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Ε ι σ α γ ω γ ή 

        Η αποκλίνουσα συµπεριφορά είναι µια 

πολυδιάστατη έννοια που εµφανίζεται µε 

δύο µορφές: α) την εξωτερικευµένη που 

χαρακτηρίζεται από προβλήµατα 

συµπεριφοράς, όπως η επιθετικότητα, η 

εναντιωτική συµπεριφορά, η παραβατική 

συµπεριφορά, ο βανδαλισµός και άλλες 

συµπεριφορές που µπορεί να οδηγήσουν 

σε παράνοµες ενέργειες, και β) την 

εσωτερικευµένη που αναφέρεται στις 

συναισθηµατικές δυσκολίες, όπως η 

ανησυχία, το άγχος, η απόσυρση, οι ψυχο-

σωµατικές διαταραχές και η κατάθλιψη 

(Achenbach, 1991, Πούλου, 2000 σ. 6-7).  

        Η αποκλίνουσα συµπεριφορά όχι µόνο 

ασκεί αρνητική επίδραση στην 

ψυχοκοινωνική προσαρµογή και την 

ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού, αλλά 

µπορεί να διαταράξει το σχολικό 

περιβάλλον και να αποδιοργανώσει τη ροή 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(McNamara, 1986, Witmore & Bax, 

1984).   

        Η σχολική επίδοση ορίζεται ως η 

πρόοδος του µαθητή και αφορά το επίπεδο 

εκµάθησης, κατανόησης και εµπέδωσης 

της διδακτέας ύλης του σχολικού 

προγράµµατος (Συγκολλίτου, 1997).  

        Η σχολική επίδοση επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες, όπως ψυχολογικούς, 

οικογενειακούς, σχολικούς και 

κοινωνικούς. Έχει διαπιστωθεί ότι οι 

ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

τη σχολική επίδοση είναι  τα εσωτερικά 

κίνητρα, η αυτοεκτίµηση, και η 

αυτοαποτελεσµατικότητα, (Deci & Ryan,  

 

   1985, Gottfried, 1985, Ryan & Powelson, 

1991).  

        Οι οικογενειακοί παράγοντες 

αποτελούνται από τις πεποιθήσεις των 

γονέων για την εκπαίδευση, τις προσδοκίες 

τους για την σχολική πρόοδο, το µορφωτικό 

επίπεδο, την οικογενειακή δοµή, τις 

πρακτικές πειθαρχίας και το βιοτικό επίπεδο 

(Ζαφειριάδης, Σουσαµίδου, Ζαφειριάδη, 

2001, Luster, & McAdoo, 1996, House, 

1999). Μερικοί από τους πιο σηµαντικούς 

σχολικούς παράγοντες είναι το γενικό 

σχολικό κλίµα, τα καινοτόµα και 

διευρυµένα προγράµµατα σπουδών, οι 

συστηµατικές αξιολογήσεις, οι παρεµβάσεις 

για τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων 

και δεξιοτήτων, οι σχολικές κοινωνικές 

υπηρεσίες, η παιδαγωγική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, καθώς και οι πεποιθήσεις 

και οι στάσεις τους ως προς τη 

διαπαιδαγώγηση των µαθητών. Τέλος, οι 

κοινωνικοί παράγοντες αφορούν την 

κοινωνικοοικονοµική θέση, το πολιτισµικό 

επίπεδο και τη αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου (Purkey & Smith, 1983).   

        Αρκετές έρευνες έχουν γίνει, για τη 

µελέτη της σχέσης µεταξύ αποκλίνουσας 

συµπεριφοράς και σχολικής επίδοσης, οι ο- 
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   ποίες κύρια είχαν στραµµένο το 

ενδιαφέρον τους σε συγκεκριµένες πτυχές  

   της σχολικής επίδοσης (Mayes, Calhoun 

& Crowell, 2000, Frick, Kampauhaus, 

Lahey, Loeber, Christ, Hart & 

Tannenbaum, 1991, Jorm, Share, 

Matthews & Maclean, 1986). Από τα 

αποτελέσµατα των ερευνών αυτών 

διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα από τα 

παιδιά που συµµετείχαν, παρουσίαζαν 

µαθησιακές δυσκολίες σε ένα ή 

περισσότερα µαθήµατα, που κατέληγαν 

συνήθως στην σχολική αποτυχία 

(Stevenson & Richman, 1996, Rutter, 

1988). Ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που επηρεάζει τη σχολική 

επίδοση είναι η ελλειµµατική προσοχή µε 

υπερκινητικότητα. Η διαταραχή αυτή 

παρουσιάζει υψηλή αρνητική συσχέτιση 

µε τη σχολική επίδοση (Faraone, 

Biedeman, Lehman, Spencer, Norman & 

Seidman, 1993, Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2000, σ. 102-105). Από τα παιδιά µε 

ελλειµµατική προσοχή και 

υπερκινητικότητα διαπιστώθηκε πως το 

56% τουλάχιστον εξ αυτών χρειάζεται 

βοήθεια από εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής, το 30% παραµένει στην ίδια τάξη, 

ενώ το 30% παρακολουθεί ειδικά σχολεία. 

