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Περίληψη 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) στο γραπτό λόγο συνδέονται με 

δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, αντικατοπτριζόμενες στην ελλειμματική 

αναγνωστική και κατατμητική (συλλαβική) ικανότητα (δυσλεξία). Η διάγνωση 

ύπαρξης ΜΔ συνήθως λαμβάνει χώρα στην Α΄/Θμια Εκπαίδευση, όταν τα παιδιά 

έχουν διδαχθεί συστηματικά ανάγνωση και γραφή. Απόπειρες διερεύνησης 

ψυχικού – κινητρικού – συμπεριφορικού προφίλ μαθητών με δυσκολίες 

διαχείρισης γραφής και ανάγνωσης σπανίζουν και πολύ λίγα είναι γνωστά για τη 

σχέση παιδιών - προκατάληψης και για το ρόλο των ενδο-ομαδικών αποδόσεων 

και ψυχολογικών επιπτώσεων τούτων σε κυρίαρχες και μειονοτικές ομάδες, υπό 

το πρίσμα των ΜΔ. Η παρούσα μελέτη διερευνά πιθανή σχέση μοναξιάς και 

ψυχοκοινωνικής δυσαρέσκειας στο σχολείο, μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

παιδιών με δυσλεξία, ως προς την προσδοκία αυτο-αποτελεσματικότητάς τους 

στις αλληλεπιδράσεις με ομάδες ομηλίκων τους, στο ίδιο περιβάλλον. Εξήντα - 

τρία (63) μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, ελληνικής και αλβανικής 

καταγωγής αντίστοιχα, πέμπτης και έκτης τάξης Δημοτικού, προερχόμενα από την 

Ήπειρο, συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια. Τα μέσα συλλογής ερευνητικών 

δεδομένων παρουσίασαν επαρκή εγκυρότητα και αξιοπιστία. Τα  αποτελέσματα 

έδειξαν μέτρια αλλά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Η 

συσχέτιση ήταν ισχυρότερη για την ψυχοκοινωνική δυσαρέσκεια παρά για τη 

μοναξιά. Η μοναξιά και η ψυχοκοινωνική δυσαρέσκεια ήταν υψηλότερες όχι μόνο 

για τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, αλλά και για τις μη συγκρουσιακού 

χαρακτήρα διαναδράσεις τούτων, και το συγκεκριμένο εύρημα ήταν συνεπές για 

το Φύλο και την Τάξη. Τα παιδιά της Έκτης, και των δύο δειγματικών ομάδων, 

παρουσίαζαν ελαφρά σημαντικά υψηλότερους δείκτες μοναξιάς σε σύγκριση με 
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εκείνα της Πέμπτης, καθώς και τα κορίτσια φάνηκε να σημειώνουν υψηλότερες 

τιμές στη μοναξιά σε σχέση με τα αγόρια. Τέλος, η σχολική επίδοση συσχετίζεται 

σημαντικά αρνητικά με την ψυχοκοινωνική δυσαρέσκεια και με τη μοναξιά. Η 

κατανόηση επίδρασης  αυτών των σύμπλεκτων χαρακτηριστικών, μπορεί να 

βοηθήσει ερευνητές και μη, στον εντοπισμό, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση, 

με μεγαλύτερη ακρίβεια, παιδιών με ΜΔ.  

 

Λέξεις – κλειδιά: Δυσλεξία, διγλωσσία, ομάδα ομηλίκων, κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

Abstract 

Specific learning disability (LD) in written language is associated with 

difficulties in learning to read and write, expressed as poor reading and spelling 

performance (dyslexia). LD as a condition is usually identified during elementary 

school, after children have been systematically taught reading and writing. 

Attempts to evaluate the emotional – motivational - behavioral profiles of students 

with writing and reading comprehension difficulties have been scarce and little 

information is available about children and prejudice, the role of inter-group 

attributions and affective consequences in majority and minority groups, under the 

light of learning disabilities. This study explores whether and to what extent 

loneliness and social dissatisfaction in school contexts are related to self efficacy 

in peer interactions, as far as mono- and bilingual children with dyslexia are 

concerned. Sixty–three mono- and bilingual, Greek and Albanian, children with 

dyslexia, fifth and sixth grade, from the prefecture of Epirus (Greece), completed 

relevant questionnaires. The instruments showed adequate reliability and validity. 

Results indicated a modest but significant negative correlation between the 

variables studied. The correlation was stronger for social dissatisfaction than for 

loneliness. Moreover, loneliness and social dissatisfaction were higher not only for 

the bilingual children with dyslexia, but for the non-conflict than for the conflict 

peer interactions as well, and this finding was consistent across Sex and Grade. 

Sixth graders, in both groups, had marginally higher loneliness scores than fifth 

graders, and girls showed marginally higher loneliness scores than boys. In 

addition, school achievement was negatively related to social dissatisfaction. 

Understanding the influence of these comorbid characteristics may help 
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researchers and practitioners more accurately screen, diagnose, and treat students 

with LD. 

 

Key Words: Dyslexia, bilingualism, peer group, social interaction. 

 

Εισαγωγή
11

 

Επιχειρείται η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και μία 

συνακόλουθη συμπερασματολογική απόπειρα επ’ αυτών, αν και σε επίπεδο 

επιτομής μάλλον παρά μίας εκτενούς διαπραγμάτευσης – με επιλεκτική 

παρουσίαση του θεωρητικού και ερευνητικού υλικού – καθότι ο διατιθέμενος 

χρόνος του αναγνώστη όπως, επίσης, και ο χώρος που αναλογίζεται προς την 

παρούσα δημοσίευση τείνει να αποδεικνύονται, αμφότεροι, αντικειμενικώς 

περιορισμένοι για τη διαπραγμάτευση μίας θεματικής η οποία επιδέχεται 

πολυδιάστατης και, συνεπώς, χρονικά παρατεταμένης θεώρησης και ανάλυσης, 

μίας θεματικής που επί μακρόν φαίνεται να μην έχει απασχολήσει επαρκώς
12

 τη 

Σχολική, την Εκπαιδευτική, την Κοινωνική Ψυχολογία και την Ψυχοπαθολογία 

Παιδιών και Εφήβων, πολλώ δε μάλλον, σημαίνουσες και επιστημονικώς 

«προ(σ)κλητικές», ας επιτραπεί η χρήση του όρου τούτου, επίκαιρες ψυχολογικές 

(επ)όψεις αυτών, όπως δύνανται να νοηθούν στη θεώρηση των γραφόντων η 

συναισθηματική κακοποίηση ή η θυματολογική διάσταση, καίτοι η τελευταία 

τείνει να έχει επισημανθεί σε έναν ικανό αριθμό μελετών στο σύγχρονο 

επιστημονικό στερέωμα (Σπυρόπουλος, 2008, σελ. 33), και, πάντως, όχι υπό το 

σκεπτικό που διαπνέει την παρούσα έρευνα
13

, παρά το γεγονός ότι αμφότερες 

                                                
11

 Θερμότατες ευχαριστίες οφείλουν να αποδοθούν στην κυρία Γαλανάκη Ευαγγελία 

(Λέκτορα Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών) για την αμέριστη προθυμία της όσον αφορά στην παραχώρηση των 
σχετικών ερωτηματολογίων και συναφούς βιβλιογραφικού υλικού, καθώς, επίσης, στους 

εκπαιδευτικούς - Διευθυντές σχολικών μονάδων και διδάσκοντες των τμημάτων των 

σχολείων που μετείχαν στην έρευνα μέσω της άδειας εισόδου και των συνεντεύξεων που 

παραχώρησαν. Η συμβολή τους στην προετοιμασία των μαθητών για τη χορήγηση των 

ερωτηματολογίων ήταν πολύτιμη και χωρίς τη δική τους συμμετοχή η μελέτη αυτή δε θα είχε 

περατωθεί. Ευχαριστίες από καρδιάς και σε όλα τα παιδιά  - μαθητές που απετέλεσαν τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα της παρούσας συγγραφής.  
12

 Η υπογράμμιση δεν είναι τυχαία. Και ενώ μία από τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις των 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, η συναισθηματική και συμπεριφορική τους διάσταση, 

εμπλουτίζεται στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία με την καταγραφή σχετικών μελετών, στην 

αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα, που το παρόν άρθρο έχει υπόψιν του, το σχετικό ενδιαφέρον 
διακρίνεται από φειδώ.   
13

 Μία επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας έδειξε ότι δεν έχουν διεξαχθεί, τόσο σε ελληνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρόμοιες ερευνητικές μελέτες, που να διερευνούν δηλαδή το 

συναίσθημα της Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και της σχέσης αυτών με 
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φαίνεται να επιφέρουν σημαίνουσες ψυχοκοινωνικές και, ιδίως, συναισθηματικές 

επιπτώσεις στους προαναφερθέντες πληθυσμούς (Μπιτχαβά, 2008). 

Δε θα επεκταθούμε περισσότερο, έχοντας κατά νου ότι οι σκέψεις που 

αναπτύσσονται εδώ εξηγούνται σημαντικά στο κείμενο που έπεται. Οι σκέψεις 

που διατυπώθηκαν παραπάνω ικανοποιούν την πρόθεση αμφοτέρων των 

συγγραφέων που δεν είναι άλλη από το να «προ(σ)καλέσουν» τον αναγνώστη να 

διαβάσει τη μελέτη και να ενισχύσουν την ευγενή επιστημονική φιλοδοξία 

επίτευξης του κύριου στόχου,   

ο οποίος δύναται να περιγραφεί από την προσπάθεια ανάδειξης μίας 

συγκροτημένης και ολοκληρωμένης πρότασης (integrated) για την εξήγηση των 

επιμέρους δυναμικών που – ως άλλες συνιστώσες δυνάμεις – συγκροτούν τις 

ιδιαίτερες πτυχές για την υπό συζήτηση, μαθησιακή – κοινωνική ομάδα, αυτή των 

παιδιών με δυσλεξία, πιο συγκεκριμένα, μονόγλωσσων και δίγλωσσων.  

Στο φόντο συναφών προβληματισμών διαφαίνεται το γεγονός ότι το 

πλήθος των υπαρχουσών, γνωστικού και νευρολογικού κατά το πλείστον, 

προσανατολισμού διερευνήσεων (Ben – Yehuda κ.ά., 2001. Papanicolaou, 2007. 

Schulte – Körne, 2001. Simos κ.ά., 2000. Stanovich & Siegel, 1994. Tsapkini, 

2007) επί των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και πιο συγκεκριμένα επί της 

Δυσλεξίας – ουδείς λόγος  γίνεται για «εμπλοκή» και εκείνου του παράγοντα της 

διγλωσσίας – δεν επαρκεί. Σε μία συνεισφορά στην προσπάθεια κάλυψης αυτού 

του επιστημονικού διάκενου, λειτουργώντας ως διάμεσο, ευελπιστεί και η 

μελέτη αυτή, που  τα ερευνητικά της ευρήματα παρατίθενται στην παρούσα  

συγγραφή. 

Προσεγγίζοντας κριτικά τη σχετική ερευνητική παραγωγή και τον έως 

τώρα προσανατολισμό της σκέψης και αντίστοιχης ερευνητικής πρακτικής των 

                                                                                                                                 
την Κοινωνική Αυτοαποτελεσματικότητα στα πλαίσια αλληλεπιδράσεων με ομηλίκους στο 

χώρο του σχολείου, σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, και συνεπώς η εικόνα 

που υπάρχει στη θεματική αυτή, είναι σημαντικά ελλιπής. Επάλληλα, οι θυματολογικές 

συνιστώσες του υπό διερεύνηση ζητήματος, φαίνεται να έχουν απασχολήσει τη διεθνή ερευνητική 

παραγωγή, μάλλον στο περιθώριο παρά στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος, στο 

βαθμό που οι γράφοντες τείνουν να έχουν υπόψιν τους, ιδίως συναρτήσει της Μοναξιάς και της 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας ή/ και απομόνωσης δίγλωσσων παιδιών, παρά το γεγονός ότι η 

θυματοποίηση αυτή καθεαυτή έχει επισημανθεί σε πλείστες ερευνητικές απόπειρες σε αμιγή 

εκπαιδευτικά πλαίσια, εν σχέσει, ωστόσο, με φαινόμενα σχολικής παρενόχλησης (bullying) 

(ενδεικτικά: Craig, 1998) ή εν γένει στο φόντο των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ενδεικτικά: 
Baumeister – Storch & Geffken, 2008). Οι αναφορές – νύξεις περί τη θυματοποίηση, στο πλαίσιο 

της ανά χείρας μελέτης, φιλοδοξούν να επισημάνουν αυτήν ακριβώς τη διάσταση και να 

λειτουργήσουν εν είδει εναύσματος μίας περαιτέρω διερευνήσεως.   
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μελετητών, τόσο οι Kavale και Forness (1996), όσο και ο Σιδερίδης και 

συνεργάτες του (2006), προβαίνουν σε μία εξόχως σημαντική παρατήρηση, 

διατυπώνουν την θέση ότι η έρευνα στο πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, αν 

και ευμεγέθης, φαίνεται να είναι μάλλον μονομερής και υποστηρίζουν ότι η 

ισχυρή πλειονότητα των ερευνών αποδίδει εστιασμό αποκλειστικώς, είτε στο 

περιεχόμενο και την τυπολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, 

εξαντλώντας μάλιστα τις ερευνητικές της προσπάθειες στο επίπεδο της 

περιγραφής από τη σκοπιά των γνωστικών – ακαδημαϊκών ελλειμμάτων των 

παιδιών αυτών, είτε τείνει να εδράζεται στις διαδικασίες γένεσής τους σε επίπεδο 

αιτιοπαθογένεσης, κυρίως, όσον αφορά νευρολογικής και εγκεφαλικής φύσεως 

δυσλειτουργίες και συνεπαγόμενα αυτών ελλείμματα. 

