπέδε, ηδηαίηεξα φηαλ ζηα επαγγέικαηα  απαηηνχληαη 
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δεμηφηεηεο  αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο. Έηζη ινηπφλ ην άγρνο πεξλά απφ 

ηε καζεηηθή ζηελ εθεβηθή θαη κεηέπεηηα ζηελ ελήιηθε δσή ησλ αηφκσλ κε Δ.Μ.Γ. 

θαζηζηψληαο ηνπο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθνχο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο (Μνrris & 

Turnbull, 2007). 

 

 

1.12  AΓΥΟ  ΣΑ ΓΤΟ ΦΤΛΑ 

Σα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θφβσλ θαη άγρνπο, αζρέησο ηεο 

θνπιηνχξαο, ηεο εζληθφηεηαο θαη ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηφζν ζηνλ 

γεληθφ,  πιεζπζκφ φζν θαη  ζηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. (Schafer, 

Watcins, & Burnham,  2003). Οη θφβνη ζηνπο νπνίνπο ηα θνξίηζηα είλαη πην 

επηξξεπείο αθνξνχλ ηνπο θπζηθνχο ηξαπκαηηζκνχο, ηα κηθξά δψα θαη ην άγλσζην. 

Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ απμεκέλα πνζνζηά θνηλσληθήο 

θνβίαο, είλαη αξθεηά επαίζζεηα ζηελ θξηηηθή ησλ άιισλ θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

επάισηα ζηα αξλεηηθά ζρφιηα (Ο llendick et al., 1989). Οη ιφγνη πνπ πθίζηαηαη ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα δπν θχια είλαη νη αθφινπζνη: 1) ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά πξφηππα θαη πξνζδνθίεο, νη νπνίεο ππαγνξεχνπλ ζπκπεξηθνξέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα αγφξηα απνζαξξχλνληαη,  λα εθδειψλνπλ ην θφβν, ην άγρνο θαη ηηο  

αλεζπρίεο ηνπο, αλακέλεηαη απφ απηά λα είλαη γελλαία θαη δπλαηά, αθφκε θαη αλ 

βηψλνπλ παξφκνηα επίπεδα κε απηά ησλ θνξηηζηψλ. Σα θνξίηζηα, ηα νπνία 

κεγαιψλνπλ ζε έλα αξθεηά πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ, είλαη θνηλσληθά επηηξεπηφ 

λα εθδειψλνπλ ηνπο θφβνπο ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο (Fisher, Schaefer, Watcins, 

Worell, & Hall, 2006), 2) πέξαλ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ππάξρεη θαη ην βηνινγηθφ 

πιαίζην, ην νπνίν θέξεηαη σο ππεχζπλν γηα ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δπν θχια 

(Lewinsohn, Gotlib, Lewinsohn, Seeley, & Allen, 1998). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
0
 

ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

2.1 ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΟΥΖ-ΤΠΔΡΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ  (ΓΔΠΤ) 

Οη Δ.Μ.Γ.  ζπλππάξρνπλ κε θάπνηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Hamill, 1990). Έλα 

πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά κε ηηο Δ.Μ.Γ. είλαη ην χλδξνκν 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Τπεξθηλεηηθφηεηα (Carol, Maughan, Goodman, &  

Meltzer,  2005). 

Σν ζχλδξνκν Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηα είλαη κηα  

λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ηα ζπκπηψκαηα ηεο νπνίαο επεξεάδνπλ φιεο ηηο 

εθθάλζεηο θαη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Όηαλ ζπλππάξρεη  θαη κε 

ηηο Δ.Μ.Γ. εληείλεη ηηο δπζθνιίεο ηνπο, δεκηνπξγεί κηα δηπιή επαισηφηεηα θαη 

θαζηζηά άκεζε ηελ αλάγθε γηα παξέκβαζε (Xenitidis & Maltezos, 2009). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠΤ είλαη ε εθδήισζε ζπκπησκάησλ 

απξνζεμίαο θαη/ή παξνξκεηηθφηεηαο- ππεξθηλεηηθφηεηαο ζε βαζκφ δπζαλάινγν κε 

ηελ ειηθία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο γηα 

δηαηήξεζε πξνζνρήο, αλαζηνιή παξνξκήζεσλ θαη ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο (Barkley, 1990). 

χκθσλα κε ην DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) γηα λα δνζεί ε 

δηάγλσζε πξέπεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠΤ λα έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο πξηλ 

ην 70 έηνο ηεο ειηθίαο, λα έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο, λα κελ 

αληηζηνηρνχλ ζην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη λα πξνθαινχλ ζεκαληηθή 

έθπησζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα πιαίζηα (γηα παξάδεηγκα 

ζην ζρνιείν ζηελ εξγαζία θαη ζην ζπίηη). Γίλνληαη δπν νκάδεο θξηηεξίσλ 

(απξνζεμίαο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο-παξνξκεηηθφηεηαο) θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεη 9 θξηηήξηα. Γηα λα ππάξρεη δηάγλσζε ζα πξέπεη λα  πιεξνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη απφ ηα ελλέα θξηηήξηα πνπ πεξηέρεη ε θάζε νκάδα. Αλάινγα κε ηνλ 



25 
 

αξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πνπ πιεξνχληαη γηα θάζε νκάδα, ε δηάγλσζε κπνξεί λα είλαη 

ΓΔΠΤ κε πξνεμέρνληα ηνλ Απξφζερην Σχπν, ΓΔΠΤ κε πξνεμέρνληα ηνλ 

Τπεξθηλεηηθφ-Παξνξκεηηθφ Σχπν, ή ΓΔΠΤ- πλδπαζκέλνο ηχπνο. Σα ζπκπηψκαηα 

δελ εκθαλίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο κηαο Γηάρπηεο 

Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο, ρηδνθξέλεηαο ή άιιεο ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο θαη δελ 

εμεγνχληαη θαιχηεξα απφ άιιε ςπρηθή δηαηαξαρή (π.ρ. δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, 

αγρψδε δηαηαξαρή,  απνζπλδεηηθή δηαηαξαρή ή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο)  

(Κάθνπξνο θαη Μαληαδάθε 2006). 

Οη  Δ.Μ.Γ. θαη ην ζχλδξνκν Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα ζπρλά 

ζπλππάξρνπλ (Μαyes, Calhoun, & Crowell, 2000). πγθεθξηκέλα, ην 15-35% ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε Δ.Μ.Γ. παξνπζηάδνπλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα 

ην ζχλδξνκν ηεο ΓΔΠΤ (Willcut & Pennington, 2000), απφ ηελ άιιε ην πνζνζηφ 

ησλ Δ.Μ.Γ. πνπ εληνπίδεηαη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ΓΔΠΤ αλέξρεηαη 

ζην 25-40% (Semrud-Clikeman, Biederman, Sprich, Buckminister, Lehman, 

Faraone, Norman, 1992).  

Αλ θαη νη έξεπλεο δίλνπλ αξθεηά πεηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπλχπαξμε ησλ Δ.Μ.Γ. 

θαη ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο ΓΔΠΤ, ε αηηηνινγία γηα ηε ζπλχπαξμε ησλ δηαηαξαρψλ είλαη 

ιηγφηεξν ζαθήο (Pastor & Reuben, 2008). Με βάζε ην φηη νη Δ.Μ.Γ. φζν θαη ην 

ζχλδξνκν ηεο ΓΔΠΤ είλαη θιεξνλνκνχκελεο δηαηαξαρέο πνιιέο έξεπλεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ σο δείγκα δίδπκα παηδηά γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη ίδηνη γελεηηθνί 

παξάγνληεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εκθάληζε ηφζν ησλ E.Μ.Γ.,. φζν θαη ηνπ 

ζπλδξφκνπ ηεο ΓΔΠΤ. ηελ έξεπλα ησλ Willcutt & Pennington (2000),  φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κεγάιν δείγκα δηδχκσλ (313 δεχγε δηδχκσλ) βξέζεθε πσο ε 

ζρέζε ησλ Δ.Μ.Γ θαη ηεο ΓΔΠΤ νθείιεηαη θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζε  

θνηλνχο γελεηηθνχο παξάγνληεο. Απηή ε ζρέζε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε έλα 

κφλν ηχπν ηεο ΓΔΠΤ, ηνλ Απξφζεθην Σχπν θαη φρη ηφζν κε, ηνλ παξνξκεηηθφ θαη 

ηνλ απζφξκεην, ηνπο άιινπο ηχπνπο ηεο ΓΔΠΤ (Tabassam & Grainger, 2002). 

 Οη Willcut, Olson, Pennigton, Boada, Ogline θαη Tunick,  (2000) ππνζηεξίδνπλ  

πσο ε ζπλχπαξμε ησλ Δ.Μ.Γ. θαη ηεο ΓΔΠΤ αληαλαθιά γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ 

ζπλδένληαη ηφζν κε ηε κηα δηαηαξαρή φζν θαη κε ηελ άιιε, πξνηείλνληαο πσο νχηε 

νη Δ.Μ.Γ. νχηε ε ΓΔΠΤ είλαη ε δεπηεξνγελήο ζπλέπεηα ε κηα ηεο άιιεο. 
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Οη Caron θαη Rutter (1991) ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ Δ.Μ.Γ. θαη ηεο  

ΓΔΠΤ, πθίζηαηαη εμαηηίαο ηεο  δηαδηθαζίαο επηινγήο ηεο έξεπλαο (sampling 

artifact), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠΤ  δε ζα έπξεπε λα βαζίδεηαη 

ζε αλαθνξέο ησλ γνληψλ θαη ησλ δαζθάισλ, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά ζηηο  

έξεπλεο, αιιά ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηε δηάγλσζε ησλ Δ.Μ.Γ. φπνπ ηα παηδηά δηαγηγλψζθνληαη γηα ηηο  

γλσζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. 

 

2.2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΖΣΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθέο δπζθνιίεο, 

φπσο είλαη ηα πςειά επίπεδα απφξξηςεο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ε κνλαμηά  

(Bender & Wall, 1994∙ Culbertson, 1998). Κάπνηνη εξεπλεηέο κάιηζηα πξνηείλνπλ 

πσο ηα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθαδεκατθή ιεηηνπξγία ησλ 

παηδηψλ κε  Δ.Μ.Γ. είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ αθφκε θαη ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε θαη εξκελεία ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη 

γεγνλφησλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είλαη δπλαηφ λα επηδξάζεη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο ελήιηθεο (Bender & Wall, 1994∙ Spafford & Grosser, 1993). 

Σα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εκθαλίδνληαη κε ιηγφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο  

είλαη ιηγφηεξν απνδεθηά ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, είλαη πηζαλφ λα είλαη 

θνηλσληθά απνξξηπηέα  απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, λα βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα 

κνλαμηάο θαη λα δηαηεξνχλ έλα ρακειφ θνηλσληθφ θχξνο (Kavale & Forness, 1995∙ 

Swanson & Malone, 1992). Σα παηδηά κε E.M.Γ. ρξήδνπλ  ρακειήο απνδνρήο απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε θαη αλ νη δάζθαινη 

θαη ζπκκαζεηέο ηνπο αιιάδνπλ (Bender & Wall, 1994). Οη Margalit θαη Al-Yagon 

(1994)  αλαγλψξηζαλ δπν ηχπνπο παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα 

κνλαμηάο α) ηα παηδηά πνπ εθδειψλνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα εμσηεξηθεπκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε επηζεηηθφηεηα θαη ε έιιεηςε απηνειέγρνπ θαη β) ηα παηδηά 

πνπ εκθαλίδνπλ εζσηεξηθεπκέλεο αληηδξάζεηο φπσο ε απφζπξζε θαη ε θαηάζιηςε.   
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Τπάξρνπλ σζηφζν,  έξεπλεο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ εληνπηζηεί νπζηψδεηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε Δ.Μ.Γ. 

(Vaughn & Haager, 1994∙ Bear & Minke, 1996). 

Οη παξαπάλσ δηαθνξέο είλαη πηζαλφ λα νθείινληαη ζε πνηθίινπο ιφγνπο , φπσο είλαη 

ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε, θαζψο θαη ην πνηνο είλαη ν 

αμηνινγεηήο. ηηο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθαλ κεγάιεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ (Montgomery, 1994). πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά 

αμηνινγνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο επαξθείο ζπκπεξηθνξηθά θαη αθαδεκατθά θαη  

αλέθεξαλ φηη ππνιείπνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο   κφλν ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εληφπηδαλ ζνβαξά 

ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ.  (Vaughn & Haager, 

1994). 

Σα  παηδηά κε Δ.Μ.Γ. έδεημαλ δηαθνξεηηθά επίπεδα θνηλσληθήο επάξθεηαο  ζε 

δηαθνξεηηθέο αθαδεκατθέο ζπλζήθεο : πςειά ζε ηάμεηο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ρακειά 

ζηηο γεληθέο ηάμεηο (Renick & Harter, 1989). Ζ ζεσξία ηεο «θνηλσληθήο ζχγθξηζεο» 

πξνηείλεη πσο ηα άηνκα ζπγθξίλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε ηνπο άιινπο ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπο (Festinger, 1954). Καζψο νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ ε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ δηαθνξνπνηείηαη. Oη δηαθνξέο απηέο ζπλίζηαληαη ζηελ 

ζχλζεζε ησλ νκάδσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ζχγθξηζε. ηηο ηάμεηο Δηδηθήο  

Αγσγήο ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε καζεηέο κε παξφκνηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. λα κελ αηζζάλνληαη φηη ππνιείπνληαη, ελψ ζηηο 

γεληθέο ηάμεηο ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε καζεηέο πνηθίισλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ  

θαη ζπρλά πην πςειψλ απφ ηνπο ίδηνπο, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά 

(Wiener & Tardif, 2004). 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ γνληψλ ηείλεη λα είλαη πην επηεηθήο αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο  

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ζην ζρνιείν δίλεηαη έκθαζε ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ην ζπίηη παξέρεη 

έλα ιηγφηεξν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ καζεζηαθά, κε απνηέιεζκα  λα 

απνθεχγεηαη ε θνηλσληθή ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ.. (Renick & Harter, 1989).  
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Οη Rubin, Bukowski θαη Parker (1998) έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο σο έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 1) ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ζθέςεσλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ πξνζέζεσλ ησλ άιισλ, 2) ηελ εμαγσγή 

ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα άηνκα κε ηα νπνία εξρφκαζηε ζε 

αιιειεπίδξαζε ζηελ εθάζηνηε ζπλζήθε, 3) ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θάζε 

θνηλσληθήο επηινγήο, ηφζν γηα ηνλ εαπηφ καο φζν θαη γηα ηνπο άιινπο , 4) ηε ιήςε 

ψξηκσλ θαη εζηθψλ απνθάζεσλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο επηινγέο, 5) ηε 

δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ γηα ηελ έλαξμε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ιήμε 

ελφο δηαιφγνπ, 6) ηελ αλάπηπμε ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ηξφπσλ κεηάδνζεο 

κελπκάησλ ζην ζπλνκηιεηή, 7) ηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ θνηλσληθψλ 

επηζπκηψλ ηνπ παξηελέξ καο, 8) ηε ζεηηθή θαη αιηξνπηζηηθή αληίδξαζε, 9) ηελ 

έθθξαζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ θαη 10) ηελ 

αλαζηνιή ησλ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ  αξλεηηθέο  

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα ηα άηνκα πνπ καο πεξηβάιινπλ.  

Οη ηέζζεξεηο πξψηεο δεμηφηεηεο (1-4) ραξαθηεξίδνληαη σο θνηλσληθέο-γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, νη επφκελεο ηξεηο (5-7) σο θνηλσληθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ε 

φγδνε (8)  ραξαθηεξίδεηαη σο ζεηηθή-θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ε έλαηε θαη ε 

δέθαηε (9-10) σο  θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ. Οη αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο ζα αλαιπζνχλ κε άμνλα ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ.. 

 

2.2.1 Κοινωνικέρ- γνωζηικέρ Γεξιόηηηερ 

Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. έρνπλ ειιείκκαηα ζηελ εξκελεία ησλ κε ιεθηηθψλ θνηλσληθψλ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηα ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

άιισλ παηδηψλ (Maheady & Sainato, 1986). Σα παξαπάλσ ειιείκκαηα  νθείινληαη 

ζε πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ηφζν ζηελ εξγαδφκελε κλήκε, φζν θαη ζην 

ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Swanson & Saez, 2003). Οη ειιηπείο 

δεμηφηεηεο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ  

δπζρεξαίλνπλ ηελ εξκελεία θνηλσληθψλ λχμεσλ, πξνζέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ  

ησλ άιισλ. Οη ειιηπείο θνηλσληθέο γλσζηηθέο  δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. 

έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ζθέθηνληαη κε έλα άθακπην θαη κνλνδηάζηαην ηξφπν, λα 

κελ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή ζπλζήθε, ηηο ελαιιαθηηθέο  



29 
 

επηινγέο ηνπο, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνβαίλνπλ ζε ιαλζαζκέλεο εξκελείεο ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

αλαπφθεπθηα ζε ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο (Rubin, Bukowsk, & Parker, 1998). 

 

2.2.2 Κοινωνικέρ Δπικοινωνιακέρ Γεξιόηηηερ 

Oη έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ δηεμαρζεί  γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ θνηλσληθψλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. (κε ηε ρξήζε δνκεκέλσλ 

παηρληδηψλ ελαιιαγήο ξφισλ θαη κε ηε ρξήζε ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο )  

εληφπηζαλ θησρέο θνηλσληθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (Wiener & Harris, 1993). 

πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. δηαζέηνπλ ειιηπείο δεμηφηεηεο γηα ηελ έλαξμε 

θαη δηαηήξεζε κηαο αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ πξναγσγή 

ελφο δηαιφγνπ. Δηδηθφηεξα, πξνηηκνχλ λα απαληνχλ κνλνιεθηηθά θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο κε επηρεηξεκαηνινγία πνπ λα 

δηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο. Σα αγφξηα κε Δ.Μ.Γ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

δίλνπλ νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο, λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

απζφξκεηα ζην δηάινγν κε ηα άιια παηδηά, ελψ αληηζέησο πνιχ ζπρλά δηαθσλνχλ 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θάλνπλ αληαγσληζηηθά ζρφιηα θαη εκπιέθνληαη ζε 

ινγνκαρίεο. Σα θνξίηζηα κε Δ.Μ.Γ. ελ αληηζέζεη, εκθαλίδνληαη αξθεηά παζεηηθά, δε 

ζπλεζίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάινγν, λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο, λα θάλνπλ 

ζρφιηα θαη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο (Βurton, Kagan, Clements, 2013). 

 

2.2.3 Θεηικέρ Κοινωνικέρ  Γεξιόηηηερ 

Ζ «Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά»  κπνξεί λα νξηζηεί σο εζεινληηθέο δξάζεηο 

πνπ ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ή λα σθειήζνπλ έλα άιιν άηνκν ή νκάδα αηφκσλ 

ρσξίο θακία πξνζδνθία αληακνηβήο ηεο σθέιεηαο. Δλψ απηέο νη πξάμεηο σθεινχλ 

ηνλ απνδέθηε, κπνξεί λα έρνπλ κεγάιν θφζηνο γηα ην δφηε. Έηζη έξρεηαη θαλείο  

αληηκέησπνο κε ηελ απφθαζε λα βνεζήζεη ηνπο άιινο εηο βάξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ/ηεο. 

