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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη λα αθηεξψζσ ηνχην ην κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα ζηελ Τπεξέλδνμε, Αεηπάξζελν θαη Δπινγεκέλε Θενηφθν πνπ κε αμίσζε κε 

ηε βνήζεηα θαη ηε Υάξε ηεο λα νινθιεξψζσ κε επηηπρία ηνλ αγψλα πνπ έδσζα κε 

φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Υσξίο ηε βνήζεηά ηεο δελ ζα ηα είρα 

θαηαθέξεη. Μαθάξη ηνχην ην δίπισκα λα αμηνπνηεζεί πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κε αλαπεξία δίλνληάο ηνπο κηα ρείξα βνεζείαο πνπ ηφζν 

πνιχ ηε ρξεηάδνληαη. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ ππνκνλή πνπ έδεημε ζε 

ηνχηε ηε δχζθνιε δηαδξνκή θαη λα δεηήζσ ζπγρψξεζε γηα ηνλ ρξφλν πνπ δελ 

κπφξεζα λα αθηεξψζσ ζε απηή. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηηο θαξδηάο κνπ ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηά κνπ θ. Μνξθίδε Διέλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα, αλνρή θαη 

ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδεημε θαη ηνλ ζπληνληζηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ θ. νχιε 

πχξν γηα ηελ πνιχηηκε εθπαηδεπηηθή ηνπ γλψζε θαη εκπεηξία πνπ καο 

κεηαιακπάδεπζε ηα δχν απηά ρξφληα ησλ ζπνπδψλ, ηνλ θ. Φχθαξε Ησάλλε γηα ηηο 

επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ. 
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Πεξίιεςε 

 
Μηα ζεκαληηθή ςπρνινγηθή έλλνηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε, είλαη ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλαγλψζηε. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ γηα λα 

αμηνινγήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, άγρνπο θαη αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηα ηέιε ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 83  

καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (βαζκνί 10 & 11) (ειηθίαο 15-17 εηψλ), απφ 

έλα ιχθεην ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο. Γχν εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο  απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζπγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιφγην 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα λένπο (SEQ-C, Muris, 2001) θαη ην εξσηεκαηνιφγην 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Melnick et. 

al., (2009), θαζψο θαη έλα εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο άγρνπο πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ Friedman & Bendas-Orit (1997). Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ θαιψλ θαη αδχλακσλ αλαγλσζηψλ φζνλ αθνξά ηελ αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηε γλσζηηθή παξεκπφδηζε, ηελ πξφνδν, ηε ζχγθξηζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, θαη ηελ θνηλσληθή αλαηξνθνδφηεζε. ε αληίζεζε 

κε ηηο πξνζδνθίεο καο, δελ ζεκεηψζεθαλ  ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

φζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ζηελ 

θνηλσληθή πξνζβνιή,  ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ ππεξέληαζε. πλνιηθά, 

ηα πνξίζκαηα παξέρνπλ θάπνηα ππνζηήξημε γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο, ε ειηθία, νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη ε αλζεθηηθφηεηα είλαη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ξίμνπλ θσο ζηηο πηπρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάγλσζε. 
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Abstract 

An important psychological concept related with the role of affect in  

reading, is the reader self-efficacy. The purpose of the present study was  

to evaluate the relationship between self-efficacy, anxiety, and reading  

ability of students at late stages of schooling. Participants were 83 upper  

secondary school students (grades 10 & 11) (ages 15-17) from a semi-urban  

area in Greece. Two measures of self-efficacy have been used, namely the  

validated version of the Reader Self-Perception Scale (RSPS, Melnick, et al.,2009), the 

Self-Efficacy Questionnaire for Children (SEQ-C, Muris, 2001) and the measure of anxiety 

developed by Friedman & Bendas-Orit (1997). The results indicate significant differences 

between high and low achievers as regards academic self-efficacy, cognitive obstruction, 

progress, observational comparisons and social feedback. Contrary to expectations,  

social and emotional self-efficacy, social derogation, physiological state  

and tenseness did not yield significant differences between the groups.  

Overall, the findings provide some support for the validity of the original  

construct. Socio-cultural factors, age, coping strategies and resilience are  

considered in order to shed light on aspects determining affect in reading. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΔ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΩΖ 

1.1 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

Ζ καζεζηαθή δπζθνιία νξίδεηαη απφ ην IDEA (2004) σο κηα δηαηαξαρή ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ή ζηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνθνξηθήο ή γξαπηήο ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή ηεο 

αηεινχο ηθαλφηεηαο αθξφαζεο, ζθέςεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, νξζνγξαθίαο ή 

επηηέιεζεο καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ. Απηφο ν φξνο αλαθέξεηαη ζε θαηαζηάζεηο 

φπσο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο, εγθεθαιηθή βιάβε, δπζιεμία ή αλαπηπμηαθή αθαζία 

(Narkon and Wells, 2013). 

Ζ National Committee of  Learning Disabilities (2001) πξνζζέηεη φηη πξφθεηηαη γηα 

έλαλ καζεζηαθφ φξν πνπ  αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ νη 

νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξφθηεζε θαη ρξήζε  ηθαλνηήησλ 

αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ.    

Οη γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη 

είηε ζην ίδην ην παηδί  είηε κέζα ζην ςπρνθνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί εμαηηίαο θάπνηνπ ηαηξνβηνινγηθνχ παξάγνληα (ή ζε 

θάπνην επίθηεην ηξαχκα (πξνγελλεηηθφ, πεξηγελλεηηθφ, κεηαγελλεηηθφ), ή ζε 

γελεηηθέο/θιεξνλνκηθέο επηδξάζεηο, ή ζε βηνρεκηθέο αλσκαιίεο (έιιεηςε ηζνξξνπίαο 

ζηνπο λεπξηθνχο κεηαθνξείο, αλσκαιίεο κεηαβνιηζκνχ), ή ζε πεξηβαιινληηθέο 

επηδξάζεηο (έθζεζε ζην κφιπβδν, αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζε ηξνθέο θαη ζπληεξεηηθά 

ηξνθψλ). Γειαδή, ελ ζπληνκία, ζε θπζηθνχο παξάγνληεο (νπηηθέο & αθνπζηηθέο 

αλεπάξθεηεο, ζχγρπζε ζηελ πιεπξίσζε θαη ην ρσξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ππνζηηηζκφο), 

ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, νηθνγελεηαθέο πηέζεηο, 

αλεπαξθήο δηδαζθαιία), ζε παξάγνληεο θηλήηξνπ θαη επεξεαζκνχ (ρακειφ 

απηνζπλαίζζεκα - επίθηεην αίζζεκα αληθαλφηεηαο) θαη ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 
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- αλαπηπμηαθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δηαηαξαρέο πξνζνρήο, νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο 

κλήκεο, αληίιεςεο, θαζπζηέξεζε γισζζηθήο αλάπηπμεο). 

Οη Kavale θαη Forness (2000), αλαθέξνπλ φηη νη δηαηαξαρέο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο, πνπ πεξηέρνληαη ζε ρξήζε πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ 

ιφγνπ, έρνπλ σο ζπλέπεηεο ειιείςεηο αθνπζηηθήο αληίιεςεο, ζθέςεο, ιφγνπ, 

αλάγλσζεο, γξαθήο, νξζνγξαθίαο θαη καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο. Σν DSM-IV πξνζζέηεη 

ζηνλ νξηζκφ φηη νη γισζζηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα 

απνηεινχλ εκπφδην ηεο αθαδεκατθήο θαη επαγγεικαηηθήο ή θνηλσληθήο εμέιημεο 

(Bishop and Norbury, 2002). 

Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλαο θνηλφο νξηζκφο γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ππάξρεη κηα ζπκθσλία γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Οη ηειεπηαίεο είλαη ην βαζηθφ θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο (Ατδίλεο, 2012; Παληειηάδνπ, 2001). Ο Ατδίλεο, βέβαηα, ην 2012 αηηηνινγεί 

ηελ εηεξνγέλεηα δειψλνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο πνπ ιακβάλεη ε γιψζζα: 

αληίιεςε, γλσζηηθή ηθαλφηεηα, κάζεζε θαη θηλεηηθή αλάπηπμε. Οη καζεηέο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην εθθξαζηηθφ κέξνο ηεο γιψζζαο (Swanson 

et. al., 2010), θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζή ηεο (Bishop and Laws, 2004). 

ηε ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο καο, ζα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αλάγλσζεο, ησλ 

κνληέισλ εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο πνπ ππάξρνπλ, θαζψο επίζεο ησλ πηπρψλ ηεο  

θαη ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο.    

 

 

1.2  Ση είλαη ε αλάγλσζε 
 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηφζν ν πξνθνξηθφο φζν θαη ν γξαπηφο ιφγνο απνηεινχλ  

ηηο δπν κνξθέο ηεο γιψζζαο. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο (δειαδή ε αθξφαζε θαη ε νκηιία) 

απνηειεί πξσηνγελή γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ν γξαπηφο ιφγνο δεπηεξνγελή 

γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα (δειαδή ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή). Έηζη, ε θάζε έλλνηα 
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κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ θάζε κηα απφ απηέο ηηο δχν κνξθέο ηεο γιψζζαο αιιά κε 

δηαθνξεηηθφ κέζν. 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ηελ αλάγλσζε, βαζίζηεθε ζην 

γεγνλφο, φηη ν γξαπηφο ιφγνο αλαπαξηζηάλεη κε κεγάιν βαζκφ αληηζηνηρίαο ηε 

θσλνινγηθή δνκή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνπ είλαη ήδε γλσζηή ζην παηδί απφ ηε 

ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αλάγλσζε φκσο, δελ ζεκαίλεη κεηαηξνπή ηνπ γξαπηνχ 

θεηκέλνπ ζε πξνθνξηθφ ιφγν. «Αλάγλσζε ζεκαίλεη αναγνώπιζη ησλ γξαπηψλ 

ζπκβφισλ, ηφζν νπηηθή φζν θαη ζεκαζηνινγηθή» (Εάρνο, 1992, ζ.22). Γειαδή, ε 

αλάγλσζε νξίδεηαη σο κηα ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία απνθξππηνγξαθνχκε ην 

ζπκβνιηθφ ζχζηεκα ελφο γξαπηνχ κελχκαηνο θαη ην κεηαηξέπνπκε ζε θσλνινγηθφ 

θψδηθα, κε ζηφρν ηελ απφζπαζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 

επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο. 

Μηα άιιε δηαηχπσζε ηεο αλάγλσζεο ζεσξεί φηη πξέπεη λα απνζπλδεζεί ε έλλνηα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο θσλνινγηθήο κεηάθξαζεο ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ, δηφηη ηα γξαπηά 

ζχκβνια δελ απαξηίδνληαη απφ θσλνινγηθέο κνλάδεο, αιιά απφ νπηηθά ζχκβνια.  

χκθσλα κε απηή ηε πξνζέγγηζε ν Smith (1971) ηνλίδεη φηη, θαηά ηελ αλάγλσζε σο 

άκεζε αλάθιεζε ηεο έλλνηαο, δε κεηαηξέπνληαη ηα γξαπηά ζχκβνια ζε θζφγγνπο 

αιιά νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε έλλνηεο. 

Καηά ηνπο Baar θαη Sadow (1985), αιιά θαη ηνπο Zigmond, Vallecorsa θαη Silverman 

(1983), γηα λα είλαη έλα παηδί ζε ζέζε λα δηαβάζεη πξέπεη λα θαηέρεη ηελ ηερληθή ηεο 

απνθξππηνγξάθεζεο ελφο γξαπηνχ κελχκαηνο, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο, δχν αλεμάξηεηεο αιιά θαη 

αιιεινζρεηηδφκελεο ιεηηνπξγίεο. Δπνκέλσο, αλ θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ απηέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο αλάγλσζεο δε ιεηηνπξγεί επαξθψο, ηφηε ην απνηέιεζκα δελ είλαη 

νινθιεξσκέλν. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε θαηάθηεζε ηφζν ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο φζν θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ ιέμεσλ-παξαγξάθσλ-θεηκέλσλ πνπ 

δηαβάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα πνχκε φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο. 
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Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο επηζηήκνλεο είλαη πψο δηαβάδεη έλαο 

θαλνληθφο αλαγλψζηεο θαη πψο καζαίλεη λα δηαβάδεη. Απαληήζεηο ζε απηά ηα 

εξσηήκαηα δφζεθαλ κε ηελ αλάπηπμε θπξίσο δχν κνληέισλ- πξνηχπσλ κάζεζεο ηεο 

αλάγλσζεο, ησλ εμειηθηηθψλ κνληέισλ κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο ησλ Marsh et al. 

(1981) θαη ηεο Uta Frith (1985) θαη εθείλν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο ηεο κάζεζεο 

(Seymour, 1997). Σα ζπγθεθξηκέλα κνληέια ζηεξίρηεθαλ ην κελ πξψην ζηελ νιηθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο, ελψ ην δεχηεξν θαίλεηαη φηη επεξεάζηεθε απφ 

ηελ αλαιπηηθνζπλζεηηθή πξνζέγγηζε αλάγλσζεο. ε πην πξφζθαηεο κειέηεο, γηα ην 

πψο καζαίλεη λα δηαβάδεη ην παηδί, θπξίαξρν ξφιν θαίλεηαη λα έρεη έλα άιιν κνληέιν, 

ην κνληέιν ησλ ζπλδεηηζηψλ (Seidenberg θαη McClelland, 1989). Απηφ ην κνληέιν 

ζπλδέεηαη θαη απνξξέεη θπζηθά απφ ην δεχηεξν κνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο. Ζ 

αλάιπζε θαη ησλ ηξηψλ απηψλ κνληέισλ θαιείηαη θπξίσο λα απνθαιχςεη ηα ηειεπηαία 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. 

Χζηφζν, φζν γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία πξνθχπηνπλ θαη δχν άιια 

δεηήκαηα, ν ξφινο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο, αιιά 

θαη ε δηεπθξίληζε ηεο δνκήο ηνπ ειιεληθνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν κελ πξψην, 

απνξξέεη απφ ηε ζρέζε πνπ απνδεδεηγκέλα ππάξρεη κεηαμχ ηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο θαη ηεο αλάγλσζεο. Γη’ απηήλ ηελ ζρέζε έρνπλ δηαηππσζεί πνηθίιεο 

ελζηάζεηο ηφζν γηα ηελ χπαξμή ηεο φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηά ηεο. Καηά πφζν δειαδή 

ε θαηάθηεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο (ελεκεξφηεηαο) πξνυπνζέηεη ή δηεπθνιχλεη 

ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ζε ηη βαζκφ, είλαη έλα απφ ηα πνιιά εξσηήκαηα, γηα ηα 

νπνία ζα γίλεη δηεμνδηθή αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα. Σν δεχηεξν, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη 

θαηαλνεηφ γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο αιιά θαη ηπρφλ δπζθνιηψλ πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο. 
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1.3 Μνληέια εθκάζεζεο αλάγλσζεο 

 

Τπήξμε απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ζεσξεηηθψλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ζχλζεηε θχζε ηεο αλάγλσζεο. Μαδί κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ απηψλ 

πξνβάιινληαη δηάθνξα ζπλαθή κνληέια, δειαδή ππνζεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλαγλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα αηφκσλ. Οη δηάθνξεο ζεσξίεο θαη κνληέια 

αλάγλσζεο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ αλαπηπρζεί άζθεζαλ πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηε 

δηδαζθαιία ηεο. Σα πξνηεηλφκελα κνληέια αλάγλσζεο, ηα νπνία έρνπλ κεηαμχ ηνπο 

θάπνηα θνηλά ζηνηρεία αιιά θαη αξθεηέο κνλαδηθέο φςεηο, δε κεηαηξάπεθαλ ζε 

ζρήκαηα πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ή εκπεηξηθνχ πεηξακαηηζκνχ (ηαζηλφο, 2003). 