Επισημαίνουν δε, ότι ένα κομβικό τμήμα της θεωρίας σχετικά με τον 

τρόπο που τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες διαχειρίζονται σε κοινωνικό 

επίπεδο τα ελλείμματά τους ώστε να επιτύχουν ένα σημαντικό βαθμό ύπαρξης 

άντλησης ψυχοκοινωνικής ικανοποίησης στο χώρο του σχολείου μέσα από τις 

συμβολικές επικοινωνιακές διαναδράσεις τους με ομηλίκους ή με ομάδες 

ομηλίκων, έχει διαφύγει της μελετητικής προσοχής των περισσότερων ερευνητών. 

Οι συγγραφείς της παρούσας μελέτης συντάσσονται με την άποψη αυτή και 

θέτουν την προοπτική διερεύνησης των δυναμικών, οι οποίες υπογραμμίζουν 

τη λειτουργία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε κοινωνικό επίπεδο, 

σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, ως κεντρικό ερευνητικό 

της ζητούμενο
14

. 

                                                
14

 Τόσο οι LaGreca και Vaugh (1992) όσο και οι Vaughn, Hogan, Kouzekanam και Shapiro (1990) 

αλλά και οι Forness και Kavale (1991), υποστηρίζουν την κεντρική επιστημονική θέση της 
παρούσας μελέτης σχετικά με την ανάγκη θεώρησης και ερμηνευτικής προσέγγισης των 

δυναμικών που διέπουν τις Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών 

ελλειμμάτων και των κομβικών εννοιών της ακαδημαϊκής επίδοσης, της κοινωνικής, προσωπικής 

και συμπεριφορικής λειτουργικότητας καθώς επίσης και της αποδοχής από τους ομηλίκους ή από 

τις ομάδες ομηλίκων, της αυτοαντίληψης και των κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες – θέσεις, οι οποίες διακινούνται στο πλαίσιο και των τριών προαναφερθέντων 

θεωρητικών προτάσεων. Αξίζει δε να τονιστεί ότι σχετικά πρόσφατα είναι ορατή κάποια 

τροποποίηση όσον αφορά στους εννοιολογικούς ορισμούς των Μαθησιακών Δυσκολιών οι 

οποίοι τώρα πια τείνουν να συμπεριλαμβάνουν και μία ειδική αναφορά στα ελλείμματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Έτσι, τροποποιήσεις στους 

ορισμούς των Μαθησιακών Δυσκολιών απαντώνται σε διεθνούς κύρους οργανισμούς όπως: The 
National Joint Committee on Learning Disabilities (NICAD, 1989, σελ.1), The Association for 

Children and Adults with Learning Disabilities (ACLD, 1986, σελ.15), The Interagency Committee 

on Learning Disabilities (ICLD, 1987, σελ. 222) – κάτι, που βελτιστοποιεί την ισχύ του 

θεωρητικού σκελετού που επιχειρείται να οικοδομηθεί εδώ.  
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Επισκοπώντας, λοιπόν, κανείς την αριθμητικά περιορισμένη, και θεματικά 

κινούμενη στην περίμετρο του υπό συζήτηση θέματος, σχετική βιβλιογραφία, 

καταλήγει στη διαπίστωση ότι τα παιδιά τείνουν να είναι αρνητικά 

προκατειλημμένα έναντι συμμαθητών τους με Μαθησιακές Δυσκολίες και να 

διαθέτουν αρνητικά στερεότυπα για εκείνους, που τείνουν να ενισχύονται 

περαιτέρω όταν εμπλέκεται ο παράγοντας της εθνοτικής και γλωσσικής 

ετερότητας στα παιδιά αυτά, δηλαδή σε περιπτώσεις (συν)ύπαρξης διγλωσσίας 

(Wright & Troop, 2005). 

Τα δίγλωσσα άτομα, σε διάφορα ηλικιακά στάδια, φαίνεται ότι βιώνουν 

σημαίνουσες δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και υψηλότερα επίπεδα 

stress και άγχους
15

 (Παπαστυλιανού, 2000), ενώ, συνάλληλα και επάλληλα, 

τείνουν να παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες θυματοποίησης στο 

πλαίσιο του σχολείου, συναρτήσει των εθνοτικών και, συνεπαγόμενα, 

γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων τους (πρβλ. Μπιτχαβά, 2008) 

 Συνεπώς, οι Μαθησιακές Δυσκολίες σε συνύπαρξη γλωσσικής και 

εθνοτικής ετερογένειας φαίνεται να συνιστούν σημαντικούς επαπειλητικούς 

παράγοντες θυματοποίησης ή/και συναισθηματικής κακοποίησης παιδιών στο 

χώρο του σχολείου.    

Συνθήκες ενδο–ομαδικής εύνοιας και εξω–ομαδικής υποτίμησης 

αναδεικνύονται σταθερά στα πλαίσια διομαδικών αλληλεπιδράσεων. Άτομα, 

παιδιά εν προκειμένω, που διαφοροποιούνται από τη μείζονα κοινωνική – 

εθνοτική – πολιτισμική – γλωσσική ομάδα, θεωρούνται κοινωνικά υποδεέστερα 

και οι περισσότεροι ομήλικοί τους προτιμούν να διατηρείται κάποια κοινωνική 

απόσταση προκειμένου οι ίδιοι να νιώθουν ανώτεροι και καλύτεροι (Margie κ.ά., 

2005), συνεπώς και περισσότερο ασφαλείς. Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, 

μονόγλωσσα και δίγλωσσα, εμπλέκονται σε ένα «παιχνίδι» σύγκρισης με 

ομηλίκους χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες, μία σύγκριση – σύγκρουση ουσιαστικά, 

ξεκινούν έναν αγώνα «άγονο», όπου η εξω–ομαδική υποτίμηση φαίνεται να 

κυριαρχεί καθοριστικά.   

Κάτι τέτοιο, ίσως, να είναι αναπόφευκτο τελικά, εάν ληφθεί υπόψιν ο 

θεωρητικός ισχυρισμός των Buunk και Mussweiler (2001) όπου από τη στιγμή 

κατά την οποία το άτομο ζει και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο ενός κοινωνικού 

                                                
15

 Για τη διάκριση stress και άγχους, βλ. Παλαιολόγου (2001, σελ. 133-196). 
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συστήματος, η σύγκριση πρέπει να θεωρηθεί ως αναπόφευκτη, όπως αναπόφευκτη 

είναι και η όλη του προσπάθεια να νιώσει ότι ο εαυτός αξίζει και ότι υπάρχουν και 

άτομα τα οποία είναι, κοινωνικά, και γενικά σε διάφορα πεδία, κατώτερα από το 

ίδιο. 

Ο κεντρικός ερευνητικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η 

διερεύνηση της ενδεχόμενης ύπαρξης και βίωσης Μοναξιάς και έλλειψης 

Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης καθώς και η σχέση αυτών με την Κοινωνική 

Αυτοαποτελεσματικότητα μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία, 

στα πλαίσια ενός «πλέγματος» αλληλεπίδρασης ή πολλαπλών αλληλεπιδράσεων 

αυτών των παιδιών με ομάδες ομηλίκων τους στο χώρο του σχολείου. Το βασικό 

ερευνητικό ζητούμενο, δηλαδή, είναι η αποτύπωση τόσο του περιεχομένου όσο 

και της μορφής ή των μορφών που μπορεί να έχει αυτή η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, καθώς τα παιδιά αυτά συνυπάρχουν στο ίδιο κοινωνικό σύνολο 

(φέρουν τη μαθητική ιδιότητα) και χωροταξικό πλαίσιο (δραστηριοποιούνται στο 

χώρο του σχολείου) με άλλα παιδιά, μονόγλωσσα και δίγλωσσα, με και χωρίς, 

Μαθησιακές Δυσκολίες, γενικά, και δυσλεξία, ειδικότερα. Αυτή η οπτική θέασης 

του ερευνητικού προβλήματος υποδηλώνει αντίστοιχα ότι η πραγματοποίηση του 

ερευνητικού στόχου φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη 

επιμέρους ερευνητικών στόχων οι οποίοι κρίνεται ότι συμβάλλουν καίρια σε μία 

προσπάθεια ουσιώδους διερεύνησης και κατανόησης του όλου θέματος.  

 

 Πρόκειται τόσο για τη διευκρίνιση των δυναμικών που διαμορφώνουν το 

περιεχόμενο των περιστάσεων επικοινωνίας, όσο και για τη μορφή των 

κοινωνικών επικοινωνιακών διαναδράσεων. Η μελέτη λοιπόν θέτει δύο βασικούς 

ερευνητικούς στόχους: Από τη μία πλευρά, φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια και 

να διασαφηνίσει όσες το δυνατόν περισσότερες, έκδηλες και άδηλες, πτυχές των 

κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

παιδιών με δυσλεξία, με ομάδες ομηλίκων τους στο χώρο του σχολείου, 

διερευνώντας την ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στην προσδοκία Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας και στο συναίσθημα της Μοναξιάς και της 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας των παιδιών αυτών. Από την άλλη, στοχεύει στο 

να παράξει ερμηνείες σχετικά με το είδος και τη μορφή των συγκεκριμένων 
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κοινωνικών σχέσεων με τους επικοινωνιακά ετέρους, και εν προκειμένω τους 

ομηλίκους.  

 Στο επιστημολογικό επίπεδο ο συλλογισμός που θεμελιώνει την 

ερευνητική προσέγγιση, δομείται στη βάση αφενός της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας σε όρους Σχολικής Ψυχολογίας – παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, κι εδώ συγκεκριμένα δυσλεξία –και αφετέρου της ιδεολογίας της 

εθνοτικής ετερότητας – δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία, τα οποία από βιολογικής 

και εκπαιδευτικής άποψης διαβιώνουν σε περιβάλλοντα χωρών υποδοχής, 

αλλότρια ως προς τη δική τους εθνική, γλωσσική, θρησκευτική, πολιτισμική εν 

γένει, ταυτότητα. 

 Υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας η ερευνητική 

προσέγγιση δομείται στη βάση των γνωστικών ελλειμμάτων αυτών των παιδιών 

και στον τρόπο με τον οποίο αυτού του είδους τα ελλείμματα και οι γνωστικές 

ανεπάρκειες δύνανται να επηρεάσουν τη σχολική τους επίδοση και την κοινωνική 

τους λειτουργικότητα από τη σκοπιά ακριβώς αυτών των γνωστικών τους 

δυσλειτουργιών.  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η ύπαρξη διγλωσσίας σε συνδυασμό με 

τον Πολιτισμικό Κλονισμό (Cultural Shock) ως συνέπεια της μετακίνησης στη 

χώρα υποδοχής, φαίνεται ότι λειτουργεί σαν ένα επιπρόσθετο ψυχικό «φορτίο» 

που συχνά επιτείνει τις ήδη υπαρκτές Μαθησιακές Δυσκολίες και αντί να 

συγκαλύπτεται, το γνωστικό, αλλά και κατά προέκτασιν κοινωνικό, χάσμα 

διευρύνεται σημαντικά. 

 Υπό το πρίσμα της ιδεολογίας [που άλλωστε άπτεται και της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας] η όλη προσέγγιση της θεματικής που απασχολεί την παρούσα 

μελέτη, επιχειρείται στη βάση των διαφορών και των σχέσεων αλληλεπίδρασης, 

αλληλόδρασης ή συμβολικής διανάδρασης μεταξύ των ομάδων. Η εξέταση του 

όλου θέματος πραγματώνεται εστιάζοντας την προσοχή στην κατά Doise (1986)
16

 

διερεύνηση του ζητήματος στο ενδο-ατομικό επίπεδο, το οποίο εκφράζεται στο 

δι-ατομικό, επηρεάζει το δι-ομαδικό και διαμορφώνει, ενώ παράλληλα, 

διαμορφώνεται από το ιδεολογικό επίπεδο. 