ηελ ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, δίλεηαη έκθαζε ζηηο εμσηεξηθέο, πξνθαλείο 

πξάμεηο ζε αληίζεζε κε ηα εζσηεξηθά, ζησπειά θίλεηξα γηα απηέο ηηο ζεηηθέο 

θνηλσληθέο  πξάμεηο. Ζ Θεηηθή Κνηλσληθή  πκπεξηθνξά ελέρεη ηφζν ηε ζσκαηηθή 
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φζν θαη ηελ πλεπκαηηθή βειηίσζε ησλ άιισλ. Μηα πξάμε είλαη ζεηηθά θνηλσληθή , 

φηαλ απεπζχλεηαη φρη ζην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, αιιά γίλεηαη γηα λα δηαζθαιίζεη 

έλα γεληθφ ζπκθέξνλ (Dovidio, Piliavin, Schroeder, Penner, 2006) 

Οη ζεηηθέο θνηλσληθέο  δεμηφηεηεο θαίλεηαη λα απνπζηάδνπλ απφ ηα παηδηά κε 

Δ.Μ.Γ, αλ θαη δελ είλαη απφιπηα δηαθξηηφ θαηά πφζν ηα παηδηά ππνιείπνληαη ηηο   

δεμηφηεηεο ή απιψο δελ γλσξίδνπλ πψο λα ηηο επηδείμνπλ (Rubin, 1998). 

 

2.2.4 Κοινωνικέρ Γεξιόηηηερ ςναιζθημαηικού Δλέγσος 

Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ αδπλαηνχλ λα ειέγμνπλ ην ζπκφ ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθξήμεηο θαη εληάζεηο, επηδεηθλχνληαο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ 

αξκφδνπλ ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ πιαίζην. Ο ιφγνο πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο 

παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη δηφηη, δηαζέηνπλ ειιηπείο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο  πνπ 

άπηεηαη απηψλ ησλ δεμηνηήησλ (Wiener, Harris, & Duval, 1993). 

 

2.3 Οι θιλίερ ηων παιδιών με Δ.Μ.Γ 

Οπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ θαιή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία 

ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. είλαη ε θαιήο πνηφηεηαο ζρέζεηο θαη θηιίεο  κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Wiener & Schneider, 2002). Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. είλαη πηζαλφ 

λα βηψλνπλ πςειά επίπεδα κνλαμηάο θαη ρακειήο πνηφηεηαο θηιηθέο ζρέζεηο 

(Βukowski, Hoza, & Boivin, 1993∙Parker & Asher, 1993). Παξαθάησ αλαιχνληαη 

θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο παξακέηξνπο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ φπσο εκθαλίδνληαη 

ζηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ.. 

2.3.1 Απιθμόρ ηων θιλικών ζσέζεων 

Σα απνηειέζκαηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη δηθνξνχκελα. Τπήξμαλ έξεπλεο πνπ 

ππνζηήξημαλ πσο ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. αλαπηχζζνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ακνηβαίσλ 

θηιηψλ κε ηα παηδηά ρσξίο Δ.Μ.Γ (Juvonen & Bear, 1992∙ Vaughene, Elbaum, & 

Schumn,1996), σζηφζν ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξαπάλσ 

έξεπλεο ήηαλ κηθξφο. Κάπνηεο άιιεο έξεπλεο ππνζηήξημαλ πσο ηα παηδηά κε E.Μ.Γ. 
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αλέπηπζζαλ κε κηθξφηεξν βαζκφ ακνηβαίεο θηιίεο  θαη κάιηζηα ζην ηέινο ηεο  

ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ πεξηζζφηεξν αληηπαζείο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο  απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (Wiener & Schneider, 2002). Παξαηεξήζεθε επίζεο  

δηαθνξά ζηα δπν θχια, κε ηα αγφξηα λα παξνπζηάδνπλ, κηθξφηεξα πνζνζηά 

ακνηβαίσλ θηιηθψλ ζρέζεσλ. Δπηπιένλ ζηα αγφξηα ζπρλά κε ηηο Δ.Μ.Γ. ζπλππάξρεη 

ε ΓΔΠΤ, ε ΓΔΠΤ ζπλνδεχεηαη ζπρλά κε παξνξκεηηθέο  ζπκπεξηθνξέο κε 

απνηέιεζκα λα θάλεη ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ιηγφηεξα ειθπζηηθά απφ ηνπο  

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Βiederman, Newcorn, & Spricht, 1991). 

 

2.3.2 Σαςηόηηηα ηων θίλων 

Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. έρνπλ αλαινγηθά πεξηζζφηεξνπο θίινπο κε Δ.Μ.Γ.. Δπηπιένλ 

νη θίινη πνπ επηιέγνπλ είλαη κηθξφηεξνη ειηθηαθά απφ ηνπο ίδηνπο  (Hoyle & 

Serafica, 1988). Δίλαη  ινγηθφ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. λα έρνπλ θίινπο κε ηηο ίδηεο 

αθαδεκατθέο δπζθνιίεο, θαζψο ηα παηδηά ηείλνπλ λα δηαιέγνπλ θίινπο κε ηα ίδηα 

αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ εληείλεηαη φζν απμάλεη ε ειηθία ηνπο  

(Epstein, 1983). Δπηπιένλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. πεξλνχλ αξθεηφ απφ ην ζρνιηθφ ηνπο  

ρξφλν ζε δνκέο Δηδηθήο αγσγήο, κε απνηέιεζκα λα έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε 

παηδηά ηνπ ίδηνπ καζεζηαθνχ επηπέδνπ.  Ζ απμεκέλε απηή αιιειεπίδξαζε είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα εμειηρζεί θαη ζε θηιία, επηπξφζζεηα ε ίδηα  αθαδεκατθή  επίδνζε  

ζπλεπάγεηαη ίδηα ελδηαθέξνληα, ζπλήζεηεο θαη αμίεο (Schneider, Fonzi, Tani, & 

Tomada, 1997). Tέινο ε επηινγή λεψηεξσλ θίισλ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε κηθξφηεξνπο καζεηέο ζηηο δνκέο Δηδηθήο Αγσγήο 

φπνπ θνηηνχλ, θαζψο ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ ζε απηέο είλαη αλνκνηνγελήο ειηθηαθά. 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. ππνζηήξημαλ πσο ε επηινγή ησλ λεφηεξσλ θίισλ 

είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκφηεηα ησλ παηδηψλ κε 

E.Μ.Γ. (Wiener & Sunohara, 1998). 

2.3.3 ηαθεπόηηηα ηων θιλικών ζσέζεων 

Οη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ γεληθά ηείλνπλ λα γίλνληαη πην ζηαζεξέο, θαζψο 

απηά κεγαιψλνπλ (Berndt & Hoyle, 1985), δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φκσο κε ηα παηδηά 

κε Δ.Μ.Γ. (Kαvale & Formes,1996).   Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, 

φπσο είλαη ε ακνηβαηφηεηα, ε θνηλσληθή επαηζζεζία, ε ζπληξνθηθφηεηα, ε βνήζεηα,  
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θαίλεηαη λα απνπζηάδνπλ απφ ην πξνθίι απηψλ ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα νη 

θηιίεο ηνπο λα δηαθξίλνληαη απφ ιηγφηεξε ζηαζεξφηεηα θαη δηάξθεηα ζην ρξφλν 

(Schneider, Fonzi, Tani, & Tomada, 1997). 

2.3.4 Ποιόηηηα ηων θιλικών ζσέζεων 

Οη πνηνηηθέο  θηιηθέο ζρέζεηο απαηηνχλ πίζηε, δέζκεπζε, εγγχηεηα, ακνηβαίν 

ελδηαθέξνλ θαη ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ζηνηρεία πνπ ζπρλά απνπζηάδνπλ 

απφ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. (Valas, 1999). Δπηπιένλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ., ρσξίο λα ην 

ζέινπλ, ζπρλά πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα απνμελψζνπλ απφ ηα 

άιια παηδηά, εμαηηίαο αθξηβψο  ηεο αδπλακίαο ηνπο λα ειέγμνπλ ηνλ παξνξκεηηζκφ 

ηνπο (Hoyle & Serafica, 1988). Οη παξαπάλσ ιφγνη απνηξέπνπλ ηα παηδηά ρσξίο  

Δ.Μ.Γ. λα επηιέμνπλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ γηα θίινπο ηνπο (Kαvale & Formes,1996).   

 

2.4  ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ - 

ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ 

ΓΤΚΟΛΗΔ 

H απηναληίιεςε, ν ηξφπνο, πνπ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ.  αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο  

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν  ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο (Εimmerman, 2000). Ζ 

απηναληίιεςε θαη ε αθαδεκατθή επίδνζε θαίλεηαη λα είλαη δπν παξάγνληεο άκεζα 

ζπζρεηηδφκελνη, θαη ιεηηνπξγνχλ πξνγλσζηηθά ν έλαο γηα ηνλ άιιν, θαζψο ε πςειή 

απηναληίιεςε ζπλεπάγεηαη πςειή αθαδεκατθή επίδνζε θαη αληίζηξνθα (Muijs, 

1997). Ζ απηναληίιεςε ζηνπο καζεηέο ζπλίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν ζηάζεσλ, 

εκπεηξηψλ, ζπλαηζζεκάησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηνινγήζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηελ επίδνζε ζε βαζηθνχο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν, φπσο ε αλάγλσζε ε 

γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά (Chapman & Boersma, 1991). Ζ  απνηπρία θαη ε 

ηαπείλσζε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

απηναληίιεςε ηνπο (Gans, Kenny, & Ghany,  2004). 

 Ζ  ρακειή απηναληίιεςε θαη ε καζεκέλε αλεκπφξηα (learned helplessness)  ηα 

ζπλνδεχεη ζπρλά, κε απνηέιεζκα λα πηζηεχνπλ πσο είλαη αδχλαην λα ηα 

θαηαθέξνπλ έπεηηα απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο απνηπρίεο πνπ έρνπλ βηψζεη, 
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(Cooley & Ayres, 1988) . Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεκεηψλνπλ θάπνηα 

επηηπρία, ζεσξνχλε πσο νθείιεηαη ζηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπο ή ζηελ επθνιία 

ηεο δνθηκαζίαο ζηελ νπνία ππφθεηληαη (Settle & Milich, 1999).  Σα θνξίηζηα ηείλνπλ 

πνιχ πεξηζζφηεξν λα ζεσξνχλ ηελ  απνηπρία ηνπο σο επζχλε ηεο δηθήο ηνπο  

αληθαλφηεηαο,  ελψ ηα αγφξηα  ζεσξνχλ πσο ε απνηπρία ηνπο νθείιεηαη ζε κε 

επαξθή πξνζπάζεηα (Νowicki, 2003). 

 Tα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, σζηφζν γηα ηελ απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ κε 

Δ.Μ.Γ. πνηθίινπλ θαη εκθαλίδνπλ αληίζεηεο απφςεηο (Greshman & MacMillan, 

1997). 

Απφ έλα ηκήκα ησλ εξεπλψλ έρεη πξνθχςεη πσο νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ., άζρεηα απφ 

ηελ δηάγλσζε πνπ ηνπο ζπλνδεχεη, δηαηεξνχλ κηα ζεηηθή απηναληίιεςε  γηα ηηο  

αθαδεκατθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ζεσξψληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο, αξθεηά 

αληαγσληζηηθνχο θαη ηθαλνχο σο πξνο ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 

νξγάλσζεο, αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο (Μeltzer, Roditi, Houser, & 

Perlman, 1998 ). 

Οη πηζαλέο αηηίεο γηα ην γεγνλφο πνπ νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. δηαηεξνχλ ζεηηθή 

απηναληίιεςε, παξά ηηο αθαδεκατθέο ηνπο δπζθνιίεο  θαη δε ζεσξνχλ πσο ε 

αδπλακία ηνπο επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπο είλαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε επλντθή αλαηξνθνδφηεζε απφ  άιινπο  

αλζξψπνπο πνπ ηα πεξηβάιινπλ. Απηνί νη άλζξσπνη είλαη  νη δάζθαινη, νη θίινη θαη 

νη γνλείο ηνπο πνπ  ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά γη’απηνχο. Δπηπιένλ, ε 

απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ   απμεκέλε 

ηθαλφηεηα ηνπο ζε θάπνηνπο άιινπο ηνκείο, πέξαλ ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ 

φπσο ε θαιή επίδνζε ζε θάπνην ζπνξ ή θάπνηα ηδηαίηεξε θιίζε ή ηαιέλην πνπ 

κπνξεί λα δηαζέηνπλ (Kloomok & Gosden, 1994∙ Rothman &  Cosden, 1995). 

Χζηφζν, ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ εξεπλψλ, ππνζηεξίδεη  πσο ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. 

έρνπλ ρακειή απηναληίιεςε  φζνλ αθνξά ηηο αθαδεκατθέο ηνπο δεμηφηεηεο, 

ληψζνπλ άζρεκα γηα ηε γεληθή δηαλνεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ζεσξνχλ ηνπο  

εαπηνχο ηνπο σο ιηγφηεξν ηθαλνχο ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθήο αλάπηπμεο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Ζarter, Whitsell, Junkin, Boetch, Green, & Pennington, 1998). 

χκθσλα κε ηνλ Palombo (2001) ε ρακειή απηνπεπνίζεζε, είλαη ην πην θνηλφ 

ςπρνινγηθφ πξφβιεκα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ.  
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χκθσλα κε ηνπο Μeltzer, Roditi, Houser θαη  Perlman,  (1998), ε εηθφλα πνπ έρνπλ 

νη καζεηέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή πνπ δηαηεξνχλ νη 

δάζθαινη ηνπο γηα εθείλνπο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ αληηιακβάλνληαη 

ηνπο εαπηνχο ηνπο σο πνιχ πην ηθαλνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο απφ φηη ηνπο ζεσξνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο. 

Σα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ είλαη παξφκνηα κε απηά ησλ 

παηδηψλ πνπ ζπκαηνπνηνχληαη  (Valas, 1999).  Καη νη δπν νκάδεο έρνπλ ιίγνπο 

θίινπο, ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, είλαη θνηλσληθά απνξξηπηένη, 

κνλαρηθνί, παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, είλαη αξθεηά 

επαίζζεηνη ζε θνηλσληθή θξηηηθή, κε απνηέιεζκα λα πέθηνπλ ζχκαηα ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ (Μishna, 2003). Ζ ζπκαηνπνίεζε κε ηε ζεηξά ηεο εληζρχεη ηα 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ (Norwich & Kelly, 2004). 

 

2.5  ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΓΗΑΓΧΓΖ  

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε Δ.Μ.Γ. αληηκεησπίδνπλ κηα πιεζψξα πξνθιήζεσλ ζηε 

δσή ηνπο θαη γη’απηφ είλαη πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε θίλδπλν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηφζν ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη πξνβιεκάησλ δηαγσγήο  

(Heiervang, Stevenson, Lund, & Hugdahl, 2001),. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα δηαγσγήο  είλαη πηζαλφ λα 

ππξνδνηνχληαη απφ ην άγρνο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζηε ζρνιηθή δσή θαη απηά κε 

ηε ζεηξά ηνπο λα εληζρχνπλ ηελ ρακειή επίδνζε ζην ζρνιείν κεγεζχλνληαο ηηο 

Δ.Μ.Γ. (Rutter & Yule, 1970). 

Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ γνληψλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ 

ζπρλά πξνβιήκαηα εμσηεξηθεπκέλεο κνξθήο, φπσο νη εθξήμεηο ζπκνχ, νξγήο θαζψο 

θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηαζηάζεηο βίαο (Svetaz, Pennigton, Gilger, DeFries, & Gillis, 

2000). Σα πνζνζηά παξαβαηηθφηεηαο πνπ αληρλεχνληαη ζηα παηδηά κε E.Μ.Γ. 

ηείλνπλ λα είλαη πην πςειά ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Willcut & 

Pennigton, 2000). Οη δάζθαινη ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά 

απηά επηδεηθλχνπλ δπζαλάινγα επίπεδα κε ιεηηνπξγηθήο  ζπκπεξηθνξάο κέζα ηελ 

ηάμε, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ηα δηαθξίλεη ε 
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απξνζεμία, ε ππεξδηέγεξζε θαη ε ηάζε λα ελνρινχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

(Schechtman & Leichtentritt, 2004). Χζηφζν, νη Ζeiervang at al., (2001) 

επηζεκαίλνπλ πσο ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. είραλ ηελ πεπνίζεζε φηη εκπιέθνληαη 

ιηγφηεξν ζπρλά ζε θαηαζηάζεηο επηζεηηθφηεηαο θαη βίαο  απφ φηη αλέθεξαλ νη γνλείο  

θαη νη  δάζθαινη ηνπο γηα ηα ίδηα.  

 Οη Willcutt & Pennington (2000)  ππνζηεξίδνπλ πσο νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αγνξηψλ ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε έληαζε θαη ζπρλφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηηο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ θνξηηζηψλ ζηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ..  

Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, νη ηάζεηο επηζεηηθφηεηαο θαη ν έληνλνο εθλεπξηζκφο 

πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. είλαη απνηέιεζκα ησλ έληνλσλ δπζθνιηψλ, κε ηηο 

νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή (Greenham, 1999). Ζ ζπλερήο πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάινπλ γηα λα ζεκεηψζνπλ πξφνδν, ρσξίο λα έρεη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα  ηα γεκίδεη καηαίσζε θαη ζπκφ (Dahle, Knivsberg, &  Andreason, 

2011). Απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε εκθάληζε ζπκπεξηθνξψλ 

επεξεζηζηφηεηαο, έληαζεο  θαη ζπκνχ θαζψο θαη πξνθιεηηθψλ ιεθηηθψλ ζρνιίσλ 

απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο, αθφκε θαη ζηνπο δαζθάινπο ηνπο. Δπηπιένλ νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ππφθεηληαη ζην γλσζηηθφ  ζχζηεκα επεμεξγαζίαο, δπζρεξαίλεη ηηο  

επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα εθθξάδνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο κε 

έλαλ ηξφπν, πνπ ζπρλά δελ είλαη αξεζηφο απφ απηνχο πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ, κε 

απνηέιεζκα λα γίλνληαη αληηπαζείο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Vaughn & Haager, 

1994). 

 Δπηπξφζζεηα, νη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην, ε ρακειή θνηλσληθή απνδνρή θαη ην θχξνο αλάκεζα ζηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαζηζηά ην ζρνιείν έλα κε νηθείν ρψξν γηα απηή ηελ νκάδα ησλ 

καζεηψλ, θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα  ζεκεηψλνληαη πνιχ πςειά πνζνζηά 

ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο (Dahle et al.,, 2011). Ζ  εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ κε ηε 

ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία εκθαλίδεη πςειά 

πνζνζηά ζηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. (Forde, 2005).  

Δπηπιένλ φηαλ καδί κε ηηο Δ.Μ.Γ. ζπλππάξρεη θαη ε ΓΔΠΤ, ηφηε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο εληείλνληαη. Αλ θαη ζπρλά ζπλππάξρνπλ θαη  ε θάζε κηα έρεη 

δηαθνξεηηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, νη E.Μ.Γ. ζπλδένληαη κε δηαηαξαρέο ζηε 

θσλνινγηθή επεμεξγαζία ή ηε θσλνινγηθή επίγλσζε, ελψ ε ΓΔΠΤ ζρεηίδεηαη κε 
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δπζιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηνπο αλαζηνιείο  

ζπκπεξηθνξάο (Willcut, Olsen, Pennnington, Boada, Ogline, & Tunick, 2001).  

Χζηφζν, ηφζν ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ.  φζν θαη ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ  θαίλεηαη λα έρνπλ 

πξνβιήκαηα ηφζν κε ηε θσλνινγηθή επίγλσζε φζν θαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αλαζηνιέσλ ζπκπεξηθνξάο. Οη Fergusson θαη Lynskey (1997) επηζήκαλαλ πσο ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

είλαη δπζδηάθξηηε, φηαλ ζπλππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ΓΔΠΤ.  