Σα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηφζν γηα ην πψο δηαβάδεη ν ψξηκνο 

αλαγλψζηεο φζν θαη γηα ην πψο καζαίλεη λα δηαβάδεη ν αξράξηνο αλαγλψζηεο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο, νη απφςεηο πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί κπνξνχλ θπξίσο λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ  

ή κνληέισλ κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. Απφ ηε κηα κεξηά είλαη ηα εμειηθηηθά κνληέια 

ηεο θαηά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο αλάγλσζεο (developmental stage models), πνπ 

πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Marsh, Friedman, Welch & Desberg (1981) θαη ηελ Uta Frith 

(1985). Απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη ην κνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο (dual foundation 

model), πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Philip Seymour (1997, 1999) (Πφξπνδαο, 2002). 

ηα εμειηθηηθά κνληέια κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηξία δηαθνξεηηθά αιιά δηαδνρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, ην 

λογογπαθικό, ην αλθαβηηικό θαη ην οπθογπαθικό. Σν ινγνγξαθηθφ ζηάδην είλαη ην 

πξψην ζηε ζεηξά ζηάδην αλάπηπμεο ηεο αλάγλσζεο θαηά ην νπνίν ε αλάγλσζε εδψ 

αθνινπζεί κηα ζηξαηεγηθή κε γλψκνλα ηελ νιηθή αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο. χκθσλα κε 

απηή ηε ζηξαηεγηθή, ν αλαγλψζηεο (ρσξίο αθφκα λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη φια ηα  

γξάκκαηα κηαο ιέμεο) ζπλδέεη ηελ νιηθή νπηηθή εηθφλα ηεο ιέμεο κε ηελ πξνθνξά ηεο. 

Δπνκέλσο, ην παηδί ζα κπνξεί λα «δηαβάδεη» κε επηηπρία κφλν έλα κηθξφ αξηζκφ - 

ιέμεσλ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα έρεη δεη αξθεηέο θνξέο πξνεγνπκέλσο (θαη, ελδερνκέλσο, 
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ηηο έρεη απνκλεκνλεχζεη). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη φζεο ιέμεηο δελ ηηο έρεη μαλαδεί δελ 

ζα κπνξεί λα ηηο δηαβάζεη, ή ζα πξνζπαζεί λα ηηο δηαβάδεη εηθάδνληαο ηε ηαπηφηεηα 

ηεο θάζε ιέμεο κε βάζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα αμηνπνηεί 

(π.ρ. αλαγλσξίδνληαο ην πξψην γξάκκα θ.η.ι.). χκθσλα κάιηζηα κε ηε ζεσξία ηνπ 

πεξί λνεηηθήο αλάπηπμεο, ν Jean Piaget αλαθέξεη φηη ην ινγνγξαθηθφ ζηάδην 

αλαδεηθλχεηαη ζε έλα αλαγθαίν πξψην ζηάδην γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο, ην νπνίν 

δηαξθεί κέρξη ηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 7 εηψλ. ε απηή ηε πεξίνδν, άιισζηε, 

επηηπγράλεηαη θαη ε κεηάβαζε απφ ηε θάζε ηεο πξνζπιινγηζηηθήο ζθέςεο ζε εθείλε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ λνεηηθψλ πξάμεσλ (Πφξπνδαο, 2002). 

Γηα ηε κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην ινγνγξαθηθφ ζην αιθαβεηηθφ ζηάδην κάζεζεο 

ηεο αλάγλσζεο, εθηφο απφ ηε παξαπάλσ λνεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ, είλαη αλαγθαία 

θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο γηα ηε θσλνινγηθή δνκή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ην 

αιθαβεηηθφ ζηάδην κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο ν αλαγλψζηεο θαηαθηά ηελ ηερληθή γηα 

ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο γξαπηήο ιέμεο θαη ηε θσλνινγηθή αλαθσδηθνπνίεζε ηεο, 

αθνινπζψληαο ηε δηαδνρηθή ζεηξά ησλ γξακκάησλ. Πην αλαιπηηθά, ην παηδί απνθηά 

ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηα γξάκκαηα (γξαθήκαηα) ηεο θάζε ιέμεο, λα 

εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηε ζρέζε αληηζηνηρίαο κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη 

θσλεκάησλ, ελ ηέιεη λα κεηαηξέπεη ηα γξαθήκαηα ζε θσλήκαηα, λα νξγαλψλεη ηα 

γξάκκαηα πνπ έρεη αλαγλσξίζεη ζε δνκεκέλα ζχλνια θαη λα ζρεκαηίζεη ηε 

θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιέμεο. Αθνχ ην παηδί θαηαθηήζεη θαη ην αιθαβεηηθφ 

ζηάδην πξνρσξά ζην νξζνγξαθηθφ ζηάδην. ε απηφ, ν αξράξηνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

δηαβάδεη ηηο ιέμεηο ζπλδπάδνληαο ηα επηκέξνπο δνκεκέλα ζχλνια ησλ γξακκάησλ κε 

ηελ πξνθνξά πνπ αληηζηνηρεί ζε απηά (Πφξπνδαο. 2002). 

πλεπψο, θαηά ηα εμειηθηηθά κνληέια κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο ηα παηδηά αξρίδνπλ λα 

δηαβάδνπλ βαζηζκέλνη ζην ινγνγξαθηθφ θπξίσο ζηάδην, απηφ ζεκαίλεη φηη δηαβάδνπλ 

νιηθά ηηο ιέμεηο, ρσξίο αθφκα λα γλσξίδνπλ ηα γξάκκαηα πνπ ηηο ζπγθξνηνχλ. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ αλ θαη αθνξά θπξίσο ηελ αλάγλσζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, κε έλα 

βαζχ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα, σζηφζν απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ νιηθή κέζνδν 
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δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο, ε νπνία είρε αληίθηππν θαη ζε ρψξεο κε ξερά 

νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα (φπσο ε Διιάδα) (Πφξπνδαο. 2002). 

Απηφο άιισζηε ν πξσηεχνλ ξφινο πνπ δφζεθε ζηε ινγνγξαθηθή ζηξαηεγηθή θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο απνηέιεζε θαη ην ζεκείν έληνλεο θξηηηθήο θαη 

ακθηζβήηεζεο ησλ λεφηεξσλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ γηα ηε κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο φρη κφλν ζε γιψζζεο κε ξερά νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα γξαθήο (φπσο 

είλαη ε γεξκαληθή, ε ειιεληθή θ.α.) αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ αγγιηθή γιψζζα, 

παξαδίδνληαο ηε ζθπηάιε ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ αιθαβεηηθή 

ζηξαηεγηθή. Απηή ε εξεπλεηηθά απνδεδεηγκέλε ακθηζβήηεζε ηνπ ξφινπ ηεο 

ινγνγξαθηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζα έρεη ζπλέπεηεο θαη ζηελ 

νιηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο, κε θαη’ επέθηαζε θαη ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο σο κεζφδνπ (Πφξπνδαο. 2002). 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα δηαηππψζεθε ην κνληέιν δηηηήο ζεκειίσζεο γηα ηε κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο. χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο ε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δχν ζχλζεησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ή ζπζηεκάησλ. Σν 

έλα ζχζηεκα αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο γλυζζικήρ επίγνυζηρ. δειαδή ηελ απφθηεζε 

ηεο επίγλσζεο φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απαξηίδεηαη απφ θσλνινγηθά θαη κνξθνινγηθά 

δνκηθά ζηνηρεία. Σν άιιν ζχζηεκα ηνπ κνληέινπ δηηηήο ζεκειίσζεο ηεο αλάγλσζεο 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο οπθογπαθικήρ δομήρ, δειαδή ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, φηη 

ε νξζνγξαθία αλαπαξηζηάλεη ηφζν ηα θσλήκαηα φζν θαη ηα κνξθήκαηα. 

Δπηπξφζζεηα, ην κνληέιν ηεο δηηηήο ζεκειίσζεο πξνβιέπεη φηη ε κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δχν ζεκειησδψλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κηαο 

λογογπαθικήρ διαδικαζίαρ (γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ιέμεο σο ζςνόλος) θαη κηαο 

αλθαβηηικήρ διαδικαζίαρ (γηα ηελ αποκυδικοποίηζη θαη θυνολογική μεηάθπαζη ησλ 

γξακκάησλ ηεο ιέμεο)» (Πφξπνδαο, 2002, ζ.347).  

Απηφ ην κνληέιν ηνλίδεη φηη ε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο νινθιεξψλεηαη ζε ηέζζεξηο 

θάζεηο. Οη θάζεηο απηέο είλαη νη εμήο:  

Ζ Πξναλαγλσζηηθή (Φάζε 0), ε νπνία αθνξά ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην παηδί 

δελ έρεη κάζεη αθφκα λα δηαβάδεη. ηελ πεξίπησζε ηεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο ηεο 
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ειιεληθήο γιψζζαο ε πξναλαγλσζηηθή θάζε αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ εμεγεί γηαηί ηα ειιελφπνπια παηδηά παξνπζηάδνληαη λα θαηέρνπλ 

θαιχηεξν επίπεδν θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη θπξίσο κεηαγισζζηθνχ επηπέδνπ 

(metalinguistic awareness) ζε ζχγθξηζε κε ηα αγγιφθσλα παηδηά, γηαηί αθξηβψο είλαη 

έλα ρξφλν κεγαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα παηδηά ζηε Βξεηαλία φηαλ καζαίλνπλ λα 

δηαβάδνπλ. Βέβαηα, ε ειιεληθή γιψζζα απνηειείηαη απφ ειάρηζηεο κνλνζχιιαβεο 

ιέμεηο, ελψ νη δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο θαη πνιπζχιιαβεο ιέμεηο απαξηίδνληαη απφ 

αλνηθηνχ ηχπνπ ζπιιαβέο γεγνλφο πνπ επίζεο ηε θαζηζηά επθνιφηεξε ζηε κάζεζε ηεο 

(Πφξπνδαο, 2002). 

Ζ Θεκειηαθή αλάγλσζε (Φάζε 1), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή πεξίνδν κάζεζεο 

ηεο αλάγλσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα παηδηά καζαίλνπλ ηα γξάκκαηα θαη 

ηνπο αληίζηνηρνπο θζφγγνπο θαη, ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνπλ ηηο δχν ζεκειηψδεηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αλάγλσζεο, δειαδή ηε 

ινγνγξαθηθή θαη ηελ αιθαβεηηθή δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. Καηά ηνλ Seymour, ε 

αλάπηπμε ηεο ινγνγξαθηθήο θαη αιθαβεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηεξίδεηαη ζηελ 

πξνυπάξρνπζα κάζεζε ησλ γξακκάησλ ηνπ αιθαβήηνπ θαη ηνπ θζφγγνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην θαζέλα. Ζ γλψζε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θζφγγσλ 

αθνξά ηε κάζεζε ησλ γξακκάησλ θαζψο θαη ησλ θζφγγσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά. 

Ζ γλψζε απηή απνθηάηαη απφ φια ηα παηδηά πνπ δελ εκθαλίδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν θαη νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζηελ Α’ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Πφξπνδαο, 2002). 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζηηο δχν επφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο 

αλάγλσζεο (δειαδή ηε ινγνγξαθηθή θα ηελ αιθαβεηηθή δηαδηθαζία) είλαη αλάγθε λα 

έρνπλ κάζεη πεξίπνπ ην 80% ησλ γξακκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θζφγγσλ ηνπο, πνπ 

ζπλαληψληαη ζηηο ιέμεηο πνπ ζα θιεζνχλ λα δηαβάζνπλ. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη 

νη καζεηέο πξηλ αξρίζνπλ λα δηαβάδνπλ ιέμεηο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φια ηα γξάκκαηα 

ηνπ αιθαβήηνπ παξά κφλν εθείλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο. Άιισζηε, 

ε αλάπηπμε θαη ησλ δχν δηαδηθαζηψλ ζπκβαδίδεη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηελ 
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γισζζηθή επίγλσζε, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ κεηαγισζζηθνχ 

επηπέδνπ ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο (Πφξπνδαο, 2002). 

Καηά ηε ινγνγξαθηθή δηαδηθαζία, ηα παηδηά δηαβάδνπλ κηα ιέμε ζηεξηγκέλα φρη ζηε 

θαηά ζεηξά ζπζηεκαηηθή αλαγλψξηζε φισλ ησλ γξακκάησλ ηεο ιέμεο αιιά ζηελ 

αλαγλψξηζε κφλσλ θάπνηνπ ή θάπνησλ γξακκάησλ (ζηελ αξρή ή θαη ζην ηέινο) ηεο 

ιέμεο, κε βάζε ηα νπνία ζπκπεξαίλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο ιέμεο. Δληνχηνηο, ε 

ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζηαδίνπ δε θαίλεηαη λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ πξνθχπηνπλ δηάβαδαλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα φρη ινγνγξαθηθά αιιά αιθαβεηηθά (Πφξπνδαο, 2002). 

Σέινο, θαηά ηελ αιθαβεηηθή δηαδηθαζία, ε αλάγλσζε αλαπηχζζεηαη κε ηε γξαθεκηθή 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξακκάησλ πνπ απνηεινχλ ηε ιέμε, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ θζφγγνπ ή θσλήκαηνο θαη ηελ έλσζε φισλ ησλ θζφγγσλ ηεο ιέμεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο θσλνινγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ιέμεο θαη ηελ πξνθνξά ηεο. ε ξερά 

νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα (φπσο θαη ηνπ ειιεληθνχ) ηα παηδηά θαηαθηνχλ ην 

αιθαβεηηθφ ζηάδην ηεο αλάγλσζεο ζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ Α’ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Πφξπνδαο, 2002). 

ηελ νξζνγξαθηθή αλάγλσζε (Φάζε 2), ε αλάγλσζε πξαγκαηνπνηείηαη ράξε ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη επεμεξγαζία κεγαιχηεξσλ 

δνκεκέλσλ κνλάδσλ απφ φηη έλα γξάκκα (ηέηνηεο κνλάδεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο, κπνξεί λα είλαη ην θαηαιεθηηθφ ηκήκα ησλ κνλνζχιιαβσλ 

ιέμεσλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, κπνξεί λα είλαη νη ζπιιαβέο). 

Ζ ρξήζε ησλ ζπιιαβηθψλ κνλάδσλ θαηά ηελ αλάγλσζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο έρεη 

βεβαησζεί απφ ηε θχζε ηεο νξζνγξαθίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (ξερφ νξζνγξαθηθφ 

ζχζηεκα), απφ ηε θχζε θαη δνκή ηεο ζπιιαβήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο («αλνηθηνχ 

ηχπνπ ζπιιαβή) θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη έιιελεο καζεηέο απφ πνιχ λσξίο απνθηνχλ 

κεηαγισζζηθή επίγλσζε ηεο ζπιιαβηθήο δνκήο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο (Πφξπνδαο & Σζηνχπξαο, 1996, Πφξπνδαο & Σζαγγάξεο, 1996, Porpodas, 

2001). Δπνκέλσο, νη έιιελεο καζεηέο θαίλεηαη φηη θαηαθηνχλ ηελ νξζνγξαθηθή θάζε 

ηεο αλάγλσζεο πνιχ γξήγνξα θαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ην αιθαβεηηθφ ζηάδην ηεο 
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αλάγλσζεο. Δθείλν πνπ κέλεη λα θαηαθηεζεί, ζηελ επφκελε θάζε, είλαη ν ζπλδπαζκφο 

ησλ ζπιιαβψλ γηα ηε πξνθνξά ηεο ιέμεο (Πφξπνδαο, 2002).  

Ζ Μνξθνγξαθηθή αλάγλσζε (Φάζε 3), θαηά ηελ νπνία ε δηεθπεξαίσζε ηεο 

αλάγλσζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ κνλάδσλ 

ζεκαζηνινγηθνχ επηπέδνπ (φπσο είλαη ηα κνξθήκαηα) ή θαη ζην ζπλδπαζκφ ησλ 

ζπιιαβψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ιέμε. Απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δνκεκέλσλ 

απηψλ κνλάδσλ είλαη ε αλάγλσζε νιφθιεξεο ηεο ιέμεο (Πφξπνδαο, 2002, ζ.348). 