                                                
16

 Δεδομένης της διάδοσης και ευρείας αποδοχής των σχετικών θεωρητικών θέσεων του W. Doise, 

παρέλκει μία περαιτέρω ανάλυση σχετικά με την προέλευση της έννοιας των επιπέδων ερμηνείας 

στις κοινωνικο-ψυχολογικές μελέτες. Ωστόσο, για πιο ενδελεχείς πληροφορίες βλ.: Doise, W. 

(1986): Levels of Explanation in Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

115 

 

 Η διατύπωση αυτή ενέχει, απλώς, προσανατολιστικό χαρακτήρα. Η 

κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο η εθνοτική, γλωσσική, πολιτισμική, 

θρησκευτική, ίσως, ετερότητα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών, μπορεί να επηρεάζει το «σενάριο» ζωής παιδιών / 

μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο του σχολείου, μοιάζει να είναι 

κάτι περισσότερο, κάτι πιο σημαντικό, κάτι το οποίο και απαιτεί τη διεξοδικότερη 

ανάλυση των δύο πρισμάτων που προαναφέρθηκαν, που ευρύτατα διαδεδομένα, 

ισχυροποιούνται από το κοινωνικό γίγνεσθαι συγκροτώντας μία αυθύπαρκτη 

πραγματικότητα για τα παιδιά με δυσλεξία, μονόγλωσσα και δίγλωσσα.   

Έτσι, η έρευνα επιχειρεί να ερμηνεύσει τη στάση, την αντίληψη, τη 

γνώμη, αλλά και τη συμπεριφορά των μελών μίας ομάδας, εστιάζοντας την 

προσοχή της στα κοινωνικο-ψυχολογικά κίνητρα που υπαγορεύουν τις 

συγκεκριμένες εκδηλώσεις της ανθρώπινης δράσης σε αυτά τα επίπεδα ανάλυσης. 

Επομένως, μια κοινωνική ψυχολογική οπτική, υπό όρους δυναμικής της ομάδας, 

μπορεί, όχι μόνο να «δικαιολογήσει» το συναίσθημα της Μοναξιάς και της 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας σε συνδυασμό με ένα χαμηλό δείκτη Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας, αλλά και να αποτελέσει μία δυνάμει 

συμπληρωματική θεωρητική εκδοχή που ολοκληρώνει και προεκτείνει τη 

θεωρία της εξατομικευμένης ψυχολογικής μελέτης για τις Μαθησιακές Δυσκολίες.  

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να δοθεί μία νέα προοπτική μελέτης των 

Μαθησιακών Δυσκολιών και ειδικότερα της Δυσλεξίας, που, ενώ παραμένει 

εστιασμένη στα ατομικά χαρακτηριστικά, ωστόσο δεν αγνοεί τις τυχόν 

ευρύτερες κοινωνικές επιδράσεις για τη διαμόρφωσή τους. Αυτή, των 

συναισθηματικών, ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών 

παραγόντων στη μελέτη των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες – γεγονός 

που συνεπάγεται την απόπειρα αναγωγής της σύνδεσης των δύο θεωρητικών 

προσεγγίσεων στο ιδεολογικό επίπεδο.  

 Αυτή άλλωστε είναι και η πρωτοπορία της μελέτης. Το γεγονός δηλαδή 

ότι συνιστά την πρώτη για τα ελληνικά δεδομένα προσπάθεια διερεύνησης του 

συγκεκριμένου θέματος για τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού
17

. Πέρα από 

                                                
17

 Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί, πως από τη διερεύνηση της σχετικής με το 

θέμα ερευνητικής βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε η απουσία ανάλογων μελετών και στο διεθνές 

επίπεδο. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται η θέση ότι η παρούσα μελέτη αναδεικνύει, για πρώτη 
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αυτό το γεγονός, η καινοτομία της μελέτης εδράζεται και στο ότι στοχεύει 

άμεσα στην αποτύπωση και διεξοδική σκιαγράφηση των συναισθημάτων τόσο της 

Μοναξιάς, όσο και της Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης / Δυσαρέσκειας και τη 

σχέση αυτών με την προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας υπό 

σύγκρουση και μη, μέσα από τη διερεύνηση ενός ευρύτατου φάσματος θεματικών 

περιοχών, που άπτονται της κοινωνικής δράσης των παιδιών στο σχολείο, ενώ, 

παράλληλα, η ερευνητική σκαπάνη αποπειράται να διευκρινίσει το περιεχόμενο 

των αλληλεπιδράσεων αυτών όταν εμπλέκεται και ο παράγοντας της διγλωσσίας, 

πέραν αυτού της δυσλεξίας, έτσι ώστε να διαφανούν οι δυναμικές δημιουργίας και 

απόδοσης και κοινωνικής ταυτότητας, πέραν εκείνης της γλωσσικής. 

 

Μεθοδολογικές Συντεταγμένες 

Δείγμα:  

Η «δεξαμενή» δείγματος ενδιέφερε στην παρούσα ερευνητική μελέτη να 

εντοπιστεί στην Α΄/θμια Εκπαίδευση – δεδομένης, ιδίως, της ευρείας συναίνεσης 

στη βιβλιογραφία για τη σημασία της πρόληψης σε δυσκολίες όπως οι 

μαθησιακές, και της δυσλεξίας, που εύλογα δύναται να στρέψει την ερευνητική 

προσοχή στη διερεύνηση στοιχείων που αφορούν στις πρώιμες βαθμίδες 

Εκπαίδευσης (Blachman κ.ά., 1994.  Fletcher & Foorman, 1994.  Foorman κ.ά., 

1997). 

Το ερευνητικό δείγμα απετέλεσαν 32 μονόγλωσσα και 31 δίγλωσσα 

παιδιά με δυσλεξία (Ν=63), και των δύο Φύλων, 40 αγόρια και 23 κορίτσια – 

μαθητές και μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Τα 

34 παιδιά από αυτά φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου και τα 29 

ήταν μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, αντίστοιχα. Δεδομένης της σχετικής 

πρωτοτυπίας του θέματος, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που διακρίνουν τις 

ομάδες αναφοράς, επιλογή πρόσθετου δείγματος παιδιών ελεύθερων κάθε 

διάγνωσης κρίθηκε μη αναγκαία για μια τέτοια πρώτη προσέγγιση των υπό 

επεξεργασία θεματικών Μοναξιάς και Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης. Από 

την άποψη αυτή, κρίθηκε επαρκής ο θεωρητικός συνυπολογισμός 

ερευνητικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από ανάλογες ερευνητικές 

                                                                                                                                 
φορά, πτυχές του θέματος οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο 

ερευνητικό πεδίο. Το γεγονός αυτό ενισχύει την ερευνητική αξία της. 
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μελέτες του συναφούς επιστημονικού χώρου σε δείγματα ελεύθερα 

διαγνώσεων.  Άλλωστε, η ευκρίνεια των αποτελεσμάτων της παρούσας 

εκτιμήθηκε ότι θα διασφαλιζόταν καλύτερα μέσω της  χρήσης κάθε μίας από 

τις δύο αυτές πειραματικές ομάδες ως ταυτόχρονα ομάδας ελέγχου για την 

άλλη. 

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, ενδιέφερε η εξεύρεση δείγματος από τις 

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι η δυσλεξία, 

είναι όντως δυσλεξία και δεν πρόκειται για γενικότερες μαθησιακές δυσκολίες 

(οφειλόμενες, π.χ., σε διπλή ημιγλωσσία), που θα μπορούσαν να αποδοθούν στην 

έλλειψη γλωσσικής προσαρμογής στη χώρα υποδοχής – κάτι, που θα μπορούσε να 

ισχύει για μικρότερα δίγλωσσα παιδιά.  Η επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με το 

κριτήριο μακροχρόνιας παραμονής των γονέων στην Ελλάδα, θα διασφάλιζε, τόσο 

τη σχετικά μακρόχρονη εξοικείωση των παιδιών με την κατ’ οίκον χρήση ή 

τουλάχιστον ‘αναγνώριση’ της ελληνικής γλώσσας, όσο και τη δημογραφική 

σταθερότητα φοίτησης του κάθε παιδιού του δείγματος σε ελληνικό σχολείο επί 

τουλάχιστον 3ετία. 

Όλα τα παιδιά φοιτούσαν σε Δημοτικά σχολεία των τεσσάρων Νομών που 

συναπαρτίζουν το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου
18

 και προέρχονταν από 

κεντρικά σχολεία των αντίστοιχων πόλεων – πρωτευουσών των παραπάνω 

Νομών
19

. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 11 

                                                
18

 Αναζητήθηκε μία περιοχή ή, ακόμη καλύτερα, ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, που θα πληρούσε τα 

εξής κριτήρια: Να διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών – δίγλωσσων μαθητών / παιδιών, 

που προέρχονται από γονείς με σχετικά μακρόβια και σταθερή παραμονή στη χώρα υποδοχής, 

δηλαδή στην Ελλάδα, τα παιδιά αυτά να αναγνωρίζουν εαυτούς ως τέτοιους, δηλαδή ότι δεν είναι 

ελληνόπουλα και να μην αρνούνται την καταγωγή τους, η συγκεκριμένη περιοχή ή το γεωγραφικό 

διαμέρισμα να έχει έκταση ικανή ώστε να περιλαμβάνει δημοτικό ή δημοτικά σχολεία που οι 

μαθητές τους θα ήταν μονόγλωσσοι και δίγλωσσοι με δυσλεξία και μη, να υπάρχει Κέντρο 
Διάγνωσης – Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), το οποίο να έχει προβεί σε διαγνώσεις 

δυσλεξίας στα μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά και, τέλος, να λειτουργεί ένα τουλάχιστον 

διαπολιτισμικό Δημοτικό σχολείο. Η Ήπειρος, που λόγω της γεωγραφικής γειτνίασής της με την 

Αλβανία, υπήρξε από τα πρώτα, ή μπορεί να χαρακτηριστεί ότι ήταν το πρώτο γεωγραφικό 

διαμέρισμα, το οποίο δέχθηκε ένα σημαντικό, συμπαγή εθνοτικά και γλωσσικά, όγκο λαθρο–, ή 

μη, μεταναστών σε ένα εύρος χρόνου που μέχρι σήμερα εκτείνεται σε ένα χρονικό διάστημα άνω 

της μίας δεκαετίας, αλλά και που λόγω της εγγύτητάς της με την ίδια χώρα φάνηκε συνολικά να 

αποτελεί τόπο συγκέντρωσης και παραμονής εκείνων των αλβανών μεταναστών που δεν 

απειλούνταν άμεσα με λ.χ., απέλαση (είτε επειδή τα διαπιστευτήριά τους ήσαν εξυπαρχής νόμιμα, 

επαρκή, κτλ., είτε επειδή γρήγορα αναγκάστηκαν να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους αυτή υπό 

το φόβο μίας άμεσης ενδεχόμενης απέλασής τους λόγω ακριβώς της γεωγραφικής εγγύτητας με 
την χώρα καταγωγής τους), φάνηκε να είναι η βέλτιστη γεωγραφική περιφέρεια επιλογής 

δείγματος. 
19

 Οφείλει να διευκρινιστεί ότι για λόγους που αφορούν στη διασφάλιση της ανωνυμίας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και προάσπισης της εμπιστευτικότητας της όλης διαδικασίας, δε θα 
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σχολικές μονάδες: Τρεις (3) στην πόλη της Άρτας, τρεις (3) στην πόλη της 

Ηγουμενίτσας, δύο (2) στην πόλη των Ιωαννίνων και τρεις (3) στην πόλη της 

Πρέβεζας.  

Όλα σχεδόν τα παιδιά, με εξαίρεση επτά (7), τα οποία ανήκαν στην ομάδα 

των δίγλωσσων μαθητών, έφεραν την επίσημη διάγνωση δυσλεξίας – βεβαίωση 

ύπαρξης δυσλεξίας από τον επίσημο κρατικό φορέα (Κ.Δ.Α.Υ.) της περιοχής τους. 