Οη Arnold, Goldston, Walsh, Reboussin, Daniel, Hickman θαη Wood (2005), 

ππνζηήξημαλ πσο  γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ  εκθαλίδνληαη ζηα παηδηά 

κε E.Μ.Γ. δελ επζχλεηαη ε ΓΔΠΤ, φηαλ απηή ζπλππάξρεη. Πξφθεηηαη γηα δπν 

δηαθνξεηηθά  πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπρλά ζπλππάξρνπλ, αιιά αθνινπζνχλ, 

δηαθνξεηηθή αλαπηπμηαθή δηαδξνκή. Δίλαη πηζαλφ φηη ε ΓΔΠΤ  ιεηηνπξγεί 

επηβαξπληηθά, εληζρχνληαο  ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ.  

Σέινο, ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ ηφζν, ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξάο φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ζπρλά ζσκαηνπνηνχληαη κε 

απνηέιεζκα ηα παηδηά  λα δηακαξηχξνληαη γηα ζσκαηηθέο ελνριήζεηο πνιχ πην 

ζπρλά ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθήο αλάπηπμεο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Willcutt & 

Pennington, 2000). πρλά ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ.  παξαπνληνχληαη πσο δαιίδνληαη, πσο 

ληψζνπλ πφλν ζην ζηνκάρη θαη ζηελ θνηιηά θαη δεηάλε λα θχγνπλ απφ ην ζρνιείν 

(Blum, Kelly, Ireland, 2001). ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε πνιχ ζνβαξέο  

Δ.Μ.Γ., φπσο ε πεξίπησζε ηεο ζνβαξήο δπζιεμίαο εληνπίζηεθαλ αθφκε θαη 

απηνθηνληθέο ηάζεηο (Dahle et al., 2013). 

 

2.6 ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΑ ΓΤΟ ΦΤΛΑ 

Οη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο, ν ηξφπνο εθδήισζεο 

ηνπο,  αθφκε θαη ε έθβαζε ηνπο πνηθίιεη ζηα δπν θχια. 

πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη νη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμσηεξηθεπκέλεο 

κνξθέο ζπκπεξηθνξάο εθδειψλνληαη ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα, ελψ νη 

εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο ζεκεηψλνπλ πην πςειά πνζνζηά ζηα θνξίηζηα (Zahn-

Waxler, Klimes-Dougan, Slattery, 2000). 
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 Μηα πηζαλή αηηία ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ είλαη φηη νη δηαθνξέο δελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα,  αιιά ην βαζκφ ελφριεζεο ή αλνρήο ησλ 

ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ (Willcut & Pennigton, 2000). 

πγθεθξηκέλα, επεηδή ηα πξνβιήκαηα ησλ αγνξηψλ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κε 

δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά αλαγλσξίδνληαη επθνιφηεξα απφ ηνπο αλζξψπνπο  πνπ ηα 

πεξηβάιινπλ, επεηδή ηνπο πξνθαινχλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο (Κlassen, 2013). 

 Δλ αληηζέζεη, ηα θνξίηζηα δηαζέηνπλ κηα έκθπηε ηάζε γηα επίδεημε επαηζζεζίαο θαη 

ζπζηνιήο ε νπνία ηα απνηξέπεη απφ ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο θαη δηαζπαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Rose & Rudolph, 2006). Δπηπιένλ, ζπρλά ζηα θνξίηζηα 

παξνπζηάδεηαη απμεκέλν άγρνο θαη αλεζπρία γηα ηελ θνηλσληθή γλψκε θαη 

απνδνρή, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά θνηλσληθήο 

απφζπξζεο θαη ζπζηνιήο θαη  πεξηζζφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Zahn-

Walker, 1993). 

Σέινο, ππάξρνπλ θάπνηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη πξφηππα πνπ επηβάιινπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο αλάκεζα ζηα δπν θχια (Mugnaini et al., 2009). Σα 

αγφξηα αλακέλεηαη λα είλαη πην εμσζηξεθή, δξαζηήξηα, δπλακηθά, αληηδξαζηηθά θαη 

επηζεηηθά, ελψ ηα θνξίηζηα αλακέλεηαη λα είλαη πην ήζπρα, ζπλεζηαικέλα θαη 

ζνβαξά, κε πςειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο (Willcut & Pennigton, 2000). 

Οη Μαniadaki, Barke θαη Kakouros (2001) ππνζηήξημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

αμηνινγνχζαλ ηελ ίδηα κνξθή δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο σο πεξηζζφηεξν 

απνθιίλνπζα απφ ην θπζηνινγηθφ γηα ηα θνξίηζηα, ελψ ηελ αμηνινγνχζαλ σο 

πεξηζζφηεξν ηππηθή θαη απνδεθηή γηα ηα αγφξηα.  

Σα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ θνξηηζηψλ παξνπζηάδνπλ ζπλέρεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα απφ ηε ζρνιηθή έσο ηελ εθεβηθή ειηθία , ελψ ζηα αγφξηα ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα δηαγσγήο εμειίζζνληαη  ζε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθεβεία (Hill, Degnan, Calkins, & Keane, 2006). 

ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ.  ζπλππάξρνπλ ηφζν πξνβιήκαηα εμσηεξηθεπκέλεο κνξθήο , 

φζν θαη εζσηεξηθεπκέλεο, κε ηα αγφξηα λα ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε πξνβιήκαηα 

εμσηεξηθεπκέλσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο φπσο είλαη ε ΓΔΠΤ, ε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε παξαβίαζε θαλφλσλ, ελψ ηα θνξίηζηα  λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά εζσηεξηθεπκέλσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο φπσο  ην άγρνο, ε θαηάζιηςε, ε 



38 
 

θνηλσληθή απφζπξζε θαη ε κνλαμηά  (Willcut & Pennigton, 2000∙ Dahle et al., 

2011). 

 

 

2.7 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη ε άκεζε ζχλδεζε 

ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ κε ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη κε  

πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο νκαιήο ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ 

πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε απηέο (Cooper & Bailey, 2001∙Lufi, Okasha, & Cohen, 

2004). Ζ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, ηα πξνβιήκαηα δηαγσγήο, ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ηε 

δηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (Sameroff, Lewis, & 

Miller, 2000). 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εξεπλήζεη ηε ζρέζε ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ κε ηα αγρψδε πξνβιήκαηα θαη λα αληρλεχζεη ηα 

πξνβιήκαηα ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο πνπ ζπλππάξρνπλ κε απηέο. 

Σαπηφρξνλα  ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εξεπλεζνχλ ηα αγρψδε θαη 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν θαη ηελ ειηθία γηα ηα παηδηά 

κε Δ.Μ.Γ. πνπ δνπλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ παξνχζα έξεπλα ζηξέθεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. δηφηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα  

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ δελ ππάξρνπλ επαξθή επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν πνπ λα ζθηαγξαθνχλ ην πξνθίι ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. (Γφηθνπ, 

20006)  
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2.7.1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

1.  Σα επίπεδα άγρνπο θαη ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο  αγρσδψλ ζπκπησκάησλ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο Δ.Μ.Γ ; 

2. Οη Δ.Μ.Γ. ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ;  

3. Σν θχιν θαη ε ειηθία ζπληζηνχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε 

αγρσδψλ ζπκπησκάησλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ  γηα ηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ.;  

 

 Λακβάλνληαο ππφςε  ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο  

βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηεο γηα αμηνιφγεζε θαη 

παξέκβαζε ζηνπο ηνκείο ηεο ςπρηθήο πγείαο  ησλ παηδηψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν  

(Γφηθνπ, 2006). δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε πσο ηα αγρψδε θαη ςπρνθνηλσληθά  

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. αλακέλεηαη λα είλαη  κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ 

ηππηθψλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη πηζαλφ λα ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ηεο κειέηεο ηνπ 

δεηήκαηνο ησλ αγρσδψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο κε 

Δ.Μ.Γ. πνπ θνηηνχλ ζην Διιεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν. Δπηπιένλ, ίζσο  πξνζθέξεη 

ρξήζηκα δεδνκέλα γηα ηελ παξέκβαζε πνπ ζα έπξεπε λα δηεμαρζεί ηφζν εληφο ησλ 

δνκψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, φζν θαη εληφο ησλ άιισλ πιαηζίσλ ζηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 
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3
0
  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΜΔΘΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

3.1  ΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ζπλνιηθά 130 παηδηά. Απνηεινχληαλ .απφ 

παηδηά   ηππηθήο αλάπηπμεο θαη απφ  παηδηά κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ηα 

νπνία θνηηνχζαλ ζηελ Δ΄ θαη η΄ ηάμε Γεκνηηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ 

ρνιείνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 15 ζρνιεία απφ δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο 

επηθξάηεηαο  Οη καζεηέο ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο πξνέξρνληαη φινη απφ ην λνκφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ελψ νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο λνκνχο 

ηεο πεξηθέξεηαο (Θεζζαινλίθε, Φιψξηλα, Γξάκα, Ξάλζε, Κφξηλζνο) φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 1.  

 

Πίλαθαο 1: Μαζεηέο κε Δ.Μ.Γ αλά λνκφ 

Ννκόο                                Αξηζκόο Μαζεηώλ 

Θεζζαλονίκηρ               32 

Φλώπινα                19 
Γπάμαρ                1 

Ξάνθηρ                4 
Κόπινθορ                4 
χλνιν               60 

 

Απφ ηνπο 130 καζεηέο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 60 ήηαλ καζεηέο κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, κε κέζν φξν ειηθίαο 11,4 (Σ.Α.=0,5), θαη νη 70 ήηαλ 

καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο,  κε κέζν φξν ειηθίαο 11,5 (Σ.Α.= 0,5). Σα θνξίηζηα κε 

Δ.Μ.Γ. ήηαλ 21 θαη ηα αγφξηα κε Δ.Μ.Γ. ήηαλ 39. Σα αγφξηα ρσξίο Δ.Μ.Γ. ήηαλ 36 

θαη ηα θνξίηζηα ρσξίο Δ.Μ.Γ ήηαλ 34 φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.  
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Πίλαθαο 2: Αξηζκφο καζεηψλ αλά θχιν θαη  αλά νκάδα ζπλνιηθά 

Ομάδα         Ν      Ζλικία 

     (Μ.Ο) 

  Αγόπια  Κοπίηζια  

Σςπικήρ 

Ανάπηςξηρ  

         
        70 

 
         11,4 

       
      36 

    
       34        

Διδικέρ  

Μαθηζιακέρ 

Γςζκολίερ 

         
 

         60 

 
 

         11,5 

 
 

       39 

             
 

       21                                 

 

 

Απφ ηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ ζπκκεηείραλ 72 καζεηέο ζπλνιηθά, 35 καζεηέο ρσξίο Δ.Μ.Γ. 

θαη 37 καζεηέο κε Δ.Μ.Γ.. Απφ ηελ η΄ Γεκνηηθνχ ζπκκεηείραλ 58 καζεηέο 

ζπλνιηθά, 35 καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 23 καζεηέο κε Δ.Μ.Γ φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 3. 

 

Πίλαθαο 3: Πίλαθαο αλά νκάδα καζεηψλ απφ θάζε ηάμε  

        Μαθηηέρ 

         Σ. Α.     

                Μαθηηέρ  

                Με Δ.Μ.Γ. 

 

Δ΄ Γημοηικού              35                     37  

η΄ Γημοηικού              35                     23  

ύνολο              70                     60  

 

 

 Οη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο επηιέρζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζηα νπνία θνηηνχζαλ, ψζηε λα 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ηζφπνζα  θαη ηηο δπν ηάμεηο (Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ).  Ζ 

αλαινγία θνξηηζηψλ αγνξηψλ γηα ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. είλαη 21: 39, (αλαινγία 1:2).  Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αλαινγία είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο αλαινγίαο ησλ δπν θχισλ ζηνλ 

καζεηηθφ πιεζπζκφ γηα ηελ νκάδα ησλ  παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. Σo 60%-80% ησλ παηδηψλ 

κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, είλαη αγφξηα (APA, 1994), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, 

ζην φηη ε παξαπνκπή ησλ παηδηψλ γηα δηάγλσζε γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο, εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδνπλ. 

Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα, ηα νπνία κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ζην ίδην πνζνζηφ κηα 
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δηαηαξαρή, αιιά ε  ήπηα θαη ιηγφηεξν «ελνριεηηθή» ζπκπεξηθνξά ηνπο πνιιέο θνξέο 

ζπκβάιιεη ζην λα κελ γίλνληαη αληηιεπηά ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα δηαθεχγνπλ ηεο 

δηάγλσζεο (Kάθνπξνο & Μαληαδαθή, 2006).  Ζ δηαθνξά απηή ζπλίζηαηαη ζηελ πεγή 

ησλ δεδνκέλσλ θάζε έξεπλαο. Τπάξρεη ε ηάζε νη έξεπλεο λα αληινχλ ηα δεδνκέλα 

ηνπο απφ θιηληθά πεξηβάιινληα κε απνηέιεζκα λα  δίλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 

αγνξηψλ. Αληίζεηα νη έξεπλεο πνπ αληινχλ δεδνκέλα απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 

δίλνπλ πην αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ  Δ.Μ.Γ. ζε θάζε θχιν θαη 

δείρλνπλ φηη νη δηαθνξέο είλαη κάιινλ ακειεηέεο (Σξηπφδεο, 2010).      

Οη καζεηέο ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο επηιέρζεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία απφ ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο ησλ γεληθψλ ηάμεσλ ζηα νπνία θνηηνχζαλ, ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ 

πεξίπνπ ηζφπνζα καζεηέο ηεο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ θαη ησλ δπν θχισλ αληίζηνηρα  

 

 

3.2  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ- ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Χο θξηηήξην απνθιεηζκνχ θαη γηα ηηο δπν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο (νκάδα παηδηψλ κε 

Δ.Μ.Γ, νκάδα παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο) ηέζεθε ην δίγισζζν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ιάζε θαη παξεξκελείεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. 

Κξηηήξην απνθιεηζκνχ γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο απνηέιεζε ε 

ππνςία νπνηαζδήπνηε δηαηαξαρήο.  Κξηηήξην ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ 

κε Δ.Μ.Γ. απνηέιεζε ε δηάγλσζε ηνπο απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα, φπσο είλαη ηα 

Κέληξα Γηάγλσζεο θαη Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΤ) θαη ηα 

Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΗΠΓ), ηα νπνία είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλα απφ ην 

Τπνπξγείν  Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ δηάγλσζε ησλ παηδηψλ ζα 

έπξεπε λα είλαη απζηεξά θαη κφλν «Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο», ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ν απνθιεηζκφο άιισλ νκάδσλ, φπσο απηψλ κε Αηζζεηεξηαθέο 

Μεηνλεμίεο, Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-

Τπεξθηλεηηθφηεηα, γηα ηηο νπνίεο νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνηεινχλ 

δεπηεξνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ. 
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3.3 ΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ  

 

Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρνξεγήζεθαλ ηα εμήο εξγαιεία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο: 

Ζ Διιεληθή πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) 

Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε  απφ ηνπο Goodman, Meltzer θαη Bailey 

(1998). Ζ πξνζαξκνγή ηνπ γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα έγηλε απφ ηνπο:  Η.Μκπίκπνπ-

Νάθνπ, Α. ηνγηαλλίδνπ, Γ. Κηνζέγινπ θαη Β.Παπαγεσξγίνπ, (2001).  

Σo SDQ (Goodman, 1999∙)  απνηειεί έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

ησλ δπζθνιηψλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο (11-16 εηψλ),  νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ 

ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Υξεζηκνπνηείηαη ζε θνηλνηηθφ θαη θιηληθφ πιεζπζκφ. 

Σν SDQ απνηειείηαη απφ πέληε ππνθιίκαθεο θαη πεξηιακβάλεη 25 εξσηήζεηο, θάζε 

ππνθιίκαθα πεξηιακβάλεη 5 εξσηήζεηο.  Οη ηέζζεξεηο ππνθιίκαθεο αθνξνχλ ηηο εμήο 

δηαζηάζεηο ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά:  

«πλαηζζεκαηηθά πκπηψκαηα» (π.ρ. Aηζζάλνκαη ζπρλά δπζηπρηζκέλνο, 

απνθαξδησκέλνο ή θιαίσ, Αλεζπρψ πνιχ),  «Πξνβιήκαηα Γηαγσγήο» (π.ρ. Θπκψλσ 

πνιχ, Μαιψλσ πνιχ, Μπνξψ λα αλαγθάζσ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην δηθφ κνπ), 

«Απξνζεμία- Τπεξθηλεηηθφηεηα» (π.ρ. Δίκαη ζπρλά αθεξεκέλνο, δπζθνιεχνκαη λα 

ζπγθεληξσζψ, πλερψο ζηξηθνγπξίδσ θαη θνπληέκαη) «ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο» (Έρσ έλα ή πεξηζζφηεξνπο θαινχο θίινπο, πλήζσο είκαη κφλνο , Σα 

άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ κε ζπκπαζνχλ) ελψ ε πέκπηε ππνθιίκαθα αθνξά ηε «Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά» (πρλά πξνζθέξνκαη λα βνεζήζσ ηνπο άιινπο, πλήζσο 

κνηξάδνκαη κε ηνπο άιινπο).  

 Σα εξσηήκαηα ησλ ππνθιηκάθσλ απαληψληαη  κε ηε ρξήζε  θιίκαθαο  Likert, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηηο απαληήζεηο  «Γελ ηζρχεη», «Ηζρχεη θάπσο», «Ηζρχεη ζίγνπξα». Κάζε 

κηα απφ ηηο εξσηήζεηο βαζκνινγείηαη κε  0, 1 θαη 2  αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα ε θάζε 

θιίκαθα λα ζπγθεληξψλεη απφ 0-10 βαζκνχο. Τςειή βαζκνινγία ζηηο ππνθιίκαθεο, 

ζεκαίλεη πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αληίζηνηρσλ κε ηελ θιίκαθα 

ζπκπεξηθνξψλ-ζπκπησκάησλ. Τπάξρεη βαζκνινγία γηα θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο 
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ππνθιίκαθεο θαζψο θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο  πκπεξηθνξάο, 

ε νπνία δελ ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ άζξνηζκα  γηα ην δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ. Οη  θιίκαθεο ησλ «πλαηζζεκαηηθψλ πκπησκάησλ», ησλ «Πξνβιεκάησλ 

Γηαγσγήο», ηεο «Απξνζεμίαο- Τπεξθηλεηηθφηεηα» θαη ησλ «ρέζεσλ κε ηνπο 

πλνκειίθνπο»  βαζκνινγνχληαη γηα λα απνδψζνπλ ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα  γηα ην 

δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ην νπνίν πνηθίιεη απφ 0-40.   

Δπηπιένλ ην εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεχεηαη απφ κηα θιίκαθα ππνθεηκεληθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ , ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ίδηα ηα  

παηδηά. ζε ζρέζε κε «ηελ παξνπζία», «ηε ζνβαξφηεηα» θαη «ηελ επίδξαζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ» ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο.  Ζ «παξνπζία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ» αμηνινγείηαη κε ηε ρξήζε 

κεκνλσκέλεο εξψηεζεο (πλνιηθά λνκίδεηε φηη έρεηε δπζθνιίεο ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο : ζπλαίζζεκα, ζπγθέληξσζε, ζπκπεξηθνξά ε 

δπλαηφηεηα λα ηα πεγαίλεηε θαιά κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο) θαη βαζκνινγείηαη  κε 

ηε ρξήζε θιίκαθαο Likert «φρη», «λαη-θάπνηεο δπζθνιίεο», «λαη αξθεηέο δπζθνιίεο», 

«λαη ζνβαξέο δπζθνιίεο». Ζ «ζνβαξφηεηα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ» 

αμηνινγείηαη επίζεο κε ηε ρξήζε κεκνλσκέλεο εξψηεζεο (Απηέο νη δπζθνιίεο ζαο 

αλεζπρνχλ ή ζαο αλαζηαηψλνπλ) θαη βαζκνινγείηαη κε ηε ρξήζε θιίκαθαο  Likert ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζηηο απαληήζεηο «θαζφινπ», «κφλν ιίγν», «αξθεηά», «πάξα πνιχ».  