Επιπλέον, το 10%-35% εγκαταλείπει το 

σχολείο (Barkley, Fischer, Edelbrock & 

Smallish, 1990, Kakouros, 1998).        

Παρόµοια συµπεράσµατα διαπιστώθηκαν 

στις µελέτες µε παιδιά που παρουσίασαν 

προβλήµατα συµπεριφοράς και 

παραπτωµατικότητας. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται στη συνύπαρξη της 

ελλειµµατικής προσοχής µε 

υπερκινητικότητα και των προβληµάτων 

συµπεριφοράς (Frick el al, 1991). Από 

παρόµοιες µελέτες έχει προκύψει ότι τα 

προβλήµατα συµπεριφοράς όπως η 

επιθετικότητα, η βία και άλλες µορφές 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς 

επιδεικνύουν αρνητική σχέση µε την 

σχολική επίδοση (Williams & McGee, 

1994).  

        Επίσης έχει διαπιστωθεί πως τα παιδιά 

µε µαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνουν 

συναισθηµατικά προβλήµατα, όπως 

άγχος-ανησυχία, κατάθλιψη, απόσυρση και 

χαµηλή αυτοεκτίµηση (Stevens & Pihl, 

1987, Bryan, 1974, Cullivan, Epstein & 

Loyd, 1981). Εντούτοις, άλλοι ερευνητές 

δεν έχουν βρει καµµία συσχέτιση µεταξύ 

των συµπτωµάτων εσωτερικευµένης 

µορφής αποκλίνουσας συµπεριφοράς και 

χαµηλής σχολικής επίδοσης (Reinherz, 

Ciaconia, Pakiz, Silverman, Frost & 

Lefkovitz, 1993).  Το µεγαλύτερο 

µέρος της έρευνας εξετάζει ειδικούς τοµείς 

της σχολικής επίδοσης, κυρίως των 

βασικών µαθηµάτων, δηλαδή της γλώσσας 

και των µαθηµατικών. Οι ειδικοί τοµείς που 

διερευνώνται αφορούν την ανάγνωση, την 

ορθογραφία, την κατανόηση και την 

αριθµητική. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η 

εξέταση της σχολικής επίδοσης συνολικά 

για όλα τα µαθήµατα τόσο τα πρωτεύοντα 

όσο και τα δευτερεύοντα. 

Συµπεριλαµβανοµένου και του µαθήµατος 

της φυσικής αγωγής που λόγω του τρόπου 

διεξαγωγής, της οργάνωσης και των 

διδακτικών περιεχοµένων παρουσιάζει 

αρκετές ιδιαιτερότητες. Οι µαθητές µέσω 

του αθλητισµού, των παιχνιδιών, του χορού 

και των άλλων φυσικών δραστηριοτήτων, 

έρχονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, 

συνεργασία, κοινωνικοποίηση, 

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την 

προσωπικότητά τους. Επίσης, στα πλαίσια 

του µαθήµατος της φυσικής αγωγής τα 

προβλήµατα συµπεριφοράς και 

συναισθηµάτων είναι πιο εµφανή και 

έντονα (Siedentop, 1992, σ. 96-98, 

Papaioannou, 1998). Η έρευνα αυτή που 

σχετίζεται µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς 

και συναισθηµάτων µαθητών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να φανεί 

εξαιρετικά σηµαντική για την καλύτερη 

σχολική τους προσαρµογή. Μέσω της 

έγκαιρης και γρήγορης αντιµετώπισής τους 

µπορεί να βελτιωθεί η σχολική επίδοση, 

καθώς και η εκπαιδευτική και 

επαγγελµατική τους εξέλιξη (Huessy, 

Metoyer & Townsend, 1974). Επιπλέον, η 

µελέτη αυτή µπορεί να βοηθήσει στην 

πρόληψη της αποκλίνουσας συµπεριφοράς 

από αντικοινωνικές ενέργειες που πολλές 

φορές συνοδεύονται µε επιθετικότητα, 



εγκληµατικότητα, προσβολή των νόµων, 

χρήση απαγορευµένων ουσιών και άλλων 

παράνοµων πράξεων.  

        Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να 

µελετήσει τη σχέση και επίδραση 

ορισµένων χαρακτηριστικών 

συµπεριφορών και συναισθηµάτων στην 

σχολική επίδοση. Ακριβέστερα η έρευνα 

αυτή εστιάζεται α) στη σχέση της 

αποκλίνουσας συµπεριφοράς και της 

σχολικής επίδοσης στα διάφορα µαθήµατα 

και β) στην εκτίµηση του βαθµού 

πρόβλεψης της σχολικής επίδοσης από 

τους παράγοντες της αποκλίνουσας 

συµπεριφοράς. Βάσει των επιµέρους 

σκοπών θα εξεταστούν οι ακόλουθες δύο 

υποθέσεις: α) υπάρχει αρνητική σχέση 

µεταξύ των παραγόντων της 

αποκλίνουσας συµπεριφοράς και της 

σχολικής επίδοσης και β) οι παράγοντες 

της αποκλίνουσας συµπεριφοράς µπορούν 

να προβλέψουν την σχολική επίδοση.  