Ωστόσο, και αυτά συμπεριελήφθησαν στην έρευνα ως μέλη ομάδων αναφοράς και 

αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί – υπεύθυνοι των ανάλογων τμημάτων των 

αντίστοιχων τάξεων, ανέφεραν, σε μία ημιδομημένου τύπου συνέντευξη, ότι οι 

γονείς των παιδιών αυτών είναι βιοπαλαιστές, χαμηλού εισοδήματος και ανήκουν 

στην ομάδα εκείνων των γονέων που ούτε οι ίδιοι θα αποταθούν στο Κ.Δ.Α.Υ. ως 

επίσημου φορέα διάγνωσης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, ούτε και θα 

συναινέσουν στην ανάληψη μίας τέτοιας πρωτοβουλίας από την πλευρά του 

σχολείου. Οι ίδιοι όμως οι εκπαιδευτικοί, στη βάση της πολύχρονης προσωπικής 

τους διδακτικής εμπειρίας, παρατήρησαν, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, ότι και 

τα επτά αυτά παιδιά παρουσίαζαν και μάλιστα κυρίως στο γραπτό λόγο, μία 

πλήρη συμπτωματολογία εκδήλωσης του συνδρόμου της δυσλεξίας. 

Όσον αφορά στον παράγοντα εθνικότητα, όλα τα μονόγλωσσα παιδιά με 

δυσλεξία ήταν ελληνικής καταγωγής, ενώ όλα τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία 

ήταν αλβανικής καταγωγής
20

, αλλά αναγνώριζαν εαυτούς ως τέτοιους και δεν 

αρνούνταν την καταγωγή τους αυτή
21

. 

                                                                                                                                 
αναφερθούν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης τα ονόματα των σχολικών μονάδων οι μαθητές 

των οποίων απετέλεσαν το ερευνητικό δείγμα. Αυτή ήταν και η δέσμευσή μας απέναντι, τόσο στα 

μέλη ομάδων αναφοράς, όσο και στους ιθύνοντες των σχολικών αυτών μονάδων. 
20

 Αν και στους πληθυσμούς με γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα περιλαμβάνονται και οι 

τσιγγανόπαιδες και οι μουσουλμανόπαιδες της Θράκης και οι παλιννοστούντες (Νικολάου, 2000), 

εντούτοις στο δείγμα της παρούσας έρευνας δεν συμμετείχαν μέλη ομάδων αναφοράς τέτοιων 
πληθυσμών. Οι μαθητές Ρομά αποκλείστηκαν στη βάση της μη αμιγούς εθνοτικής και γλωσσικής 

ετερογένειας, καθώς και στη βάση της αποσπασματικής σχολικής τους φοίτησης λόγω συχνής 

κινητικότητας των οικογενειών τους▪ παιδιά προερχόμενα από οικογένειες παλιννοστούντων 

αποκλείστηκαν μερικώς, όσον αφορούσε τον ιδιαίτερο τόπο προέλευσής τους πριν την 

παλιννόστηση: συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκαν μόνον παιδιά από οικογένειες βορειοηπειρωτών, 

υπό το σκεπτικό ότι οι Βορειοηπειρώτες ελληνικής καταγωγής υποχρεώθηκαν σχετικά πρόσφατα 

(από τις συνθήκες του 1913 και του 1949) να ενσωματωθούν στο αλβανικό κράτος [παρά τις 

ενδιάμεσες αποφάσεις (Antente 1915. Δικαστήριο Χάγης 1939) για αυτονομία ή ένωση με την 

Ελλάδα (Puaux, 1992. Σεβαστιανός, 1989)] και μόλις μετά το 1989 – οπότε και τίθεται θέμα 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία για την ελληνική μειονότητα – αρχίζουν 

πράγματι ως παλιννοστούντες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα προκειμένου να έχουν καλύτερες 
συνθήκες ζωής. Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου δέχεται την πλειοψηφία αυτών▪ τέλος, 

όσον αφορά στους μουσουλμανόπαιδες, τα κριτήρια της έρευνας λειτούργησαν εξίσου 

προσεκτικά, αποκλείοντας βάσει των αναγκών συμπαγούς εθνοτικής ταυτότητας τους 

τουρκόφωνους, λ.χ., πιθανούς μαθητές, αλλά παράλληλα μη- αποκλείοντας τη θρησκευτική της 
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Για τη λογική της παρούσας μελέτης, μια πρόσθετη ομάδα εστίασης ήταν 

και οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων των ανάλογων τάξεων (Ν=44), οι οποίοι σε 

ημιδομημένες συνεντεύξεις έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τη σχολική 

επίδοση των παιδιών αυτών και γενικά για το σύνολο ιδιαίτερων ή μη, κοινωνικο-

ψυχολογικών χαρακτηριστικών τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συνέβη να 

ήταν όλοι άνδρες, Έλληνες υπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι των αντίστοιχων πόλεων 

και η συμβολή τους κρίνεται ότι ήταν ανεκτίμητη για την εξασφάλιση 

πληροφοριών που συνέθεσαν καλύτερα την εικόνα των παιδιών. 

 

Ψυχομετρικά Εργαλεία - Μετρήσεις: 

 

Μοναξιά και Έλλειψη Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης: Αξιολογήθηκαν 

μέσω σχετικού ερωτηματολογίου: (1) το συναίσθημα της Μοναξιάς των παιδιών, 

(2) η αντίληψη του παιδιού για το βαθμό στον οποίο υπάρχουν ψυχοκοινωνικά 

αποθέματα στις σχέσεις του, (3) η αντίληψή του για τη θέση του στην ομάδα των 

ομηλίκων του και (4) η αντίληψή του για την κοινωνική του ικανότητα [Asher 

κ.ά., 1984 (αρχική). Asher & Wheeler, 1985 (αναθεωρημένη). Προσαρμογή: 

Γαλανάκη, Ε. (Galanaki & Kalantzi – Azizi, 1999)]. 

Προσδοκία Αυτοαποτελεσματικότητας του Παιδιού στις 

Αλληλεπιδράσεις με τους Συνομηλίκους: Αξιολογήθηκαν, μέσω σχετικού 

ερωτηματολογίου, οι τακτικές λεκτικής πειθούς (παρακλήσεις και προσταγές) σε 

καταστάσεις μη σύγκρουσης και σε καταστάσεις σύγκρουσης με στόχο το 

συνομήλικο [Wheleer, & Ladd, 1982. Προσαρμογή: Γαλανάκη, Ε. (Galanaki & 

Kalantzi – Azizi, 1999)].  

Ερευνητική συνέντευξη ημι-δομημένου τύπου προκειμένου για την 

εξασφάλιση πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων 

                                                                                                                                 
διάσταση, καθώς ουσιαστικά το παρόν δείγμα των αλβανοπαίδων τείνει να ικανοποιεί μερικώς και 

ένα αίτημα εξασφάλισης μουσουλμανοπαίδων, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι περισσότεροι 

αλβανόφωνοι της Ελλάδας, πράγματι, τύποις τουλάχιστον, είναι μουσουλμάνοι κατά το 

θρήσκευμα.  
21

 Επειδή η διερεύνηση αυτής της θεματικής δεν φαίνεται να έχει διεξοδικά απασχολήσει τη διεθνή 

βιβλιογραφία ιδίως για τέτοιες κατηγορίες παιδιών, κρίθηκε αναγκαίο να προστεθεί στα 

προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής και το κριτήριο της μιας και μόνης εθνοτικής και γλωσσικής 

καταγωγής, ώστε τα δίγλωσσα παιδιά να παρουσιάζουν μία όσον το δυνατόν πιο συμπαγή και 

αμιγή εθνοτική και γλωσσική ετερότητα, αφού κάθε επιπρόσθετη ένταξη παιδιών από τυχόν άλλες 
εθνότητες εύλογα θα προβλημάτιζε, και πιθανώς θα οδηγούσε ακόμη και σε συγχύσεις σχετικά με 

τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων.  Από την άποψη αυτή, παιδιά που θα ανήκαν στην 

αλβανική μειονότητα φάνηκε να συνιστούν μια προτιμητέα ομάδα αναφοράς, δεδομένης της 

μακροχρονιότητας εγκατοίκησης της μειονότητας αυτής στην Ελλάδα.   
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και δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία, από τους εκπαιδευτικούς–υπευθύνους των 

τάξεων στις οποίες φοιτούσαν τα μονόγλωσσα και δίγλωσσα αυτά παιδιά. Οι 

θεματικές περιοχές της συνέντευξης ήταν οι ακόλουθες: (1) Γενικές αντιλήψεις: 

π.χ. «Ποια είναι η γνώμη σας για τα παιδιά με δυσλεξία γενικά και για τα παιδιά με 

δυσλεξία (μονόγλωσσα και / ή δίγλωσσα) που έχετε στο τμήμα σας;» (2) 

Οικονομικό – βιοτικό επίπεδο: π.χ. «Πώς θα περιγράφατε την οικονομική 

κατάσταση των οικογενειών των μονόγλωσσων ή/και των δίγλωσσων παιδιών με 

δυσλεξία που φοιτούν στο τμήμα στο οποίο διδάσκετε;» (3) Έτη παραμονής στην 

Ελλάδα: π.χ. «Πόσων από τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία που φοιτούν στο τμήμα 

σας, έχουν οι γονείς συμπληρώσει περισσότερα της μίας πενταετίας χρόνια 

παραμονής στην Ελλάδα;» (4) Εκπαίδευση: π.χ. «Με βάση την αξιολόγηση της 

σχολικής επίδοσης, έτσι όπως αυτή εκφράζεται με τη βαθμολογική κλίμακα, σε ποια 

από τις ακόλουθες κατηγορίες θα κατατάσσατε κάθε ένα από τα μονόγλωσσα ή/και 

δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία που φοιτούν στο τμήμα σας;» και (5) Συνύπαρξη – 

Ανθρώπινες σχέσεις: π.χ. «Πόσα από τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία που φοιτούν 

στο τμήμα σας, θεωρείτε ότι δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να αναφέρουν ενώπιον 

τρίτων την εθνική, γλωσσική, θρησκευτική (ίσως), πολιτισμική, γενικότερα, 

ετερότητά τους;» 

Δειγματοληψία:  

Το δείγμα προέκυψε από 11 τυχαία επιλεγείσες σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των 4 Νομών της Ηπείρου, όπως εξάλλου 

προαναφέρθηκε, μέσα από προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες σε 

καταστασιακά πλαίσια εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Η συμμετοχή ήταν 

απόλυτα εθελοντική και το σχετικό πρωτόκολλο προς συμπλήρωση ήταν ανώνυμο 

με απόλυτη διασφάλιση εμπιστευτικότητας.   

 

Διαδικασία: 

Υπήρξε, αρχικώς, επικοινωνία με τους διευθυντές των αντίστοιχων 

σχολικών μονάδων και, εν συνεχεία, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των 

αντίστοιχων τμημάτων. Ο χρόνος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν 

περίπου 45΄, αφού οι συμμετέχοντας ήταν ήδη πληροφορημένοι και επαρκώς 

εξοικειωμένοι με την όλη διαδικασία.. Το δε σύστημα επιλογής δηλώσεων / 

βαθμολόγησης ήταν ομοιόμορφο. Αναφορικά με τις συνεντεύξεις των 

εκπαιδευτικών, μετά την ενημέρωσή τους για το πνεύμα και τους σκοπούς της 
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έρευνας, ζητήθηκε η συναίνεσή τους για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, και τη 

μαγνητοφώνηση αυτής, και δίδονταν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις περί 

απορρήτου και εμπιστευτικότητας. Δυστυχώς, δεν υπήρξε καθολική συναίνεση 

των υποκειμένων ως προς τη μαγνητοφώνηση και επετράπη μόνον η καταγραφή 

κάποιων στοιχείων σε επίπεδο μόνον προσωπικών σημειώσεων. 

   

Στατιστικές αναλύσεις:  

Οι στατιστικοί έλεγχοι έγιναν με χρήση των Προγραμμάτων SPSS 

(Version 14.0) και EXCEL και χρησιμοποιήθηκε τόσο Περιγραφική  (Πίνακες 

συχνοτήτων (Frequencies), Ραβδογράμματα (Bar Charts), Έλεγχος Κανονικότητας 

των παρατηρήσεων και Ισότητας Διακυμάνσεων (Test of  Normality – Test of 

Homogeneity of Variance), Γραμμική συσχέτιση – Συντελεστής Pearson (Linear 

Correlation – Correlation Coefficient Pearson), όσο και Επαγωγική Στατιστική 

(Έλεγχοι αξιοπιστίας – Συντελεστής Cronbach α (Reliability statistics – Cronbach’s 

Alpha), Ανάλυση Διακύμανσης (Analysis of Variance – ANOVA), Έλεγχος 

υποθέσεων για τις μέσες τιμές δύο εξαρτημένων δειγμάτων – Κριτήριο t για ζεύγη 

δειγμάτων (t-test for paired samples), Έλεγχοι ανεξαρτησίας με χρήση πινάκων 

συνάφειας (Crosstabulations), Κριτήριο ανεξαρτησίας χ² (Chi-square test for 

independence). 