Δπεηδή, νη ιέμεηο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο έρνπλ δχν ην ιηγφηεξν ζπιιαβέο, ε 

θαηάθηεζε απηή ηεο θάζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Οη 

ειιελφθσλνη καζεηέο θζάλνπλ ζε απηή ηε θάζε πνιχ γξήγνξα. Μάιηζηα ζε έξεπλα 

ηνπ Porpodas (2001) δηαπηζηψζεθε φηη νη έιιελεο καζεηέο έμη κήλεο κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ Α’ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είραλ θζάζεη ζηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο, δειαδή ζηε κνξθνγξαθηθή αλάγλσζε ζχκθσλα 

κε ην κνληέιν ηνπ Seymour. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη καζεηέο κεηά ηε  κάζεζε ιίγσλ 

γξακκάησλ (αιθαβεηηθή αλάγλσζε) κπνξνχλ ακέζσο λα δηαβάδνπλ ηηο ζπιιαβέο πνπ 

ηα γξάκκαηα απηά δεκηνπξγνχλ (νξζνγξαθηθή αλάγλσζε), ελψ ζπλδπάδνληαο δχν 

ζπιιαβέο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο (κνξθνγξαθηθή 

αλάγλσζε). Βέβαηα, ε πνξεία πξνο ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ηχπσλ (ζχλζεησλ 

νξζνγξαθηθά αιιά θαη εμαηξέζηκσλ) ησλ ιέμεσλ επηηπγράλεηαη ζε ιίγνπο κήλεο. Άξα, 

ε πην αμηφπηζηε παξάκεηξνο γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηεο αλάγλσζεο 

ησλ ιέμεσλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κε δηαθνξεηηθή δνκή θξίλεηαη ν ρξφλνο 

αλάγλσζεο θαη ιηγφηεξν ε αθξίβεηα αλάγλσζεο (Πφξπνδαο, 2002). 

ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη ιφγνο γηα έλα αθφκε κνληέιν, πνπ αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα 

εμεγήζεη ηελ πεξίπινθε δηεξγαζία ηεο αλάγλσζεο. Σν κνληέιν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάθεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηελ 

αλάγλσζε αιιά θαη απηφ πνπ εμεγεί κε ηνλ νξζφηεξν ηξφπν πσο δηαβάδνληαη νη ιέμεηο 

είλαη ην ηπιγυνικό μονηέλο για ηην ανάγνυζη ησλ Seidenberg θαη McClelland 

(Φνχξιαο, 2007). Σν ζπλδεηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ησλ απνθσδηθνπνηεηηθψλ 
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αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ πξφηεηλαλ νη Seidenberg θαη McClelland βαζίζηεθε 

ζην κνληέιν δηηηήο ζεκειίσζεο. 

Οη Seidenberg & McClelland (1989) πξφηεηλαλ έλα αλαθνξηθά πην εληαίν, ζπλδεηηθφ 

κνληέιν αλάπηπμεο ησλ απνθσδηθνπνηεηηθψλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Σν κνληέιν απηφ γηα ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ ρξεζηκνπνηεί δχν επίπεδα 

αλαπαξάζηαζεο: 

-Πξψηνλ, ην νξζνγξαθηθφ επίπεδν, πνπ θσδηθνπνηεί ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ιέμεσλ,  

-Γεχηεξνλ, ην θσλνινγηθφ επίπεδν, πνπ θσδηθνπνηεί ηα θσλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ιέμεσλ (Αλαζηαζίνπ, 1998). 

Σα επίπεδα απηά ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν πην ζεκαληηθφ ζε απηφ ην κνληέιν είλαη 

φηη εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία ελφο νπηηθνχ ιεμηθνχ (ή λνεηηθνχ ιεμηθνχ), θαζψο 

κεηαβάιινληαη νη ελσηηθέο ζρέζεηο θαη ην εηδηθφ βάξνο κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ 

αλαπαξάζηαζεο (θσλνινγηθφ θαη νξζνγξαθηθφ) (Αλαζηαζίνπ, 1998). 

Tν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηξία ππνζπζηήκαηα ην ζεκαζηνινγηθφ, ην θσλνινγηθφ 

θαη ην νξζνγξαθηθφ, κε ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ 

ε αλάγλσζε είλαη ζπλέπεηα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ησλ ήρσλ ησλ ιέμεσλ, ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαη ηεο νξζνγξαθίαο ηνπο. Δλψ ζηελ 

αξρή ηεο αλάπηπμεο ηεο αλάγλσζεο, φπσο πξνεγήζεθε, εδξαηψλεηαη έλα ζχζηεκα 

ζρέζεσλ κεηαμχ ήρσλ θαη γξακκάησλ γλσζηφ ζαλ θυνολογική οδόρ, αξγφηεξα ε 

αλάγλσζε ζηεξίδεηαη ζηε ζημαζιολογική οδό, έλα ζχζηεκα ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

νξζνγξαθίαο θαη θσλνινγίαο κέζσ ησλ λνεκάησλ δειαδή ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Snowling, 2005). Έλα  θαιά αλαπηπγκέλν ζεκαζηνινγηθφ ζχζηεκα δξα 

ππνζηεξηθηηθά  ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε παηδηά κε αδχλαην θσλνινγηθφ 

ζχζηεκα (Snowling, 2005). Άξα, ηα παηδηά κε αδπλακίεο θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα ζα 

έρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν (γξαθή θαη αλάγλσζε) (Φνχξιαο, 

2007). 
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1.4 Aμηνιόγεζε ηεο αλάγλσζεο 

 

 Ζ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο  μεθηλά φηαλ νη καζεηέο  θνηηνχλ ζηελ Α’ 

ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηφηε κπνξεί λα αμηνινγείηαη ε 

αλαγλσζηηθή επίδνζή ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεηαη άηππα θαη λα ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηε ρνξήγεζε νξηζκέλσλ ηεζη αλάγλσζεο.  

Οη παξάκεηξνη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αλάγλσζεο είλαη ε αθξίβεηα ηεο αλάγλσζεο θαη ε 

επρέξεηα (κε βάζε ην ρξφλν) δηεθπεξαίσζεο ηεο αλάγλσζεο. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

ειιεληθνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ε πιένλ ρξήζηκε κεηαβιεηή αξρηθά ζε έλα 

ηεζη βαζηθήο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θξίλεηαη φηη είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ο ρξφλνο ηεο αλάγλσζεο κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε αξρηθψο 

κηαο ζεηξάο γξακκάησλ, ζπιιαβψλ ή ιέμεσλ θαη ηειηθψο νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ 

(Πφξπνδαο, 2002). 

Καηά ζπλέπεηα, ε αμηνιφγεζε ζηα πξψηα ζηάδηα αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο αλάγλσζεο ησλ γξακκάησλ, ησλ ζπιιαβψλ θαη ησλ 

ιέμεσλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ γξακκάησλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ παξνπζίαζε κηαο 

ζεηξάο κεκνλσκέλσλ γξακκάησλ, πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί, νπφηε δεηείηαη απφ ην  

παηδί λα αλαγλσξίζεη θαη λα νλνκάζεη ην θάζε γξάκκα κε ην θζφγγν πνπ αληηζηνηρεί 

ζε απηφ (π.ρ. α, θ, η, ν) θαη φρη κε ην φλνκα ηνπ (π.ρ. άιθα, θάπα. γηψηα, φκηθξνλ). 

ηε ζεηξά ησλ γξακκάησλ πνπ ζα δνζνχλ γηα αλαγλψξηζε ζα πεξηιακβάλνληαη ηφζν 

κηθξά φζν θαη θεθαιαία γξάκκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο ηνπ 

θάζε γξάκκαηνο είλαη αξθεηά κεγάινο, ηφηε ν δάζθαινο κπνξεί λα παξέκβεη κε 

επηπιένλ αζθήζεηο αλαγλψξηζεο ηνπ θάζε γξάκκαηνο γηα εμάζθεζε (Πφξπνδαο,  

2002). 

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγλσζεο ιέμεσλ επηδηψθεηαη λα ειεγρζεί ε 

γλψζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα απνθσδηθνπνηεί ηε γξαθεκηθή παξάζηαζε ηεο 

ιέμεο, λα ηε κεηαθξάδεη ζε θσλνινγηθή παξάζηαζε θαη λα θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη δηάθνξεο θαξηέιεο αλάγλσζεο ιέμεσλ, ην 
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νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κνλνζχιιαβεο ιέμεηο θαζψο θαη απιέο δηζχιιαβεο ηεο κνξθήο 

-Φ--Φ θαη θαζψο ν καζεηήο ζα πξνρσξά ζηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζα 

πεξηιακβάλεη θαη πην ζχλζεηεο ιέμεηο κε πεξηζζφηεξεο ζπιιαβέο. Γηα ηελ θαιχηεξε, 

φκσο, αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα απνθσδηθνπνηεί πξνηείλεηαη θαη ε 

εμέηαζή ηνπ ζηε δεκηνπξγία ςεπδνιέμεσλ, ιέμεσλ δειαδή ρσξίο θαλέλα 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν, νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο ή 

δχν γξακκάησλ ηεο θάζε ιέμεο κε άιια (Πφξπνδαο, 2002). 

 

 

2.1 ΟΗ ΠΣΤΥΔ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΖ 
 

2.1.1  Απνθσδηθνπνίεζε 
 

Ζ αλάγλσζε ζπλίζηαηαη ζηελ θαηνρή κηαο ηερληθήο κε ηελ νπνία ην άηνκν κπνξεί λα 

απνθξππηνγξαθεί, λα αξζξψλεη θαη λα απνδίδεη πξνθνξηθά θαη ζπλερψο ηνπο 

ραξαθηήξεο ηεο γξαθήο ηνπ κελχκαηνο. Ζ ηθαλφηεηα απηή ηεο απνθσδηθνπνίεζεο 

(decoding) ηνπ κελχκαηνο απνηειεί ην πξψην επίπεδν ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο 

αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο απνθσδηθνπνίεζεο αθνξά ηην 

αναγνώπιζη ησλ γπαπηών-οπηικών ζςμβόλυν ηηρ γλώζζαρ (ηόζο ηυν λέξευν όζο και 

των τεςδολέξευν, λέξευν συπίρ κανένα ζημαζιολογικό πεπιεσόμενο), ηη μεηαβολή 

ηοςρ ζε θυνηηικό μήνςμα ( δηλαδή ζε ήσοςρ ή ησηηικά ζημεία), ηη ζύνθεζη ηυν 

γπαμμάηυν ζε ζςλλαβικά ζύνολα και ηη θυνολογική αναγνώπιζη ηηρ λέξηρ (φπσο αλαθ 

Γεκεηξηάδνπ, 2009). 

Ζ ηερληθή ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θπξηαξρεί ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο κάζεζεο θαη 

καζαίλεηαη ζρεηηθά εχθνια. Υξεηάδεηαη κφλν θάπνηνπο κήλεο ζπζηεκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη άζθεζεο γηα λα θαηαθηεζεί. Ξεθηλά κε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζπλήζσο νινθιεξψλεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Hoover θαη Gough (1990), ε δηαδηθαζία 

ηεο απνθσδηθνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπο ζηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα θαη επνκέλσο κπνξεί λα δηδαρζεί 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην παηδί θαηαλνεί ή φρη ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, γηα ην ιφγν απηφ 
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ε αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ ελδείθλπηαη σο ν θαιχηεξνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο. Ζ 

νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο φκσο επηηξέπεη ηε πξφζβαζε 

ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε θαη ηελ αλάζπξζε (θαη θαηαλφεζε) ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ιέμεο (Πφξπνδαο, 2002). 

Αλαδεηθλχεηαη, ινηπφλ, ε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηερληθήο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο 

ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο, ελψ έρεη επαξθψο ηεθκεξησζεί φηη ηα παηδηά 

καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ πην εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά φηαλ κεηαρεηξίδνληαη 

κεζφδνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε (Παληειηάδνπ, 2000). Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμάζθεζε ησλ απνθσδηθνπνηεηψλ δεμηνηήησλ 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. α) ηηο θσλνινγηθέο απνθσδηθνπνηεηηθέο δεμηφηεηεο 

(phonological decoding skills) ή «θσλεηηθή» ζηξαηεγηθή (phonics)  θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ γίλεηαη  πξνζπάζεηα λα  απνθσδηθνπνηεζoχλ,  άγλσζηεο ιέμεηο 

ή ςεπδνιέμεηο, φηαλ δειαδή ε γξαθεκηθή-θσλεκηθή αληηζηνηρία ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηά απνθιεηζηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλάγλσζε. β) ηελ 

«νξζνγξαθηθή επεμεξγαζία» ή «άκεζε αλαγλψξηζε» ε νπνία ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 

φηαλ γλσζηέο ιέμεηο γηα ηνλ αλαγλψζηε αλαγλσξίδνληαη ζρεδφλ απηφκαηα. Ζ 

«νξζνγξαθηθή επεμεξγαζία» ή «άκεζε αλαγλψξηζε» είλαη ε δεμηφηεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο νπηηθνχο ή «νξζνγξαθηθνχο» θψδηθεο γηα ηελ αλάγλσζε κηαο 

γλσζηήο ιέμεο κε πεξίπινθε νξζνγξαθία (Lerner,1993; Manis et al., 1996) 

 

 

2.2. ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

 

2.2.1. Ορισμός και χαρακτηριστικά της κατανόησης 

 

Ζ αλάγλσζε είλαη κηα πνιχπιεπξε δξαζηεξηφηεηα κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηάθηεζε 

ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. ηε ζχιιεςε ηεο έλλνηαο. ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ κελχκαηνο. Αλάγλσζε κε ηελ έννοια απηή 

ζεκαίλεη θαηαλφεζε. Ζ ηειεπηαία ζεκαίλεη εχξεζε ηεο νπζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα 

ηελ αλεχξεζε φκσο απηήο ηεο «νπζίαο» ηνπ αληηθεηκέλνπ ή θαηλνκέλνπ ή απφζηαζεο 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη ινγηθέο ζρέζεηο νκνηφηεηαο, δηαθνξάο, ζπγγέλεηαο, 
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ηζφηεηαο, αληζφηεηαο, αληίζεζεο, αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο κε άιια αληηθείκελα. 

θαηλφκελα ή θαηαζηάζεηο (Βάκβνπθαο. 1984). 

Γηα  λα επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε απαηηείηαη ε πξφζβαζε ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε θαη 

ε αλάζπξζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο. Δπνκέλσο, φηαλ έλαο καζεηήο, πνπ ήδε γλσξίδεη 

απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηε ζεκαζία πρ. ηεο ιέμεο ζεξκφκεηξν, (θαη επνκέλσο κπνξεί 

θαη θαηαλνεί ηε ιέμε απηή πξνθνξηθά), απνθσδηθνπνηήζεη (δειαδή αλαγλσξίζεη 

νπηηθά θαη κεηαθξάζεη θσλνινγηθά) ηε γξαπηή ιέμεο ζεξκφκεηξν,  ηφηε ν καζεηήο 

εθαξκφδεη ηνπο ίδηνπο πεξίπνπ κεραληζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ θαηαλφεζε 

ηεο πξνθνξηθήο ιέμεο. ' απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν 

καζεηήο (ν νπνίνο δηεθπεξαίσζε κε επηηπρία ηφζν ηελ απνθσδηθνπνίεζε φζν θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο γξαπηήο ιέμεο π,ρ. ζεξκφκεηξν) δηάβαζε ηε ιέμε ζεξκφκεηξν 

(Πφξπνδαο. 2002). Ζ θαηαλφεζε αξρίδεη κε ηελ κχεζε ζηελ ηερληθή ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ κελχκαηνο θαη δελ ηειεηψλεη, ίζσο. πνηέ. Όζν ην άηνκν 

δηαβάδεη νθείιεη λα θαηαλνεί. 