Ζ «επίδξαζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ» αθνξά επίζεο κηα κεκνλσκέλε 

εξψηεζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ηέζζεξεηο ππνεξσηήζεηο (νη δπζθνιίεο απνηεινχλ 

εκπφδην ζηε θαζεκεξηλή δσή ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο 1. Εσή ζην ζπίηη 2. Φηιίεο 3. 

ρνιηθή Μάζεζε 4. Φπραγσγία.) θαη βαζκνινγείηαη κε ηε ρξήζε θιίκαθαο Likert ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζηηο απαληήζεηο «θαζφινπ», «κφλν ιίγν», «αξθεηά», «πάξα πνιχ».  

Ζ θιίκαθα ππνθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη κε μερσξηζηή βαζκνινγία απφ 

ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Σν SDQ έρεη ζηαζκηζηεί  ζε δείγκα 9.575 παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο ( Dickey & Blumberg, 2004)  θαζψο επίζεο θαη ζε δείγκα 4.172 

παηδηψλ θαη εθήβσλ ειηθηψλ 11-15 εηψλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία (Meltzer, Gorbin, 

Gatward, Goodman, Ford & 2003) θαη ζε δείγκα 949 παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηελ 

Διιάδα.  
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Ζ Διιεληθή πξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  Spence Children’s Anxiety Scale 

(SCAS). 

Tν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο McCathie θαη Spence  (1991) 

θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα έγηλε απφ ηνπο Α. Μνπληαβέιε θαη 

C.Mellon (2005) 

 

Σν Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην 

απηναλαθνξάο.  Πεξηιακβάλεη 46 εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο βαζκνινγνχληαη νη 38. 

Οη 38 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληηζηνηρνχλ ζε 6 ππνθιίκαθεο, ε θάζε 

ππνιθίκαθα αλαθέξεηαη ζε ζπκπηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κηα αγρψδε 

δηαηαξαρή. Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο πνπ αληρλεχνληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

«Γεληθεπκέλε Αγρψδε Γηαηαξαρή » (6 εξσηήζεηο), «Άγρνο Απνρσξηζκνχ» (6 

εξσηήζεηο), «Κνηλσληθή Φνβία» (6 εξσηήζεηο), «Παληθφο-Αγνξαθνβία» (9 

εξσηήζεηο), «Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή» (6 εξσηήζεηο),  

«Φφβνο Φπζηθνχ Σξαπκαηηζκνχ» (5 εξσηήζεηο). 

 

Οη  6 εξσηήζεηο πνπ  δε βαζκνινγνχληαη  αλαθέξνληαη ζε ζεηηθέο θαηαζηάζεηο 

(φπσο: ληψζσ ραξνχκελνο, κνπ αξέζεη ν εαπηφο κνπ) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

κεηψζνπλ ηελ πξνδηάζεζε γηα αξλεηηθέο απαληήζεηο. ην ηέινο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη θαη κηα αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε, ε νπνία δεηά απφ ηα 

παηδηά λα θαηνλνκάζνπλ  «νηηδήπνηε άιιν θνβνχληαη» θαη  «πφζν ζπρλά». Δπηπιένλ 

ζηελ Διιεληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζηέζεθε ε εξψηεζε «Φνβάκαη ηα 

αζαλζέξ». 

  

 Ζ βαζκνιφγεζε ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη κε θιίκαθα ηχπνπ Likert, φπνπ ην παηδί 

ζεκεηψλεη αλάινγα κε ην πφζν ζπρλά εκθαλίδεηαη ε θάζε επηινγή: Πνηέ, Μεξηθέο 

θνξέο, πρλά, Πάληα. Ζ θάζε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηηο ηηκέο «0», «1», «2»  θαη 

«3»  αληίζηνηρα. Τςειά ζθνξ γηα ηελ θάζε ππνθιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζεκαίλεη πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ  

αγρψδε δηαηαξαρή. Όιεο νη ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζκνινγνχληαη  γηα 
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λα απνδψζνπλ ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα πνπ αληηζηνηρεί  ζην δείθηε ηνπ πλνιηθνχ 

Άγρνπο. Ζ πςειφηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη θάπνην παηδί είλαη 114. 

 Σν SCAS έρεη ζηαζκηζηεί ζε δείγκα 875 Απζηξαιηαλψλ παηδηψλ (Spence, Berrett & 

Turner, 2003)  θαη ζε πιεζπζκφ 1011 παηδηψλ απφ ηελ Οιιαλδία (Μurris, Schmidt,  & 

Merckelbach, 2000). ΣΟ SCAS έρεη πξνζαξκνζηεί γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα ζε 

ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεζλήο Δπηηξνπήο Σεζη (Van de Vijver & Hambleton, 

1996), κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αληίζηξνθεο κεηάθξαζεο.  

 

 

3.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 

Ζ ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα 

κελψλ απφ  6/4/15 έσο 8/2/16. Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ην 

αληίζηνηρν Γεκνηηθφ ρνιείν πνπ θνηηνχζαλ ηα παηδηά θαη αληίζηνηρα νη ηάμεηο 

γεληθήο αγσγήο γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ην ηκήκα έληαμεο γηα ηα παηδηά 

κε Δ.Μ.Γ..  

Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ππεξέβε ηα 35 ιεπηά γηα θάζε 

παηδί. ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ηάμεο  ζηελ νπνία 

θνηηνχζαλ θαη ζηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. απφ ηνπο Δηδηθνχο παηδαγσγνχο ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο ζηα νπνία θνηηνχζαλ αληίζηνηρα. Γηα λα επηηεπρζεί νκνηνγέλεηα σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κε δψζνπλ 

πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πέξαλ απφ απηψλ πνπ είραλ νξηζηεί αξρηθά. Όηαλ νη καζεηέο δελ 

γλψξηδαλ πνηα ζα ήηαλ ε ζσζηή απάληεζε  θαη ξσηνχζαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο πξνέηξεπε λα απαληήζνπλ κε απηφ πνπ εθείλνη ζεσξνχζαλ σο 

ηνλ πην θαηάιιειν ηξφπν.  

 ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο έγηλε καδηθή ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία θνηηνχζαλ θαη  ζηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε αηνκηθή ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζηα νπνία θνηηνχζαλ. ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. 
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δφζεθαλ νη ίδηεο νδεγίεο, κε ηε κφλε δηαθνξά πσο ζηε ρνξήγεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ., ε αλάγλσζε ησλ εξσηεκάησλ γηλφηαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

Δηδηθήο Αγσγήο, ην παηδί απαληνχζε πξνθνξηθά θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαηέγξαθε ηελ 

απάληεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα επηιέρζεθε δηφηη πνιιά απφ ηα παηδηά κε 

Δ.Μ.Γ. ζπλαληνχλ πξνβιήκαηα αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα ηα 

απνζάξξπλε απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  Γε 

ρξεηάζηεθε λα πξνεγεζεί θάπνηα δηαδηθαζία εμνηθείσζεο θαζψο ε ρνξήγεζε έγηλε 

απφ νηθεία γηα ηα παηδηά  πξφζσπα. Θεηηθέο ή αξλεηηθέο λχμεηο  θαζψο θαη 

νπνηνπδήπνηε είδνπο ζρφιηα δελ επηηξεπφηαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο . Δπηπιένλ 

απφ ηελ εξεπλήηξηα δφζεθαλ αλαιπηηθέο νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δίλνληαο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα γηα ζπλερή επαθή κε ηελ ίδηα  γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαη απνξίεο. 

Σα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία ζηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη δε δεκηνπξγήζεθε θάπνην πξφβιεκα θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ. 

 

 

3.5  ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη (α) ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ππνθιηκάθσλ γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα SDQ θαη SCAS, (β) ηνλ έιεγρν 

θαλνληθφηεηαο γηα θάζε κία ππνθιίκαθα κε ηνπο ειέγρνπο Kolmogorov-Smirnov θαη 

Shapiro-Wilks, (γ) ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ ππνθιηκάθσλ κεηαμχ ππννκάδσλ ησλ 

καζεηψλ θαη (δ) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ δχν 

εξσηεκαηνινγίσλ. 

Ζ αμηνπηζηία ησλ ππνθιηκάθσλ αμηνινγήζεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

Cronbach's a. 

Οη έιεγρνη Kolmogorov-Smirnov θαη Shapiro-Wilks έδεημαλ φηη νη ππνθιίκαθεο δελ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ζπλεπψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε παξακεηξηθνί 

έιεγρνη. 

Γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ δχν νκάδσλ καζεηψλ εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο Mann-

Whitney, ελψ γηα ηε ζχγθξηζε πεξηζζφηεξσλ απφ δχν νκάδσλ καζεηψλ εθαξκφζηεθε 
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ν έιεγρνο Kruskal-Wallis κε Mann-Whitney post hoc ειέγρνπο. πκπιεξσκαηηθά, 

πξαγκαηνπνηήζεθε Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο (MANOVA) αλά 

εξσηεκαηνιφγην κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (i) ηελ θαηεγνξία (κε θαη ρσξίο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο)  θαη ην θχιν ηνπ καζεηή θαη (ii) ηελ θαηεγνξία (κε θαη 

ρσξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο)  θαη ηελ ειηθία ηνπ καζεηή. Δπηιέρζεθε ν 

πξνζδηνξηζκφο δχν δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ αλά εξσηεκαηνιφγην ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο ησλ ππννκάδσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έιεγρνη γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

ζπλδηαθπκάλζεσλ (Box's test) θαη γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ κεηαμχ ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ (Levene's test). ηελ αλάιπζε απηή εμαηξέζεθαλ νη 

ζπλνιηθέο ππνθιίκαθεο ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ (Γπζθνιίεο πλνιηθά θαη 

πλνιηθφ Άγρνο) δηφηη πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο.  

 

 

 

3.6  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ην εξσηεκαηνιφγην SDQ ζεσξήζεθαλ σο αμηφπηζηεο νη αθφινπζεο θιίκαθεο: 

Γπζθνιίεο πλνιηθά (α=0,707), πλαηζζεκαηηθά πκπηψκαηα (α=0,673), Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (α=0,606) Οξηαθά αμηφπηζηε ζεσξήζεθε ε ππνθιίκαθα  

Πξνβιήκαηα ρέζεσλ κε πλνκειίθνπο (α=0,598), 

Οη ππνθιίκαθεο Πξνβιήκαηα Γηαγσγήο (α=0,290) ηνπ SDQ θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα 

(α=0,455)ηνπ SDQ εμαηξέζεθαλ απφ ηηο πεξαηηέξσ αλαιχζεηο σο κε αμηφπηζηεο.  

ην εξσηεκαηνιφγην SCAS ζεσξήζεθαλ σο αμηφπηζηεο νη αθφινπζεο θιίκαθεο: 

πλνιηθφ Άγρνο (a=0,903), Άγρνο Απνρσξηζκνχ (α=0,629), Κνηλσληθή Φνβία 

(α=0,757), Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή (α=0,648), Παληθφο/ 

Αγνξαθνβία (α=0,778), Φφβνη σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ (α=0,727), Γεληθεπκέλν 

Άγρνο (α=0,723). 

Όιεο νη ππνθιίκαθεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ SDQ θαη SCAS αλαθέξνληαη ζε 

αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα δειψλνπλ 

πςειφηεξε έληαζε ζηα αληίζηνηρα κε ηηο ππνθιίκαθεο ζπκπηψκαηα θαη  

ζπκπεξηθνξέο. Δμαίξεζε απνηειεί ε ππνθιίκαθα «Θεηηθή θνηλσληθή  πκπεξηθνξά», 
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ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα δειψλνπλ 

ζεηηθφηεξεο θνηλσληθά  ζπκπεξηθνξέο. 

 

3.6.1 ύγκπιζη μεηαξύ μαθηηών με Διδικέρ Μαθηζιακέρ Γςζκολίερ και 

μαθηηών σωπίρ Διδικέρ Μαθηζιακέρ Γςζκολίερ 

Οη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ηηκέο απφ 

ηνπο καζεηέο ρσξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηηο ππνθιίκαθεο 

«πλαηζζεκαηηθά πκπηψκαηα» θαη «Πξνβιήκαηα ρέζεσλ κε ηνπο πλνκειίθνπο», 

ζεκεηψλνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο εμίζνπ θαη ζηηο δπν ππνθιίκαθεο. 

ηελ  ππνθιίκαθα «ζεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά» νη καζεηέο ρσξίο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζεκεηψλνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. (Πίνακαρ 4).  

 

Πίνακαρ 4. χγθξηζε Τπνθιηκάθσλ Δξσηεκαηνινγίνπ SDQ κεηαμχ ησλ Γχν 

Οκάδσλ Μαζεηψλ  

Υποκλίμακεσ 
 

Ομάδα  
Μαθητών με  

Ειδικζσ 
Μαθηςιακζσ 

Δυςκολίεσ 
 

Ν = 60 
 

Μ.Ο ± Τ.Α 

             Ομάδα   
Μαθητών χωρίσ 

Ειδικζσ Μαθηςιακζσ 
Δυςκολίεσ 

 
Ν = 70 

 
 

Μ.Ο  ± Τ.Α  

   U       P** 

 
 
 

 Δυςκολίεσ Συνολικά 
 

13,24 ± 4,67 
 
 

7,81 ± 3,99 
 
 

753,0 < 0,001 

Συναιςκθματικά 
Συμπτϊματα 
 

3,37 ± 2,26 
 
 

1,69 ± 1,83 
 
 

1175,0 < 0,001 
 
 

Προβλιματα Σχζςεων 
με Συνομιλικουσ 
 

2,80 ± 2,11 
 
 

1,41 ± 1,62 
 
 

1231,5 < 0,001 
 

Θετικι Κοινωνικι  
Συμπεριφορά 
 

7,95 ± 1,74 
 
 

8,59 ± 1,58 
 
 

1618,O 0,021 
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ηελ θιίκαθα ππνθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ δπζθνιηψλ, ε νπνία αθνξά «ηελ 

παξνπζία», «ηε ζνβαξφηεηα» θαη «ηελ επίδξαζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ» 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, νη απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: ηελ εξψηεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία 

ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. πνπ απάληεζαλ 

ζεηηθά αλέξρεηαη ζην 65% ελψ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ρσξίο Δ.Μ.Γ. πνπ απάληεζε 

ζεηηθά αλέξρεηαη ζην 21,5%. ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

δπζθνιηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηέο πθίζηαληαη, απφ ην 65% ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. 

πνπ απάληεζαλ ζεηηθά γηα ηελ παξνπζία ησλ δπζθνιηψλ ην 26,7 αμηνιφγεζε πσο 

απηέο νη δπζθνιίεο είλαη αξθεηά/πάξα πνιχ αλεζπρεηηθέο θαη ην 38% απάληεζε πσο 

απηέο νη δπζθνιίεο δελ είλαη θαζφινπ/κφλν ιίγν αλεζπρεηηθέο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ρσξίο Δ.Μ.Γ. (21,5) πνπ απάληεζε ζεηηθά γηα ηελ παξνπζία ησλ δπζθνιηψλ 

ην 4,3% απάληεζε πσο νη δπζθνιίεο είλαη αξθεηά/πάξα πνιχ  αλεζπρεηηθέο θαη ην 

17,2% απάληεζε πσο απηέο νη δπζθνιίεο είλαη θαζφινπ/κφλν ιίγν αλεζπρεηηθέο. 

ηελ εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ην 65% ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. απάληεζε ζεηηθά, αμηνινγψληαο 

πσο ε κεγαιχηεξε επίδξαζε αθνξά ηε ρνιηθή Μάζεζε, ελψ απφ ηα παηδηά ρσξίο 

Δ.Μ.Γ. ην 21% ησλ παηδηψλ απάληεζε ζεηηθά γηα ηελ επίδξαζε  ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

δπζθνιηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

ην εξσηεκαηνιφγην SCAS  νη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο   

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο εθηφο απφ ηελ ππνθιίκαθα «Ψπραλαγθαζηηθή-

Καηαλαγθαζηηθή Δηαηαξαρή». ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζεκεηψλνληαη ζηηο 

ππνθιίκαθεο «Κνηλσληθή Φνβία», «Γεληθεπκέλν Άγρνο», «Παληθφο-Αγνξαθνβία», 

«Φφβνη Φπζηθνχ Σξαπκαηηζκνχ» θαη.(Πίνακαρ 5) 
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Πίνακαρ 5. χγθξηζε Τπνθιηκάθσλ Δξσηεκαηνινγίνπ SCAS κεηαμχ ησλ Γχν 

Οκάδσλ Μαζεηψλ 

Υποκλίμακεσ 
 

Ομάδα  
Μαθητών με  

Ειδικζσ Μαθηςιακζσ 
Δυςκολίεσ 

 
Ν = 60 

 
Μ.Ο ±  Τ.Α 

Ομάδα  
Μαθητών χωρίσ 

Ειδικζσ Μαθηςιακζσ 
Δυςκολίεσ 

 
Ν = 70 

 
Μ.Ο ± Τ.Α 

U P** 
 
 
  

Συνολικό Άγχοσ 
 

31,13 ± 17,35 
 
 
 

23,45 ± 13,90 
 
 

1561,5 0,012 

Άγχοσ 
Αποχωριςμοφ 
 

3,93 ± 3,52 
 
 

2,74 ± 2,69 
 
 

1717,0 0,071 

Κοινωνικι Φοβία 
 

6,87 ± 4,11 
 
 

4,37 ± 3,49 
 
 

1341,5 < 0,001 

Ψυχαναγκαςτικι-
Καταναγκαςτικι 
Διαταραχι 
 

5,77 ± 4,14 
 
 

6,98 ± 3,40 
 
 

1672,0 0,045 

Πανικόσ / 
Αγοραφοβία 
 

4,28 ± 4,30 
 
 

2,56 ± 3,36 
 
 

1597,5 0,017 

Φόβοι Σωματικοφ 
Τραυματιςμοφ 
 

4,82 ± 4,09 
 
 

3,09 ± 2,68 
 
 

1623,0 0,025 

Γενικευμζνο Άγχοσ 
 

5,47 ± 3,05 
 
 

3,70 ± 3,06 
 
 

1366,5 0,001 
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3.6.2 Δπεξεπγαζία ανοισηήρ επώηηζηρ 

 

ηελ αλνηρηή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SCAS «Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζε 

θνβίδεη πνιχ; Παξαθαιψ γξάςε ην» ην  48%   ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ απάληεζε 

ζεηηθά.  Απφ ην ζχλνιν  καζεηψλ κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ην 40% 

απάληεζε ζεηηθά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ην 34% 

απάληεζαλ ζεηηθά  ζε απηή ηελ εξψηεζε.  

Όζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ.,  ην 8% ησλ καζεηψλ. απάληεζε  

πσο θνβνχληαη ηελ θνηλσληθή θξηηηθή, ην 6% απάληεζε πσο θνβάηαη ηνπο θιέθηεο, 

ην 3% ηα θίδηα, ην 3% ηα ζξίιεξ, ην 3% ην ζθνηάδη, ην 3% ηα αδέιθηα ηνπο θαη  ην 

3% ην ζάλαην. Μεκνλσκέλα  νη καζεηέο απάληεζαλ πσο θνβνχληαη ηε θσηηά, ηα 

ζπαζκέλα ζρνηληά, κήπσο ζπκβεί θάηη θαθφ ζηνπο γνλείο ηνπο, ηελ αξξψζηηα, ηνλ 

εθβηαζκφ θαη ηε θσηηά.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, ην 4% απάληεζε πσο θνβάηαη ηα 

θίδηα, ην 2% ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, ην 2% ην χςνο θαη ην 2% ηα 

άγξηα δψα.. Μεκνλσκέλα νη καζεηέο απάληεζαλ πσο θνβνχληαη ην αεξνπιάλν, ηα 

ζθνπιήθηα, ηνπο ηδηραληηζηέο, ηε κακά ηνπο, ηνλ πφιεκν, ηελ απαγσγή, ηνλ παιηαηδή, 

ην ζθνηάδη, ην ζάλαην, ην ηέινο ηνπ θφζκνπ,  ην δάζθαιν, ηηο εμεηάζεηο θαη ηελ 

θνηλσληθή θξηηηθή. 
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3.6.3  Αποηελέζμαηα για ηιρ ςποκλίμακερ ηων επωηημαηολογίων SDQ 

και SCAS ζε ζσέζη με ηο θύλο και ηην ηλικία 

ην εξσηεκαηνιφγην SDQ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπ καζεηή ζηηο ππνθιίκαθεο ζπλνιηθά (Pillai's Trace=0,219, F=11,562, 

p<0,001). Αληίζηνηρα, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ θχινπ 

ηνπ καζεηή (Pillai's Trace=0,032, F=1,362, p=0,258), νχηε παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ θχινπ (Pillai's 

Trace=0,008, F=0,327, p=0,806). Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία ηνπ 

καζεηή ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο (Δλφηεηα 3.6.1) επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

Manova.  

 

Πίνακαρ 6. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο MANOVA F(1,126) γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ SDQ σο πξνο ην θχιν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ καζεηή  

Παπάγονηερ  Τποκλίμακερ  M.S.* F P 

Φχιν πλαηζζεκαηηθά  

πκπηψκαηα 
15,921 3,889 0,051 

Πξνβιήκαηα ρέζεσλ 

κε πλνκήιηθνπο 
0,053 0,015 0,903 

Πξνθνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 
0,317 0,114 0,736 

Καηεγνξία Μαζεηή πλαηζζεκαηηθά  

πκπηψκαηα 
99,488 24,304 <0,001 

Πξνβιήκαηα ρέζεσλ 

κε πλνκήιηθνπο 
60,012 17,012 <0,001 

Πξνθνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 
10,238 3,691 0,057 

Αιιειεπίδξαζε  

Φχινπ  θαη 

Καηεγνξίαο Μαζεηή 

πλαηζζεκαηηθά  

πκπηψκαηα 
0,999 0,244 0,622 

Πξνβιήκαηα ρέζεσλ 

κε πλνκήιηθνπο 
0,066 0,019 0,891 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 
2,208 0,796 0,374 

* Mean Square (Μέζα Αζξνίζκαηα Σεηξαγψλσλ) 
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ηελ θιίκαθα ππνθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ  δπζθνιηψλ ησλ 

παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ παξνπζία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ 

απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζε απηή ηελ εξψηεζε 

ην 57,2% ησλ θνξηηζηψλ αμηνιφγεζε απηέο ηηο δπζθνιίεο σο αξθεηέο/ζνβαξέο θαη ην 

69,3% ησλ αγνξηψλ αμηνιφγεζε απηέο ηηο δπζθνιίεο σο αξθεηέο/ζνβαξέο δπζθνιίεο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ρσξίο Δ.Μ.Γ. πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζε απηή ηελ 

εξψηεζε ην 29,4% ησλ θνξηηζηψλ απάληεζε πσο ππάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο θαη ην 

13,9 ησλ αγνξηψλ απάληεζε πσο ππάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο, θαλέλα απφ ηα δπν 

θχια δελ ραξαθηήξηζε απηέο ηηο δπζθνιίεο σο αξθεηέο ή ζνβαξέο.  ηελ εξψηεζε πνπ 

αθνξά ηε ζνβαξφηεηα ησλ δπζθνιηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηέο πθίζηαληαη, απφ ηα 

παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ην 50% ησλ θνξηηζηψλ απάληεζε  πσο απηέο νη δπζθνιίεο είλαη 

αξθεηά/πάξα πνιχ  αλεζπρεηηθέο, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα είλαη  37%. 

Γηα ηελ ίδηα εξψηεζε απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ρσξίο Δ.Μ.Γ. ην 20% ησλ 

θνξηηζηψλ θαζψο θαη ην 20% ησλ αγνξηψλ ραξαθηήξηζε  ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

δπζθνιίεο σο αξθεηά αλεζπρεηηθέο. . ηελ εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε 

ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

κε Δ.Μ.Γ. ην 57% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 66% ησλ αγνξηψλ απάληεζε ζεηηθά ζε απηή 

ηελ εξψηεζε. Απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο Δ.Μ.Γ. ην 29% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 15% ησλ 

αγνξηψλ  απάληεζε  ζεηηθά ζε απηή ηελ εξψηεζε.  

 

 ην εξσηεκαηνιφγην SDQ, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπ καζεηή ζηηο ππνθιίκαθεο ζπλνιηθά (Pillai's Trace=0,208, F=10,859, 

p<0,001). Αληίζηνηρα, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

ειηθίαο ηνπ καζεηή (Pillai's Trace=0,024, F=1,033, p=0,381), νχηε παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ καζεηή θαη ηεο 

ειηθίαο (Pillai's Trace=0,022, F=0,920, p=0,433).  
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Πίνακαρ 7. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο MANOVA F(1,126) γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ SDQ σο πξνο ηελ ειηθία θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ καζεηή  

 

Παπάγονηερ  Τποκλίμακερ  M.S.* F P 

Ζιηθία πλαηζζεκαηηθά  

πκπηψκαηα 
6,687 1,630 0,204 

Πξνβιήκαηα ρέζεσλ 

κε πλνκήιηθνπο 
8,379 2,422 0,122 

Πξνθνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 
0,054 0,019 0,890 

Καηεγνξία Μαζεηή πλαηζζεκαηηθά  

πκπηψκαηα 
87,850 21,416 <0,001 

Πξνβιήκαηα ρέζεσλ 

κε πλνκήιηθνπο 
53,644 15,505 <0,001 

Πξνθνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 
12,944 4,641 0,033 

Αιιειεπίδξαζε  

Ζιηθίαο  θαη 

Καηεγνξίαο Μαζεηή 

πλαηζζεκαηηθά  

πκπηψκαηα 
6,823 1,663 0,200 

Πξνβιήκαηα ρέζεσλ 

κε πλνκήιηθνπο 
0,665 0,192 0,662 

Θεηηθή Κνηλσληθή  

πκπεξηθνξά 
0,322 0,116 0,735 

* Mean Square (Μέζα Αζξνίζκαηα Σεηξαγψλσλ) 

 

ην εξσηεκαηνιφγην SCAS, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 

ππνθιίκαθεο ζπλνιηθά απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ καζεηή (Pillai's Trace=0,228, F=5,953, 

p<0,001) θαη ην θχιν ηνπ καζεηή (Pillai's Trace=0,136, F=3,185, p=0,006). Τπάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ θχινπ ηνπ 

καζεηή (Pillai's Trace=0,129, F=2,291, p=0,009).  Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαηεγνξία ηνπ καζεηή ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο πξνέθπςαλ 

θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο (ελφηεηα 3.6.1) επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο Manova.  

 

 Ζ ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ καζεηή εληνπίδεηαη ζηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ππνθιίκαθεο Άγρνο Απνρσξηζκνύ (F(1,126)=11,442, 

p=0,001), Κνηλσληθή Φνβία (F(1,126)=15,609, p<0,001), Παληθόο/Αγνξαθνβία 

(F(1,126)=5,479, p=0,021), Φόβνη Σσκαηηθνύ Τξαπκαηηζκνύ (F(1,126)=6,354, 
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p=0,013) θαη Γεληθεπκέλν Άγρνο (F(1,126)=5,143, p=0,025) (Πίλαθαο 8). ε θάζε 

πεξίπησζε, ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ηηκέο, θαηά κέζν φξν, απφ ηα 

αγφξηα (Πίλαθαο 10, Πίλαθαο 11). 

Ζ θαηεγνξία θαη ην θχιν ηνπ καζεηή αιιειεπηδξνχλ κφλν ζηελ ππνθιίκαθα Άγρνο 

Απνρσξηζκνύ (F(1,126)=8,605, p=0,004) (Πίλαθαο 8). πγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηα αγφξηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ελψ  δελ παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρε ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ ρσξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Πίλαθαο  10, 

Πίλαθαο 11). 

Πίνακαρ 8. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο MANOVA F(1,126) γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ SCAS σο πξνο ην θχιν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ καζεηή 

 

Παπάγονηερ  Τποκλίμακερ  M.S.* F P 

Φχιν Άγρνο Απνρσξηζκνχ 97,594 11,442 0,001 

Κνηλσληθή Φνβία 201,469 15,609 <0,001 

Φ.Κ.Γ.** 8,973 0,641 0,425 

Παληθφο / Αγνξαθνβία 77,683 5,479 0,021 

Φφβνη σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ 70,966 6,354 0,013 

Γεληθεπκέλν Άγρνο 46,594 5,143 0,025 

Καηεγνξία Μαζεηή Άγρνο Απνρσξηζκνχ 86,897 10,188 0,072 

Κνηλσληθή Φνβία 271,066 21,002 <0,001 

Φ.Κ.Γ.** 28,026 2,002 0,160 

Παληθφο / Αγνξαθνβία 128,681 9,076 0,003 

Φφβνη σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ 128,006 11,462 0,001 

Γεληθεπκέλν Άγρνο 109,569 12,093 0,001 

Αιιειεπίδξαζε  

Φχινπ  θαη 

Καηεγνξίαο Μαζεηή 

Άγρνο Απνρσξηζκνχ 73,393 8,605 0,004 

Κνηλσληθή Φνβία 19,236 1,490 0,224 

Φ.Κ.Γ.** 39,620 2,831 0,095 

Παληθφο / Αγνξαθνβία 14,306 1,009 0,317 

Φφβνη σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ 13,581 1,216 0,272 

Γεληθεπκέλν Άγρνο 2,164 0,239 0,626 

* Mean Square (Μέζα Αζξνίζκαηα Σεηξαγψλσλ) 
** Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή 
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Δπίζεο ζην εξσηεκαηνιφγην SCAS, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο ππνθιίκαθεο ζπλνιηθά απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ καζεηή (Pillai's Trace=0,184, 

F=4,548, p<0,001). Αληίζηνηρα, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηεο ειηθίαο ηνπ καζεηή (Pillai's Trace=0,079, F=1,728, p=0,120), νχηε παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ καζεηή θαη ηεο 

ειηθίαο (Pillai's Trace=0,016, F=0,332, p=0,919). 

 

 

Πίνακαρ 9 . Απνηειέζκαηα αλάιπζεο MANOVA F(1,126) γηα ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ SCAS σο πξνο ηελ ειηθία θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ καζεηή  

 

Παπάγονηερ  Τποκλίμακερ  M.S.* F P 

Ζιηθία Άγρνο Απνρσξηζκνχ 70,922 7,740 0,006 

Κνηλσληθή Φνβία 50,871 3,593 0,060 

Φ.Κ.Γ.** 15,370 1,081 0,300 

Παληθφο / Αγνξαθνβία 37,349 2,575 0,111 

Φφβνη σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ 39,171 3,418 0,067 

Γεληθεπκέλν Άγρνο 4,003 0,425 0,516 

Καηεγνξία Μαζεηή Άγρνο Απνρσξηζκνχ 29,289 3,196 0,076 

Κνηλσληθή Φνβία 170,307 12,029 0,001 

Φ.Κ.Γ.** 51,523 3,624 0,059 

Παληθφο / Αγνξαθνβία 73,057 5,037 0,027 

Φφβνη σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ 81,631 7,124 0,009 

Γεληθεπκέλν Άγρνο 89,140 9,463 0,003 

Αιιειεπίδξαζε  

Ζιηθίαο  θαη 

Καηεγνξίαο Μαζεηή  

Άγρνο Απνρσξηζκνχ 4,631 0,505 0,478 

Κνηλσληθή Φνβία 0,540 0,038 0,845 

Φ.Κ.Γ.** 0,562 0,040 0,843 

Παληθφο / Αγνξαθνβία 10,050 0,693 0,407 

Φφβνη σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ 0,670 0,058 0,809 

Γεληθεπκέλν Άγρνο 3,389 0,360 0,550 

* Mean Square (Μέζα Αζξνίζκαηα Σεηξαγψλσλ) 

** Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή 
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Πίνακαρ .10  χγθξηζε Τπνθιηκάθσλ Δξσηεκαηνινγίνπ SCAS γηα ηνπο Μαζεηέο κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζε ρέζε κε ην Φχιν  

 

Υποκλίμακεσ 
 

Αγόρια με  
Ειδικζσ Μαθηςιακζσ 

Δυςκολίεσ 
 

Ν = 39 
Μ.Ο±Τ.Α 

Κορίτςια με  
Ειδικζσ Μαθηςιακζσ 

Δυςκολίεσ 
 

Ν = 21 
Μ.Ο±Τ.Α 

Συνολικό Άγχοσ 
 

26,30 ± 13,55 
 
 

40,10 ± 20,23 
 
 

Άγχοσ Αποχωριςμοφ 
 

2,76 ± 2,38 
 
 

6,10 ± 4,27 
 
 

Κοινωνικι Φοβία 
 

5,69 ± 3,18 
 
 

9,05 ± 4,78 
 
 

Ψυχαναγκαςτικι-
Καταναγκαςτικι 
Διαταραχι 
 
 

5,18 ± 3,43 
 
 

6,86 ± 5,13 
 
 

Πανικόσ / 
Αγοραφοβία 
 

3,49 ± 3,89 
 
 

5,76 ± 4,73 
 
 

Φφβνη σκαηηθνχ 
Σξαπκαηηζκνχ 
 

4,05 ± 3,27 
 
 

6,24 ± 5,09 
 
 

Γεληθεπκέλν  Άγρνο 5,13±2,91 6,10±3,27 
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Πίνακαρ 11. χγθξηζε Τπνθιηκάθσλ Δξσηεκαηνινγίνπ SCAS γηα ηνπο Μαζεηέο 

ρσξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζε ρέζε κε ην Φχιν  

 

Υποκλίμακεσ 
 

Αγόρια χωρίσ  
Ειδικζσ Μαθηςιακζσ 

Δυςκολίεσ 
 

Ν = 36 
M.0±T.A 

Κορίτςια χωρίσ 
Ειδικζσ Μαθηςιακζσ 

Δυςκολίεσ 
 

Ν = 34 
M.O±T.A 

Συνολικό Άγχοσ 
 

21,18 ± 13,36 
 
 

25,85 ± 14,25 
 
 

Άγχοσ 
Αποχωριςμοφ 
 

2,63 ± 2,52 
 
 

2,87 ± 2,88 
 
 

Κοινωνικι Φοβία 
 

3,51 ± 3,44 
 
 

5,28 ± 3,35 
 
 

Ψυχαναγκαςτικι-
Καταναγκαςτικι 
Διαταραχι 
 

7,27 ± 3,00 
 
 

6,68 ± 3,79 
 
 

Πανικόσ / 
Αγοραφοβία 
 

2,12 ± 3,32 
 
 

3,03 ± 3,39 
 
) 

Φόβοι Σωματικοφ 
Τραυματιςμοφ 
 

2,67 ± 2,81 
 
 

3,53 ± 2,50 
 
 

Γενικευμζνο Άγχοσ 
 

2,97 ± 2,68 
 
 

4,47 ± 3,28 
 
 

 

 

3.6.4 ύγκπιζη μεηαξύ μαθηηών με Διδικέρ Μαθηζιακέρ Γςζκολίερ ζε 

ζσέζη με ηo θύλο και ηην ηλικία. 

ηελ ελφηεηα απηή έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί νη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ζε 4 νκάδεο: 1ε: Κνξίηζηα 11 εηψλ, 2ε: Κνξίηζηα 12 εηψλ, 3ε: Αγφξηα 11 

εηψλ, 4ε: Αγφξηα 12 εηψλ.  
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Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

κεηαμχ ησλ 4 νκάδσλ εληνπίδνληαη ζηηο παξαθάησ ππνθιίκαθεο (Παξάξηεκα Β - 

Πίλαθαο Β1, Πίλαθαο Β2): πλνιηθφ Άγρνο (SCAS), Άγρνο Απνρσξηζκνχ (SCAS), 

Κνηλσληθή Φνβία (SCAS). 

πγθεθξηκέλα γηα ην «Σπλνιηθό Άγρνο», νη δηαθνξέο εληνπίδνληαη κεηαμχ ηεο 1εο θαη 

3εο νκάδαο, θαη, ηεο 1εο θαη 4εο νκάδαο (Παξάξηεκα Β: Πίλαθαο Β6, Πίλαθαο Β7). 

Γηα ηελ ππνθιίκαθα «Άγρνο Απνρσξηζκνύ» νη δηαθνξέο εληνπίδνληαη κεηαμχ ηεο 1εο 

θαη 2εο νκάδαο, ηεο 1εο θαη 3εο νκάδαο, θαη, 1εο θαη 4εο νκάδαο (Παξάξηεκα Β: 

Πίλαθαο Β5, Πίλαθαο Β6, Πίλαθαο Β7). Γηα ηελ ππνθιίκαθα «Κνηλσληθή Φνβία» νη 

δηαθνξέο εληνπίδνληαη κεηαμχ 1εο θαη 3εο νκάδαο, θαη, ηεο 1εο θαη 4εο νκάδαο 

(Παξάξηεκα Β: Πίλαθαο Β6, Πίλαθαο Β7).  
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  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο 

4.1 ΤΕΖΣΖΖ  

 Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε απνηέιεζε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ε ζρέζε ησλ 

Διιήλσλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  ζε 

ζρέζε κε αγρψδε  πξνβιήκαηα θαη ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο.  

Οη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ην  «πλνιηθφ Άγρνο» ηελ  «Κνηλσληθή Φνβία»,  ηνλ 

«Παληθφο Αγνξαθνβία», ηνπο «Φφβνπο σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ» θαη ην 

«Γεληθεπκέλν Άγρνο» ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζπλεπή κε απηά πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ, 

νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ πσο ηα δπζπξνζάξκνζηα πξνθίι ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ., νη 

επίπνλεο θαη έληνλεο  πξνζπάζεηεο ηνπο γηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα θαη νη 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ ηάμε ζπλδένληαη κε θαηαζηάζεηο έληνλνπ άγρνπο (Nelson 

& Harwood, 2011∙Wong, 2009∙ Al-yagon & Mikulincer, 2004). ηελ παξνχζα 

έξεπλα ε θνηλσληθή θνβία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο  Δ.Μ.Γ., πφξηζκα πνπ 

ζπκθσλεί κε ηηο έξεπλεο ησλ  Li & Morris (2006) θαη Weems & Costa, (2005), νη 

νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε θνηλσληθή θνβία παίξλεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηνπο 

καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. θαζψο έρνπλ βηψζεη επαλαιακβαλφκελε  έθζεζε ζηελ απνηπρία, 

έρνπλ γίλεη απνδέθηεο αξλεηηθψλ ζρνιίσλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη θίινπο ηνπο γηα 

ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, κε 

απνηέιεζκα  ε θνηλσληθή έθζεζε λα απνηειεί δπζάξεζηε ζπλζήθε γηα ηνπο ίδηνπο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. παξνπζίαζαλ πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ 

θιίκαθα «Παληθφο- Αγνξαθνβία». ην ίδην ζπκπέξαζκα  θαηέιεμαλ θαη νη Carol et 

al., (2005) ππνζηεξίδνληαο, πσο ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. φηαλ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο έθζεζεο είλαη πηζαλφ λα βηψζνπλ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα ηξφκνπ θαη θφβνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζε δηαηαξαρή  

παληθνχ. Δπηπιένλ, ε παξνπζία πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο  αγρψδνπο  δηαηαξαρήο ζηα 

παηδηά, απνηειεί έλα εχξεκα ζπλεπέο θαη κε άιιεο κειέηεο (Zan-waxler et al., 2000).  