 

Ερευνητικές Υποθέσεις: 

Αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, τόσο μεταξύ των δειγματικών 

ομάδων, όσο και με παιδιά χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες – διγλωσσία σε όλες τις 

υπό διερεύνηση μεταβλητές, επίσης, αναμένεται αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

Μοναξιάς και Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης από τη μία πλευρά και Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας από την άλλη (Bandura, 1982, 1997). Οι μη 

συγκρουσιακές καταστάσεις προσδοκάται ότι θα είναι πιο ‘εύκολα’ διαχειρίσιμες 

από τα παιδιά, πιο έντονη η Μοναξιά θα είναι σε παιδιά με δυσλεξία της ΣΤ΄ 

τάξης και των δύο ομάδων (Parkhurst & Asher, 1992) και στα κορίτσια 

(ανεξαρτήτως τάξης) σε σύγκριση με τα αγόρια (Παλαιολόγου, 1999), αναμένεται 

να υφίσταται σχέση Μοναξιάς – Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και χαμηλής 

σχολικής επίδοσης (Margalit & Efrati, 1996), αλλά και σημαντικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την τάξη φοίτησης και το φύλο (μονόγλωσσων και 
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δίγλωσσων παιδιών) ως προς την προσδοκία Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας (Wheeler & Ladd, 1982). 

  

Ερευνητικά Ευρήματα 

 

Α. Δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Κλιμάκων και υπο-Κλιμάκων: 

 

Κλίμακα Μοναξιάς (Cronbach’s α=0.795) 

Κλίμακα Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης/Δυσαρέσκειας (Cronbach’s 

α=0.903) 

Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας (Cronbach’s α=0.789) 

 Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση (Cronbach’s 

α=0.731) 

 Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη σύγκρουση (Cronbach’s 

α=0.625). 

 

     Ικανοποιητικοί δείκτες αξιοπιστίας αφού προσεγγίζουν, βρίσκονται ήδη ή 

υπερβαίνουν το 0.7 που θεωρείται ως όριο για να είναι αξιόπιστο ένα ψυχομετρικό 

εργαλείο (Τσάντας κ.ά, 1999).  

Β. Επίδραση των παραγόντων Φύλο, Τάξη και Επίδοση για ολόκληρο το 

δείγμα  

 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μέσης τιμής της Κλίμακας της 

Μοναξιάς ως προς τη σχολική επίδοση (Sig.=0.000). Η χαμηλή σχολική επίδοση 

συναρτάται με σημαντική αίσθηση βίωσης Μοναξιάς (Margalit & Efrati, 

1996). 

Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται στην μέση τιμή της 

Κλίμακας Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και σχολικής επίδοσης (Sig.=0.000). 

Μαθητές με χαμηλή επίδοση έχουν εξαιρετικά υψηλότερη μέση τιμή στην 

Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια σε σύγκριση με εκείνους με μέση σχολική 

επίδοση (2.85 vs 1.95) (Quay, 1992. Williams & Asher, 1992). Η διττή αυτή 

συσχέτιση δεν παρατηρείται σε ανάλογες μελέτες με παιδιά χωρίς Μαθησιακές 

Δυσκολίες και πολιτισμική ετερότητα. Σε έρευνα των Galanaki και Azizi (1999) η 

χαμηλή σχολική επίδοση συνδέεται αρνητικά με την εκδήλωση Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας στο σχολείο, αλλά όχι και με τη Μοναξιά.  
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Ως προς την Αυτοαποτελεσματικότητα, διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές σε σχέση με το φύλο (Sig.=0.005) και την επίδοση 

(Sig.=0.003) των συμμετεχόντων. Τα αγόρια φαίνεται να λειτουργούν πιο 

εύκολα σε καταστάσεις αλληλεπίδρασης και να τις αντιμετωπίζουν καλύτερα 

από τα κορίτσια (2.96 vs 2.66). Οι Wheeler & Ladd (1982), σε ανάλογη μελέτη, 

δεν εντοπίζουν μία τέτοια στατιστική σημαντικότητα ενώ οι Galanaki και Azizi 

(1999) παρουσιάζουν παρόμοια ερευνητικά δεδομένα με τους Wheeler & Ladd 

(1982). 

 Συνεχίζοντας με τη σχολική επίδοση, παρατηρούμε ότι διαδραματίζει, 

γενικώς, σημαίνοντα ρόλο. Παιδιά με μέση επίδοση χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερη αίσθηση Αυτοαποτελεσματικότητας (2.98 vs 2.69) σε σύγκριση με 

παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση.  

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέσης τιμής της Κλίμακας 

της Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση και του φύλου (Sig.=0.010). Τα 

αγόρια έχουν υψηλότερη μέση τιμή σε σχέση με τα κορίτσια, λειτουργούν πιο 

εύκολα σε διαναδράσεις σύγκρουσης και τις αντιμετωπίζουν καλύτερα (2.87 

vs 2.54). Συσχετίσεις με άλλες έρευνες (Wheeler & Ladd, 1982) σε παιδιά χωρίς 

δυσλεξία και διγλωσσία, δείχνουν ότι το φύλο δε διαφοροποιεί τις πίστεις περί 

Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικόητας των παιδιών σε συγκρουσιακές και μη, 

καταστάσεις. Άρα: Κοινωνική ταυτότητα του Φύλου – διαφορετική στοχοθεσία 

κοινωνικοποίησης Φύλων στην ελληνική κοινωνία, φαίνεται να συναποτελούν το 

πλέγμα των παραγόντων εκείνων που μπορούν να ερμηνεύσουν το στατιστικό 

αυτό εύρημα.  

Διαπιστώνεται, στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή της 

Κλίμακας της Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση και επίδοσης 

(Sig.=0.004). Μαθητές με μέση επίδοση τα καταφέρνουν καλύτερα σε 

καταστάσεις σύγκρουσης με ομηλίκους σε σχέση με μαθητές με χαμηλή 

επίδοση (2.90 vs 2.55). 

Στατιστικά σημαντική διαφορά υφίσταται και στη μέση τιμή της Κλίμακας 

της Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη σύγκρουση και του φύλου (Sig.=0.027). 

Τα αγόρια φαίνεται να αντεπεξέρχονται εξίσου πιο αποτελεσματικά από τα 

κορίτσια και σε επίπεδο μη συγκρουσιακών καταστάσεων (3.09 vs 2.85). 
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Γ. Επίδραση του παράγοντα Γλώσσα 

 

Τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 

υψηλότερη μέση τιμή στην Κλίμακα της Μοναξιάς σε σχέση με τα αντίστοιχα 

μονόγλωσσα (2.61 vs 2.20). 

Τα μονόγλωσσα κορίτσια με δυσλεξία, σκοράρουν κατά μέσο όρο πολύ 

υψηλότερα στην Κλίμακα της Μοναξιάς σε σχέση με τα αντίστοιχα δίγλωσσα 

(2.75 vs 2.48). 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική συνάφεια ανάμεσα στην τιμή της 

Κλίμακας της Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και της Γλώσσας (Sig.=0.026). Τα 

δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία είναι κατά μέσο όρο περισσότερο κοινωνικά 

δυσαρεστημένα από τον κοινωνικό τους περίγυρο (2.58 vs 2.12). Γλωσσική 

ετερότητα, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, κοινωνική διαφοροποίηση, 

προαγωγή στερεοτύπων, ενδοομαδική εύνοια – εξωομαδική υποτίμηση, 

κοινωνικές ταυτότητες (Tajfel, 1982), όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να 

διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο, ως σύμπλεκτες μεταβλητές, που ερμηνεύσουν 

την…αιτιοπαθογένεση της συναισθηματικής κακοποίησης και θυματοποίησης 

ορισμένων παιδιών στο σχολείο. 

Τα μονόγλωσσα παιδιά με δυσλεξία σημειώνουν σημαντικά υψηλότερο 

μέσο όρο στην Κλίμακα της Αυτοαποτελεσματικότητας σε σχέση με τα 

δίγλωσσα (2.91 vs 2.79). Τα καταφέρνουν καλύτερα στις κοινωνικές τους 

διαναδράσεις στο σχολείο και έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη μία προσδοκία 

Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας εντός αυτού. Τα καταφέρνουν, επίσης, 

καλύτερα έναντι των δίγλωσσων στη διαχείριση των συγκρουσιακών  

καταστάσεων (2.80 vs 2.69) διότι δραστηριοποιούνται σε πεδίο περισσότερο 

ενδοομαδικής εύνοιας παρά εξωοομαδικής υποτίμησης – μπορούν δηλαδή  να είναι 

περισσότερο σαν στους άλλους. 

Σε επίπεδο διαχείρισης μη συγκρουσιακών καταστάσεων, μονόγλωσσα 

και δίγλωσσα παιδιά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε επίπεδο 

μέσων όρων (3.07 vs 2.93).   

 

Δ. Επίδραση του παράγοντα Επίδοση στη Μοναξιά Μονόγλωσσων και 

Δίγλωσσων Παιδιών Με Δυσλεξία 
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Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής της Κλίμακας της 

Μοναξιάς των μονόγλωσσων παιδιών ως προς την επίδοση (Sig.=0.017). Από 

τους μονόγλωσσους μαθητές εκείνοι που έχουν χαμηλή σχολική επίδοση 

βιώνουν πολύ πιο έντονα τη Μοναξιά (2.72) σε σύγκριση με εκείνους με μέση 

επίδοση (1.90).  

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους δίγλωσσους μαθητές με δυσλεξία 

(Sig.=0.002). Όσοι σημειώνουν χαμηλή επίδοση, βιώνουν πολύ πιο έντονη 

Μοναξιά στο σχολείο (3.00) σε σύγκριση με εκείνους με μέση επίδοση (2.20). 

Δηλαδή: Όσο πιο χαμηλή είναι η επίδοση ενός παιδιού με δυσλεξία, 

ανεξαρτήτως φύλου, τόσο πιο έντονα θα βιώσει αυτό Μοναξιά κατά την 

αλληλεπίδρασή του με ομάδες ομηλίκων του στο χώρο του σχολείου. 

 

 

Ε. Γραμμική Συσχέτιση – Συντελεστής Pearson  

 

Μεταξύ της Κλίμακας της Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση (r=0.753 – Sig.=0.000).  

 

     Άρα: Όσο υψηλότερη αίσθηση της Μοναξιάς έχει ένας μαθητής με δυσλεξία, 

τόσο πιο έντονα βιώνει την Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια. 

 

Μεταξύ της Μοναξιάς και της Αυτοαποτελεσματικότητας υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση (r=-0.565 – Sig.=0.000).  

 

     Συνεπώς: Όσο ελαττώνεται η αίσθηση της Μοναξιάς που έχει ένας μαθητής με 

δυσλεξία, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι στις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομηλίκους. 

 

Μεταξύ της Κλίμακας της Μοναξιάς και της 

Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση υπάρχει αρνητική συσχέτιση (r=-

0.513 – Sig.=0.000).  

 

     Δηλαδή: Όσο ελαττώνεται αίσθηση της Μοναξιάς που έχει κάποιος μαθητής με 

δυσλεξία, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι στις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομηλίκους του σε καταστάσεις σύγκρουσης.  
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Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες λειτουργούν κοινωνικά όπως και 

τα παιδιά χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες. Βιώνουν τη Μοναξιά ως ανασταλτικό 

παράγοντα προσδοκίας Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας σε συγκρουσιακές 

και μη συγκρουσιακές καταστάσεις με ομάδες ομηλίκων τους στο χώρο του 

σχολείου. 

 

Μεταξύ Μοναξιάς και Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη σύγκρουση 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση (r=-0,468 – Sig.=0.000). Ως εκ τούτου: Όσο 

ελαττώνεται η αίσθηση Μοναξιάς τόσο αυξάνεται η αυτοαποτελεσματικότητα υπό 

μη σύγκρουση.  

 

Η συνάφεια, ωστόσο, είναι ισχυρότερη για τις συγκρουσιακές 

καταστάσεις παρά για τις μη συγκρουσιακές (r=-0,513 vs r=-0,468).  

 

Tα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες βιώνουν πιο έντονα τις 

συγκρουσιακές καταστάσεις ή αντιλαμβάνονται και τις μη συγκρουσιακές 

καταστάσεις ως συγκρουσιακές κατά βάση - και η έννοια της «ευκολίας» 

διαχείρισης μίας μη συγκρουσιακής κατάστασης, ίσως να μην είναι τελικά για τα 

παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες τόσο υπαρκτή και πέρα από κάθε αμφισβήτηση 

όσο προκύπτει από τη βιβλιογραφία για τα παιδιά με μη Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Bandura, 1982, 1997.  Γαλανάκη & Καλαντζή–Azizi,1998. Galanaki & Kalantzi–

Azizi, 1999).  