Οη καζεηέο φηαλ δηαβάδνπλ δελ θαινχληαη κφλν λα θαηαλνήζνπλ απηά πνπ δηαβάδνπλ, 

αιιά λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, λα  εξκελεχζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηδέεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε απηά. Δπνκέλσο, γίλνληαη ελεξγεηηθνί αλαγλψζηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Καηά ηε θαηαλφεζε ελφο 

θεηκέλνπ, ν αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηεί ηα ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα θαη 

παξάιιεια δηακνξθψλεη λέα ζρήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ παιηέο πιεξνθνξίεο κε ην λέν 

πιηθφ. Ο ηθαλφο αλαγλψζηεο, θαζψο δηαβάδεη, επηβεβαηψλεη ή δηαςεχδεη ηηο εηθαζίεο 

ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ.  

Δπνκέλσο, ν βαζκφο πνπ δείρλεη πφζν έλα θείκελν είλαη ή δελ είλαη θαηαλνεηφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ αλαγλσζηηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ζπλαθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλαγλψζηε 

(δειαδή πξνεγνχκελσλ ζπλαθψλ γλψζεσλ, ιεμηινγίνπ, γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ζηε κλήκε ηνπ).  Δπνκέλσο, αλαγλσξίδεηαη φηη θάζε θνξά πνπ ηα 

ζηνηρεία ελφο θεηκέλνπ δε ζπλάδνπλ κε ην γλσζηαθφ, γισζζηθφ θαη λνεηηθφ ππφβαζξν 
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ηνπ αλαγλψζηε αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζή ηνπ (ηαζηλφο, 

2003, φπσο αλαθ Γεκεηξηάδνπ, 2009). 

Όηαλ δηαβάδεη, ν ηθαλφο αλαγλψζηεο ζέηεη εξσηήκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπ αζπλαίζζεηα. 

Πηζαλέο εξσηήζεηο είλαη: «Ξέξσ απηέο ηηο ιέμεηο; Πψο ζπλδέεηαη απηή ε πξφηαζε κε 

φηη δηάβαζα πξηλ;» (Παληειηάδνπ, 2000, ζ.226). πγθεθξηκέλα, ε θαηαλφεζε θεηκέλνπ 

ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησ παξαθάησ (Mercer & Mercer, 1985· Hammil & Bartel, 

1995· Idol, 1997, φπσο αλαθ Γεκεηξηάδνπ, 2009): 

Πξψηνλ, ζηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ. Ο εκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ απνηειεί έλα -

πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ επηηπρεκέλε θαηαλφεζε. Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, γηα 

κηα επηηπρεκέλε αλάγλσζε ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξεη ηηο ιέμεηο 

(απνθσδηθνπνίεζε) θαη λα θαηαλνεί ην λφεκά ηνπο (ρξήζε ζεκαζηνινγηθνχ θψδηθα). 

Ο δπλαηφο αλαγλψζηεο ειέγρεη ζπλερψο ηελ θαηαλφεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην θείκελν 

πνπ δηαβάδεη, πξνζδηνξίδνληαο απηφκαηα ην άγλσζην ιεμηιφγην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο ν καζεηήο απεπζχλεη ηελ εμήο βαζηθή εξψηεζε ζηνλ επαηφ ηνπ: «Πνηεο 

είλαη νη ιέμεηο πνπ (δελ) γλσξίδσ;». Δάλ ππάξρνπλ άγλσζηεο ιέμεηο δεηά απφ θάπνηνλ 

λα ηνπ εμεγήζεη ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ή μαλαδηαβάδεη ηελ πξφηαζε ψζηε λα βξεη ην 

λφεκα απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε 

κε ηελ άκεζε δηδαζθαιία ιέμεσλ είηε κε ηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε πνηθίιν 

αλαγλσζηηθφ πιηθφ (Παληειηάδνπ, 2000, φπσο αλαθ Γεκεηξηάδνπ, 2009). 

Γεχηεξνλ, ζηελ θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε. Ο αλαγλψζηεο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη 

λα αλαθαιέζεη κε αθξίβεηα πιεξνθνξίεο πνπ δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα κέζα ζηελ 

ηζηνξία (ζην θείκελν ή ζηελ εηθφλα) πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο. Άξα, απαηηείηαη απφ ηνλ καζεηή εθείλε ε ηθαλφηεηα λα βξίζθεη κέζα ζην 

θείκελν ηελ θεληξηθή ηδέα θαη ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο, λα πξνζέρεη ηε ζεηξά ησλ 

γεγνλφησλ θαη λα απαληά ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

δηεπθνιχλεηαη κε εξσηήζεηο, φπσο: «Πνηνο είλαη ν βαζηθφο ήξσαο;», «Πνχ;», 

«Πφηε;», «Πψο», «Ση θάλεη;» (Παληειηάδνπ, 2000, φπσο αλαθ Γεκεηξηάδνπ, 2009). 

Σξίηνλ, ζηελ εξκελεπηηθή θαηαλφεζε. Απηή ε κνξθή θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ 

ζηεξίδεηαη ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλαγλψζηε κε ην θείκελν. Ο 
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αλαγλψζηεο ζπλδέεη ην λέν αλαγλσζηηθφ πιηθφ κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ γηα 

παξφκνηα ζέκαηα. Ο επηηπρεκέλνο αλαγλψζηεο ζρεκαηίδεη πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάγλσζεο ππνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηαίζζεζε ηνπ, ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ. 

Αθφκε, ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ εθθξάδνπλ 

ζρέζεηο αηηίνπ-αηηηαηνχ θαη λα δηαηππψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψκε γηα ηηο ηδέεο ηνπ 

θεηκέλνπ (Παληειηάδνπ, 2000, φπσο αλαθ Γεκεηξηάδνπ, 2009). 

Σέηαξηνλ, ζηε θξηηηθή θαηαλφεζε. Ο αλαγλψζηεο, βαζηδφκελνο ζηηο δηθέο ηνπ 

εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη αμίεο, θαιείηαη λα δηαηππψζεη θξίζεηο γηα ην αλ ε ηζηνξία είλαη 

πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή, θαζψο θαη γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Ο καζεηήο  

θξίλεη ην θείκελν πνπ δηαβάδεη σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηνπ ζηελ πεξηγξαθή κηαο 

θαηάζηαζεο θαη ηελ απνδνρή απηήο ηεο πεξηγξαθήο σο αμηφπηζηεο ή φρη 

(Παληειηάδνπ, 2000). 

Πέκπηνλ, ζηελ αληαλάθιαζε - απνηίκεζε. Γειαδή, κεηά ηελ αλάγλσζε ν καζεηήο 

παξνηξχλεηαη λα απνδψζεη (γξαπηά ή πξνθνξηθά) ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ θαη ηηο εξκελείεο πνπ ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ επαθή ηνπ κε ην 

θείκελν. Αθφκα, λα θξίλεη αλ ηαπηίδεηαη ή δηαθνξνπνηείηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηε 

δξάζε ηνπο θαη λα εθθξάζεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο 

(Παληειηάδνπ, 2000, φπσο αλαθ Γεκεηξηάδνπ, 2009). 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη φηη επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ελφο θεηκέλνπ είλαη ε θχζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ε γλσζηηθή ππνδνκή θαη 

ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε. Ο ξφινο ηνπ θεηκέλνπ ζηελ θαηαλφεζε είλαη δεδνκέλνο 

θαη αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ, ε 

ζπληαθηηθή δνκή, ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, ν ηίηινο, ε παξνπζία κηαο εηθφλαο πνπ 

ζπλνδεχεη ην θείκελν, θαζψο θαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ 

(Πφξπνδαο, 2002). 
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2.2.2. Αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ιέμεο, κηαο πξφηαζεο ή ελφο θεηκέλνπ είλαη κηα 

δηαδηθαζία πξφζιεςεο, αλάιπζεο δηαηήξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο έλλνηαο ή ηνπ ζε- 

καζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ιέμεο, ηεο πξφηαζεο ή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνχεη ή 

δηαβάδεη θάπνηνο. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε θαηαλφεζε ζεσξείηαη κηα αλεμάξηεηε 

δηαδηθαζία, ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη κε ηε ζθέςε θαη ην ζπιινγηζκφ. ηελ πεξίπησζε 

ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ, ε δξαζηεξηφηεηα 

απηή εθθξάδεηαη σο κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο δφκεζεο ησλ κεκνλσκέλσλ ελλνηψλ πνπ 

πξνζιακβάλνληαη κε ηελ αλάγλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ιέμεσλ θαη ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε βάζε ηε ζπληαθηηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ην ξφιν πνπ έρνπλ νη ιέμεηο ζε 

απηή (Πφξπνδαο, 2002). 

«Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε έρεη νξηζηεί σο κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο 

απφ γξαπηφ θείκελν, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ πνιχπινθν ζπληνληζκφ ελφο αξηζκνχ 

αιιεινζπλδεφκελσλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 

1985)» (Παληειηάδνπ, 2000, ζ.226). πλεπψο, ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζεσξείηαη 

σο κηα δηαλνεηηθή δηαδηθαζία πνπ εζηηάδεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ κε ηηο 

έλλνηεο κηαο πξφηαζεο, ηελ εχξεζε ησλ ινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ θαη ηηο 

ζπλδένπλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπο ζε κηα λέα «κνξθή». Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο πξφηαζεο απνηειεί ηε βάζε ηεο θαηαλφεζεο. 

Δπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα κηα γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα είλαη ε αλεχξεζε ησλ ινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ «ζεκαηλνκέλσλ» 

(Βάκβνπθαο, 1984, φπσο αλαθ Γεκεηξηάδνπ, 2009). 

 

2.2.3. Αμηνιόγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο 

 

Όηαλ επηρεηξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ, πξέπεη λα έρνπκε 

ππφςε καο φηη νπζηαζηηθά πξνζπαζνχκε λα αμηνινγήζνπκε κηα εζσηεξηθή 

ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα εμσηεξηθεπζεί, αιιά εθδειψλεηαη 

κφλν κέζσ ηεο κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ νπνία είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί. 
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Ίζσο θαη απηφο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο δπζθνιίαο πνπ ππάξρεη γηα ηελ αθξηβή 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο (Πφξπνδαο, 2002). 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο θαηαλφεζεο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ζε εθείλεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ ειεχζεξε 

αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ. Οη κελ πξψηεο είλαη νη εμήο: 

- ε ζπκπιήξσζε παξαιεθζέλησλ ζηνηρείσλ ή ειιηπνχο πξφηαζεο ηνπ θεηκέλνπ, 

- ε απάληεζε ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θείκελν θαη 

- ε αλαγλψξηζε ελλνηψλ (Πφξπνδαο, 2002). 

Ζ ζπκπιήξσζε παξαιεθζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ είλαη κηα ελδηαθέξνπζα 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο θαηαλφεζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ αλαγλσζηηθήο επθνιίαο ή δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη έλα θείκελν. χκθσλα 

κε απηή, απφ ην θείκελν πνπ ρνξεγείηαη γηα αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε έρεη αθαηξεζεί 

έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ιέμεσλ (π.ρ. ε θάζε 6ε ιέμε ή φια ηα νπζηαζηηθά ηνπ 

θεηκέλνπ θηι.). Δθείλν πνπ δεηείηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε είλαη λα δηαβάζεη ην θείκελν 

θαη θαηφπηλ, κε βάζε ηελ θαηαλφεζε πνπ έρεη επηηχρεη, λα ζπκπιεξψζεη ηηο ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ ιείπνπλ (Πφξπνδαο, 2002). 

Παξά ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε κέζνδνο απηή, ππάξρνπλ ζνβαξά εξσηήκαηα 

σο πξνο ην βαζκφ εγθπξφηεηαο ηεο, αθνχ είλαη πηζαλφ ε επίδνζε ζε απηφ ην ηεζη λα 

κελ αληαλαθιά ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά θπξίσο ηελ ηθαλφηεηα 

αλεχξεζεο ησλ παξαιεθζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε κέζνδν αμηνιφγεζεο, ηελ απάληεζε εξσηήζεσλ γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, δεηείηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε, κεηά ην πέξαο ηεο 

αλάγλσζεο, λα απαηηήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκαζηνινγηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηάβαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην θείκελν. Γεδνκέλνπ φηη 

ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ζα βαζηζηεί ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ, είλαη 

θπζηθφ φηη ε εγθπξφηεηα απηνχ ηνπ ηεζη βαζίδεηαη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

εξσηήζεσλ. πλήζσο, νη ηχπνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηεο 
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ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηεο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ηεο αληηζηνίρηζεο 

(Πφξπνδαο, 2002). 

Ο εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη πνηεο απαληήζεηο είλαη ζσζηέο, ιαλζαζκέλεο ή κεξηθψο 

ζσζηέο αιιά θαη αλ ζα ππάξμνπλ ελαιιαθηηθέο ζσζηέο απαληήζεηο. Οη καζεηέο πνπ 

εκθαλίδνπλ ιάζε ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο εξσηήζεσλ θαηαλφεζεο ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

δπζθνιία ζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο. Απηέο νη δπζθνιίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαθέξνληαη ζε θπξηνιεμίεο ή ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, 

ζηελ αλαγλψξηζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ή άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ ηδεψλ θαη ζηελ 

αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ζρέζεσλ αηηίνπ-αηηηαηνχ. Δλψ, ε βαζκνινγία γηα ηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ πξνθχπηεη απφ ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ νξζψλ πξνο ην 

ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ [δειαδή, (ζσζηέο απαληήζεηο / ζχλνιν) X 100] 

(Παληειηάδνπ, 2000). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ ν αλαγλψζηεο 

αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν. Πην 

αλαιπηηθά, ε αλεχξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε θαηνξζψλεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ή κεραληζκνχο. Μεηαμχ απηψλ ησλ παξαγφλησλ ή 

κεραληζκψλ πεξηιακβάλνληαη: ε θαιή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάζηεθε, νη 

νδεγίεο ή νη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ αλαγλψζηε γηα ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα αλαθιεζνχλ, νη εξσηήζεηο απηέο θαηεπζχλνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε γηα ηελ αλεχξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε απηέο. Σέινο, ε 

ηθαλφηεηα γηα ζπληνληζκέλε αλάθιεζε ησλ αιιεινζρεηηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ 

(Πφξπνδαο, 2002). 

Απηφ ζεκαίλεη πσο φηαλ ν αλαγλψζηεο εληνπίζεη ζηε κλήκε ηνπ κηα πιεξνθνξία, 

ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα εληνπίζεη θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε απηή. 

Δπηπιένλ, θαη θάπνηνη κεραληζκνί επηινγήο, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη 

ηα νπζηψδε θαη έηζη δηαρσξίδνληαη ηα επνπζηψδε. Όζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθαινχληαη απφ ηε κλήκε, απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ θχξησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππήξραλ ζην θείκελν, ηε ζέζε πνπ έρνπλ νη πιεξνθνξίεο ζην 
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θείκελν αιιά θαη απφ ηνλ αθαηξεηηθφ ραξαθηήξα πνπ έρεη ε ειεχζεξε αλάθιεζε 

(Πφξπνδαο, 2002). 

 

3.1 ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

 

3.1.1  Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ 
 

Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο αλαγλψζηεο ζηελ πξψηε ηνπ 

απφπεηξα ηνπ λα κάζεη λα δηαβάδεη είλαη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία ηεο γξαπηήο ιέμεο. Ζ αηηηνινγία απηψλ ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ 

πνηθίιιεη αλάινγα, ελδερνκέλσο λα πξνέξρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ (π.ρ. δηαηαξαγκέλε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, ειιηπήο θνίηεζε 

ζην ζρνιείν θ.η.ι.) ή λα νθείιεηαη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο (π.ρ. λνεηηθά 

πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα κλήκεο, ρακειφ επίπεδν θσλνινγηθήο επίγλσζεο θ.η.ι.) ή, 

ηέινο, ζε έλα ζπληαίξηαζκα ελδνγελώλ θαη εμσγελώλ παξαγφλησλ (Πφξπνδαο, 

2002). 