Σα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. είλαη πην επαίζζεηα θαη επάισηα σο πξνο ηελ αλάπηπμε 

αγρσδψλ ζπκπησκάησλ εμαηηίαο  ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ βηψλνπλ θαη ησλ 

δπζάξεζησλ εκπεηξηψλ κε ηηο νπνίεο έρνπλ έξζεη ζε επαθή. Σα παηδηά άιισζηε πνπ 
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βηψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ή πξνβιήκαηα, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ Δ.Μ.Γ. έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα 

εθδειψζνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθδήισζε αγρσδψλ 

ζπκπησκάησλ (Caron & Rutter, 1991). Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην πνζνζηφ πνπ 

ζεκείσζαλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ζηελ αλνηρηή εξψηεζε ε νπνία αθνξά ηνπο θφβνπο 

είλαη  πςειφηεξν  απφ απηφ ησλ ηππηθήο αλάπηπμεο ζπλνκειίθσλ ηνπο. Ο θφβνο 

κάιηζηα ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ν 

θφβνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή θξηηηθή, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο 

ηππηθήο αλάπηπμεο φπνπ ε θνηλσληθή θξηηηθή δελ θαίλεηαη λα απνηειεί αγρνγφλνο 

ζπλζήθε γηα ηνπο ίδηνπο. πλνςίδνληαο, ηα αγρψδε ζπκπηψκαηα βηψλνληαη ζε ηέηνην 

βαζκφ απφ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. πνπ ζπρλά γίλνληαη εκπφδην γηα ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απνηξέπνπλ απφ ην λα  γίλνληαη ιεηηνπξγηθά θαη 

απνδνηηθά, ζην βαζκφ πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ εάλ δε βίσλαλ κε ηέηνηα έληαζε θαη 

ζπρλφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπκπηψκαηα.  

Ζ κφλε  πεξίπησζε ζηελ νπνία  νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο ηηκέο 

απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο Δ.Μ.Γ. είλαη ε ππνθιίκαθα πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπκπηψκαηα 

ηεο  «Φπραλαγθαζηηθήο-Καηαλαγθαζηηθήο Γηαηαξαρήο». Αληίζηνηρεο έξεπλεο δελ 

ππάξρνπλ γηα λα αηηηνινγεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ 

καζεηψλ. Χζηφζν πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο νη Mellon & Mountavelis (2005), νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην ίδην δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα λα αληρλεχζνπλ  αγρψδε 

πξνβιήκαηα ζηνλ Διιεληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ, εληφπηζαλ απμεκέλεο πνζνζηά  

ζηελ θιίκαθα «Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή» έλαληη άιισλ 

εζληθνηήησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά απνδφζεθε ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ΄΄Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή΄΄ 

ζεσξείηαη θνηλσληθά  απνδεθηή γηα ηελ Διιεληθή θνπιηνχξα έλαληη άιισλ αγρσδψλ 

δηαηαξαρψλ. 

 

πλνςίδνληαο, επηρεηξψληαο λα απαληήζνπκε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ 

ηέζεθε  « Τα επίπεδα άγρνπο θαη ε πηζαλόηεηα εθδήισζεο  αγρσδώλ ζπκπησκάησλ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο Ε.Μ.Δ ;» 
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Πηζαλόηαηα, ε ύπαξμε ησλ  Ε.Μ.Δ., λα εληείλεη  ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο  

ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αγρώδεηο δηαηαξαρέο, απμάλνληαο ηελ έληαζε θαη ηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε, ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο  ζηηο «ρέζεηο  κε ηνπο πλνκειίθνπο»¨ θαη  ζηα  

«πλαηζζεκαηηθά πκπηψκαηα». 

Όζνλ αθνξά ηηο  «ρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο πλνκειίθνπο» ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε απηά άιισλ εξεπλψλ. ηελ έξεπλα καο ηα παηδηά κε 

Δ.Μ.Γ. θαίλεηαη λα ζπλαληνχλ  απμεκέλα πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο . χκθσλα κε ηνπο 

Βender & Wall (1994), Culbertson (1998) θαη Vaughan & Haager (1994), ηα παηδηά 

κε Δ.Μ.Γ. παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα απφξξηςεο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, 

κνλαμηά θαη ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία. Ζ επαθή 

θαη ε επηθνηλσλία κε ηα άιια παηδηά ζπλαληά δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ φηη ηα παηδηά κε 

Δ.Μ.Γ. δηαζέηνπλ ειιηπείο θνηλσληθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, θησρέο θνηλσληθέο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ειέγρνπ, ζηνηρεία ηα νπνία ηνπο απνηξέπνπλ απφ ηε ζχλαςε θηιηθψλ δεζκψλ 

(Swanson & Saez, 2003∙ Rubin, Bukowsk, & Parker, 1998∙Wiener & Harris, 

1993∙Rubin, 1998∙Wiener, Harris, & Duval, 1993). Σέινο εμαηηίαο ησλ ειιηπψλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε πνηφηεηα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, φηαλ θαη εθφζνλ απηή 

πθίζηαηαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφ αξηζκφ θηιηθψλ ζρέζεσλ, έιιεηςε 

ζηαζεξφηεηαο -ακνηβαηφηεηαο θαη ρακειήο πνηφηεηαο θηιηθνχο δεζκνχο  (Wiener & 

Schneider, 2002∙ Schneider, Fonzi, Tani, & Tomada, 1997∙ Wiener & Sunohara, 

1998∙ Vaughene, Elbaum, & Schumn, 1996). πλεπψο, ππάξρνπλ εγγελείο δπζθνιίεο 

πνπ απνηξέπνπλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. απφ κηα πγηή θνηλσληθή δσή.  

Όζνλ αθνξά ηα «πλαηζζεκαηηθά πκπηψκαηα», (ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ιχπεο θαη 

απνγνήηεπζεο, έληνλεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο) ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. ε παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Gans, Kenny θαη Ghany  (2004), νη νπνίνη 

ππνζηήξημαλ πσο ε απφξξηςε, ε ηαπείλσζε, ε αιιεπάιιειε απνηπρία πνπ βηψλνπλ 

ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ έρεη αληίθηππν ζηε ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο πγεία. Ο Palombo 
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(2001) θαη Valas (1999), ππνζηήξημαλ πσο νη αθαδεκατθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ 

κε Δ.Μ.Γ. έρνπλ σο αληίθηππν ρακειή απηνπεπνίζεζε, ε νπνία είλαη ην πην θνηλφ 

ςπρνινγηθφ πξφβιεκα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ.. Δπηπιένλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζπλδένληαη άκεζα κε πςειά πνζνζηά ζπκαηνπνίεζεο ηνπο 

(Mishna, 2003).Οη Maugan, Rowe θαη Loeber  (2003), ππνζηήξημαλ πσο είλαη ηφζν 

κεγάιε ε ζιίςε, ε καηαίσζε θαη ε απνγνήηεπζε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. 

κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ αθφκε θαη θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ. πρλά επίζεο, ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

ζσκαηνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα θάλνπλ παξάπνλα γηα ζσκαηηθή 

θφπσζε θαη εμάληιεζε θαη ζπρλνχο πνλνθέθαινπο (Willcut & Pennigton, 2000∙ 

Dahle, Knivsberg, & Andreason, 2011). Ζ θαιή ζπλαηζζεκαηηθή πγεία απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα αθαδεκατθή επίδνζε θαη νκαιή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε, φηαλ απηή δελ πθίζηαηαη ηφηε πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο ζηνπο παξαπάλσ 

ηνκείο.   

ηελ θιίκαθα «Γπζθνιίεο πλνιηθά»  (ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα 

ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εθηφο ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο  

πκπεξηθνξάο) ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ζηελ έξεπλα καο ζεκείσζαλ αξθεηά 

πςειφηεξεο ηηκέο, ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθήο αλάπηπμεο ζπκκαζεηέο ηνπο. To 

γεγνλφο απηφ δε ζα έπξεπε λα καο θάλεη εληχπσζε, αλαινγηδφκελνη ηηο επηπηψζεηο 

ησλ Δ.Μ.Γ. ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο ςπρηθήο πγείαο φπσο ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπκπηψκαηα, ηα πξνβιήκαηα δηαγσγήο  θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα πνξίζκαηα  άιισλ εξεπλψλ. Οη Μugnaini, Lassi, La Malfa 

θαη  Albertini, (2009) θαη νη Patel, Flisher, Hetrick θαη McGorry (2007), θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα πσο νη Δ.Μ.Γ. ζπλππάξρνπλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. ε 

παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Zahn-Waxler, Klimes-Dougan θαη 

Slatery (2000) θαη ν Greenham (1999), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ πσο ε θχζε ησλ 

Δ.Μ.Γ. θαη ζπγθεθξηκέλα, νη επαλαιακβαλφκελεο αθαδεκατθέο δπζθνιίεο, ηα 

αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο θαη αλεκπνξηάο, ηα νπνία νδεγνχλ ζε  πεξαηηέξσ 

αθαδεκατθή  απνηπρία, έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα αηέξκνλν θχθιν ςπρνθνηλσληθήο  

δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

ηελ  θιίκαθα ππνθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ , ε νπνία 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ίδηα ηα  παηδηά. ζε ζρέζε κε «ηελ παξνπζία», «ηε 

ζνβαξφηεηα» θαη ηελ «επίδξαζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ» ζηελ 
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θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζεκείσζαλ νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. είλαη ελδεηθηηθά γηα ηηο δηαζηάζεηο πνπ παίξλνπλ νη 

ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο γηα ηνπο ίδηνπο ε απηφ ην ζεκείν ηεο έξεπλαο ζα έπξεπε 

λα ηνληζηεί ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ απάληεζε ζεηηθά  γηα ηελ παξνπζία ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ, ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην  65%  γηα ηα παηδηά κε 

Δ.Μ.Γ., ελψ γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο αλέξρεηαη κφιηο ζην 21% . Θα 

κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε πσο νη δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο: ζπλαίζζεκα, 

ζπγθέληξσζε, ζπκπεξηθνξά, δπλαηφηεηα θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο, 

πθίζηαληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. επηπιένλ αλ αλαινγηζηνχκε ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. πνπ ραξαθηήξηζε απηέο ηηο δπζθνιίεο αξθεηά/πάξα 

πνιχ αλεζπρεηηθέο (41%) ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο (20%), κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο απηέο νη δπζθνιίεο φρη κφλν 

πθίζηαληαη γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. αιιά απνηεινχλ θαη πεγή κεγάιεο 

δπζθνιίαο γηα ηα ίδηα.. .  

Ζ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ «Δπίδξαζε» ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ 

αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά ζηε «Zσή ζην πίηη», ζηηο 

«Φηιίεο», ζηε  «ρνιηθή Μάζεζε» θαη ζηελ «Φπραγσγία». Ζ «ρνιηθή Μάζεζε» 

ζρεηίδεηαη θαη επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε θχζε ησλ Δ.Μ.Γ.. Οη Δ.Μ.Γ. ζέηνπλ 

πεξηνξηζκνχο νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε θαη 

ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, κλήκεο, θσλνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο, ζπιινγηζκνχ θαη  καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ (Ζamill, 1990), απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ζεσξνχλ πσο ε  «ρνιηθή Μάζεζε» 

απνηειεί πεγή κεγάιεο δπζθνιίαο γηα ηα ίδηα. Δπηπιένλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. έρνπλ 

ιηγφηεξνο «Φίινπο» θαη ζπλαληνχλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή δσή, εμαηηίαο 

εγγελψλ δπζθνιηψλ πνπ βηψλνπλ  νη νπνίεο ηα απνηξέπνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κηα 

πγηή θνηλσληθή δσή, κε απνηέιεζκα λα βηψλνπλ  κεγαιχηεξε απφξξηςε θαη κνλαμηά 

θαη θαηά ζπλέπεηα λα έρνπλ  ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα  «Φπραγσγία»  (Carol et al., 

2005). Ζ χπαξμε ησλ Δ.Μ.Γ. επηθέξεη πξνβιήκαηα θαη ζηε  «Εσή ζην πίηη». Οη 

γνλείο ζπρλά δε γλσξίδνπλ ηη αθξηβψο είλαη νη Δ.Μ.Γ., θαη πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αθφκε θαη αλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ δηαγλσζηεί επίζεκα κε 

απηέο, θαη  απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζπαζνχλ λα ηα βνεζήζνπλ 

θαηαβάιινληαο επίκνλεο  πξνζπάζεηεο  πνπ ζπρλά απνβαίλνπλ άθαξπεο (James, 
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2004). Δπηπιένλ θαηαλαιψλνπλ πνιχηηκν ρξφλν κε ην λα ζηεξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο 

ζε πνηθίιεο δνκέο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, επηβαξχλνληαο ηνλ 

νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ (Resch, Mireles, Benz, Grenwelge, Peterson, & Zhang, 

2010),  επηπξφζζεηα, ν πνιχηηκνο ρξφλνο θαη νη  απμεκέλεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ γνλέσλ (Dyson, 1996). Δπίζεο 

γίλνληαη δέθηεο αξλεηηθψλ ζρνιίσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη 

ζπρλά δελ αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ηα ίδηα ππφθεηληαη αιιά ζπρλά αμηνινγνχλ θαη ζπγθξίλνπλ ηνπο καζεηέο κε 

Δ.Μ.Γ. ζε ζπλάξηεζε κε ην «κέζν καζεηή» (Woodcock, 2013).  Δπηπξφζζεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη φινη φζνη εκπιέθνληαη κε ηνπο καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. αδπλαηνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αηηηψδε ζρέζε ησλ Δ.Μ.Γ. κε ηα θνηλσληθά θαη ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα θαη ζπρλά αλαθέξνληαη ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, ραξαθηεξίδνληαο ηα 

σο «απείζαξρα» θαη «θνηλσληθά δπζπξνζάξκνζηα» (Woodcock & Vialle, 2011).  

Γηα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ έλλνηεο φπσο, «πκπεξίιεςε», 

«Γηαθνξεηηθφηεηα », «Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο»,  βξίζθνληαη ζε πξψηκα 

αθφκε ζηάδηα θαη ε θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε 

δηαθνξνπνηεκέλεο παξεκβάζεηο, ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ζηνπο γνλείο 

ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο θαη αθακςία  

(Γφηθνπ, 2006).  

Όζνλ αθνξά ηε «Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά»  (ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα είλαη 

ε κφλε θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ), νη 

καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη ζεηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αθνξνχλ 

πξνεγκέλα επίπεδα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηα νπνία νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. δελ 

έρνπλ θαηαθηήζεη αθφκε δεδνκέλνπ φηη, έρνπλ ειιείκκαηα ζε βαζηθέο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε  θαη ν Rubin (1998), ν νπνίνο 

ππνζηήξημε κάιηζηα πσο δελ είλαη απφιπηα ζαθέο θαηά πφζν ηα παηδηά ππνιείπνληαη 

ζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο ή δε γλσξίδνπλ πψο λα επηδείμνπλ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. 

Γηα λα θηάζνπλ ηα παηδηά ζην ζηάδην λα θαηαθηήζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

δεμηφηεηεο ζα πξέπεη αξρηθά λα αζθεζνχλ ζε βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, λα ηηο 

θαηαθηήζνπλ, λα ηηο αθνκνηψζνπλ, λα ηηο γεληθεχζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνρσξήζνπλ ζηα πην πξνεγκέλα επίπεδα απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. Απηφ πηζαλφηαηα 
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φκσο λα ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία θαη εμάζθεζε, ζε έλα θαιά 

νξγαλσκέλν πιαίζην δηδαζθαιίαο ηέηνηνπ είδνπο δεμηνηήησλ. 

 

πλνςίδνληαο, επηρεηξψληαο λα απαληήζνπκε ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ 

ηέζεθε « Οη Ε.Μ.Δ. ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ;» 

Φαίλεηαη πσο νη Ε.Μ.Δ. επεξεάδνπλ ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ, 

δπζρεξαίλνληαο  ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πγεία.  

Απφ ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δπν θχια γηα ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ πξνέθπςαλ ηα 

εμήο:  ηα θνξίηζηα κε Δ.Μ.Γ. θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην : «Άγρνο Απνρσξηζκνχ», ηελ  «Κνηλσληθή 

Φνβία» ηνλ «Παληθφ- Αγνξαθνβία», ηνπο «Φφβνπο Φπζηθνχ Σξαπκαηηζκνχ» θαη ην 

«Γεληθεπκέλν Άγρνο» . πγθξίλνληαο ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ ρσξίο Δ.Μ.Γ. ζε 

ζρέζε κε ην θχιν, παξαηεξνχκε πσο θαη εδψ εληνπίδνληαη δηαθνξέο,  νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηηο αληίζηνηρεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Σα θνξίηζηα ρσξίο Δ.Μ.Γ ζεκείσζαλ 

πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηα αγφξηα ρσξίο Δ.Μ.Γ. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν 

λα επηζεκάλνπκε θαη ηηο πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα  ζηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα ησλ δπν καζεηηθψλ πιεζπζκψλ. Αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ησλ 

παηδηψλ ρσξίο Δ.Μ.Γ. πθίζηαληαη  δηαθνξέο ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, κε ηα 

θνξίηζηα λα ζεκεηψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο.. Οη ίδηεο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη θαη 

ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. κε ηε δηαθνξά φηη ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα κε 

Δ.Μ.Γ. ζεκεηψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο ζηηο ππνθιίκαθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο απφ φηη ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα  ρσξίο Δ.Μ.Γ..  ε απηά ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Riso, Bobbio, Chessa, Lis θαη  Mazzeschi (2014), 

νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ίδηα δηεξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αγρσδψλ δηαηαξαρψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζπλαθή κε απηά πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, ην άγρνο-

αγρψδεηο δηαηαξαρέο είλαη εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, ζηα νπνία ηα θνξίηζηα είλαη 

πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα  (Willcut & Pennigton, 2000∙ Dahle, 

Knivsberg, & Andreason, 2011). Σα θνξίηζηα ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα 

πνζνζηά θφβσλ θαη απμεκέλα πνζνζηά θνηλσληθή θνβίαο , είλαη  αξθεηά επαίζζεηα 

ζηελ θξηηηθή ησλ άιισλ θαη ζπλαηζζεκαηηθά επάισηα ζηα αξλεηηθά ζρφιηα 

(Ollendick et al., 1989). Δπίζεο, ζπλεζίδνπλ λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 



68 
 

πξνζθφιιεζεο ζηνπο γνλείο (Lewinsohn et al., 1998). Θα κπνξνχζακε λα 

ππνζέζνπκε πσο ην άγρνο θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο (πξνβιήκαηα 

εζσηεξηθεπκέλεο κνξθήο), πθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην γπλαηθείν 

πιεζπζκφ, αζρέησο Δ.Μ.Γ. ή φρη, σζηφζν νη Δ.Μ.Γ. φηαλ πθίζηαληαη εληείλνπλ ηηο 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο (Carol et al., 2005). πγθεθξηκέλα, νη Δ.Μ.Γ. εληείλνπλ ηελ 

εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζηα θνξίηζηα πνπ ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ην 

«Άγρνο Απνρσξηζκνχ».  Σν «Άγρνο Απνρσξηζκνχ» αθνξά ην αίζζεκα ηνπ 

ππέξκεηξνπ θαη έληνλνπ άγρνπο ζην ελδερφκελν απνρσξηζκνχ απφ έλα πξφζσπν, ή 

απνκάθξπλζεο απφ έλα κέξνο (Siegler & Robert, 2006). Δίλαη ινγηθφ επνκέλσο ηα 

θνξίηζηα κε Δ.Μ.Γ. λα  ληψζνπλ έληνλα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη λα απνθεχγνπλ λα 

βξεζνχλ ζε πιαίζην πνπ δελ είλαη αζθαιέο θαη δελ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 

εμέιημε ησλ πξαγκάησλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην ζρνιείν  κε απνηέιεζκα 

ζπρλά λα κε ζέινπλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ζπίηη ηνπο θαη  λα κε ζέινπλ λα 

απνρσξηζηνχλ ηα νηθεία ηνπο πξφζσπα . 

Όζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο, φπσο είλαη νη 

πλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ δπζθνιίεο (εζσηεξηθεπκέλεο κνξθήο πξφβιεκα),  δε 

ζεκεηψζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηα δπν θχια γηα ηελ νκάδα 

ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ.. Δπηπιένλ ν παξάγνληαο θχιν δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαζψο θαη νχηε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ζπκθσλεί κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ 

εληνπηζηεί δηαθνξέο ζηα δπν θχια αλαθνξηθά κε πξνβιήκαηα εζσηεξηθεπκέλεο θαη 

εμσηεξηθεπκέλεο κνξθήο  (Carol et al., 2005∙ Goldston, Walsh, Arnold, Rebousssin, 

Daniel,Erkanli, Nutter, Hickman, Palmes, Snider, & Wood, 2007). Ζ κφλε 

αμηνζεκείσηε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε .αλάκεζα ζηα δπν θχια, αθνξά ηνλ 

ηξφπν πνπ αμηνιφγεζαλ ηηο ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο  (φηαλ απηέο πθίζηαληαη). Σα 

κελ θνξίηζηα κε Δ.Μ.Γ. αμηνιφγεζαλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο δπζθνιίεο σο 

αξθεηά/πάξα πνιχ αλεζπρεηηθέο ελψ έλα πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ  ησλ αγνξηψλ κε 

Δ.Μ.Γ. ραξαθηήξηζε απηέο ηηο δπζθνιίεο αξθεηά/πάξα πνιχ αλεζπρεηηθέο . Φαίλεηαη 

πσο νη ςπρνθνηλσληθνχ ηχπνπ δπζθνιίεο παίξλνπλ άιιε δηάζηαζε φηαλ βηψλνληαη 

απφ ηα θνξίηζηα, κνηάδνπλ πην κεγάιεο θαη αλππέξβιεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αμηνινγνχληαη απφ ηα αγφξηα, ηα νπνία ηηο ζεσξνχλ πην αλψδπλεο. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηα δπν θχια. Φαίλεηαη πσο ν 

παξάγνληαο ειηθία δελ επεξεάδεη ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 



69 
 

ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη κε ηηο ςπρνθνηλσληθνχ ηχπνπ δπζθνιίεο. ην ζεκείν 

απηφ ζα έπξεπε λα επηζεκάλνπκε πσο ην εχξνο ησλ ειηθηψλ ηνπ δείγκαηνο, είλαη 

πνιχ κηθξφ θαη αθνξά ειηθίεο παηδηψλ απφ 11 έσο 12 εηψλ, πξφθεηηαη γηα έλα  

ρξνληθφ δηάζηεκα  κφιηο ελφο έηνπο, φπνπ είλαη ινγηθφ λα λε ζεκεηψλνληαη κεγάιεο 

δηαθνξέο γηα ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ.. Δπηπιένλ ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο, δελ 

απνηειεί νξφζεκν  κεηάβαζεο απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν ζε άιιε, φπσο ε κεηάβαζε 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβεία ή ε κεηάβαζε απφ ηελ πξψηκε εθεβεία ζηε 

κέζε εθεβεία, φπνπ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο  (Maughan, 1995). 

Ζ  αιιειεπίδξαζε θχινπ-ειηθίαο γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. αθνξά ηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SCAS «πλνιηθφ Άγρνο», «Άγρνο 

Απνρσξηζκνχ» θαη «Κνηλσληθή Φνβία». ε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηα κηθξφηεξα 

θνξίηζηα  (11 εηψλ) ζεκείσζαλ πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηα κεγαιχηεξα θνξίηζηα (12 

εηψλ) θαζψο θαη απφ φια ηα αγφξηα (11 θαη 12 εηψλ αληίζηνηρα). πκπεξαίλνπκε 

πσο αγρψδε ζπκπηψκαηα, φπσο ην «πλνιηθφ Άγρνο», ε «Κνηλσληθή Φνβία», θαη ην 

«Άγρνο Απνρσξηζκνχ» ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζηα κηθξφηεξα θνξίηζηα κε 

Δ.Μ.Γ.. Αληίζηνηρεο έξεπλεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε, θχινπ-ειηθίαο γηα ηα παηδηά κε 

Δ.Μ.Γ., δελ ππάξρνπλ γηα λα ηα ζπγθξίλνπκε κε ηελ παξνχζα έξεπλα, σζηφζν 

ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε κεγαιχηεξσλ πνζνζηψλ 

πξνβιεκάησλ άγρνπο (εζσηεξηθεπκέλεο κνξθήο πξφβιεκα) ζηα θνξίηζηα (Willcut & 

Pennigton, 2000∙ Dahle et al.,  2011). 

 

Σπλνςίδνληαο, επηρεηξώληαο λα απαληήζνπκε ζην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ 

ηέζεθε: «Τν θύιν θαη ε ειηθία ζπληζηνύλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε 

αγρσδώλ ζπκπησκάησλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ δπζθνιηώλ  γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ 

κε Ε.Μ.Δ.;  

Ο παξάγνληαο θύιν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ εθδήισζε αγρσδώλ ζπκπησκάησλ πνπ 

ζρεηίδεηαη ζπγθεθξηκέλα  κε ην Άγρνο Απνρσξηζκνύ. Τα θνξίηζηα κε Ε.Μ.Δ. εκθαλίδνπλ 

κε κεγαιύηεξε έληαζε θαη ζπρλόηεηα ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

αγρώδε δηαηαξαρή ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα κε Ε.Μ.Δ.. Ο παξάγνληαο ειηθία δελ 

επεξεάδεη ηελ εθδήισζε αγρσδώλ ζπκπησκάησλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ δπζθνιηώλ γηα 

ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ κε Ε.Μ.Δ..  
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4.2  ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΆ  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο δε ζα ήηαλ σθέιηκε ζα ήηαλ εάλ δελ 

ζπλνδεπφηαλ απφ ηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε, πξναγσγή ηεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. . 

 Παξά ηνπο ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

απνηέιεζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο ησλ αγρσδψλ  πξνβιεκάησλ θαη 

ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ γηα ηνπο καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. πνπ θνηηνχλ ζηελ Δ΄ θαη 

η΄ ηάμε ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ ρνιείνπ. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνθχπηεη έλα πην νινθιεξσκέλν πξνθίι ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. 

αλαθνξηθά κε ηνκείο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη πξνθχπηνπλ θάπνηεο νπζηαζηηθέο 

πξνηάζεηο παξέκβαζεο γηα ηνπο ηνκείο πνπ νη καζεηέο ζπλαληνχλ πξνβιήκαηα θαη 

αδπλακίεο. 

Αξρηθά επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ.. ε ζεκαληηθή 

ζέζε είλαη νη εθπαηδεπηηθνί,  νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνληαο ηη ζεκαίλεη Δ.Μ.Γ. θαη πνηεο είλαη νη 

ζπλέπεηεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο απνθνξηίδνπλ ηα παηδηά απφ ην άγρνο 

θαη ην θφβν ηεο θνηλσληθήο έθζεζεο θαη απνηπρίαο, θαζηζηψληαο ην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ πην νηθείν θαη θηιηθφ πξνο ηα παηδηά. χκθσλα κε ηνπο Gans et al., (2003) 

ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ πνπ δηαηεξνχζαλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο 

ζεκείσλαλ  πςειά πνζνζηά απηνπεπνίζεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, 

δηαηεξψληαο κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα  ζπκβάιινπλ ζεηηθά ψζηε λα απμήζνπλ ην θνηλσληθφ θχξνο ησλ παηδηψλ 

κε Δ.Μ.Γ., ηνλίδνληαο ηηο θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, θαιιηεξγψληαο έλα θιίκα απνδνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο. Γηα ηελ πξνψζεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ ζα 

κπνξνχζε λα  πηνζεηεζεί  ε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ ζε δπάδεο. Δθπαηδεπηηθνί πνπ 

έθαλαλ ρξήζε  απηήο ηεο ηερληθή είδαλ ζεκαληηθή βειηίσζε σο πξνο ηε ζχλαςε, 

ακνηβαηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ (Wienner & Schneider, 2002).  
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Οη γνλείο ζπρλά δε γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλνπλ νη Δ.Μ.Γ. θαη πνηα είλαη ηα ζπλνδά 

πξνβιήκαηα απηψλ, κε απνηέιεζκα λα εζηηάδνπλ ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

παηδηψλ θαη κφλν πηέδνληαο ηα αζθπθηηθά γηα πεξαηηέξσ επηδφζεηο, ραξαθηεξίδνληαο 

ηα «απξφζπκα», «δπζπξνζάξκνζηα», «ηεκπέιηθα» (Dyson, 1994) Οη αξλεηηθέο 

αμηνινγήζεηο ησλ γνληψλ γηα ηα παηδηά ηνπο αληαλαθινχλ ην δηθφ ηνπο άγρνο γηα ηηο 

αδπλακίεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Dyson, 2013). Βειηίσζε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ ζα είρε σο απνηέιεζκα βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

πγείαο ησλ παηδηψλ. Οη γνλείο είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πψο 

ζπλδένληαη νη Δ.Μ.Γ. κε ηνκείο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη λα πηνζεηήζνπλ ηερληθέο 

κειέηεο πξνζαξκνζκέλεο ζην αηνκηθφ πξνθίι ηνπ παηδηνχ ηνπο.  Ζ θαηαλφεζε ηνπ 

ηη ζεκαίλεη  «Δ.Μ.Γ.» είλαη πνιχ ζεκαληηθή ηφζν γηα ηα παηδηά φζν θαη γηα ηνπο 

γνλείο, ψζηε λα ηίζεληαη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη λα απνθεχγνληαη   απνγνεηεχζεηο 

θαη αξλεηηθέο θξίζεηο φηαλ ηα παηδηά δελ ηα θαηαθέξλνπλ (Palombo, 2001). 

Δπηπιένλ  νη γνλείο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ςπρηθήο 

πγείαο γηα ηερληθέο ζπλαηζζεκαηηθήο απνθφξηηζεο ψζηε λα εγθαζηδξχζνπλ κηα πγηή 

θηιηθή ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπο θαζηζηψληαο έλα ήξεκν νηθνγελεηαθφ πιαίζην, 

απαιιαγκέλν απφ εληάζεηο, βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ςπρηθή ελδπλάκσζε ησλ 

παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ.. 

Ζ αλάγθε γηα άκεζε θαη πξψηκε παξέκβαζε είλαη επηηαθηηθή, ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

νη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. Χο πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο  πνιηηείαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε 

λα ζπκβάιεη  ζηελ εγθαζίδξπζε δνκψλ ςπρηθήο πγείαο  ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ 

ρψξνπ. ε πξψην ζηάδην αξθεηά ζεκαληηθή είλαη ε αμηνιφγεζε, ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ νη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ. θαη ζε δεχηεξν ζηάδην λα 

δηεμαρζνχλ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, 

ζα κπνξνχζαλ λα εκπεξηέρνπλ ηερληθέο δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εληάζεσλ, 

ηερληθέο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο, θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ηερληθέο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ.  Ο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο ησλ 

παξαπάλσ δεμηνηήησλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζα ζε νξγαλσκέλα πιαίζηα, κε ηε 

ρξήζε δνκεκέλνπ παηρληδηνχ (π.ρ. παηρλίδηα ξφισλ), κε ηε ρξήζε θνηλσληθψλ 

ηζηνξηψλ θαη κε ηε ρξήζε θαζνδεγνχκελεο εμάζθεζεο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ. 
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4.3  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ -ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ  ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ  παξνχζα έξεπλα ζα πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Ο κεγαιχηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 130 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ 60 ήηαλ καζεηέο κε 

Δ.Μ.Γ. θαη 70 ήηαλ καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν ε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνυπνζέηεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

πεξηνξηζκέλε απηή ζπκκεηνρή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, παξά ην αίηεκα ζε έλα 

κεγάιν αξηζκφ ζρνιείσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα,  ππήξμε  κεγάιε 

δπζθνιία ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπο. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο, είλαη ε εηεξνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ παηδηψλ 

κε Δ.Μ.Γ. θαζψο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ παηδηά κε πνηθίιεο Δ.Μ.Γ. φπσο 

Γπζαλαγλσζία, Γπζνξζνγξαθία, Γπζιεμία θαη Γπζαξηζκεζία. ε κηα κειινληηθή 

έξεπλα, ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ε κειέηε ηεο θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

νκάδεο δηαηαξαρψλ  μερσξηζηά ζα παξείρε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

αγρψδε θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ ζε κηα κειινληηθή έξεπλα ζα 

ήηαλ ρξήζηκε ε παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε σο πξνο ηελ ζνβαξφηεηα ησλ Δ.Μ.Γ. 

δηαρσξίδνληαο ηεο ζε ήπηεο, κέηξηεο θαη βαξηέο. Θα ήηαλ επίζεο απαξαίηεην έλα 

κεγαιχηεξν δείγκα αληηπξνζσπεπηηθφ σο πξνο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηα 

ζρνιεία ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

Πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο απνηειεί θαη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο 

ζπκπιεξσκέλα απφ παηδηά. χκθσλα κε ηνπο Μeltzer et al.,  (1998), ηα παηδηά 

ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε κεγαιχηεξε επηείθεηα, ππεξεθηηκψληαο 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο.  Γηα ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιινη θνξείο αμηνιφγεζεο πέξαλ ησλ παηδηψλ, 

φπσο νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο. 

 ε κηα κειινληηθή έξεπλα ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπλ λα  

αμηνινγεζνχλ νη καζεηέο  κε  Δ.Μ.Γ. κε θξηηήξην ην πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδνληαη, 
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εάλ δειαδή ζηεξίδνληαη απφ Δηδηθφ Παηδαγσγφ κέζα ζηελ ηάμε ή εάλ θνηηνχλ ζε 

δνκέο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο εθηφο γεληθήο ηάμεο, δηφηη ε αμηνιφγεζε 

ησλ παηδηψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην εθάζηνηε πιαίζην αλαθνξάο (Wiener & 

Tardif, 2004). 

Σέινο πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα είλαη ε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ δηεξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ, δηφηη παξάγνληεο φπσο ε δνκή, ε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εξγαιείνπ, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα, εηδηθά ζε πιεζπζκνχο κε 

ηππηθήο αλάπηπμεο φπσο είλαη ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. ηα νπνία δηαζέηνπλ ειιηπείο 

δεμηφηεηεο ζπγθέληξσζεο νπηηθήο-αθνπζηηθήο ή βξαρχρξνλεο κλήκεο (Σhaler et al., 

2010∙ Semrud, 2005). 
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ΗΠΓ Ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα 
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SCAS Spence Children’s Anxiety Scale  

SDQ Strengths and Difficulties Questionnaire 
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Για κάκε κζμα, ςθμειϊςτε αν Δεν ιςχφει, Ιςχφει Κάπωσ ι Ιςχφει ςίγουρα. Θα βοθκοφςε αν 

απαντοφςατε ςε όλα τα κζματα όςο καλφτερα μπορείτε ακόμα κι αν δεν είςαι απόλυτα 

ςίγουροσ/θ ι το κζμα ςου φαίνεται αςτείο! Παρακαλοφμε να  απαντιςτε ακόμθ 

βαςιηόμενοι ςτο πωσ ιταν τα πράγματα για ςασ κατά τουσ τελευταίουσ ζξι μινεσ. 

 

 Δεν ιςχφει      Ιςχφει κάπωσ  Ιςχφει ςίγουρα 

1. Προςπακϊ να είμαι αρεςτόσ ςτουσ 

άλλουσ. Νοιάηομαι για τα αιςκιματα 

τουσ. 

 

2. Είμαι ανιςυχοσ/θ. Δεν μπορϊ να 

κακίςω ιςυχα για πολλι ϊρα. 

 

3. Ζχω ςυχνά πονοκεφάλουσ, πόνο ςτο 

ςτομάχι ι αδιακεςία. 

 

4. Συνικωσ μοιράηομαι με τουσ 

άλλουσ(φαγθτό, παιχνίδια, ςτυλό κτλ.)  

 

5. Θυμϊνω πολφ και ςυχνά χάνω τθν 

ψυχραιμία μου. 

 

6. Συνικωσ είμαι μόνοσ/θ. Γενικά παίηω 

μόνοσ/θ ι μζνω με τον εαυτό μου. 

 

7. Συνικωσ κάνω αυτό που μου ηθτάνε.  

8. Ανθςυχϊ πολφ.  

9. Βοθκάω κάποιον/α που είναι 

πλθγωμζνοσ/θ, αναςτατωμζνοσ/θ ι 

αιςκάνεται άρρωςτοσ/θ. 

 

10. Συνεχϊσ ςτριφογυρίηω και κουνιζμαι.   

11. Ζχω ζναν/μια ι περιςςότερουσ/εσ 

καλοφσ/εσ φίλουσ. 

 

12. Μαλϊνω πολφ. Μπορϊ να αναγκάηω 

τουσ άλλουσ να κάνουν το δικό μου. 
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13. Αιςκάνομαι ςυχνά δυςτυχιςμζνοσ/θ , 

αποκαρδιωμζνοσ/θ ι κλαίω. 

 

14. Τα άτομα τθσ θλικία μου γενικά με 

ςυμπακοφν. 

 

15. Είμαι ςυχνά αφθρθμζνοσ/θ, 

δυςκολεφομαι να ςυγκεντρωκϊ.  

 

16. Είμαι νευρικόσ/ ι ςε νζεσ 

καταςτάςεισ. Χάνω εφκολα τθν 

αυτοπεποίκθςθ μου. 

 

17. Είμαι καλόσ με τα μικρότερα παιδιά.   

18. Συχνά με κατθγοροφν ότι λζω ψζματα 

ι εξαπατϊ. 

 

19. Τα άλλα παιδιά ι οι νζοι/εσ με 

κοροϊδεφουν ι με αγριεφουν.  

 

20. Συχνά προςφζρομαι να βοθκιςω τουσ 

άλλουσ (Γονείσ, κακθγθτζσ, παιδιά). 

 

21. Σκζφτομαι πριν κάνω κάτι.    

22. Παίρνω πράγματα που δεν μου 

ανικουν από το ςπίτι το ςχολείο ι 

αλλοφ. 

 

23. Τα πθγαίνω καλφτερα με τουσ 

ενιλικεσ παρά με άτομα τθσ θλικίασ 

μου. 