 

ΣΤ. Γραμμική Συσχέτιση – Συντελεστής Pearson – Μονόγλωσσα & 

Δίγλωσσα 

 

Μεταξύ της Κλίμακας Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας μονόγλωσσων παιδιών, υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση 

r=0,828 (Sig.=0.000).  

Δηλαδή: όσο περισσότερο έντονα βιώνει τη Μοναξιά στο σχολείο κάποιος 

μονόγλωσσος μαθητής με δυσλεξία, τόσο πιο έντονα θα βιώνει και την 

Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια στο ίδιο πλαίσιο. 
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Μεταξύ της Κλίμακας Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας των δίγλωσσων παιδιών υπάρχει θετική συσχέτιση r=0,603 

(Sig=0.000).  

Όσο περισσότερη αίσθηση της Μοναξιάς έχει κάποιος δίγλωσσος μαθητής 

στα πλαίσια συμβολικών διαναδράσεων με ομάδες ομηλίκων του στο σχολείο, τόσο 

πιο έντονα βιώνει και την Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια. 

 

Μεταξύ της Μοναξιάς και της Αυτοαποτελεσματικότητας των 

μονόγλωσσων μαθητών υπάρχει αρνητική συσχέτιση r=-0,664 (Sig.=0.000). 

Αυτό σημαίνει ότι όταν ελαττώνεται η αίσθηση της μοναξιάς που έχει κάποιος 

μονόγλωσσος μαθητής με δυσλεξία, θα είναι πιο αποτελεσματικός στις 

αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους του.  

 

Μεταξύ της Μοναξιάς και της Αυτοαποτελεσματικότητας των 

μονόγλωσσων μαθητών παρατηρείται αρνητική συσχέτιση r=-0,405 

(Sig=0.024).  

Όσο περισσότερο ελαττώνεται η μοναξιά ενός δίγλωσσου μαθητή, τόσο πιο 

αποτελεσματικός είναι στις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους του.  

 

 Σύγκριση μέσων όρων μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών με 

δυσλεξία, ως προς τη Μοναξιά και την Αυτοαποτελεσματικότητα, δείχνει ότι τα 

μονόγλωσσα παιδιά τείνουν να έχουν πολύ πιο αναπτυγμένη μία αίσθηση 

Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

δίγλωσσα (2.91 vs 2.79). 

 

Υπάρχει αρνητική συσχέτιση (r=-0,634) μεταξύ Μοναξιάς και 

Αυτοαποτελεσματικότητας υπό σύγκρουση στα μονόγλωσσα παιδιά 

(Sig.=0.000). Όταν ελαττώνεται η αίσθηση της Μοναξιάς που έχει κάποιος 

μονόγλωσσος μαθητής, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του υπό σύγκρουση. 

 

Μεταξύ της Κλίμακας Μοναξιά και της Αυτοαποτελεσματικότητας 

υπό σύγκρουση δίγλωσσων μαθητών δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση r=-0,316 (Sig=0.084). Για τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία η Μοναξιά 

δε φαίνεται να συναρτάται σημαντικά με την προσδοκία Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας στη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων. 
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Αντίθετα, διαπιστώνεται μία ασθενής, σχέση, αρνητικά προσδιοριζόμενη ωστόσο, 

που δε μπορεί να αναχθεί σε ένα επίπεδο κατάδειξης στατιστικής σημαντικότητάς 

της. 

 

Σε μία σύγκριση Αυτοαποτελεσματικότητας μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

παιδιών με δυσλεξία υπό σύγκρουση, φαίνεται ότι τα μονόγλωσσα παιδιά με 

δυσλεξία σκοράρουν υψηλότερα σε σχέση με τα δίγλωσσα (2.80 vs 2.69). Το 

συγκεκριμένο εύρημα συνάδει με το ευρύτερο σύνολο χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία.  

 

Υπάρχει αρνητική συσχέτιση (r=-0,460 - Sig.=0.008) μεταξύ Μοναξιάς 

και προσδοκίας Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας μονόγλωσσων 

παιδιών, υπό μη σύγκρουση. Όταν ελαττώνεται αίσθηση της μοναξιάς που έχει 

κάποιος μονόγλωσσος μαθητής, αυξάνεται η αποτελεσματικότητά του υπό μη 

σύγκρουση. 

 

Συνεπώς, στη διαχείριση των υπό και μη σύγκρουση καταστάσεων η 

διάσταση της μοναξιάς είναι σημαίνουσα. Η μοναξιά, έντονη ή μη, ασκεί 

εξαιρετικά σημαίνουσα επιρροή στη διαμόρφωση μίας δομής προσωπικότητάς. 

Λαμβάνοντας υπόψιν δε, ότι μία πολύ σημαντική πλευρά των κοινωνικών 

δεξιοτήτων του παιδιού, όπως το ίδιο τις αντιλαμβάνεται, είναι η προσδοκία 

Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας και ότι αυτή ορίζει και προσδιορίζει ποιες 

δραστηριότητες θα αναλάβει, ποιες θα αποφύγει, το μέγεθος της προσπάθειας που 

θα καταβάλλει και το βαθμό της επιμονής του ενόψει εμποδίων ή δυσάρεστων 

εμπειριών, καθώς επίσης και ότι η Κοινωνική Αυτοαποτελεσματικότητα αφορά 

στην εκτίμηση ενός ατόμου για το πόσο ικανό είναι, ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις (Bandura, 

1982) – εδώ τις σχέσεις με τους ομηλίκους, τότε γίνεται κατανοητό γιατί αυτά τα 

στατιστικά ευρήματα είναι σημαντικά.  

 

Απαντάται αρνητική συσχέτιση (r=-0,439 - Sig.=0.014) μεταξύ 

Μοναξιάς και Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη σύγκρουση δίγλωσσων 

μαθητών με δυσλεξία. Αν ελαττώνεται η αίσθηση της μοναξιάς που έχει κάποιος 

δίγλωσσος μαθητής θα είναι πιο αποτελεσματικός στις αλληλεπιδράσεις με του  υπό 

μη σύγκρουση. 
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Στα μονόγλωσσα όμως παιδιά με δυσλεξία απορρίπτεται η ερευνητική 

υπόθεση ότι η παραπάνω αρνητική συσχέτιση θα είναι ισχυρότερη για το μη 

συγκρουσιακό στοιχείο, αντίθετα, η ερευνητική αυτή υπόθεση επαληθεύεται 

για τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία.  

 

Σύγκριση τιμών των μέσων όρων Αυτοαποτελεσματικότητας υπό μη 

σύγκρουση, δείχνει ότι τα μονόγλωσσα παιδιά με δυσλεξία τα καταφέρνουν 

καλύτερα από τα δίγλωσσα (3.07 vs 2.93).   

 

Ζ. Αποτελεσματικότητα υπό και μη σύγκρουση 

 

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συγκρουσιακών και μη, καταστάσεων και 

μάλιστα η Αυτοαποτελεσματικότητα μη συγκρουσιακών καταστάσεων έχει 

υψηλότερη τιμή, δηλαδή οι μαθητές αντιμετωπίζουν πιο εύκολα μη 

συγκρουσιακές καταστάσεις παρά συγκρουσιακές (Sig.=0.000).  

Η Αυτοαποτελεσματικότητα μη συγκρουσιακών καταστάσεων έχει 

υψηλότερη τιμή, δηλαδή οι μονόγλωσσοι  μαθητές αντιμετωπίζουν πιο εύκολα μη 

συγκρουσιακές καταστάσεις (Sig.=0.004). Το ίδιο ισχύει και για τα δίγλωσσα 

παιδιά με δυσλεξία (Sig.=0.002). 

Είναι «εύκολες» καταστάσεις οι μη συγκρουσιακές. Δεν απαιτούν 

ιδιαίτερες δεξιότητες διαχείρισης καθώς ο στόχος του παιδιού δεν εναντιώνεται 

στο στόχο του / ων συνομηλίκου / ων. Άρα και η προσδοκία 

Αυτοαποτελεσματικότητας θα είναι αντίστοιχα υψηλή. Είναι επικοινωνιακές 

διαναδράσεις που επιβεβαιώνουν τον εαυτό καθώς έχουν αίσια έκβαση. Τα 

παιδιά τείνουν να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους διαναδράσεις και να 

επιθυμούν να απεμπλακούν από αντίστοιχες συγκρουσιακές.  

 

Η. Επίπεδα Μοναξιάς –Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης – 

Αυτοαποτελεσματικότητας 

 

Η ισχυρή πλειοψηφία των συμμετεχόντων βιώνει μέσο επίπεδο 

Μοναξιάς, Ψυχοκοινωνικής Ικανοποίησης και Αυτοαποτελεσματικότητα, με 

ομηλίκους στο σχολείο. Οι δείκτες ποσοστώσεων που αφορούν στα υπόλοιπα δύο 

επίπεδα, είναι υψηλοί ώστε να λειτουργήσουν σε μία συναγερμική βάση για 
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ανάληψη δράσεων για παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – δυσλεξία 

(μονόγλωσσα και δίγλωσσα). 

 

Θ. Έλεγχοι Ανεξαρτησίας 

 

α. Επίπεδο Μοναξιάς και Γλώσσα 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων της 

Μοναξιάς και της Γλώσσας (Sig.=0.102) (Πίνακας 1). Παρατηρείται δε μία 

αξιοσημείωτη διαφορά ως προς την ποσόστωση Μοναξιάς μονόγλωσσων και 

δίγλωσσων μαθητών με δυσλεξία (40% vs 60%) (Πίνακας 2 – Ραβδόγραμμα 1).  

 

β. Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και Γλώσσα 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και της Γλώσσας (Sig.=0.102) (Πίνακας 3). Το 

60% των μονόγλωσσων με δυσλεξία συμμετεχόντων δηλώνει ότι 

αντιπροσωπεύεται από χαμηλό επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας, ενώ το 

60% δίγλωσσων παιδιών με δυσλεξία βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο αυτής 

(Πίνακας 4 – Ραβδόγραμμα 2).  

 

γ. Επίπεδο Αυτοαποτελεσματικότητας και Γλώσσα 

ΔενΜυπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ επιπέδου 

Αυτοαποτελεσματικότητας και Γλώσσας (Sig.=0.527) (Πίνακας 5). Τα 

μονόγλωσσα παιδιά με δυσλεξία έχουν υψηλότερο επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότητας έναντι των αντίστοιχων δίγλωσσων (55% vs 45%) 

(Πίνακας 6 – Ραβδόγραμμα 3). 

 

δ. Επίπεδο Μοναξιάς και Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου της 

Μοναξιάς και του επιπέδου της Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας (Sig.=0.000) 

(Πίνακας 7. Όσο πιο έντονα βιώνει τη Μοναξιά ένας μαθητής με δυσλεξία, τόσο 

και πιο δυσαρεστημένος είναι κοινωνικά, κάτι που συνιστά επιβεβαίωση 

αρνητικής συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών. Τα  δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία 

που βιώνουν ένα υψηλότερο επίπεδο Μοναξιάς, θα βιώνουν και ένα ανάλογο 

αυτής υψηλότερο επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας στο χώρο του σχολείου 

(Πίνακας 8 – Ραβδόγραμμα 4).  
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ε. Επίπεδο Μοναξιάς και Αυτοαποτελεσματικότητας 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση των επιπέδων Μοναξιάς και 

Αυτοαποτελεσματικότητας (Sig.=0.004) (Πίνακας 9). Η πλειοψηφία όσων 

μαθητών έχουν χαμηλό επίπεδο Μοναξιάς έχει υψηλό επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότητας και το αντίθετο (Πίνακας 10 – Ραβδόγραμμα 5). Η 

Μοναξιά είναι κομβικής σημασίας παράγοντας που επηρεάζει τις υπόλοιπες 

μεταβλητές  

 

Στ. Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και Αυτοαποτελεσματικότητας 

Υπάρχει εξάρτηση επιπέδων Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και 

Αυτοαποτελεσματικότητας (Sig.=0.001) (Πίνακας 11). Η πλειοψηφία όσων 

μαθητών έχουν χαμηλό επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας, έχουν υψηλό 

επίπεδο Αυτοαποτελεσματικότητας και το αντίθετο (Πίνακας 12 – Ραβδόγραμμα 

6)
22

. Η ύπαρξη Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας επηρεάζει αρνητικά και την 

προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας. 

Παρατηρούμε, συνεπώς, ότι υφίσταται μία σχέση συμβολικής 

διανάδρασης υποκειμενικότητας της εμπειρίας και περιβάλλοντος του ατόμου, μία 

σχέση που αφορά στα και εκφράζεται, κυρίως, μέσα από τα γνωσιακά σχήματα 

σκέψης του ατόμου, ή τις γνωσίες του, όπως ορίζονται, μία σχέση που 

παρατηρείται, ιδίως, κατά την εκδήλωση στάσεων και συμπεριφορών που 

προκαλούνται από δυσλειτουργικού χαρακτήρα γνωσίες και γνωσιακά σφάλματα. 