Οη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ζπλαληψληαη ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ. O αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ κε δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαίλεηαη φηη είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ φζσλ έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ αλάγλσζε. Σα 

πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα απφ φ,ηη ζηα 

θνξίηζηα, θαζψο θαη ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ππνβαζκηζκέλα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Fijalkow, 1999)» (Μαξηδάθε- 

Καζζσηάθε, 2008, ζζ.80-81). 

Απνηέιεζκα ησλ δπζθνιηψλ απηψλ είλαη ε ζεκαληηθή απφθιηζε - ζε ζχγθξηζε κε ην 

κέζν φξν ησλ ζπλνκήιηθσλ ηνπο- ηεο ηθαλφηεηαο λα αλαγλσξίδνπλ, λα πξνθέξνπλ, λα 

θαηαλννχλ γξαπηέο ιέμεηο θαη λα ζπιιακβάλνπλ ην λφεκα γξαπηψλ πξνηάζεσλ. Με 

άιια ιφγηα, νη δπζθνιίεο απηέο αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αλάγλσζεο (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 2008). Αθνχ ε 

αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν 
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ιεηηνπξγηψλ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο, ε δπζιεηηνπξγία απηψλ ησλ 

δχν ιεηηνπξγηψλ πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ λα νθείινληαη ζηε δπζιεηηνπξγία ηεο κηαο ή ηεο άιιεο ή θαη ησλ δχν απηψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηαθξίλνληαη (φπσο θαίλεηαη  παξαθάησ ζην ζρήκα 1., ην νπνίν έρεη 

ππνδείμεη ν Aaron ην 1989, φπσο αλαθ Γεκεηξηάδνπ, 2009): 

• ζηελ γεληθή αλαγλσζηηθή δπζθνιία. Όηαλ ηφζν ε απνθσδηθνπνίεζε φζν θαη ε 

θαηαλφεζε δπζιεηηνπξγνχλ θαη ε νπνία πξνέξρεηαη απφ κηα γεληθή καζεζηαθή 

δπζθνιία (Πφξπνδαο, 2002).  

Οη γεληθέο δπζθνιίεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο πεξηιακβάλνπλ φιεο εθείλεο ηηο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα ή καδί κε ηηο γεληθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ 

είλαη φηη ζπλνδεχνληαη απφ έλα ζρεηηθά ρακειφηεξν λνεηηθφ επίπεδν ελψ, ζπλήζσο, 

εθδειψλνπλ αλάινγεο δπζθνιίεο ηφζν ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ φζν θαη ζηε 

εθηέιεζε αλψηεξνπ επηπέδνπ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηνπ ζπιινγηζκνχ θ.ά. (Πφξπνδαο, 2002). 

• ζηελ εηδηθή αλαγλσζηηθή δπζθνιία  ηχπνπ δπζιεμίαο. Όηαλ ππάξρεη δπζιεηηνπξγία 

κφλν ηεο απνθσδηθνπνίεζεο αιιά ε θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά (Πφξπνδαο, 2002) θαη ηχπνπ ππεξιεμίαο (hyperlexia). Όηαλ ππάξρεη 

δπζιεηηνπξγία κφλν ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ αιιά ε απνθσδηθνπνίεζε 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά (Healy, 1982). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπζιεμίαο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία είλαη νη δπζθνιίεο αληίιεςεο, θηλεηηθέο 

δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο πξνζνρήο θαη κλήκεο, πξνβιήκαηα θνηλσληθν- 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο, θηλήηξσλ θαη δηαηαξαρέο κεηαγλσζηηθήο θχζεο 

(Παληειηάδνπ, 2001). Όζνλ αθνξά αλαγλσζηηθή δπζθνιία  ηχπνπ ππεξιεμίαο αθνξά 

κηα νκάδα αηφκσλ πνπ εθδειψλνπλ δπζθνιίεο κεηαηξνπήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε 

πξνθνξηθφ (δειαδή ζε θσλαρηή-ερεξή αλάγλσζε) θαη ην αληίζεην, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππάξρσ θαη κηα ππν-νκάδα παηδηψλ πνπ ελψ έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ζηε 



30 
 

κεηαηξνπή ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ ζε ήρν παξνπζηάδνπλ ζνβαξή αδπλακία 

θαηαλφεζεο απηνχ πνπ δηαβάδνπλ.  

Οη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, σο γλσζηφλ, δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ηε θχζε ηνπο αιιά 

θαη σο πξνο ην βαζκφ εθδήισζεο ηνπο ζηηο δηάθνξεο γιψζζεο. Έηζη, ε κάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εθηηκάηαη φηη παξνπζηάδεη ιηγφηεξεο δπζθνιίεο 

απφ ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο, γηα παξάδεηγκα, ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Απηφ, θπξίσο, 

νθείιεηαη ζηε θχζε ηνπ ειιεληθνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν νξίδεηαη απφ 

κηα ζρεδφλ κηα πξνο κηα αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο γξαθεκηθήο θαη ηεο θσλεκηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ιέμεσλ. Δπνκέλσο, νη έιιελεο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηε 

δπζθνιία κε ηελ νπνία βξίζθνληαη αληηκέησπνη (εμαηξνχληαη, θπζηθά, πεξηπηψζεηο 

βαξηάο κνξθήο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο), είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα, θηάλεη ε νπνηαδήπνηε δπζθνιία ηνπο λα εληνπηζηεί, λα δηαγλσζηεί 

θαη λα αληηκεησπηζηεί έγθαηξα θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Πφξπνδαο, 2002, φπσο 

αλαθ. Γεκεηξηάδνπ, 2009). 

 

ρήκα 1: Πξνζδηνξηζκφο ηεο επηηπρεκέλεο κάζεζεο ηεο αλάγλσζεο θαη δηαθφξσλ αλαγλσζηηθψλ 

δπζθνιηψλ κε βάζε ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο (θαιφ-αδχλαην) ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο 

θαη ηεο θαηαλφεζεο (Gough & Tunmer, 1986). 
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Oη Σorgesen θαη Wagner ζεσξνχλ φηη ηα πην ζνβαξά αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αθνξνχλ ζην επίπεδν επεμεξγαζίαο ηεο ιέμεο 

(απνθσδηθνπνίεζε) θαη ηελ αλεπάξθεηα ρξήζεο ηεο θσλνινγηθήο δνκήο ηεο ιέμεο 

(Σorgesen, 2002). Αλαθνξηθά κε ηελ ηειεπηαία, ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηή θαηαλφεζε θαη γλψζε φηη ε γιψζζα απνηειείηαη απφ 

ήρνπο. Ζ πην ζεκαληηθή πηπρή γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη ε θσλνινγηθή 

ελεκεξφηεηα, ε γλψζε δειαδή φηη νη ιέμεηο απνηεινχληαη απφ μερσξηζηνχο ήρνπο ή 

θσλήκαηα. Έλαο καζεηήο κε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα είλαη ηθαλφο α) λα ζπλδπάδεη 

πξνθνξηθά ιέμεηο θαη λα θηηάρλεη ήρνπο, β) λα απνκνλψλεη ήρνπο θαη γ) λα αλαιχεη 

κία ιέμε ζε ήρνπο (Heward, 2011). Έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε (δπζιεμία). 

Οη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ γισζζηθή θαη θσλνινγηθή 

αλεπάξθεηα (Swanson et al., 2010, Narkon and Wells, 2013, Ramus  et al., 2013). Oη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζηελ 

επρέξεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ιέμεσλ, ζηηο δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο (Catts et al., 2008). Οη καζεηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κνξθνινγίαο θαη ιεμηινγίνπ κε βαζηθφηεξν πξφβιεκα 

ηεο αλάπηπμεο ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (Ramus  et al., 2013). 

Ζ έξεπλα ησλ Olson, Wise, Conners, Ruck θαη Fulker (2001), έδεημε φηη νη καζεηέο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παξνπζηάδνπλ θνηλέο αλαγλσζηηθέο 

επηδφζεηο κε κηθξφηεξνπο καζεηέο ρσξίο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, φκσο, ησλ καζεηψλ αλεμαξηήησο ειηθίαο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, απνδίδεη ηηο ρακειέο επηδφζεηο ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ζηελ 

αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ. Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ, φηη νη παξαπάλσ καζεηέο, 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πεξηερνκέλνπ (Swanson et al., 2010). Ο ηειεπηαίνη ζηελ έξεπλά 

ηνπο αλέθεξαλ φηη νη θαινί αλαγλψζηεο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο ιφγσ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ζηελ νπνία ηα άηνκα κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο (Swanson et al., 2010).   
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Tα ζεκαληηθφηεξα, ινηπφλ, πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη νη ειιείςεηο θσλνινγηθήο επίγλσζεο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Δηδηθφηεξα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ αλάιπζε ζπιιαβψλ ζε θσλήκαηα, ζηελ παξαγσγή θαη εχξεζε νκνηνθαηαιεμίαο, 

ζηε ζχλζεζε θσλεκάησλ θαη ζηε δηάθξηζε ηεο ζέζεο ελφο θσλήκαηνο θαη ζηελ 

απαινηθή ηνπ (Παληειηάδνπ, 2001). ε κηα έξεπλα ηνπ Κσηνχια (2004), ειέρζεθαλ 

280 καζεηέο Α- η’ Γεκνηηθνχ ηππηθψο αλαπηπζζφκελα θαη κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Αλαθέξζεθε φηη νη καζεηέο κε δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηα νπνία δηαξθνχλ έσο ην ηέινο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  Δπηζεκαίλεηαη, αθφκα, φηη φινη νη καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο 

αληηκεησπίδνπλ ρακειή αλάπηπμε θσλνινγηθήο επίγλσζεο, θαζψο επίζεο νη καζεηέο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ Γ’ ηάμε παξνπζηάδνπλ θνηλφ αλαγλσζηηθφ επίπεδν κε 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπο καζεηέο Β’ δεκνηηθνχ. πκπεξαίλεη, ινηπφλ ε έξεπλα φηη 

νη καζεηέο κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Α’ηάμε αληηκεησπίδνπλ θαλεξέο ειιείςεηο. 

Μία αθφκε έξεπλα ησλ Οηθνλνκάθνπ θαη Γθιεδάθνπ (2014), ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, αλαθέξεηαη φηη ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ηνπο δεκηνπξγείηαη ρακειή απηναληίιεςε, άγρνο 

απνγνήηεπζε θαη κεησκέλεο πξνζδνθίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ παξάιιεια 

πηνζεηνχλ κηα δπζιεηηνπξγηθή ζηάζε. Λφγσ απηψλ αδπλακηψλ αδπλαηνχλ λα 

εληαρζνχλ θνηλσληθά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ παξέεο κε ζπλνκειίθνπο ηνπο, γεγνλφο 

πνπ επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο επηδφζεηο ηνπο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη νη καζεηέο απηνί 

εκθαλίδνπλ ζεηηθή θαη ζε πςειά επίπεδα απηναληίιεςε, ελψ αλαθέξνληαη γηα ηηο 

εμσζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ γηα ηηο 

ζρνιηθέο. Σέινο, θαηαιήγνπλ φηη ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο θαη πςειφηεξε απηναληίιεςε (Οηθνλνκάθνπ θαη 

Γθιεδάθνπ, 2014). Αληίζεηα, ε Humphrey (2002) επηζεκαίλεη φηη νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε απηναληίιεςε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπο καζεηέο ηεο ίδηαο ειηθίαο, θαζψο επίζεο φηη νη καζεηέο 

εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ καζεηέο κε δπζιεμία, φπνπ ραξαθηεξηζηηθφ 
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ηνπο  γλψξηζκα είλαη ε ρακειή απηναληίιεςε. Σέινο, πξνηείλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο 

απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ ζα ζπκβάιιεη θαη ζηελ αχμεζε ηελ αθαδεκατθψλ ηνπο 

επηδφζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΠΣΤΥΔ ΣΖ 

ΑΝΑΓΝΩΖ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Πνιιέο κειέηεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάγλσζεο γηα επραξίζηεζε 

ζην γεληθφ πιεζπζκφ, βξήθαλ κηα ηζρπξή ζρέζε ηεο αλάγλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη ε 

αλάγλσζε γηα επραξίζηεζε εληζρχεη ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ 

θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ άιισλ. Ο 

Billington (2015) πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ 

δηεξεπλνχζε ηα νθέιε πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ελήιηθεο πνπ δηαβάδνπλ ηαθηηθά 

γηα επραξίζηεζε. Ζ κειέηε εμέηαζε 4.000 άηνκα απφ δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο δεκνζθφπεζεο απνηεινχκελεο απφ δεθαηέζζεξηο 

εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ ζην λα θαηαλνήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε γεληθή 

δηάζεζε, ηελ επεκεξία θαη ηα επίπεδα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάγλσζε. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ε αλάγλσζε γηα επραξίζηεζε ζπλδέεηαη ζεηηθά 

κε κηα κεγαιχηεξε αίζζεζε θνηλφηεηαο, κηα ηζρπξφηεξε αίζζεζε θνηλσληθήο έληαμεο, 

κηα ηζρπξφηεξε ηθαλφηεηα λα απνιακβάλεη θνηλσληθέο επθαηξίεο θαη απμεκέλε 

θνηλσληθφηεηα θαη νκηιία. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ε 

αλάγλσζε θαη ε ζπδήηεζε ησλ βηβιίσλ κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν απμάλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Οη 

Kumschick et al., (2014) ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ θάλνληαο παξέκβαζε ζε κηα 

νκάδα καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ παξέκβαζε έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ιεμηιφγην, ζαθή 

ζπλαηζζεκαηηθή γλψζε θαη αλαγλψξηζε ησλ θξπκκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 Ο Mar et αl., (2006) δηεμήγαγε κηα κειέηε γηα λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

αλάγλσζεο θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ζε δείγκα 94 πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηνλ 
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Καλαδά. Υξεζηκνπνηψληαο έλα ζρεδηαζκφ κηθηψλ κεζφδσλ, νη ζπγγξαθείο 

δηαπίζησζαλ φηη ε αλάγλσζε ηεο θαληαζίαο είλαη έλαο ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ελφο πξνγλσζηηθνχ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Σα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε κηα 

αθεγεκαηηθή κπζνπιαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο, σζηφζν νη ζπληάθηεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

κπζνπιαζία θαη ηελ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα κελ είλαη έλαο ηξφπνο θαη κηα ηζρπξή 

ηθαλφηεηα λα ζπλαηζζάλνληαη κε άιινπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα έιθνληαη απφ ηελ αλάγλσζε. Ο Moyer (2007) δηεξεχλεζε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ αλέθεξαλ νη αλαγλψζηεο αλαςπρήο ζηηο ΖΠΑ ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα κεηθηή κέζνδν πξνζέγγηζεο πνπ απνηειείηαη απφ κηα έξεπλα (ζπκπιεξσκέλε απφ 

62 άηνκα) θαη 8 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Σα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ 

ήηαλ ε ηθαλφηεηα λα κάζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, λα κάζνπλ γηα ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπηλνπο πιεζπζκνχο θαη άιινπο πνιηηηζκνχο θαη λα κάζνπλ γηα 

άιιεο πεξηφδνπο ηζηνξίαο. Οη εξσηεζέληεο πνπ δηαβάδνπλ ζπρλφηεξα έρνπλ επίζεο 

αλαθεξζεί φηη έρνπλ εληζρπκέλε ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ηελ ηάμε, ηελ εζληθφηεηα, 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο πνιηηηθέο πξννπηηθέο. 