 

Μεθοδολογία  

∆είγµα 

     Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 

319 µαθητές της πέµπτης και έκτης 

τάξης σχολείων πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (172 αγόρια και 147 

κορίτσια,  Μ.Ο.=10,9,  Τ.Α.=0,68). Οι 

µαθητές του δείγµατος 

παρακολουθούσαν το τυπικό σχολείο, 

συµµετείχαν στα µαθήµατα φυσικής 

αγωγής και προσκόµισαν πιστοποιητικό 

υγείας.  

Όργανα 

   Για την εκτίµηση της αποκλίνουσας 

συµπεριφοράς στο σχολείο 

χρησιµοποιήθηκε, το ερωτηµατολόγιο του 

Conners για τον δάσκαλο (Conners, 1985). 

Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει 

χρησιµοποιηθεί ευρέως σε διάφορες 

εκπαιδευτικές µελέτες και θεωρείται 

πολύτιµο εργαλείο για την εκτίµηση της 

αποκλίνουσας συµπεριφοράς (Buitelaar, 

Swinkels, De vries, Gaag & Hooff, 1994, 

Luk, Leung & Lee, 1988). Το 

ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 39 

µεταβλητές που καταγράφουν τη 

συµπεριφορά των µαθητών στην τάξη και 

στη σχολική ζωή. Αυτές οι µεταβλητές-

ερωτήµατα ταξινοµούνται σε τέσσερις 

παράγοντες: υπερκινητικότητα (ο µαθητής 

κινείται συνεχώς), απροσεξία-παθητική 

συµπεριφορά (ο µαθητής είναι απρόσεκτος, 

εύκολα αποσπάται), παραπτωµατικότητα (ο 

µαθητής ενοχλεί άλλα παιδιά) και άγχος-

ανησυχία (ο µαθητής είναι υπερβολικά 

ανήσυχος). Οι δάσκαλοι κλήθηκαν να 

εκτιµήσουν το βαθµό της συµπεριφοράς των 

µαθητών σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα 

από 0 (καθόλου) έως 3 (πάρα πολύ). Το 

ερωτηµατολόγιο του Conners για το 

δάσκαλο έχει µεταφραστεί πρόσφατα και 

έχει προσαρµοστεί στα ελληνικά δεδοµένα 

(Κανίογλου & Τσορµπατζούδης, 2000). Από 

τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε 

πως το ερωτηµατολόγιο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της 

αποκλίνουσας συµπεριφοράς των µαθητών 

στη ελληνική εκπαίδευση.   

     Για τον υπολογισµό της σχολικής 

επίδοσης, οι δάσκαλοι και κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν τη σχολική επίδοση σε όλα τα 

µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, σε 

µια κλίµακα τριών σηµείων τύπου Likert, 

από 1
 
για τη χαµηλή σχολική επίδοση έως 3 

για την υψηλή. Η κλίµακα Likert τριών 

σηµείων προτιµήθηκε από την αρχική των 

πέντε σηµείων επειδή κατά τη στάθµιση της 

κλίµακας ελάχιστες τιµές σηµειώθηκαν στα 

δύο τελευταία σηµεία (Συγκολλίτου, 1997).  

 

∆ιαδικασία 

     Στην αρχή της έρευνας ζητήθηκε από 

τους γονείς η συναίνεσή τους για τη 

συµµετοχή των παιδιών στη µελέτη. Οι 

δάσκαλοι συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο  

του Conners για την εκτίµηση της 

συµπεριφοράς των µαθητών τους. Η 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

διάρκεσε περίπου 15 λεπτά για κάθε 

µαθητή. Συγχρόνως τους δόθηκε η κλίµακα 

για την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης. 

Ολόκληρη η διαδικασία διάρκεσε περίπου 

τέσσερις µήνες.   

 

 



Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α 

  

     Προκειµένου να αξιολογηθεί η σχέση 

µεταξύ της αποκλίνουσας συµπεριφοράς 

και της σχολικής επίδοσης, εφαρµόστηκε 

η ανάλυση συσχέτισης. Από τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης 

προέκυψε πως υπάρχει αρνητική σχέση 

µεταξύ αποκλίνουσας συµπεριφοράς και 

σχολικής επίδοσης, σε όλα τα µαθήµατα 

του προγράµµατος σπουδών. Η ισχύς των 

σχέσεων µεταξύ των παραγόντων 

 

 

 

  

αποκλίνουσας συµπεριφοράς και σχολικής 

επίδοσης στα µαθήµατα κυµάνθηκε σε 

χαµηλά και µεσαία επίπεδα. Οι υψηλότερες 

συσχετίσεις παρουσιάστηκαν στη σχέση 

µεταξύ της απροσεξίας-παθητικής 

συµπεριφοράς και της σχολικής επίδοσης, 

ενώ οι χαµηλότερες µεταξύ του άγχους-

ανησυχίας και της σχολικής επίδοσης 

(πίνακας 1).  

 

 

 

Πίνακας 1. Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ 

παραγόντων αποκλίνουσας συµπεριφοράς και 
σχολικής επίδοσης στα διάφορα µαθήµατα. 