 

 

Συνολικά νομίηετε ότι ζχετε δυςκολίεσ ςε μια ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω περιοχζσ  : 

ςυναιςκιματα, ςυγκζντρωςθ, ςυμπεριφορά ι δυνατότθτα να τα πθγαίνετε καλά με τουσ 

άλλουσ  ανκρϊπουσ ; 

             Όχι                          Ναι-κάποιεσ                           Ναι αρκετζσ                          Ναι  ςοβαρζσ 
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Εάν ζχετε απαντιςει ΝΑΙ παρακαλοφμε να απαντιςετε ςτισ ακόλουκεσ  ερωτιςεισ ςχετικά 

με αυτζσ τισ δυςκολίεσ: 

 

 Από πότε υπάρχουν αυτζσ οι δυςκολίεσ; 

Λιγότερο από μινα      1-5 μινεσ                6-12 μινεσ              Περιςςότερο από Χρόνο                 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 Αυτζσ οι δυςκολίεσ ςασ ανθςυχοφν ι ςασ αναςτατϊνουν; 

                                                               

    Κακόλου                           Μόνο λίγο                         Αρκετά                                   Πάρα Πολφ 

 

 

 Οι δυςκολίεσ αποτελοφν εμπόδιο ςτθ κακθμερινι ηωι ςτισ παρακάτω περιοχζσ: 

                                           

                                            Κακόλου       Μόνο λίγο              Αρκετά             Πάρα πολφ 

ZΩΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                                                                         

ΦΙΛΙΕΣ                                   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 

Οι δυςκολίεσ ταλαιπωροφν τουσ ανκρϊπουσ γφρω ςασ (οικογζνεια, φίλοι, κακθγθτζσ κτλ) ; 

                                          Κακόλου           Μόνο λίγο                Αρκετά               Πάρα πολφ 
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ΚΤΚΛΩΓ ΠΟΟ ΤΥΝΑ ΟΤ ΤΜΒΑΙΝΓΙ. 

∆ΓΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΩΣΓ Ή ΛΑΝΘΑΜΓΝΓ ΑΠΑΝΣΗΓΙ! 
 
  

 
1.Με αλεζπρνύλ πνιιά θαη δηάθνξα 
πξάγκαηα. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

    Φνξέο     
         

 2. Φνβάκαη ην ζθνηάδη. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

 
3. Όηαλ έρσ έλα πξόβιεκα, ληώζσ θάηη 
ζην ζηνκάρη κνπ. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

    Φνξέο     
         

 4. Νηώζσ θόβν. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

 

5. Θα θνβόκνπλ λα κείλσ κόλνο κνπ ζην 

ζπίηη. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

 
6. Φνβάκαη όηαλ πξόθεηηαη λα γξάςσ έλα 
δηαγώληζκα. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

    Φνξέο     
        

 
7. Φνβάκαη όηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ 
δεκόζηεο ηνπαιέηεο (ζην  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 ζρνιείν, ζην εζηηαηόξην…)  Φνξέο     

 

8. Αλεζπρώ όηαλ πξόθεηηαη λα κελ είκαη κε 

ηνπο γνλείο κνπ. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

 

9. Φνβάκαη κήπσο «γίλσ ξεδίιη» κπξνζηά 

ζε θόζκν. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

 
10. Αλεζπρώ όηη ζα ηα πάσ άζρεκα ζην 
ζρνιείν κνπ. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

    Φνξέο     
         

 11. Πεξλώ θαιά κε ηα άιια παηδηά. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
        

 
12. Αλεζπρώ όηη θάηη πνιύ θαθό ζα ζπκβεί 

ζε θάπνηνλ ζηελ Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
  νηθνγέλεηα κνπ.  Φνξέο     

 

13. Ξαθληθά, ρσξίο θαλέλα ιόγν, ληώζσ όηη 

δελ κπνξώ λα Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
  αλαπλεύζσ.  Φνξέο     

 14. 
Όηαλ έρσ ηειεηώζεη κηα δνπιεία πξέπεη λα 
ειέγρσ μαλά θαη μαλά  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

  όηη ηελ έθαλα ζσζηά.  Φνξέο     

 15. 
Φνβάκαη όηαλ πξέπεη λα θνηκεζώ κόλνο 
κνπ, ρσξίο άιινλ ζην  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

  δσκάηην.  Φνξέο     

 16. 
Δπζθνιεύνκαη λα θύγσ από ην ζπίηη 

γηα ην ζρνιείν επεηδή Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
  αγρώλνκαη ή θνβάκαη.  Φνξέο     

 17. Χαίξνκαη λα παίδσ. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         



97 
 

 18. Φνβάκαη ηα ζθπιηά. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

 19. 
Έρσ θάπνηεο θαθηέο ή αλόεηεο ζθέςεηο 
πνπ δελ κπνξώ λα ηηο  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

  μεθνιιήζσ από ην κπαιό κνπ.  Φνξέο     

 20. 

Όηαλ έρσ έλα πξόβιεκα, ε θαξδηά κνπ 

ρηππά πνιύ δπλαηά. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

 21. 
Ξαθληθά αξρίδσ λα ηξέκσ ρσξίο λα 
ππάξρεη ιόγνο. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

    Φνξέο     
         

 22. Αλεζπρώ όηη θάηη θαθό ζα κνπ ζπκβεί. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

 23. 
Φνβάκαη λα πάσ ζην γηαηξό ή ζηνλ 
νδνληίαηξν. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

    Φνξέο     
         

 24. 

Όηαλ έρσ έλα πξόβιεκα, αηζζάλνκαη 

ζαλ ρακέλνο. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
    Φνξέο     
         

25. Φνβάκαη όηαλ βξίζθνκαη θάπνπ ςειά. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

26. Είκαη θαιό παηδί. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

27. 
Πξέπεη λα ιέσ κέζα κνπ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε επρή ή θξάζε γηα  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

 λα κελ ζπκβνύλ άζρεκα πξάγκαηα.  Φνξέο     
 

28 . Φνβάκαη όηαλ πξέπεη λα ηαμηδέςσ κε 
απηνθίλεην , ιεσθνξείν ή  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 

 ηξέλν.  Φνξέο     
 

29. 
Αλεζπρώ, ηί ζθέθηνληαη νη άιινη γηα 
κέλα. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 

   Φνξέο     
 

        
 

30. 
Φνβάκαη όηαλ βξίζθνκαη αλάκεζα ζε 
πνιύ θόζκν (όπσο ιατθή  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 

αγνξά, ζηλεκά , ζηα ιεσθνξεία , ζε 
παηδόηνπνπο κε πνιύ θόζκν ).  Φνξέο     

 

31. Αηζζάλνκαη ραξνύκελνο. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

32. 

Ξαθληθά θαη ρσξίο λα ππάξρεη ιόγνο , 

ληώζσ πνιύ θνβηζκέλνο . Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

33. Φνβάκαη ηα έληνκα ή ηηο αξάρλεο. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

34. 

Ξαθληθά , ληώζσ λα δαιίδνκαη ή λα 

ιηπνζπκώ , ρσξίο λα ππάξρεη  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

 ιόγνο γη’ απηό.  Φνξέο     
 

35. 
Φνβάκαη όηαλ πξέπεη λα κηιήζσ 
κπξνζηά ζηελ ηάμε κνπ. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 

   Φνξέο     
 

        
 

36. 

Ξαθληθά, ρσξίο θαλέλα ιόγν ε θαξδηά 

κνπ αξρίδεη λα ρηππά Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

 πνιύ δπλαηά.  Φνξέο     
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37. 

Αλεζπρώ όηη μαθληθά ζα θνβεζώ, ελώ δελ 

ππάξρεη ηίπνηα θαθό . Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

38. Μνπ αξέζεη ν εαπηόο κνπ. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

39. 
Φνβάκαη όηαλ βξίζθνκαη ζε κηθξά 
θιεηζηά κέξε , όπσο κηθξά  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 

 δσκάηηα, κηθξέο απνζήθεο.  Φνξέο     
 

40. 
Πξέπεη λα θάλσ θάπνηα ίδ ηα πξάγκαηα 
μαλά θαη μαλά (όπσο ην   

Μεξηθέο  

    
 

 

λα πιέλσ θαη λα μαλαπιέλσ ηα ρέξηα κνπ 
ή λα ηαθηνπνηώ θαη λα  Πνηέ  Σπρλά Πάληα  

 

 

μαλαηαθηνπνηώ ηα ίδηα πξάγκαηα κε 
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν). 

 Φνξέο     
 

       
 

41. 
Κάπνηεο άζρεκεο ή αλόεηεο ζθέςεηο ή 
εηθόλεο πνπ έρσ ζην  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 

 κπαιό κνπ, κε ελνρινύλ.  Φνξέο     
 

42. 
Πξέπεη λα θάλσ θάπνηεο πξάμεηο κε 
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν , ζσζηή  Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 

 
ζεηξά γηα λα κε ζπκβνύλ άζρεκα 
πξάγκαηα.  Φνξέο     

 

43. Κάλσ θαιή δνπιεηά ζην ζρνιείν. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

44. 
Θα θνβόκνπλ αλ έπξεπε λα κείλσ ζε 
άιιν ζπίηη όιε ηελ λύρηα . Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  

 

   Φνξέο     
 

        
 

45. Φνβάκαη ηα αζαλζέξ. Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
 

        
 

46. 
Υπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζε θνβίδεη 
πνιύ; ΝΑΙ ΟΧΙ     

 

 
Παξαθαιώ γξάςε 
ην…………………………………………       

 

……………………………………………….       
 

………………………………………………. 
……………………………………………….       

 

 Πόζν ζπρλά ην θνβάζαη; Πνηέ Μεξηθέο   Σπρλά Πάληα  
 

   Φνξέο     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΦΤΛΟΤ - ΖΛΗΚΗΑ 

Πίνακαρ Β1. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SDQ γηα ηνπο 

καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. αλά θχιν θαη ειηθία   

Τποκλίμακερ Πλήθορ 
Μέζορ 

Όπορ 

Σςπική 

Απόκλιζη 

Δλάσιζη

η 

Σιμή 

Μέγιζηη 

Σιμή 

Γπζθνιίεο πλνιηθά 

 

Κνξίηζη 11  13 14,0192 5,76308 7,25 26,00 

Κνξίηζη 12  8 13,3750 5,75543 5,00 22,00 

Αγφξη 11  24 12,6875 3,74692 8,00 20,00 

Αγφξη 12  15 13,3667 4,78266 2,00 20,00 

χλνιν 60 13,2375 4,67445 2,00 26,00 
πλαηζζεκαηηθά 

πκπηψκαηα 

 

Κνξίηζη 11  13 3,9231 2,92864 0,00 10,00 

Κνξίηζη 12  8 4,0000 2,82843 0,00 8,00 

Αγφξη 11  24 3,0625 1,88998 0,00 8,00 

Αγφξη 12  15 3,0333 1,87528 0,00 6,00 

χλνιν 60 3,3667 2,26032 0,00 10,00 
Πξνβιήκαηα 

ρέζεσλ κε 

πλνκήιηθνπο 

 

Κνξίηζη 11  13 3,4615 2,69615 0,00 9,00 

Κνξίηζη 12  8 1,8750 1,12599 0,00 3,00 

Αγφξη 11  24 2,8333 1,80980 0,00 6,00 

Αγφξη 12  15 2,6667 2,38048 0,00 8,00 

χλνιν 60 2,8000 2,11372 0,00 9,00 
Πξνθνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

 

Κνξίηζη 11  13 8,3846 1,44559 6,00 10,00 

Κνξίηζη 12  8 7,8750 1,12599 7,00 10,00 

Αγφξη 11  24 7,7500 1,91675 3,00 10,00 

Αγφξη 12  15 7,9333 2,01660 3,00 10,00 

χλνιν 60 7,9500 1,74108 3,00 10,00 
Δπίδξαζε 

 

Κνξίηζη 11  13 2,2308 2,97640 0,00 8,00 

Κνξίηζη 12  8 1,1250 1,64208 0,00 4,00 

Αγφξη 11  24 2,5417 2,99244 0,00 9,00 

Αγφξη 12  15 2,2000 2,78260 0,00 8,00 

χλνιν 60 2,2000 2,76663 0,00 9,00 
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Πίνακαρ Β2. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SCAS γηα ηνπο 

καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. αλά θχιν θαη ειηθία   

 
Τποκλίμακερ 

Πλήθο

ρ 

Μέζορ 

Όπορ 

Σςπική 

Απόκλιζη 

Δλάσιζη

η 

Σιμή 

Μέγιζηη 

Σιμή 

πλνιηθφ Άγρνο 

 

Κνξίηζη 11  13 45,9231 18,69698 3,00 71,00 

Κνξίηζη 12  8 30,6250 20,11352 6,00 57,00 

Αγφξη 11  24 27,3583 14,59052 9,00 69,00 

Αγφξη 12  15 24,6133 11,98987 4,00 45,00 

χλνιν 60 31,1300 17,35034 3,00 71,00 
Άγρνο Απνρσξηζκνχ 

 

Κνξίηζη 11  13 7,8462 3,57878 0,00 14,00 

Κνξίηζη 12  8 3,2500 3,88219 0,00 9,00 

Αγφξη 11  24 2,9250 2,54614 0,00 10,00 

Αγφξη 12  15 2,5067 2,13524 0,00 6,00 

χλνιν 60 3,9300 3,51709 0,00 14,00 
Κνηλσληθή Φνβία 

 

Κνξίηζη 11  13 10,4615 4,29370 1,00 15,00 

Κνξίηζη 12  8 6,7500 4,89168 0,00 13,00 

Αγφξη 11  24 5,7500 3,16571 1,00 15,00 

Αγφξη 12  15 5,6000 3,31231 1,00 13,00 

χλνιν 60 6,8667 4,10649 0,00 15,00 
Φπραλαγθαζηηθή-

Καηαλαγθαζηηθή 

Γηαηαξαρή 

 

Κνξίηζη 11  13 7,0000 4,81318 0,00 14,00 

Κνξίηζη 12  8 6,6250 5,95069 0,00 18,00 

Αγφξη 11  24 5,4333 3,38316 0,00 14,00 

Αγφξη 12  15 4,7733 3,58956 0,00 10,00 

χλνιν 60 5,7667 4,14290 0,00 18,00 
Παληθφο / 

Αγνξαθνβία 

 

Κνξίηζη 11  13 7,0000 4,91596 0,00 16,00 

Κνξίηζη 12  8 3,7500 3,88219 0,00 10,00 

Αγφξη 11  24 3,7917 4,07515 0,00 18,00 

Αγφξη 12  15 3,0000 3,64496 0,00 10,00 

χλνιν 60 4,2833 4,30251 0,00 18,00 
Φφβνη σκαηηθνχ 

Σξαπκαηηζκνχ 

 

Κνξίηζη 11  13 6,8462 4,98073 0,00 14,00 

Κνξίηζη 12  8 5,2500 5,44453 0,00 13,00 

Αγφξη 11  24 4,2917 3,53220 0,00 11,00 

Αγφξη 12  15 3,6667 2,87021 0,00 10,00 

χλνιν 60 4,8167 4,09419 0,00 14,00 
Γεληθεπκέλν Άγρνο 

 

Κνξίηζη 11  13 6,7692 2,94827 2,00 11,00 

Κνξίηζη 12  8 5,0000 3,66450 0,00 12,00 

Αγφξη 11  24 5,1667 3,08808 1,00 14,00 

Αγφξη 12  15 5,0667 2,71153 0,00 9,00 

χλνιν 60 5,4667 3,05024 0,00 14,00 
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Πίνακαρ Β3. χγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SDQ γηα ηνπο καζεηέο κε 

Δ.Μ.Γ. αλά θχιν θαη ειηθία (Έιεγρνο Kruskal-Wallis)   

Τποκλίμακερ Chi-Square β.ε. p 
Γπζθνιίεο πλνιηθά 0,580 3 0,901 
πλαηζζεκαηηθά πκπηψκαηα 1,657 3 0,647 

Πξνβιήκαηα ρέζεσλ κε πλνκήιηθνπο 2,363 3 0,501 
Πξνθνηλσληθή πκπεξηθνξά 0,996 3 0,802 

Δπίδξαζε 1,710 3 0,635 
 

Πίνακαρ Β4. χγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SCAS γηα ηνπο καζεηέο κε 

Δ.Μ.Γ. αλά θχιν θαη ειηθία (Έιεγρνο Kruskal-Wallis)   

Τποκλίμακερ Chi-Square β.ε. p 
πλνιηθφ Άγρνο 10,780 3 0,013 

Άγρνο Απνρσξηζκνχ 16,121 3 0,001 
Κνηλσληθή Φνβία 10,886 3 0,012 

Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή 1,937 3 0,586 
Παληθφο / Αγνξαθνβία 7,165 3 0,067 

Φφβνη σκαηηθνχ Σξαπκαηηζκνχ 2,884 3 0,410 
Γεληθεπκέλν Άγρνο 3,625 3 0,305 

 
 
Πίνακαρ Β5. χγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ κεηαμχ θνξηηζηψλ 11 εηψλ θαη θνξηηζηψλ 12 εηψλ 
(Έιεγρνο Mann-Whitney) 

 

Τποκλίμακερ 
Mann-

Whitney U Wilcoxon W Z p 

πλνιηθφ 

Άγρνο 

29,500 65,500 -1,631 0,103 

Άγρνο 

Απνρσξηζκνχ 

20,000 56,000 -2,350 0,019 

Κνηλσληθή 

Φνβία 

29,500 65,500 -1,637 0,102 

 
Πίνακαρ Β6. χγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ κεηαμχ θνξηηζηψλ 11 εηψλ θαη αγνξηψλ 11 εηψλ 
(Έιεγρνο Mann-Whitney) 

 

Τποκλίμακερ Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

πλνιηθφ 

Άγρνο 

62,500 362,500 -2,976 0,003 

Άγρνο 

Απνρσξηζκνχ 

44,500 344,500 -3,564 0,000 

Κνηλσληθή 

Φνβία 

59,500 359,500 -3,082 0,002 
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Πίνακαρ Β7. χγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ κεηαμχ θνξηηζηψλ 11 εηψλ θαη αγνξηψλ 12 εηψλ 
(Έιεγρνο Mann-Whitney) 
 

Τποκλίμακερ Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

πλνιηθφ 

Άγρνο 

33,500 153,500 -2,950 0,003 

Άγρνο 

Απνρσξηζκνχ 

20,000 140,000 -3,591 0,000 

Κνηλσληθή 

Φνβία 

36,500 156,500 -2,825 0,005 

 
 
 
Πίνακαρ Β8. χγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ κεηαμχ θνξηηζηψλ 12 εηψλ θαη αγνξηψλ 11 εηψλ 
(Έιεγρνο Mann-Whitney) 

 

Τποκλίμακερ Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

πλνιηθφ 

Άγρνο 

95,000 395,000 -0,044 0,965 

Άγρνο 

Απνρσξηζκνχ 

85,500 121,500 -0,461 0,645 

Κνηλσληθή 

Φνβία 

84,500 384,500 -0,503 0,615 

 
Πίνακαρ Β9. χγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ κεηαμχ θνξηηζηψλ 12 εηψλ θαη αγνξηψλ 12 εηψλ 
(Έιεγρνο Mann-Whitney) 
 

Τποκλίμακερ Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

πλνιηθφ 

Άγρνο 

47,500 167,500 -0,808 0,419 

Άγρνο 

Απνρσξηζκνχ 

58,500 178,500 -0,099 0,921 

Κνηλσληθή 

Φνβία 

52,000 172,000 -0,520 0,603 
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Πίνακαρ Β10. χγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ κεηαμχ αγνξηψλ 11 εηψλ θαη αγνξηψλ 12 εηψλ 
(Έιεγρνο Mann-Whitney) 
 

Τποκλίμακερ Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

πλνιηθφ 

Άγρνο 

173,000 293,000 -0,202 0,840 

Άγρνο 

Απνρσξηζκνχ 

167,000 287,000 -0,379 0,704 

Κνηλσληθή 

Φνβία 

177,000 297,000 -0,087 0,931 
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