Μηα πην πξφζθαηε κειέηε απφ ηνπο Smith et al. (2012) δηεξεχλεζε ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ επηπέδσλ απφιαπζεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο αλάκεζα 

ζε καζεηέο δχν νκάδσλ, κηαο νκάδαο ειηθίαο νθηψ έσο ελλέα εηψλ θαη κηαο νκάδαο 

ειηθίαο 12 έσο 13 εηψλ κε ηε ρξήζε κηαο κεγάιεο θιίκαθαο εγθάξζηαο έξεπλαο ζε 

ζρνιεία ηεο Νέαο Εειαλδίαο.  ηελ έξεπλα απηή δηαπίζησζαλ φηη ε απφιαπζε ηεο 

αλάγλσζεο ήηαλ πςειφηεξε κεηαμχ ηεο λεφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο (παξά ηα 

πςειφηεξα επίπεδα αλάγλσζεο κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ), θαη κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ θαη ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε 

απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο δελ ζπλδέζεθε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε 

θακία απφ ηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο, ελψ ε απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο δελ ζπλδέζεθε 

κε ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλάγλσζεο, αιιά κε ηα επηηεχγκαηα ηεο 

αλάγλσζεο . Σν ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάρζεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο είλαη φηη ηα παηδηά 
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απνιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, 

αθφκα θαη φηαλ δελ πηζηεχνπλ φηη είλαη θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα θαινί. 

Όκσο δελ ζα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη πνιινί καζεηέο φρη κφλν κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, αιιά θαη ηππηθψο αλαπηπζζφκελνη είλαη δπλαηφ λα εκθαλίζνπλ θαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε, σο απνηέιεζκα ησλ αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ ηα  άηνκα  απηά ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα απηή. χκθσλα κε 

ηνλ Murray θαη Janelle (2003), ην άγρνο ηεο αλάγλσζεο πνπ  θεξδίδεη ζπλερψο 

έδαθνο, πξνθαιεί ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ απνηπρία  κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη Mohammadpur θαη ν Ghafournia (2015) επεζήκαλαλ απηή ηελ 

θαηάζηαζε δειψλνληαο φηη ππάξρεη κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 

αλάγλσζεο θαη ηνπ άγρνπο ηεο αλάγλσζεο  ησλ καζεηψλ. Απηφ, κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, απνδπλακψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε δπλακηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη 

θαηαζηξέθνληαο ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ αλάγλσζε. Οη παξαπάλσ 

έλλνηεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ άγρνπο ζα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο 

ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

2.2 Θεσξία Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

Τηνζεηψληαο ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνέιεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηεξγαζίεο ηεο ζθέςεο, 

δειαδή ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ν Bandura δηαηχπσζε ηελ Κνηλσληθνγλσζηηθή  

Θεσξία ηεο κάζεζεο (1986). Ο φξνο «θνηλσληθνγλσζηηθή» ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Bandura γηα λα δειψζεη ηφζν ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ, φζν θαη ηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο, δειαδή ηηο 

δηεξγαζίεο ηεο ζθέςεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα θίλεηξα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξάμεηο 

(Γήκνπ, 2002
α
; Κνιηάδεο, 1997; Pajares, 1996; Pervin & John, 2001). χκθσλα κε ηε 

ζεσξία απηή, νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνληαη σο ελεξγεηηθά φληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα λα επηιέμνπλ πσο ζα ελεξγήζνπλ θαη πσο ζα 

αληηδξάζνπλ ζε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο. Γηα ηνλ Bandura θάζε άηνκν δηαζέηεη έλα 
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εζσηεξηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ην βνεζά λα αζθήζεη έιεγρν πάλσ ζηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ. Απηφ ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πέληε 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Bandura είλαη ε ρξήζε ζπκβόισλ, ε 

πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε, ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο άιισλ αλζξώπσλ, ε απηνξξύζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

από ην ίδην ην άηνκν (Κνιηάδεο, 1997; Pajares, 1996). πρλά ε απφθηεζε γλψζεσλ, 

πνπ αμηνπνηείηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δελ είλαη απνηέιεζκα άκεζεο εκπεηξίαο. 

Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έκκεζν ηξφπν θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο ησλ πξάμεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ ησλ 

πξάμεσλ. Οη πξντδεάδνπζεο κειινληηθέο αλαπαξαζηάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε πξάμεηο 

θαη πινπνηνχληαη κέζσ ησλ απηνξξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ δηαζέηεη ην άηνκν. 

Οη παξαπάλσ πέληε αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο επηζεκαίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ γηα γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγεη απφ ην 

πεξηβάιινλ είηε πξνθαηαβνιηθά είηε σο ζπλέπεηα ησλ δηθψλ ηνπ ελεξγεηψλ. Ζ 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα αιιάμεη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ πξνο ην θαιχηεξν πξνζαξκφδνληαο αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Απνξξίπηνληαο ηελ άπνςε φηη νη άλζξσπνη άγνληαη θαη θέξνληαη απφ ηηο 

δπλάκεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ή απφ ζπγθαιπκκέλεο εζσηεξηθέο παξνξκήζεηο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε πνξεία ηεο δσήο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

πνηθίισλ επηξξνψλ θαη ηε ζπκβνιή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο παξαγφλησλ. Σν 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ν άλζξσπνο δεη, απνηειεί κία απφ ηηο νληφηεηεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ, αιιά θαη ν ίδηνο έρεη ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

 Γηα ηνλ Bandura θεληξηθή ζέζε ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη  

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά,  δηαδξακαηίδνπλ νη πξνζδνθίεο πνπ 

έρνπλ νη άλζξσπνη ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε 

ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη πξψηεο αλαθέξνληαη σο πξνζδνθίεο 
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απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη νη δεχηεξεο σο πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο. Ζ 

πξνζδνθία ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ βεβαηφηεηα κε ηελ νπνία 

ην άηνκν ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφ λα εθδειψζεη κηα ζπκπεξηθνξά πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Με άιια ιφγηα, αθνξά ζηνπο κεραληζκνχο 

εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

αληηκεηψπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο. Γηα  παξάδεηγκα ε πεπνίζεζε πνπ έρεη 

έλαο καζεηήο φηη κπνξεί λα αξηζηεχζεη ζην επφκελν γξαπηφ δηαγψληζκα θάπνηνπ 

καζήκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζδνθία ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ζ εθηίκεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Bandura σο 

παξάγνληαο πξφβιεςεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο (Bandura, 1977; Schunk, 

1989; Zimmerman, 2000). Αλ θαη ε ζεσξία επεδίσθε θαηαξρήλ λα εμεγήζεη ηηο 

αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ησλ αζζελψλ, πνπ έθηαλαλ ζε εθείλνλ γηα ςπρνζεξαπεία, ν 

Bandura (1984, 1986, 2003) ππνζηήξημε φηη ε ζεσξία πεξί απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. ε ζρεηηθφ 

άξζξν νη Bandura θαη Locke (2003) έθαλαλ αλαζθφπεζε ελλέα κεηα-αλαιχζεσλ πνπ 

είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, φπσο είλαη ε 

ςπρνθνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ησλ παηδηψλ, νη αζιεηηθέο επηδφζεηο, νη αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο. Σα επξήκαηα απηψλ ησλ κεηα-αλαιχζεσλ επηβεβαηψλνπλ κε ζηαζεξφηεηα 

φηη νη πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην επίπεδν ησλ 

θηλήηξσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα. 

Οη πξνζδνθίεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε γεληθή εθηίκεζε, 

πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν έγθεηηαη θαη ε 

κεγάιε δηαθνξά ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε. Οη πξνζδνθίεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλδένληαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ιεηηνπξγίαο θαη αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. 

Αληίζεηα ε απηναληίιεςε είλαη κηα πην θαζνιηθή έλλνηα, κηα ζθαηξηθή αληίιεςε πνπ 

έρεη δηακνξθψζεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, πέξα απφ ηηο απηναμηνινγήζεηο ζηνπο 

δηάθνξνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ (Zimmerman, 2000). Απηή ε ππνθεηκεληθή 
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θξίζε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ε γλσζηηθή πιεπξά ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ 

θαη πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001). ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνθχπηεη 

απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπγθξίζεηο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνεί θάπνηνο είηε κε 

πιαίζην αλαθνξάο ηνλ εαπηφ ηνπ, είηε άιια άηνκα (Woolfolk, 2007,φπσο αλαθ. 

Γαιάλε, 2010). 

Ζ απηνεθηίκεζε, απφ ηελ άιιε, αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά θαη έρεη 

ζρέζε κε ηελ αίζζεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμία (Μαθξή-Μπφηζαξε, 

2001; Zimmerman & Barry, 2006). Δθθξάδεηαη σο κηα ζηάζε απνδνρήο ή 

απνδνθηκαζίαο θάπνηνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ππφ κηα ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα. Ζ ζηάζε 

απηή ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζε κηα θνηλσλία θαη απφ ην αλ νη επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο 

εθηηκνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πάλσ ζηα νπνία ην άηνκν βαζίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απηναμίαο (Pajares and Schunk, 2001). Άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ δελ ππάξρεη. Έλα άηνκν 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη φηη δε δηαζέηεη ηθαλφηεηεο γηα θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, π.ρ. 

αζιεηηζκφο, αιιά εάλ απηφο ν ηνκέαο δελ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπ ε 

απηνεθηίκεζή ηνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ επεξεάδεηαη απφ απηήλ ηελ πεπνίζεζε. 

 

2.3 Παξάγνληεο  δηακόξθσζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

Ζ αληίιεςε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηνλ (Bandura, 1986, 1997) 

δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε ηεζζάξσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, απηέο ησλ πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ, πνπ ιακβάλεη ην άηνκν ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, ησλ 

εκπεηξηψλ πνπ απνθηνχληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ άιισλ 

αηφκσλ, ηεο ιεθηηθήο πεηζνχο θαζψο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθν-ζσκαηηθήο δηέγεξζεο 

ηνπ αηφκνπ. 

Οη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη νη επηδφζεηο ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή 

θαη αμηφπηζηε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο ε 
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πιεξνθφξεζε απηή βαζίδεηαη ζε απζεληηθέο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο (Bandura, 1986). 

Σα βηψκαηα επηηπρίαο, θπξίσο ηα επαλαιακβαλφκελα, απμάλνπλ ην αίζζεκα ηεο 

επηηπρίαο ηνπ καζεηή, ελψ ηα βηψκαηα απνηπρίαο ην κεηψλνπλ ηδίσο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ έρεη εδξαησζεί ην αίζζεκα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζην άηνκν (Bandura, 

1986). Με άιια ιφγηα, νη επαλαιακβαλφκελεο επηηπρίεο απμάλνπλ ην αίζζεκα ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν έρεη αλαπηχμεη έλα 

πςειφ αίζζεκα  απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, κηα πηζαλή απνηπρία έρεη κηθξή επίδξαζε 

ζην άηνκν θαη απνδίδεηαη σο ζπλέπεηα άιισλ παξαγφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ 

βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ, ζηελ ειιηπή πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαθή νξγάλσζε θ.ά.  

Οη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν φηαλ παξαηεξεί άιια άηνκα λα εθηεινχλ κηα 

εξγαζία είλαη κηα δεχηεξε πεγή δηακφξθσζεο πεπνηζήζεσλ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Schunk (2003), ε κίκεζε πξνηχπνπ 

απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηάδνζεο λέσλ ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηξξνή πνπ έρεη ην πξφηππν ηνπ παξαηεξεηή έρεη ε κεηαμχ 

ηνπο νκνηφηεηα (θχιν, εκπεηξίεο, ειηθία) (Bandura, 1997). Καηά αλάινγν ηξφπν νη 

Schunk θαη Pajares (2002) παξαηήξεζαλ φηη ην πξφηππν ηνπ ζπκκαζεηή επεξεάδεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ελφο καζεηή ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξφηππν ηνπ δαζθάινπ ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ ζηα καζεκαηηθά. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αλαπαξαρζνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ηπγράλνπλ επηβξάβεπζεο 

παξά εθείλεο πνπ ηηκσξνχληαη Schunk (2003). 

Ζ ιεθηηθή πεηζψ ζπληζηά έλαλ ηξφπν ελζάξξπλζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ 

(Bandura, 1994). Δηδηθφηεξα, νη ππνδείμεηο νη παξνηξχλζεηο, νη ηζηνξίεο πνπ 

θνπβαινχλ νη άιινη κεηαηξέπνληαη ζε κεραληζκνχο δηακφξθσζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ πεηζζεί ιεθηηθά φηη 

θαηέρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα αζθνχλ ηνλ πιήξε έιεγρν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

επσκηζηεί, είλαη πην πηζαλφ λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα επηκείλνπλ πεξηζζφηεξν ζtελ 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ παξά λα θαιιηεξγήζνπλ αηζζήκαηα ακθηβνιίαο θαη κεηνλεμίαο 

φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Bandura, 1994). 
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Χζηφζν ε ζεηηθή αλαθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο θάπνηνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα κέζα 

ζε ξεαιηζηηθά φξηα, θαζψο ε δεκηνπξγία ζην άηνκν νπηνπηθψλ πεπνηζήζεσλ γηα ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ απηναληίιεςή ηνπ φηαλ 

απνηχρεη ε πξνζπάζεηά ηνπ. Δίλαη επθνιφηεξν λα ππνλνκεχζεηο ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θάπνηνπ παξά λα ηελ βειηηψζεηο εηδηθφηεξα αλ ην άηνκν 

έρεη κηθξή ζπλάθεηα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηελ εξγαζία (Bandura, 1997). 

Σέινο, νη άλζξσπνη ζηεξίδνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο δηέγεξζε γηα 

λα θξίλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Bandura, 1994). Ζ δηάζεζε ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε, ε ζσκαηηθή αληίδξαζε ή ηα επίπεδα άγρνπο θαη αλεζπρίαο πνπ 

δηαθαηέρνπλ ην άηνκν φηαλ θαηαπηάλεηαη κε έλα ζηφρν, απνηεινχλ γη’απηφ 

ζεκαληηθνχο δείθηεο ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ λα εθπιεξψζεη ην ζηφρν. Γηα 

παξάδεηγκα νη έληνλεο ηαρπθαξδίεο πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη θάπνηνο πξηλ εθθσλήζεη 

δεκφζηα έλαλ ιφγν, κπνξεί λα εθιεθζνχλ σο ζεκάδηα αληθαλφηεηαο λα εθπιεξψζεη 

ην ζηφρν ηνπ, κε απνηέιεζκα λα αλαπηχμεη έλα ρακειφ αίζζεκα απηναπνηειεζκα-

ηηθφηεηαο ζηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα. 

Χζηφζν ν Bandura (1994) επηζεκαίλεη φηη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο νη θαζεαπηέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ εγείξνληαη, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ηηο εθιακβάλεη θαη ηηο εξκελεχεη ην άηνκν. Σα άηνκα κε πςειφ αίζζεκα  

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πην πηζαλφ λα αληηιακβάλνληαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο εγξήγνξζε σο έλα ζηνηρείν θηλεηνπνίεζεο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο 

πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ηα άηνκα πνπ ακθηβάιινπλ γηα ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο θαηαλννχλ ηελ ίδηα εγξήγνξζε σο απνηξεπηηθφ παξάγνληα ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο (φπσο αλαθ. ζηνλ Νηθνιαθφπνπιν Α., 2013). 

 

2.4 Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη πξνζδνθία απνηειέζκαηνο 

 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο (Bandura, 1986). 

Απηέο είλαη ε πξνζδνθία γηα ην απνηέιεζκα πνπ εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ 
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φηη κηα δεδνκέλε ζπκπεξηθνξά ζα απνθέξεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα (Bandura, 

1997), ελψ αληίζεηα ε άιιε έλλνηα εθθξάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ βεβαηφηεηα θαη ηελ πίζηε ηνπ 

αηφκνπ πσο κπνξεί λα εθδειψζεη επηηπρψο ηε ζπκπεξηθνξά πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο (Bandura, 1997). 