 

 Α Β Γ 
 

∆ 
 

Γλώσσα -0,37** -0,53** -0,32** -0,15** 

 

Μαθηµατικά -0,31** -0,55** -0,25** -0,19** 

Φυσική -0,40** -0,53** -0,29** -0,16** 

Ιστορία -0,41** -0,52** -0,31** -0,16** 

Γεωγραφία -0,41** -0,51** -0,26** -0,18** 

Αγωγή 

πολίτη 

-0,40** -0,52** -0,26** -0,16** 

Θρησκευτικ

ά 

-0,40** -0,52** -0,23** -0,17** 

Αγγλικά -0,42** -0,57** -0,34** -0,20** 

Τεχνικά -0,36** -0,52** -0,25** -0.19** 

Φυσική 

αγωγή 

-0,19** -0,44** -0,20** -0,30** 

Α: Υπερκινητικότητα -  Β: Απροσεξία/Παθητική συµπεριφορά - Γ: Παραπτωµατικότητα-  ∆: Άγχος-

ανησυχία 

 

     Από την ανάλυση παλινδρόµησης 

διαπιστώθηκε πως η πολλαπλή συσχέτιση 

(R) µεταξύ των παραγόντων της 

αποκλίνουσας συµπεριφοράς και της 

σχολικής επίδοσης στα διάφορα µαθήµατα 

κυµάνθηκε σε µεσαία επίπεδα (0.30-0.59), 

ενώ ο συντελεστής προσδιορισµού 

παλινδρόµησης (R
2
), κυµάνθηκε σε 

χαµηλά επίπεδα (R
 2 

= 25%-35%). Η 

φυσική αγωγή ήταν η µόνη εξαίρεση όπου 

ο συντελεστής προσδιορισµού
 
 κυµάνθηκε 

σε πολύ χαµηλά επίπεδα (9%) Πίνακας 2.  

Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο παράγοντας  

της απροσεξίας-παθητικής συµπεριφοράς 

συνέβαλε σηµαντικά στην πρόβλεψη της 

σχολικής επίδοσης σε όλα τα µαθήµατα 

του αναλυτικού προγράµµατος. Η 

επίδραση της πρόβλεψης της σχολικής 

επίδοσης από την απροσεξία-παθητικής 

συµπεριφοράς κυµάνθηκε σε µεσαία 

επίπεδα (beta=0,27-0,60). Τα πρόσηµα της 

πρόβλεψης beta είναι αρνητικά σε όλες τις 

περιπτώσεις, γεγονός που δηλώνει πως 

υπάρχει αρνητική επιρροή µεταξύ της 

απροσεξίας-παθητικής συµπεριφοράς και 

της σχολικής επίδοσης.   

 

 



Πίνακας 2. Πρόβλεψη της σχολικής επίδοσης από ψυχολογικούς παράγοντες. 

    Υπερκινη

τικότητα 

Απροσεξία- 

Παθητική 

συµπεριφορά 

Παραπτω

µατικότη
τα 

Άγχος-

ανησυχία 

 

Γλώσσα T 

beta 

0.85 

-0.07 

-9.08 

-0.60** 

0.03 

0.00 

3.23 

0.19 

R=0,55 

R2=0,30 

F=31,40** 

Μαθηµατικά T 

beta 

0.87 

0.08 

-8.10 

-0.54** 

-2.07 

-0.18* 

2.29 

0.13* 

R=0,54 

R2 =0,29 

F=29,35 ** 

Φυσική T 

beta 

-1.17 

-0.09 

-8.70 

-0.55** 

-1.70 

-0.14 

3.82 

0.21** 

R=0,60 

R2=0,36 

F=40,96** 

Ιστορία T 

beta 

-2.44 

-0.20* 

-8.13 

-0.53** 

0.43 

-0.03 

3.83 

0.22 

R=0,55 

R2=0,30 

F=30,83** 

Γεωγραφία T 

beta 

-0.96 

-0.08 

-8.87 

-0.57** 

-1.03 

-0.08 

4.65 

0.27** 

R=0,57 

R2=0,32 

F=34,79**  

Αγωγή του 

πολίτη 

T 

beta 

-2.46 

-0.20* 

-9.72 

-0.61** 

0.70 

0.05 

4.40 

0.25** 

R=0,59 

R2=0,35  
F=39,70** 

Θρησκευτικά T 

beta 

-1.69 

-0.14 

-8.04 

-0.54** 

0.79 

0.07 

2.19 

-0.13 

R=0,52 

R2=0,27 

F=26,77 ** 

Αγγλικά T 

beta 

-1.95 

-0.16 

-8.52 

0.56** 

0.80 

0.07 

3.46 

0.20* 

R=0,53 

R2=0,29 

F=29.00**  

Τεχνικά T 

beta 

-2.23 

-0.18** 

-9.35 

-0.59** 

0.80 

0.01 

3.46 

0.19* 

R=0,60 

R2=0,36 

F=40,43**  
Φυσική 

αγωγή 

T 

beta 

0.71 

-0.06 

-3.69 

0.27** 

-0.20 

-0.02 

-1.10 

-0.07 

R= 0,30 

R2= 0,09 

F=7,49**  

 **=p<0,01, *=p<0,05

 

      Όσο αφορά την επίδραση της 

υπερκινητικότητας και 

παραπτωµατικότητας στη σχολική 

επίδοση των διαφόρων µαθηµάτων 

διαπιστώθηκε, πως αυτοί επηρέασαν 

ορισµένα µόνο µαθήµατα. Από τα 

πρόσηµα των τιµών φαίνεται πως οι 

παραπάνω παράγοντες επηρέασαν 

αρνητικά τη σχολική επίδοση. 