Και φαίνεται να είναι αναμενόμενο και εξαιρετικά συνεπές το γεγονός ότι η 

συναισθηματική λώβηση του ατόμου να σχετίζεται με τη διάσταση της 

ψυχολογικής αλλοτρίωσης από τον εαυτό, τους σημαντικούς άλλους, το 

κοινωνικό σύνολο, εν τέλει, τα έργα και πράξεις του ατόμου.  

 

 

Συμπεράσματα – Βασικές Τάσεις 

Επαληθεύονται οι διατυπωθείσες ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με 

αναμενόμενους υψηλότερους δείκτες Μοναξιάς, έλλειψης Ψυχοκοινωνικής 

                                                
22

 Παρατίθενται μόνο οι συγκεκριμένοι πίνακες και τα συναφή τούτων ραβδογράμματα για 
λόγους οικονομίας χώρου του κειμένου και διατιθέμενου χρόνου του αναγνώστη. Κρίνεται, 

λοιπόν, ότι οι παρόντες πίνακες είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί όλου εκείνου του υλικού που 

συναπαρτίζει τις στατιστικές αναλύσεις και τους στατιστικούς ελέγχους που έλαβαν χώρα στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας.   
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Ικανοποίησης και χαμηλής προσδοκίας Κοινωνικής 

Αυτοαποτελεσματικότητας των δίγλωσσων παιδιών  με δυσλεξία. 

Τα δίγλωσσα παιδιά με δυσλεξία είναι δύσκολο να κάνουν φίλους στο 

σχολείο, δεν έχουν φίλους μέσα στην τάξη, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, είναι περισσότερο μόνα, διαχειρίζονται με δυσκολία 

συγκρουσιακές, αλλά και λιγότερο συγκρουσιακές καταστάσεις, και προσπαθούν 

να αποφύγουν μία περαιτέρω διακύβευση της ήδη τρωθείσας εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής τους ταυτότητας. Η πιθανότητα μη διακύβευσης αυτής της ταυτότητας 

και η μείωση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής τους διαφοροποίησης, αποτελούν 

σημαίνοντα κίνητρα για να συνεχίσουν να «παλεύουν» αυτά τα παιδιά 

εκπαιδευτικά, αλλά και κοινωνικά. 

Τόσο τα κορίτσια, όσο και τα αγόρια με δυσλεξία, αντιμετωπίζουν 

έντονο το συναίσθημα της Μοναξιάς και της Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας στο 

σχολείο και μάλιστα σε συνδυασμό με μία αισθητά χαμηλότερη του μέσου 

αναμενόμενου δείκτη, προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας. Τα 

κορίτσια είναι πιο μοναχικά, αλλά δε θα το δηλώσουν ευθέως. Βιώνουν τη 

Μοναξιά τους και την Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια σε μία πιο εκλεπτυσμένη, 

περισσότερο εσωστρεφή, μορφή που χαρακτηρίζεται από ήρεμη 

αποστασιοποίηση, δήλωση απώλειας ενδιαφέροντος, φαινομενική έλλειψη 

κινήτρων συμμετοχής – όλα εκδηλούμενα στα πλαίσια συγκροτημένης σκέψης 

και παρουσίασής της μέσα στη σχολική πραγματικότητα.  

Τα αγόρια δηλώνουν με μεγαλύτερη άνεση τα συναισθήματά τους και 

ίσως σε αυτά, τέτοιου είδους συναισθήματα να είναι περισσότερο έκδηλα, γιατί 

είναι περισσότερο κοινωνικά «απαγορευμένα», λαμβάνοντας υπόψιν τον 

κοινωνικό ρόλο των δύο Φύλων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Σε σχέση με την 

προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας φαίνεται να τα καταφέρνουν 

καλύτερα όταν καλούνται, αναπόφευκτα, να διαχειριστούν συγκρουσιακές 

καταστάσεις. Αντίθετα, τα κορίτσια είναι αισθητά πιο επιφυλακτικά στο να έρθουν 

σε ανοικτή αντιπαράθεση. 

Τα παιδιά της ΣΤ΄ Τάξης φαίνεται να είναι περισσότερο μοναχικά και 

κοινωνικά δυσαρεστημένα σε σύγκριση με εκείνα της Ε΄. Αν και φαίνεται ότι 

εμπλέκονται περισσότερο στη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στα 

πλαίσια του σχολικού χώρο-χρόνου, εντούτοις παρουσιάζονται με χαμηλότερη 
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προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας σε αυτές τις καταστάσεις. 

Θεωρούν ότι είναι δύσκολο να έρθουν σε σύγκρουση με κάποιο συμμαθητή τους 

και αυτή η στάση μπορεί να ερμηνευθεί από τη μεγαλύτερη γνωστικό - 

συναισθηματική ωριμότητα, που επιτρέπει να σταθμίζουν καλύτερα προεκτάσεις 

–συνέπειες λόγων και έργων. 

Ο παράγοντας σχολική Επίδοση του υποκειμένου με δυσλεξία, 

αναδεικνύεται σε κομβικής σημασίας παράγοντα. Μέσα από στατιστικά 

σημαντικές εξαρτήσεις σκιαγραφείται ένα ψυχολογικό «πορτραίτο» των «κακών» 

και μετρίων μαθητών με δυσλεξία, μονόγλωσσων και δίγλωσσων. 

Οι μαθητές με χαμηλή επίδοση είναι υποκείμενα με Εγώ αδύναμο, 

εσωτερική ανεπάρκεια, ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δέχονται παθητικά τις 

καταστάσεις, βιώνουν έντονη Μοναξιά, υψηλή Ψυχοκοινωνική Δυσαρέσκεια και 

έχουν χαμηλή προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας. Στον άλλο 

πόλο, οι μέτριας σχολικής επίδοσης μαθητές με δυσλεξία μάς δίνουν ενδείξεις 

για ένα πιο ψυχοδιανοητικά εύρωστο Εγώ, είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στη 

σχολική πραγματικότητα, βιώνουν λιγότερη Μοναξιά και περισσότερη 

Ψυχοκοινωνική Ικανοποίηση από τις κοινωνικές τους διαναδράσεις στο σχολείο, 

ενώ εμφανίζουν μία 

μεγαλύτερη ψυχοσυναισθηματική και συμπεριφορική επάρκεια, αισιόδοξη 

θέαση των μελλούμενων και προσδοκία Κοινωνικής Αυτοαποτελεσματικότητας 

στη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης και μη, σε σχολικά περιβάλλοντα. 

 

Ερευνητικοί Περιορισμοί 

 

Η μελέτη αυτή μπορεί να νοηθεί ως ερευνητικώς περιορισμένη (sic!) κατά 

τέσσερις, τουλάχιστον, παραμέτρους. Πρώτον, σε επίπεδο μεθοδολογίας, ως προς 

τη «δεξαμενή» δείγματος, υπήρξαν μόνο παιδιά και όχι και γονείς, κάτι που θα 

επέτρεπε, επιπροσθέτως, και μία συστημική θεώρηση, δεύτερον, τα δίγλωσσα 

παιδιά με δυσλεξία ήταν μόνο αλβανικής καταγωγής και όχι και συμμετέχοντες 

έτερων εθνικοτήτων, τρίτον, χρησιμοποιήθηκαν, ως ψυχομετρικά εργαλεία, μόνο 

ερωτηματολόγια και όχι και συνεντεύξεις με τα παιδιά, και τέλος, σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων υπήρξε πλασματικά διαμοιρασμένη διακύμανση, και υψηλές 

τυπικές αποκλίσεις, συνθήκη που οδήγησε σε μη κατάδειξη στατιστικής 

σημαντικότητας ευρημάτων. 
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Χαρτογραφώντας ένα επιστημονικό όραμα… 

 

Παιδιά που έχουν, ή ανακτούν, το ψυχικό σθένος να μιλήσουν, μέσα από 

την εκτίμηση των κοινωνικών πλεγμάτων στήριξης, και να εκφράσουν τις 

αρνητικές τους εμπειρίες σε μία προσπάθεια διορθωτικής έκφρασης της όλης 

δυσμενούς κατάστασης που βιώνουν – σκεπτόμενα και συναισθανόμενα τη ζωή 

και τις δυσκολίες της – τοποθετώντας αυτές, δηλαδή, ταυτόχρονα σε ένα 

οικολογικό διαλεκτικό πλαίσιο – αναλαμβάνοντας το ρόλο του ενεργού 

διαχειριστή τους και όχι του θύματος – όπου η αναγνώριση του ρόλου της 

υποκειμενικότητας της εμπειρίας θα συνεκτιμηθεί με τις δυνατότητες, τις 

ικανότητες, και τις υπάρχουσες στρατηγικές τους για κατίσχυση του στρες που 

βιώνουν, πριν τη μετεξέλιξη αυτού σε άγχος, αναμένεται να έχουν εκ των έσω 

ισχυρότερο κίνητρο αλλαγής της κατάστασης αυτής και να επωφεληθούν από 

προγράμματα – προτάσεις παρέμβασης δρώντας προστατευτικά μέσα από μία 

ενδόμυχη ενεργοποίηση αυτοασφάλειας, συνεπώς, αυτοβελτιωτικά και 

περνώντας από την επίκτητη απόγνωση (learned helpfulness) στην επίκτητη 

εκ-πόρευση (learned resourcefulness) της οποίας «η αυτορυθμιστική 

κινητοποίηση προς εξεύρεση πόρων όντως πραγματοποιείται μεγιστοποιώντας την 

ωφέλεια για το προσβαλλόμενο άτομο» (Παλαιολόγου 1999, σελ. 159).  

Από την άλλη πλευρά, οι Εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν σε 

ένα πολλαπλό επίπεδο αρωγής για τα παιδιά που επωμίζονται ένα τέτοιο πλέγμα 

ετερότητας έναντι της πλειονότητας των συμμαθητών τους – για τα παιδιά που 

συνιστούν την εξω-ομάδα αναφοράς για τους συμμαθητές τους, μία ομάδα η 

οποία υφίσταται τις ψυχολογικές επιπτώσεις στερεοτυπικών αποδόσεων και 

εξωοομαδικής υποτίμησης. Μπορούν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να 

δραστηριοποιηθούν ανιχνευτικά, σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, και, 

ακολούθως, να λειτουργήσουν σε μία συναγερμική βάση ως ερευνητές τάξης 

(παρατήρηση [συμμετοχική ή μη], χορήγηση σχετικών ερωτηματολογίων, χρήση 

κοινωνιογράμματος). Όταν, λοιπόν, εντοπιστεί μία τέτοια επαπειλητική 

καταστασιακή συνθήκη και ένα σύνολο ιδεών επιφορτισμένων με έναν ισχυρό 

συναισθηματικό τόνο θυματοποίησης που κυμαίνεται από την 

αναποτελεσματική τάση απόδρασης μέχρι την αυτομομφή και την εμπλοκή σε 

καταστροφολογικές σκέψεις, τότε έρχονται α. η Χρήση γνωσιακών – 

συμπεριφορικών μεθόδων (γνωστική αναδόμηση μέσω: αντικατάστασης 
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δυσλειτουργικών αντιλήψεων και επανεστίασης της προσοχής-έπαινος, θετική 

ενίσχυση, διαφορική ενίσχυση) (Καλαντζή–Azizi, 1985. Κολιάδης, 1991, 1995) β. 

η Χρήση συστημικών μεθόδων (αναπλαισίωση και θετική σημασιοδότηση) 

(Βασιλείου, 1987. Γκαρή, 1996. Δεκλερής, 1986). γ. η Υιοθέτηση της συνεργατικής 

οπτικής – ενσυναίσθηση (Γαλανάκη, 1997. Molnar & Lindquist, 1989, 1993) και δ. 

η Επιμόρφωση και άσκηση, ενδοσκόπηση, ένταξη σε ειδικές ομάδες 

ευαισθητοποίησης σε εκπαιδευτικά θέματα, που μπορούν να υποσχεθούν νέες, 

αισιόδοξες προοπτικές διαχείρισης ψυχικού άλγους. 

 

Αντί Επιλόγου… 

 

Τα κίνητρα, η μεταγνώση και η ψυχοπαθολογία  μπορούν να 

λειτουργήσουν, και η έρευνα τείνει να καταδεικνύει ότι όντως λειτουργούν, 

ως ανιχνευτικοί δείκτες και ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες διάγνωσης 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Sideridis, 2006α,β. Sideridis κ.ά., 2006, 

2007). 