H πξνζδνθία ηνπ απνηειέζκαηνο απνηειεί κηα πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα κηαο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε πξνζδνθία ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο  

έρεη ζρέζε κε κηα πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο (Hackett 

and Betz, 1981). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηε δηάθξηζε απηψλ ησλ δχν ελλνηψλ 

είλαη απηφ πνπ αλαθέξεη ν (Bandura, 1986) «...Η πεποίθηζη πυρ έναρ αθληηήρ μποπεί 

να καηαθέπει άλμα πάνυ από έξι μέηπα αποηελεί ηην πποζδοκία 

αςηοαποηελεζμαηικόηηηαρ, ενώ η κοινυνική αποδοσή, ηο σειποκπόηημα, ηο μεηάλλιο και 

εν γένει η πποζυπική ικανοποίηζη πος πποζδοκά ο αθληηήρ αποηελεί ηην πποζδοκία 

ηος αποηελέζμαηορ» 

H ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξνζδνθία ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηελ 

πξνζδνθία ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε δεχηεξε είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο πξψηεο, θάηη πνπ δελ ηζρχεη θαη αληίζηξνθα (Bandura, 

1997, 2004, 2007), κε άιια ιφγηα ε χπαξμε ηεο πξνζδνθίαο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο δε ζπλεπάγεηαη θαη ηελ χπαξμε πξνζδνθίαο 

απνηειέζκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί ην άηνκν λα πηζηεχεη φηη κηα νξηζκέλε 

ζπκπεξηθνξά ζα νδεγήζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα,  ελδέρεηαη φκσο λα κελ 

ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Δlliot et al., 

2008). 

O Bandura (1977) ζεσξεί φηη νη πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο 

φζν εθείλεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, δηφηη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεπνίζεζε 

ηνπ αηφκνπ φηη απηέο ζπληεινχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο απαηηνχκελεο ζπκπεξηθνξάο. 

Αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην απνηέιεζκα δελ εμαξηάηαη 

απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. 
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ην παξαθάησ ζρήκα 1 θαίλεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

ζεσξία ηνπ Bandura γηα ηελ αληίιεςε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Bandura, 

1977). 

 

  

   

 

 

 

 

ρήκα 1 Πξνζδνθίεο απνηειέζκαηνο θαη απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη πξνζδνθίεο γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην 

απνηέιεζκα έρνπλ κηα ζπλέρεηα, ν Bandura ππνζηεξίδεη φηη νη δχν απηέο έλλνηεο 

κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη ζε πςειφ θαη ρακειφ επίπεδν. 

Οη καζεηέο πνπ δηαθαηέρνληαη απφ πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνζδνθνχλ 

λα έρνπλ πςειή επίδνζε ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζρνινχληαη εκθαλίδνπλ έλα 

πξνζαξκνζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ πξνθίι. Δκθαλίδνληαη αηζηφδνμνη θαη κε 

απηνπεπνίζεζε γηα ηελ επίδνζή ηνπο, θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη δείρλνπλ 

ηδηαίηεξε επηκνλή θαη εκπιέθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε αθαδεκατθά έξγα (Pintrich, P. 

and Schunk, D. 1996). 

Τπάξρνπλ καζεηέο νη νπνίνη ελψ εκθαλίδνπλ πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ 

αλακέλνπλ λα έρνπλ πςειή απφδνζε. Οη καζεηέο απηνί ζπρλά ελνρνπνηνχλ ην 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (εθπαηδεπηηθφο, κάζεκα, 

πιηθνηερληθέο ππνδνκέο) (Schunk and Pajares, 2002). Oξηζκέλεο  θνξέο 

εγθαηαιείπνπλ έλα αθαδεκατθφ έξγν, φρη δηφηη ζεσξνχλ πσο δελ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

λα ην θάλνπλ, αιιά δηφηη παξαηεξνχλ φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ εθείλνπ πνπ 

ΑΣΟΜΟ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Πξνζδνθίεο 

Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

Πξνζδνθίεο  

Απνηειέζκαηνο 
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γλσξίδνπλ, θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, δειαδή ηεο βαζκνινγίαο ηνπο (Pintrich, P. and 

Schunk, D. 1996). 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη καζεηέο πνπ ελψ έρνπλ ρακειή ηελ πξνζδνθία ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο εκθαλίδνπλ πςειή ηελ πξνζδνθία ηνπ 

απνηειέζκαηνο.  Γηα παξάδεηγκα κπνξεί νη καζεηέο λα ζεσξνχλ φηη ζα απνθνηηήζνπλ 

απφ ην ζρνιείν θαη ζα εηζαρζνχλ ζε κηα θαιή ζρνιή αλ κειεηήζνπλ ζθιεξά (πςειή 

πξνζδνθία απνηειέζκαηνο), σζηφζν έρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο λα 

κειεηήζνπλ ηελ εμεηαζηέα χιε θαη λα γξάςνπλ θαιά (ρακειή πξνζδνθία ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο). Γλσξίδνπλ πσο αλ αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ επηβξαβεχηεθαλ, ε αληακνηβή ηνπο ζα είλαη πςειή. ε 

αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρακειή πξνζδνθία 

γηα ην απνηέιεζκα θαη νη νπνίνη ελνρνπνηνχλ ην πεξηβάιινλ (κάζεκα, εθπαηδεπηηθνί, 

πιηθνηερληθέο ππνδνκέο) γηα ηε ρακειή ηνπο επίδνζε, νη καζεηέο απηνί 

απηναμηνινγνχληαη αξλεηηθά θαη θαηεγνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηελ απνηπρία ηνπο 

(Pintrich, P. and Schunk, D. 1996). 

Σέινο, ππάξρεη θαη ε θαηεγνξία ησλ καζεηψλ νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αξλεηηζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ ρακειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρακειέο πξνζδνθίεο επίδνζεο. Οη καζεηέο απηνί 

εκθαλίδνπλ ραιαξή δηάζεζε ζρεηηθά κε ηα αθαδεκατθά έξγα, δείρλνπλ απάζεηα θαη 

απξνζπκία λα θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα θαη παξαηηνχληαη εχθνια ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο  (φπσο αλαθ. ζηνλ Νηθνιαθφπνπιν Α., 2013). 

 

2.5 Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζρνιηθή επίδνζε 

 

Ζ επίδξαζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κειεηήζεθε απφ ηνλ 

Bandura (1997) θαη ηνπο Pintrich and Schunk (2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα  βξέζεθε φηη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνπο καζεηέο, ηε ζέζπηζε αθαδεκατθψλ ζηφρσλ, ηε γλσζηηθή εκπινθή θαη ηελ 
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επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο (Jacobson, 1998), ηελ πξνζπάζεηα 

θαη επηκνλή ζε απαηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε (Bong 

and Hocevar, 2002), ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Margolis and McCabe, 2006) αθφκε θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Ο φξνο αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε ηνπ 

αηφκνπ φηη δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο ψζηε λα έρεη επηηπρεκέλε επίδνζε ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζε θάπνηνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο (Bandura, 1997; 

Eccles and Wigfield, 2002). H αληίιεςε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην, είλαη ην ίδην ζεκαληηθή γηα ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ 

αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο πξνζσπηθέο 

θξίζεηο ηνπ καζεηή γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα πεηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο θαη αθαδεκατθά έξγα παξά ζε ηθαλφηεηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ πσο ε 

έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε απηή ηεο 

απηναληίιεςεο ή ηεο απηνεθηίκεζεο. Οη πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο δελ 

αληαλαθινχλ ηφζν ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πηζηεχεη ην άηνκν φηη θαηέρεη, 

φζν ηη είλαη ηθαλφ λα θαηαθέξεη κε ηα φπνηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο κπνξεί λα έρεη 

(Βνng and Sklaavik, 2003). Eπίζεο, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζεσξείηαη φηη είλαη 

εγθαζηδξπκέλε θαη άκεζα ζπλδεδεκέλε ηνπ πιαηζίνπ πνπ αλαπηχζζεηαη. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο καζεηήο κπνξεί λα έρεη πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζην λα 

επηιχεη πξνβιήκαηα ζηελ άιγεβξα, αιιά ζπγρξφλσο λα εκθαλίδεη  ρακειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζην λα επηιχεη πξνβιήκαηα ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Απηέο νη θξίζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη μερσξηζηέο απφ εθείλεο ηεο 

απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή (Linnenbrink and Pintrich, 2002). 

ρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζηφρσλ βξέζεθε φηη απηέο νη αληηιήςεηο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά θαη επίδνζε (Mills, Pajares and Herron, 
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2006). ε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο  πνπ ακθηβάιινπλ γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, νη 

καζεηέο πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο γλσζηηθνχ 

έξγνπ, αληηιακβάλνληαη ηα δχζθνια αθαδεκατθά έξγα σο πξνθιήζεηο, εξγάδνληαη 

ζθιεξφηεξα θαη δείρλνπλ κεγαιχηεξε επηκνλή, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλνπλ 

πςειφηεξε απφδνζε  (Pajares 1996; Schunk 1996; Pintrich 2000b). Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εθθξάδνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη εκθαλίδνπλ ρακειά 

επίπεδα άγρνπο θαη αλεζπρίαο. Δπίζεο, επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξν θίλεηξν ζην λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ, ελψ δείρλνπλ απνθαζηζηηθφηεηα 

θαη απηνπεπνίζεζε ζηελ νινθιήξσζε απαηηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Bandura, 1994; 

Εimmermann and Schunk 2008). 

Παξάιιεια νη καζεηέο κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πην πξφζπκνη λα 

επηιέγνπλ πην δχζθνιεο θαη απαηηεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Δπίζεο, είλαη πην πηζαλφ 

λα αζρνιεζνχλ κε αθφκε πην δχζθνια καζήκαηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ κειεηάλε ζην 

ζρνιείν (Δccles et al., 1998), ελψ ρξεζηκνπνηνχλ πην απνηειεζκαηηθά πεξηζζφηεξεο 

γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (ειέγρνπ, επεμεξγαζίαο, νξγάλσζεο θαη 

αθήγεζεο, έλαληη εθείλσλ κε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα  (Chapman and 

Tunmer 2003, φπσο αλαθ. ζην Μπφηζαο, 2007). 

Οη καζεηέο κε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζπλήζσο απνθεχγνπλ λα αλαιάβνπλ 

ή λα νινθιεξψζνπλ αθαδεκατθά έξγα πνπ ζεσξνχλ φηη ππεξβαίλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο ή ζηα νπνία απέηπραλ ζην παξειζφλ (Pintrich and Schunk, 2002). Oη καζεηέο 

απηνί αληηιακβάλνληαη ηηο απαηηεηηθέο αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο σο απεηιέο, ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα απνθχγνπλ, είλαη αγρψδεηο (Seifert, 2004), ληψζνπλ πσο δελ έρνπλ 

ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη ζα απνηχρνπλ, ελψ επηδεηθλχνπλ κηθξή 

πξνζπάζεηα θαη γλσζηηθή εκπινθή κε ην αθαδεκατθφ έξγν. Έρνπλ ρακειέο 

πξνζδνθίεο νη νπνίεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζεψξεζε ηνπ Bandura (1994), φηη ζεκαζία δελ έρεη 

πφζν ηθαλφο είζαη αιιά πφζν ηθαλφο αηζζάλεζαη φηη είζαη. Δπίζεο, ε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ κπνξεί, λα εμαξηάηαη απφ ηελ αληίιεςή ηνπο 



47 
 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο. Ο Dweck (1991, 1999) πξφηεηλε λα ζεσξεζνχλ νη 

άλζξσπνη σο κηα νληφηεηα ή λα αθνινπζνχλ ηελ απμεηηθή ζεσξία ηεο ηθαλφηεηαο. Οη 

καζεηέο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ νληνηήησλ, πηζηεχνπλ φηη ε ηθαλφηεηα είλαη 

ζρεηηθά ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ εθείλνη πνπ 

θαηέρνπλ κηα άιιε πην δηαθνξεηηθή άπνςε ζεσξνχλ φηη ε ηθαλφηεηα κπνξεί λα 

βειηησζεί κε πξνζπάζεηα θαη κάζεζε. Με θάπνηεο εμαηξέζεηο, νη καζεηέο πνπ 

θαηέρνπλ κηα βαζκηαία ζεσξία είλαη πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ ην κνληέιν ηεο κάζεζεο 

ησλ Schunk θαη Zimmerman ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα ηνπο παξαθηλήζνπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ απηνξξχζκηζε γηα λα κάζνπλ. Όζνη αθνινπζήζνπλ ηε ζεσξία ηεο 

νληφηεηαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο επεηδή 

ζεσξνχλ φηη ε κάζεζε δελ ζα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο. Ζ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε επεηδή πηζηεχνπλ φηη ε 

απφδνζή ηνπο πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο. Έηζη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

κπνξεί λα αζθήζεη  ηζρπξή επίδξαζε ζηε κάζεζε θαη ηελ απηνξξχζκηζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ πνπ πηνζεηνχλ κηα βαζκηαία ζεσξία ηεο ηθαλφηεηαο (Schunk and 

Zimmerman, 2007). 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θάπνηεο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Πνιιέο 

έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ επίδνζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ζηφρσλ ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ζε αληίζεζε κε έξεπλεο νη νπνίεο 

έδεημαλ κέηξηα ή κηθξή ζπζρέηηζε ηεο απηνεθηίκεζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο (Pajares and Schunk, 2001; Sommerfelf and Watson, 2000, φπνπ 

αλαθ. ζηνλ Paraskeva, Bouta and Papagianni, 2008). Eπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ 

αλαπηχζζνληαη ζην καζεηή πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ απέρνπλ ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Μπνξεί ην γεληθφ πιαίζην πνπ ζπλδέεη ηελ επίδνζε κε 

ηελ πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα λα δείρλεη φηη νη πξνζδνθίεο ηνπ καζεηή  γηα ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα  πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξεο, σζηφζν 

θαίλεηαη φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθφ νη πεπνηζήζεηο ηνπ καζεηή γηα ηελ 
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ λα είλαη ζρεηηθά αθξηβείο ή πξνζαξκνζκέλεο ζηα 

πξαγκαηηθά επηηεχγκαηά ηνπ (Bandura 1997).  

Οη καζεηέο δελ πξέπεη νχηε λα ππεξεθηηκνχλ νχηε λα ππνηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

φζνλ αθνξά ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, αιιά λα έρνπλ 

αληηθεηκεληθή επίγλσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία 

έλα ζρνιηθφ έξγν. ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ αηζηφδνμεο αιιά αθξηβείο πεπνηζήζεηο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο καζεηέο ηνπο (Linnenbrink and Pintrich, 2002). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

δηδάζθνληα, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαιχηεξα κε ηελ 

παξνρή επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Μέζσ απηψλ ησλ εκπεηξηψλ πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη 

καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ θαηλνχξγηεο ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ, ινηπφλ, νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζαξκφζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο κνξθέο αμηνιφγεζεο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα είλαη εθηθηή γηα φινπο. Με ηελ παξνρή ζηνπο καζεηέο κηαο πνηθηιίαο 

απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηέο φπσο ζπλεξγαηηθά projects, θχιισλ 

απηναμηνιφγεζεο θ.ά., ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξέρεη επθαηξίεο γηα πςειή 

απφδνζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην αίζζεκα ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ (Linnenbrink and Pintrich, 2002). 

Δπηπξφζζεηα, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ επεξεάδεηαη απφ ηηο πξάμεηο 

θαη ηα ιεγφκελα ησλ δαζθάισλ ηα νπνία φηαλ είλαη αηζηφδνμα, ελζαξξχλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα λα δείρλνπλ επηκνλή θαη λα 

επηζπκνχλ λα πεηχρνπλ (Pajares, 2008). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξνζθέξνληαο 

ζεηηθή ελίζρπζε ζηνπο καζεηέο απμάλεη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα απμάλνπλ ην θίλεηξν ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε (Schunk, 2003). 

εκαληηθή είλαη ε άπνςε ησλ Pajares and Schunk, (2001), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ φηη κφλν έξγν ηνπο είλαη ε αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο ρσξίο παξάιιεια λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα 
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ελζαξξχλνπλ ηελ απηναληίιεςή ηνπο ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο 

απηή. 