  

Τέλος, το άγχος-ανησυχία, διαπιστώθηκε 

πως είχε στατιστικά σηµαντική επίδραση 

στην πρόβλεψη της σχολικής επίδοσης σε 

επτά µαθήµατα του προγράµµατος 

σπουδών, ενώ η συµβολή της σύµφωνα µε 

τα πρόσηµα των τιµών beta ήταν θετική 

σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους 

παράγοντες. 

 

Συζήτηση 

 

     Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

συσχέτισης, η οποία χρησιµοποιήθηκε για 

να εξετάσει την πρώτη υπόθεση, 

προέκυψε πως υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική σχέση µεταξύ των παραγόντων 



της αποκλίνουσας συµπεριφοράς και της 

σχολικής επίδοσης.  

     Η υπερκινητικότητα παρουσίασε 

αρνητική συσχέτιση µε την σχολική 

επίδοση, σε όλα τα µαθήµατα του 

προγράµµατος σπουδών. Η 

υπερκινητικότητα είναι µια διαταραχή, η 

οποία συνοδεύεται από παρορµητικότητα, 

απροσεξία και ανησυχία. Αυτοί οι 

παράγοντες ασκούν αρνητική επίδραση 

στην οργάνωση, µεθοδικότητα και 

επιµέλεια της µαθησιακής διαδικασίας. Η 

επίδραση αυτή είναι αρκετά έκδηλη όχι 

µόνο µέσα στο πλαίσιο της σχολικής 

τάξης, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

µελέτης στο σπίτι. Η συµπεριφορά αυτή 

έχει ως αποτέλεσµα: α) την µη 

πραγµατοποίηση των σχολικών 

καθηκόντων, β) τη χαµηλή σχολική 

επίδοση και γ) τη σχολική αποτυχία. Ένα 

άλλο αίτιο που έχει δυσµενείς επιπτώσεις 

στην σχολική επίδοση των υπερκινητικών 

παιδιών είναι η αδυναµία τους να 

επεξεργαστούν τα ερεθίσµατα και τις 

πληροφορίες που δέχονται, ειδικά όταν 

αυτές είναι σκόπιµες και διαρκούν πολύ. 

Παρουσιάζουν επίσης ανεπάρκειες στις 

λειτουργίες που σχετίζονται µε τον 

αυτοέλεγχο, την αυτό-καθοδήγηση και την 

αναστολή των παρορµήσεων. Όλες αυτές 

οι παραπάνω δυσλειτουργίες αποτρέπουν 

τον προγραµµατισµό, την οργάνωση, την 

καθοδήγηση και τον έλεγχο µιας δράσης 

και µιας συµπεριφοράς, προκειµένου να 

επιτευχθεί ένας στόχος. Τα ευρήµατα αυτά 

συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 

πρόσφατων µελετών, όπου διαπιστώθηκε 

ότι τα υπερκινητικά παιδιά είχαν 

φτωχότερη σχολική επίδοση από τους 

υπόλοιπους µαθητές, η οποία σε ορισµένες 

περιπτώσεις οδηγούσε στην εγκατάλειψη 

του σχολείου. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι 

8%-39% των υπερκινητικών παιδιών έχει 

προβλήµατα στην ανάγνωση, 12%-27% 

στα µαθηµατικά και 12%-27% στην 

ορθογραφία (Frick et al 1991). Επιπλέον, 

υπολογίζεται ότι το 56% των 

υπερκινητικών παιδιών χρειάζεται ειδική 

βοήθεια, το 30% επαναλαµβάνει τη 

σχολική χρονιά, και το 30% παραπέµπεται 

σε ειδική τάξη (Barkley et al 1990, 

Kakouros, 1998).   

     Η απροσεξία/παθητική συµπεριφορά 

παρουσίασε την υψηλότερη αρνητική 

συσχέτιση µε τη σχολική επίδοση. Αυτό 

µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι για 

την εµπέδωση της διδακτέας ύλης κρίνεται 

απαραίτητη η οµαλή λειτουργία της 

προσοχής που είναι ο βασικός γνωστικός 

µηχανισµός πρόσληψης των πληροφοριών 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000, σ. 41-42). 

Η απόκτηση της νέας γνώσης είναι 

πρώτιστα βασισµένη στη δυνατότητα της 

συγκέντρωσης της προσοχής, όχι µόνο κατά 

τη διάρκεια της εκµάθησης αυτής της 

γνώσης, αλλά και κατά τη στιγµή της 

ανάκλησης και αναπαραγωγής. Η εστίαση 

της προσοχής είναι από τους βασικότερους 

παράγοντες της διαδικασίας της µάθησης. 