Ο Cummins (1986, σελ. 11) υποστηρίζει: «το κρίσιμο στοιχείο της σχολικής 

αποτυχίας στο σχολείο των μαθητών από τις γλωσσικές μειονότητες δεν είναι η 

γλώσσα της διδασκαλίας, αλλά ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν 

να διαιωνίσουν – αντί να αντιστρέψουν – τον έμμεσο, αν και συχνά όχι τόσο 

έμμεσο, θεσμοθετημένο ρατσισμό της κοινωνίας στο σύνολό της. Με άλλα λόγια, η 

δίγλωσση εκπαίδευση αποδίδει μόνο όταν είναι αντιρατσιστική. Η έντονη προώθηση 

της πρώτης γλώσσας των μαθητών μπορεί να είναι σημαντική συνιστώσα για την 

ενδυνάμωση των μαθητών, αλλά σίγουρα δεν είναι από μόνη της αρκετή».  

Κανένα παιδί δεν έχει γεννηθεί για να αποτύχει και δεν έρχεται στο 

σχολείο επιθυμώντας να αποτύχει και να θυματοποιηθεί, είτε γνωστικά είτε 

σε κοινωνικά. Αντίθετα, αυτό καθεαυτό το εκπαιδευτικό σύστημα ως 

αναπαραγωγή του αντίστοιχου κοινωνικού, είναι ο παράγοντας εκείνος που 

είτε οδηγεί ένα παιδί στην αποτυχία, είτε επιτείνει μία υπαρκτή τάση σε αυτή.  
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων Μοναξιάς – 

Γλώσσα 

 Value / τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. 

(2-sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. 

(2-sided) / 

Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-

sided/ Ακριβής 

σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-Square 

/ Κριτήριο χ
2
 του 

Pearson 

2,670(b) 1 ,102   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

1,909 1 ,167   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική 

πιθανότητα 

2,688 1 ,101   

Fisher's Exact Test / 

Κριτήριο Ακρίβειας 

του Fisher 

   ,133 ,083 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

2,627 1 ,105   

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63     

a  Computed only for a 2x2 table / Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14. 
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Πίνακας 2 – Ραβδόγραμμα 1  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Μοναξιάς και Γλώσσας – ποσοστιαίες 

κατανομές 

   

ΓΛΩΣΣΑ 

Total / 

σύνολο 

μονόγλωσσο 

με δυσλεξία 

δίγλωσσο 

με δυσλεξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Μοναξιάς 

 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 20 13 33 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

60,6% 39,4% 100,0% 

% within / ως 

προς ΓΛΩΣΣΑ 
62,5% 41,9% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
31,7% 20,6% 52,4% 

Adjusted 

Residual / 

Διορθωμένο 

Υπόλοιπο 

1,6 -1,6  

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 12 18 30 

% within  / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

40,0% 60,0% 100,0% 

% within / ως 

προς ΓΛΩΣΣΑ 
37,5% 58,1% 47,6% 

% of Total / επί 

συνόλω 
19,0% 28,6% 47,6% 

Adjusted 

Residual/ 

Διορθωμένο 

Υπόλοιπο 

-1,6 1,6  

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Μοναξιάς

0

5

10

15

20

Co
un

t

ΓΛΩΣΣΑ

μονόγλωσσο με 
δυσλεξία

δίγλωσσο με 
δυσλεξία

Bar Chart

 

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within / ως 

προς ΓΛΩΣΣΑ 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total/ επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Πίνακας 3 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας – Γλώσσα 

 

Value / 

τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. 

(2-sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-

sided/ Ακριβής 

σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-Square / 

Κριτήριο χ
2
του Pearson 

2,670(b) 1 ,102   

Continuity Correction(a) 

/ Διόρθωση συνέπειας 
1,909 1 ,167   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική πιθανότητα 
2,688 1 ,101   

Fisher's Exact Test / 

Κριτήριο Ακρίβειας του 

Fisher 

   ,133 ,083 

Linear-by-Linear 

Association / Γραμμική 

επί γραμμική Σχέση 

2,627 1 ,105   

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63     

a  Computed only for a 2x2 table/ Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,76 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14,76 
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Πίνακας 4 – Ραβδόγραμμα 2  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας και Γλώσσας – 

ποσοστιαίες κατανομές 

   

ΓΛΩΣΣΑ 

Total / 

σύνολο 

μονόγλωσσο 

με δυσλεξία 

δίγλωσσο 

με δυσλεξία 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 20 13 33 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

60,6% 39,4% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
62,5% 41,9% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
31,7% 20,6% 52,4% 

Adjusted Residual 

/ Διορθωμένο 

υπόλοιπο 

1,6 -1,6  

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 12 18 30 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

40,0% 60,0% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
37,5% 58,1% 47,6% 

% of Total/ επί 

συνόλω 
19,0% 28,6% 47,6% 

Adjusted Residual/ 

Διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-1,6 1,6  

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας

0

5

10

15

20

Co
un

t

ΓΛΩΣΣΑ

μονόγλωσσο με 
δυσλεξία

δίγλωσσο με 
δυσλεξία

Bar Chart

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total/ επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Πίνακας 5 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων 

Αυτοαποτελεσματικότητας – Γλώσσας 

 

Value / 

τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. 

(2-sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-sided/ 

Ακριβής σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-Square 

/ Κριτήριο χ
2
του 

Pearson 

,400(b) 1 ,527   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

,144 1 ,704   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική 

πιθανότητα 

,400 1 ,527   

Fisher's Exact Test / 

Κριτήριο Ακρίβειας 

του Fisher 

   ,617 ,352 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

,393 1 ,531     

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63       

a  Computed only for a 2x2 table / Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,25 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 15,25 
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Πίνακας 6 – Ραβδόγραμμα 3  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Αυτοαποτελεσματικότητας και Γλώσσας – 

ποσοστιαίες κατανομές 

   

ΓΛΩΣΣΑ 

Total 

/σύνολο 

μονόγλωσσο 

με δυσλεξία 

δίγλωσσο 

με δυσλεξία 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Αυτοαποτε 

λεσματικότητας 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 15 17 32 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

46,9% 53,1% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
46,9% 54,8% 50,8% 

% of Total / επί 

συνόλω 
23,8% 27,0% 50,8% 

Adjusted Residual / 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-,6 ,6  

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 17 14 31 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

54,8% 45,2% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
53,1% 45,2% 49,2% 

% of Total / επί 

συνόλω 
27,0% 22,2% 49,2% 

Adjusted Residual / 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

,6 -,6  

Total /σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας

0

5

10

15

20

Co
un

t

ΓΛΩΣΣΑ

μονόγλωσσο με 
δυσλεξία

δίγλωσσο με 
δυσλεξία

Bar Chart

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within / ως προς 

ΓΛΩΣΣΑ 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total / επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Πίνακας 7 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων Μοναξιάς  – 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας 

 

Value / 

τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. 

(2-sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-sided/ 

Ακριβής σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-

Square / Κριτήριο 

χ
2
του Pearson 

15,182(b) 1 ,000   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

13,278 1 ,000   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική 

πιθανότητα 

15,844 1 ,000   

Fisher's Exact 

Test / Κριτήριο 

Ακρίβειας του 

Fisher 

   ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

14,941 1 ,000     

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63       

a  Computed only for a 2x2 table / Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,29 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14, 29. 
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Πίνακας 8 – Ραβδόγραμμα 4  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Μοναξιάς και Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας – 

ποσοστιαίες κατανομές 

   

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

Total / 

σύνολο Χαμηλό Υψηλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Μοναξιάς 

 

 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 25 8 33 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

75,8% 24,2% 100,0% 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

75,8% 26,7% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
39,7% 12,7% 52,4% 

Adjusted 

Residual / 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

3,9 -3,9  

 

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 8 22 30 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

26,7% 73,3% 100,0% 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

24,2% 73,3% 47,6% 

% of Total / επί 

συνόλω 
12,7% 34,9% 47,6% 

Adjusted 

Residual/ 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-3,9 3,9  

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Μοναξιάς

0
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25

C
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nt

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας

Χαμηλό

Υψηλό

Bar Chart

 

Count / τιμή  33 30 63 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Μοναξιάς 

52,4% 47,6% 100,0% 

% within / ως 

προς Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total / επί 

συνόλω 
52,4% 47,6% 100,0% 
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Πίνακας 9 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων Μοναξιάς  – 

Αυτοαποτελεσματικότητας 

 

Value / 

τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. (2-

sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / 

Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-

sided/ Ακριβής 

σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-

Square / Κριτήριο 

χ
2
του Pearson 

8,453(b) 1 ,004   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

7,050 1 ,008   

Likelihood Ratio / 

Αναλογική 

πιθανότητα 

8,659 1 ,003   

Fisher's Exact 

Test / Κριτήριο 

Ακρίβειας του 

Fisher 

   ,005 ,004 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

8,319 1 ,004   

N of Valid Cases / 

Αριθμός έγκυρων 

περιπτ. 

63     

a  Computed only for a 2x2 table/ Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,76 / Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14,76. 
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Πίνακας 10 – Ραβδόγραμμα 5  

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Μοναξιάς και Αυτοαποτελεσματικότητας – 

ποσοστιαίες κατανομές 

   

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσμα- 

τικότητας 

Total / 

σύνολο Χαμηλό Υψηλό 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Μοναξιάς 

 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 11 22 33 

% within / ως προς  

Επίπεδο Μοναξιάς 
33,3% 66,7% 100,0% 

% within / ως προς  

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματι

κότητας 

34,4% 71,0% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
17,5% 34,9% 52,4% 

Adjusted Residual 

/ διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-2,9 2,9  

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 21 9 30 

% within / ως προς 

Επίπεδο Μοναξιάς 
70,0% 30,0% 100,0% 

% within / ως προς  

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματι

κότητας 

65,6% 29,0% 47,6% 

% of Total / επί 

συνόλω 
33,3% 14,3% 47,6% 

Adjusted Residual/ 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

2,9 -2,9  

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Μοναξιάς

0
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t

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικ

ότητας

Χαμηλό

Υψηλό

Bar Chart

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως προς 

Επίπεδο Μοναξιάς 
50,8% 49,2% 100,0% 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματι

κότητας 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total / επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 
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Πίνακας 11 

Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών επιπέδων 

Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας  – Αυτοαποτελεσματικότητας 

 Value / τιμή 

df / 

βαθμοί 

ελευθ. 

Asymp. Sig. (2-

sided) / 

Ασυμπτωτ. 

Σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (2-

sided) / 

Ακριβής 

σημαντικ. 

(2πλευρη) 

Exact Sig. (1-

sided/ Ακριβής 

σημαντικ. 

(1πλευρη) 

Pearson Chi-

Square / 

Κριτήριο χ
2 
του 

Pearson 

11,642(b) 1 ,001   

Continuity 

Correction(a) / 

Διόρθωση 

συνέπειας 

9,984 1 ,002   

Likelihood Ratio 

/ Αναλογική 

πιθανότητα 

12,041 1 ,001   

Fisher's Exact 

Test / Κριτήριο 

Ακρίβειας του 

Fisher 

   ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association / 

Γραμμική επί 

γραμμική Σχέση 

11,457 1 ,001   

N of Valid Cases 

/ Αριθμός 

έγκυρων 

περιπτ. 

63     

a  Computed only for a 2x2 table/ Υπολογισμός μόνο για πίνακα 2x2 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,76/ Δεν 

απαντώνται κελιά με τιμή μικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 14,76. 
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Πίνακας 12 – Ραβδόγραμμα 6 

Πίνακας συνάφειας επιπέδου Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας  και 

Αυτοαποτελεσματικότητας – ποσοστιαίες κατανομές 

   

Επίπεδο 

Αυτοαποτελε- 

σματικότητας 

Total / 

σύνολο Χαμηλό Υψηλό 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

 

 

 

Χαμηλό 

Count / τιμή 10 23 33 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

30,3% 69,7% 100,0% 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

31,3% 74,2% 52,4% 

% of Total / επί 

συνόλω 
15,9% 36,5% 52,4% 

Adjusted Residual / 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

-3,4 3,4  

 

 

 

 

 

Υψηλό 

Count / τιμή 22 8 30 

% within/ ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

73,3% 26,7% 100,0% 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

68,8% 25,8% 47,6% 

% of Total / επί 

συνόλω 
34,9% 12,7% 47,6% 

Adjusted Residual/ 

διορθωμένο 

υπόλοιπο 

3,4 -3,4  

 

Total / σύνολο 

Χαμηλό Υψηλό

Επίπεδο Ψυχοκοινωνικής Δυσαρέσκειας

0
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t

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικ

ότητας

Χαμηλό

Υψηλό

Bar Chart

 

Count / τιμή 32 31 63 

% within / ως προς 

Επίπεδο 

Ψυχοκοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within/ ως προς 

Επίπεδο 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητας 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total / επί 

συνόλω 
50,8% 49,2% 100,0% 

 

 