Λόγω του χαµηλού επιπέδου δυνατότητας 

εστίασης, του µικρού χρονικού διαστήµατος 

και της εύκολης διάσπασης της προσοχής 

από εξωτερικά ερεθίσµατα, τα παιδιά µε 

ελλειµµατική προσοχή παρουσιάζουν 

αδυναµία στο να παρακολουθήσουν τις 

διδασκαλίες και παραδόσεις των 

µαθηµάτων. Παρόµοιες δυσκολίες 

αντιµετωπίζουν κατά τη µελέτη των 

µαθηµάτων στο σπίτι. Τα συµπεράσµατα 

αυτής της µελέτης είναι παρόµοια µε εκείνα 

των άλλων µελετών που υποστηρίζουν ότι η 

ανικανότητα της εστίασης της προσοχής 

συσχετίζεται µε τη χαµηλή σχολική 

επίδοση. Επιπλέον υπάρχει ένα σηµαντικό 

ποσοστό (30%) της συνύπαρξης µεταξύ της 

διάσπασης της προσοχής και των 

µαθησιακών δυσκολιών (Kakouros, 1998).   

     Η παθητική συµπεριφορά-συστολή, που 

είναι ένα συνοδευτικό χαρακτηριστικό της 

ελλειµµατικής προσοχής, διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στη χαµηλή σχολική 

επίδοση, επειδή παρεµποδίζει τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας µε τους υπόλοιπους 

συµµαθητές. Παιδιά µε παθητική 

συµπεριφορά-συστολή παρουσιάζουν 

χαµηλή κοινωνικότητα, ανεπαρκείς 

κοινωνικές δεξιότητες και µειωµένη 

διεκδικητική συµπεριφορά, στοιχεία τα 

οποία δεν επιτρέπουν την ενεργό συµµετοχή 



στη µαθησιακή διαδικασία. Αυτή η 

παθητική στάση απέναντι στα σχολικά 

ζητήµατα, έχει ως αποτέλεσµα τη 

µειωµένη απόδοση στην εκµάθηση.   

     Όσο αφορά τη σχέση της 

παραπτωµατικής συµπεριφοράς και της 

σχολικής επίδοσης παρουσιάστηκαν 

παρόµοιες τιµές στους συντελεστές 

συσχέτισης µε αυτές της 

υπερκινητικότητας.  Αυτό µπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι υπάρχει 

υψηλή συνύπαρξη µεταξύ των δύο αυτών 

διαταραχών. Έχει βρεθεί ότι 35% - 60% 

των παιδιών που παρουσιάζουν 

υπερκινητικότητα, ικανοποιούν τα 

κριτήρια της αντιδραστικής/ 

παραπτωµατικής διαταραχής στην ηλικία 

των επτά χρονών, ενώ το 30%-50% των 

υπερκινητικών παιδιών πληρεί τα κριτήρια 

των προβληµάτων συµπεριφοράς κατά την 

ενηλικίωση (Barkley et al 1990, 

Biederman et al, 1992, Ferguson et al 

1992). Τα παιδιά µε παραπτωµατική 

συµπεριφορά παρεκκλίνουν από τους  

σχολικούς και κοινωνικούς κανόνες και 

αρχές. Επιδεικνύουν επίσης, παραβατική 

συµπεριφορά, δυσκολίες στη σύναψη 

κοινωνικών σχέσεων, µειωµένες 

κοινωνικές αναστολές, µειωµένη αίσθηση 

της συµπόνιας, συναισθηµατική 

ανωριµότητα, συναισθηµατική αστάθεια, 

επιθετικότητα, ευερεθιστικότητα, 

ανυπακοή και πολύ συχνά εκρήξεις θυµού. 

Έχει διαπιστωθεί ότι ένα µικρό ποσοστό 

των παιδιών αυτών εκδηλώνει 

αντικοινωνικές ενέργειες, λόγω της 

εξάρτησης από άλλους, της πειθήνιας 

στάσης και της µειωµένης κρίσης 

(Ιεροδιακόνου, 1991, σ. 118). Η έλλειψη 

προσαρµοστικότητας στο σχολικό 

περιβάλλον οδηγεί στη σύγκρουση µε το 

διδακτικό προσωπικό και στις κακές 

σχέσεις µε τους συµµαθητές. Αυτή η 

κατάσταση αποτελεί ένα αρνητικό 

µαθησιακό περιβάλλον για την σχολική 

πρόοδο αυτών των παιδιών. Όπως είναι 

ευρέως γνωστό, η οµαλή προσαρµογή, η 

κοινωνικότητα και συνεργασία 

δηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες για 

αποδοτική και δηµιουργική εργασία, η 

οποία οδηγεί στην καλύτερη µάθηση. Τα 

αποτελέσµατα αυτά συνάδουν µε τα 

συµπεράσµατα προγενέστερων ερευνών, 

όπου διαπιστώθηκε η σχέση µεταξύ της 

νεανικής παραπτωµατικότητας και των 

µαθησιακών δυσκολιών (Frick et al, 1991, 

Mc Kay & Brumback, 1980). Οι παραπάνω 

ερευνητές επεσήµαναν πως αν τα παιδιά 

αυτά δεν υποστηριχθούν µε κατάλληλες 

ψυχοπαιδαγωγικές παρεµβάσεις και 

προγράµµατα ενδέχεται να επιδείξουν 

παραβατική συµπεριφορά και δράση.  

     Το άγχος-ανησυχία παρουσίασε 

αρνητική συσχέτιση µε την σχολική 

επίδοση, σε όλα τα µαθήµατα του 

αναλυτικού προγράµµατος. Το άγχος-

ανησυχία είναι µια δυσµενής ψυχολογική 

κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

υπερβολική ανησυχία, αβεβαιότητα, 

ευερεθιστικότητα, ένταση, απελπισία και 

φόβο. Οι ρίζες της ανησυχίας µπορούν να 

έχουν την προέλευσή τους σε διάφορα 

αίτια, όπως ψυχολογικά (συναισθηµατικές 

συγκρούσεις, τραυµατικά γεγονότα, χρόνιες 

παθήσεις, κ.λπ.), κοινωνικά, ή οικογενειακά 

και βιολογικά (µειωµένη λειτουργία των 

νευροδιαβιβαστών, όπως της σεροτονίνης 

και του γ-αµινοβουτυρικού οξέος/Gaba). Η 

ψυχολογική αυτή κατάσταση µπορεί επίσης 

να έχει επιπτώσεις στις γνωστικές 

λειτουργίες, οι οποίες είναι αρµόδιες για τη 

µαθησιακή διαδικασία. Η έλλειψη προσοχής 

και συγκέντρωσης, καθώς και η προσωρινή 

µείωση της µνήµης µπορεί να εµφανιστούν 

σαν συνέπεια αυτών των γνωστικών 

δυσλειτουργιών. Τα στοιχεία αυτά µπορεί 

να δηµιουργήσουν εµπόδια  στην 

παρακολούθηση των µαθηµάτων στο 

σχολείο και τη µελέτη στο σπίτι. Η 

προσωπικότητα των παιδιών που 

παρουσιάζουν άγχος/ανησυχία 

χαρακτηρίζεται επίσης από εσωστρέφεια, 

έλλειψη εκφραστικότητας, έλλειψη 

αυθορµητισµού και ενθουσιασµού. 

Περιγράφονται ως ήρεµοι και εσωστρεφείς, 

οι οποίοι βιώνουν την ανησυχία και την 

αµηχανία σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. 

Κατέχονται επίσης από µια πρόωρη 

σοβαρότητα και τυπικότητα. Η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης, ο δισταγµός, η υπερβολική 



ευαισθησία, η εξάρτηση και 

προσκόλληση, το αίσθηµα της 

κατωτερότητας και η ανεπάρκεια είναι 

στοιχεία που µπορεί να παρατηρηθούν στα 

παιδιά αυτά (Ιεροδιακόνου, 1991, σ. 227-

229). Αυτές οι αδυναµίες που βιώνουν 

αυτά τα παιδιά, µπορεί να τα 

αδρανοποιήσουν κοινωνικά και να τα 

αποτρέψουν από την ενεργό συµµετοχή 

στη µαθησιακή διαδικασία, στην οµαδική 

εργασία και στις οµαδικές 

δραστηριότητες, όπως ο αθλητισµός και 

τα παιχνίδια. Προφανώς, η µη ενεργός 

συµµετοχή αυτών των παιδιών στη 

µαθησιακή διαδικασία έχει αρνητική 

επίπτωση στην σχολική επίδοσή τους.   

     Η ανάλυση παλινδρόµησης έδειξε ότι 

οι παράγοντες της αποκλίνουσας 

συµπεριφοράς συµβάλλουν ικανοποιητικά 

στην πρόβλεψη της σχολικής επίδοσης. Τα 

ποσοστά της πρόβλεψης των παραγόντων 

της αποκλίνουσας συµπεριφοράς στην 

απόδοση των µαθηµάτων, κυµάνθηκαν 

από 25% έως 35%. Το χαµηλότερο 

ποσοστό πρόβλεψης παρουσιάστηκε στη 

φυσική αγωγή (9%). Αυτό µπορεί να 

εξηγηθεί από τη φύση και το χαρακτήρα 

της φυσικής αγωγής. Παραδείγµατος 

χάριν, η κινητικότητα και η φυσική 

δραστηριότητα στη φυσική αγωγή 

θεωρούνται ως επιθυµητή και σκοπούµενη 

συµπεριφορά. Αντίθετα, στα υπόλοιπα 

µαθήµατα που πραγµατοποιούνται στην 

τάξη, οι µαθητές οφείλουν να κάθονται 

στις θέσεις τους και οποιαδήποτε άλλη 

κίνηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ανάρµοστη και ανεπιθύµητη, διότι 

παρεµποδίζει την οµαλή διεξαγωγή του 

µαθήµατος.   

     Η απροσεξία/παθητική συµπεριφορά 

είχε την υψηλότερη συµβολή στην 

πρόβλεψη της σχολικής επίδοσης. Από τα 

πρόσηµα των συντελεστών beta, 

αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν αρνητικές 

επιπτώσεις της απρόσεκτης–παθητικής 

συµπεριφοράς στην σχολική επίδοση. 

     Το άγχος-ανησυχία επίσης παρουσίασε 

υψηλό βαθµό πρόβλεψης στην σχολική 

επίδοση, ο οποίος είχε θετική κατεύθυνση.        

Το άγχος-ανησυχία είναι δυνατό να 

προκαλείται από παράγοντες που 

συσχετίζονται µε το περιστασιακό άγχος, 

όπως το άγχος για υψηλή βαθµολογία, το 

άγχος των εξετάσεων και το άγχος για 

διάκριση και επαίνους. Πολλοί γονείς και 

δάσκαλοι προβάλλουν ως πρότυπα µαθητών 

τους αριστούχους και τους µαθητές που 

δείχνουν µεγάλη συνέπεια και ευθύνη. Τα 

στοιχεία αυτά θεωρούνται ως αναγκαίες 

προϋποθέσεις για τη σχολική πρόοδο, και 

τη µετέπειτα επαγγελµατική αποκατάσταση. 

Οι υψηλές προσδοκίες προκαλούν στους 

µαθητές συναισθηµατικές εντάσεις και 

υψηλό επίπεδο άγχους.  

     Η υπερκινητικότητα και η 

παραπτωµατικότητα έδειξαν αρνητική 

πρόβλεψη στη σχολική επίδοση σε 

ορισµένα µαθήµατα στοιχείο το οποίο 

δηλώνει πως δεν έχουν ισχυρή συµβολή.  

     Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η 

αποκλίνουσα συµπεριφορά παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη σχολική επίδοση των 

µαθητών. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας επιβεβαιώνουν την εκδοχή η οποία 

υποστηρίζει τη σχέση ψυχοπαθολογικών 

και συναισθηµατικών διαταραχών µε τη 

σχολική επίδοση (Cullivan, Epstein & 

Loyd, 1981, Fundudis, Kolvin & Garside, 

1979, Μανιαδάκη, 2001, σ. 49-51). 

Επιπλέον για να καθοριστεί το θεωρητικό 

µοντέλο αίτιου–αιτιατού κρίνεται αναγκαία 

η περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων για 

να εξεταστούν και οι υπόλοιπες εκδοχές που 

επισήµαναν οι παραπάνω συγγραφείς. Στη 

δεύτερη εκδοχή υποστηρίζεται ότι οι 

µαθησιακές δυσκολίες προκαλούν 

προβλήµατα συµπεριφοράς στην 

αναπτυξιακή περίοδο. Στην τρίτη εκδοχή 

αναφέρεται η σηµασία τρίτου παράγοντα 

νευροφυσιολογικής µορφής, ο οποίος είναι 

υπαίτιος για την εµφάνιση τόσο των 

µαθησιακών δυσκολιών όσο και των 

προβληµάτων συµπεριφοράς. Ο  Ferguson 

και οι συν. (1992) µετά από µακροχρόνια 

έρευνα διαπίστωσαν ότι τα παιδιά µε 

προβλήµατα συµπεριφοράς εµφάνιζαν τις 

περισσότερες φορές µαθησιακές δυσκολίες. 

Από την άλλη µεριά επισήµαναν ότι η 

ελλειµµατική προσοχή και 

υπερκινητικότητα προϋπήρχαν πριν από την 



ένταξη των παιδιών στο σχολείο και ήταν 

παράγοντες εµφάνισης µαθησιακών 

δυσκολιών.  

     Από τα παραπάνω συµπεράσµατα 

µπορούν να εξαχθούν χρήσιµες 

πληροφορίες για τη βοήθεια και 

υποστήριξη των παιδιών µε αναπτυξιακές 

διαταραχές στο σχολείο. Παρακάτω 

παρατίθενται ορισµένες προτάσεις για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.  

α.  Να επιµορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε    

θέµατα που σχετίζονται µε αναπτυξιακά 

προβλήµατα και διαταραχές, καθώς και 

µε τρόπους αντιµετώπισης τους.  

β. Να καταρτιστούν σε ειδικά 

προσαρµοσµένα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, ώστε να παρέχουν στα 

παιδιά µε προβλήµατα αποκλίνουσας 

συµπεριφοράς και µαθησιακές 

δυσκολίες την ευκαιρία να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους και να βιώσουν 

αισθήµατα ικανοποίησης, προόδου και 

αναγνώρισης.  

γ. Να υπάρχει συνεργασία µεταξύ του 

διευθυντού, του διδακτικού προσωπικού 

και των ειδικοτήτων για την αντιµετώπιση 

των µαθησιακών, κινητικών, 

ψυχολογικών και κοινωνικών 

προβληµάτων. 

δ. Να υπάρχει συνεργασία µε τα κέντρα 

διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης 

µαθητών (Κ.∆.Α.Υ.), καθώς και µε τους 

γονείς και κηδεµόνες των παιδιών.  

ε. Να δηµιουργηθεί θετικό µαθησιακό κλίµα 

στην τάξη, το οποίο θα διέπεται από 

ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, 

εµπιστοσύνη, συνεργασία, οµαδικότητα 

και αποφυγή ανταγωνισµού.  
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