Αλ θαη ηα κνληέια ησλ ελειίθσλ κπνξνχλ δηδάζθνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη 

λα εληζρχνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηα παηδηά, φκσο, αληινχλ ηηο 

θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ κνληέια πνπ είλαη παξφκνηα 

κε απηά φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπλνκήιηθνη (Schunk,1987). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξαηεξψληαο θάπνηεο επηηπρίεο ζπκκαζεηψλ ηνπο ζε κηα εξγαζία, φπσο είλαη ε 

δπλαηή αλάγλσζε κπξνζηά ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο, κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαηεξεηψλ. Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα πηζηεχνπλ 

φηη εάλ νη ζπκκαζεηέο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ, κπνξνχλ θαη απηνί ην ίδην, ελψ κπνξεί 

λα κελ έρνπλ ηελ ίδηα αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο παξαηεξψληαο έλαλ ηθαλφ 

ελήιηθα λα δηαβάδεη ζηελ ηάμε. Δπίζεο, παξαηεξψληαο ηνπο ζπλνκειίθνπο πνπ έρνπλ 

δπζθνιία ζε κηα εξγαζία, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνπο παξαηεξεηέο λα πηζηεχνπλ φηη 

κπνξεί επίζεο λα έρνπλ πξφβιεκα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Οη καζεηέο ιακβάλνπλ επίζεο πεηζηηθέο πιεξνθνξίεο απφ 

άιινπο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Γελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο δηαδξακαηίδεη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ν 

καζεηήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην πφζν γξήγνξα ιακβάλεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

(Pajares, 2002). Μέζσ ηεο θαηάιιειεο θαζνδήγεζεο ν καζεηήο επηρεηξεί λα 

δηνξζψζεη ηα θελά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ψζηε ζε πεξίπησζε θάπνηαο απνηπρίαο λα 

ηνλσζεί ην αίζζεκα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Μηα αθφκε παξάκεηξνο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε πςειήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη φηη πξέπεη λα 

είλαη μεθάζαξνη θαη δηαθξηηνί νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα 

πινπνηήζεη ν καζεηήο. Δίλαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη δείμεη ζην καζεηή ηη 

αθξηβψο πξέπεη λα θάλεη ζε έλα έξγν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη εάλ είλαη ηθαλφο 

λα ην πεηχρεη. Σα έξγα φκσο ζα πξέπεη λα είλαη πινπνηήζηκα ζε έλα εχινγα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα  ζε ζπλάξηεζε ησλ απαηηήζεσλ θάζε έξγνπ. 
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Σέινο, ε ζέζπηζε θνληηλψλ ζηφρσλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ θαζψο φηαλ ην άηνκν 

επηηπγράλεη ζε βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο έρεη κηα άκεζε απφδεημε φηη νη ηθαλφηεηέο 

ηνπ βειηηψλνληαη «…Έξγα  ηα νπνία απαηηνχλ πνιχ ρξφλν θαη εθηπιίζζνληαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγέο αλάπηπμεο ηέηνησλ ζεηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ …» (Meece, 1994 φπνπ αλαθ, ζην Μπφηζαο, 2007). 

 

2.6 Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη αλάγλσζε 

H αλάγλσζε είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δεμηφηεηεο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη 

γηα ην ιφγν απηφ έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ. Ζ θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο ηεο αλάγλσζεο απφ ην καζεηή 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα φιεο ηηο άιιεο ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο θαη λα βηψλνπλ αηζζήκαηα επηηπρίαο σο αλαγλψζηεο. Ζ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα καδί κε ηε γλψζε, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζδνθία 

απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (Schunk, 

2003). Καηά ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπνζεηείηαη σο  ε αληίιεςε ηνπ αλαγλψζηε φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδεη 

απνηειεζκαηηθά (Guthrie and Wigfield, 1999 φπνπ αλαθ. ζην Sani and Zain, 2011). 

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ηείλνπλ λα 

είλαη ελζνπζηψδεηο αλαγλψζηεο κε πςειφ θίλεηξν γηα ηελ αλάγλσζε, ελψ αλακέλεηαη 

φρη κφλν λα έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε, αιιά λα επηδείμνπλ επίζεο κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα θαη επηκνλή φηαλ πξνζεγγίδνπλ πην απαηηεηηθά αλαγλσζηηθά έξγα 

(Wigfield, Guthrie, Σonks and Perencevich, 2004, φπ. αλαθ.ζην Sani and Zain, 2011). 

.Με άιια ιφγηα,  φηαλ ν καζεηήο θαηαθέξλεη λα δηαβάζεη έλα κέηξηα δχζθνιν βηβιίν 

ηφηε βηψλεη πςειφηεξε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη θίλεηξν γηα λα δνθηκάζεη ηελ 

αλάγλσζε ελφο άιινπ βηβιίνπ παξφκνηαο δπζθνιίαο.  
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Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο κε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αλάγλσζε  είλαη 

ιηγφηεξν θηλεηνπνηεκέλνη ζε αλαγλσζηηθά έξγα ελψ πξνζεγγίδνπλ έλα θείκελν κε 

δηζηαθηηθφηεηα θαη έληνλε ακθηβνιία φηη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ λα ην 

δηαβάζνπλ επηηπρψο. Μέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ επηθαλεηαθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ 

παξά ζηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Σαπηφρξνλα ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο 

θηλήηξνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πηζαλφ λα 

εθηίζεληαη ιηγφηεξν ζε αλαγλσζηηθά έξγα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε 

πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ε έιιεηςε εμάζθεζεο λα ππνλνκεχεη 

πεξαηηέξσ ηελ πξφνδν θαη ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο απφιαπζε (Margolis and ΜcCabe , 

2006). Δπηπιένλ, πξνζπαζνχλ λα απνθεχγνπλ απαηηεηηθέο αλαγλσζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ελψ έρνπλ ηελ ηάζε λα παξαηηνχληαη απφ έξγα πνπ ζεσξνχλ φηη 

ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (Guthrie and Davis, 2003 φπ. αλαθ.  ζηνλ 

Νηθνιαθφπνπιν Α., 2013). Οη καζεηέο κε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ ζα 

πξέπεη λα θαηαθξίλνληαη θαη λα θαηαδηθάδνληαη, αιιά λα βειηηψλνληαη κέζσ κηαο 

θαηεπζπλφκελεο θαη ζηνρεπκέλεο δηδαζθαιίαο ηθαλήο λα δεκηνπξγήζεη έλα πξφζθνξν 

έδαθνο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ρακειέο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο λα βειηησζνχλ (Schunk, 2003). 

ην παξειζφλ δηεμήρζεζαλ έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηε ζρέζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάγλσζεο. ε κία απ’ απηέο ησλ Mucherach θαη 

Τνder (2008),  βξέζεθε κηα ζχλδεζε ησλ πεπνηζήζεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

επίδνζεο ζε ζηαζκηζκέλα αλαγλσζηηθά ηεζη ζε καζεηέο γπκλαζίνπ. Δπίζεο, ν 

Βarkley (2006), δηεμήγαγε κηα έξεπλα ζε 400 καζεηέο γπκλαζίνπ γηα λα εμεηάζεη αλ 

νη αληηιήςεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ έγθπξνπο δείθηεο 

ηεο επίδνζήο ηνπο ζε ζηαζκηζκέλα ηεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ. Οη παξαπάλσ έξεπλεο πνπ αλαθέξακε 

ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε ηνπ Bandura (1997) φηη νη θξίζεηο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ ηζρπξνχο δείθηεο ηεο απφδνζήο ηνπ, 
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ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε  ησλ Schunk θαη Pajares, (2002), πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα παξάγεη 

πςειή απφδνζε φηαλ ιείπνπλ νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο.  

Σε ζρέζε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάγλσζεο κειέηεζαλ νη 

Vacca θαη Vacca (2008). ηελ έξεπλά ηνπο παξαηήξεζαλ φηη νη καζεηέο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο ηθαλνχο θαη απηναπνηειεζκαηηθνχο αλαγλψζηεο 

είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ κεγαιχηεξν θίλεηξν λα εκπιαθνχλ ζηελ αλαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία. Έλαο θηλεηνπνηεκέλνο αλαγλψζηεο είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμεη κηα ηζρπξή 

αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πςειέο πξνζδνθίεο γηα επηηπρία ζην 

αλαγλσζηηθφ έξγν (Μoskal, 2006). Α (Quirk, Schwanenflugel and Webb, 2009). 

ηελ έξεπλά ηνπο νη ΜcCrudden, Perkins and Putney (2005), κειέηεζαλ εάλ ε 

δηδαζθαιία αλαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο. Σα πνξίζκαηά ηνπο 

αλέθεξαλ απμεκέλε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ, γεγνλφο ην νπνίν εμέιαβαλ σο απφδεημε φηη ε κεζνδεπκέλε δηδαζθαιία 

ζηξαηεγηθψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ κέζα ζε έλα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Σαπηφρξνλα, ζε παξφκνηα έξεπλα πνπ δηήξθεζε έλα ρξφλν θαη 

πεξηειάκβαλε ηε δηδαζθαιία αλαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ 

δηδάζθνληα φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο αλακεηαμχ ηνπο αλαθαιχθζεθαλ ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ δεπηέξαο θαη πέκπηεο 

δεκνηηθνχ θαζψο θαη ζηελ αλαγλσζηηθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο 

πέκπηεο (Van Keer and Verhaeghe, 2005 φπσο αλαθ. ζηνλ Νηθνιαθφπνπιν Α., 2013). 

Γελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ζηνλ αληίπνδα ησλ πξνεγνχκελσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζε έξεπλα ησλ Νelson θαη Μanset-Williamson (2006), θάλεθε  κηα 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

επηδφζεψλ ηνπο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε χζηεξα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
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εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ πεξηειάκβαλε ηε δηδαζθαιία αλαγλσζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. Οη καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ κηθξφηεξν κέξνο ηεο παξέκβαζεο 

εκθάληζε φηη έρεη πςειφηεξε αλαγλσζηηθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε φιν ην ζχλνιν ηεο παξέκβαζεο θαη εκθάληζε 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Ζ πξναλαθεξζείζα έξεπλα πνπ 

δηέγλσζε ηελ απφθιηζε κεηαμχ ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είρε σο ζπκπέξαζκα φηη νη αλαγλψζηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Παξάιιεια, νη Martinez (2006) θαη Κlassen (2010), δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεηαγλσζηηθήο γλψζεο ησλ καζεηψλ. ε κηα 

αλαθνξά ηνπ γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ν Bandura (2007) ππνζηεξίδεη φηη ε 

απνηειεζκαηηθή απφδνζε θαζνδεγείηαη θάπνηεο θνξέο απφ αλψηεξεο απηνξπζκηζηηθέο 

δεμηφηεηεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, νη απηνξπζκηζηηθέο απηέο δεμηφηεηεο 

ζρεηίδνληαη κε ζηξαηεγηθέο κεηαγλψζεο θαη κεηαθαηαλφεζεο. Ζ κεηαθαηαλφεζε 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε απφ ην άηνκν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

ειέγμεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Ζ κεηαγλψζε δείρλεη ηε γλψζε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο 

γλσζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο θαηά ηε γλσζηηθή ηνπ εμέιημε. 

ηελ αλάγλσζε, ε κεηαγλψζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθαξκφζεη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ηνλ βνεζνχλ λα παξαθνινπζεί θαη λα ξπζκίδεη ηελ επίδνζή ηνπ θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. Δάλ ν αλαγλψζηεο ζεσξεί φηη κπνξεί λα πξνβεί ζε κηα 

πην βαζεηά επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, ηφηε ζα κπνξεί πην εχθνια λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηηο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

λνήκαηνο θαη ε νπνία ζα κε ηε ζεηξά ηεο ζα βειηηψζεη ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ εκπεηξία 

( Samuels, Ediger, Willcut and Palumbo, 2005). Oη ηθαλνί αλαγλψζηεο έρνπλ κηα 

δπλακηθή πξνζέγγηζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηαρεηξίδνληαη επέιηθηα ζηξαηεγηθέο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ ηφζν λα παξαθνινπζνχλ 

φζν θαη λα ξπζκίδνπλ αλάινγα ηελ θαηαλφεζή ηνπο (Van Keer and Verhaeghe, 2005). 
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Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη βειηηψλνληαο ηε κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη θαη’επέθηαζε ηηο απηνξπζκηζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, κπνξεί λα έρεη κηα 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλαγλσζηηθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Ο 

Κlassen (2010), ηφληζε ην δεζκφ κεηαμχ ηεο ζπλεηδεηήο δηαρείξηζεο ηνπ αηφκνπ θαη 

ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ππνζηεξίδνληαο φηη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε 

δηδαζθαιία κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ εληζρχεη ηφζν ηηο κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο. ε κηα άιιε έξεπλα ηνπ Μartinez (2006) θαίλεηαη φηη ε 

ζπγθέληξσζε θαη ε επηκνλή ησλ καζεηψλ κπνξεί λα βειηησζεί αλ κάζνπλ πψο λα 

ειέγρνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ νη Κnight θαη Galletly (2005), 

θάλνπλ ιφγν γηα ηε δπλακηθή ηεο κεηαγλψζεο ζηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ. Ζ 

κεηαγλσζηηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαθαιχςνπλ ζε 

πνηα ζεκεία ππεξηεξνχλ θαη ζε πνηα πζηεξνχλ θαζψο θαη ηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ αθαδεκατθψλ ή απηνξπζκηζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ  ΑΤΣΟΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

3.1 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  θαη  Απηνααπνηειεζκαηηθόηεηα 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλεπαξθεηψλ ζηελ αλάγλσζε, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζε 

ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, (Alexander-Passe, 

2006, Burden, 2008, Burden & Snowing, 2005; Cosden, Elliot, Noble, & Kelemen, 

1999; Glazzard, 2010; Guillon, Croq & Bailey, 2003. Hellendoorn & Ruijssenaars, 

2000; Humphrey, 2002; McNulty, 2003; Nalavany & Carawan, 2012; Nalavany, 

Carawan & Rennick,  2011; Riddick, Sterling, Farmer, & Morgan, 1999; Zeleke, 

2004). Οη Klassen θαη Lynch (2007) δηαπίζησζαλ φηη νη έθεβνη κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αμηνιφγεζαλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο κάιινλ ρακειή, ε νπνία ήηαλ 

ζχκθσλε κε ηελ δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ. Mηα αλάινγε πξνζέγγηζε ησλ  Lent 

θαη Hackett (1987) εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο ιπθείνπ θαη έδεημε φηη νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ρακειφηεξε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο  

απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ιφγσ ιηγφηεξσλ εκπεηξηψλ 

ζε ηνκείο φπσο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ηεο αθαδεκατθήο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο θαίλεηαη ζε αξθεηέο έξεπλεο, κπνξεί λα 

αλαπηχμνπλ δεπηεξεχνληα πξνβιήκαηα απηναληίιεςεο, φπσο ρακειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα  (Clever, Bear, & Juvomen, 1992 ; Kurtz & Hicks-Coolick, 

1997; Schunk, 1989), ελψ ζε άιιεο θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί 

λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο φηαλ ελζσκαηψλνπλ ηερληθέο ζπκβνπιεπηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελίζρπζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο (Butler, 1998 ; Zimmerman, 1996). Οη καζεηέο 

γπκλαζίνπ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξε πεπνίζεζε 

ζρνιηθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(Clever et al., 1992) θαη απφ εθείλνπο κε πςειή λνεκνζχλε (IQ> 119). Δπίζεο, νη 
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καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ηε ρακειφηεξε αθαδεκατθή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο σο απνηπρεκέλν ζπρλφηεξα ζε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε πςειή λνεκνζχλε θαη κε απηνχο κε κέζε ηθαλφηεηα θαη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο καδί (Baum and Owen, 1988).  

Οη Hackett θαη Betz (1981) ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ, δηαπίζησζαλ φηη νη 

πξνζδνθίεο πξνζσπηθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα εμειηρζνχλ δηαθνξεηηθά 

ζηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ ξφισλ 

θχινπ θαη ηελ δηαθνξεηηθή πξφζβαζε ζηηο ηέζζεξηο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ εμέηαζαλ ηελ ππφζεζε ησλ 

Hackett θαη Betz έρνπλ δείμεη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ κπνξεί λα 

απνδνζνχλ ζηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά ιηγφηεξε πξφζβαζε ζηηο πεγέο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Lent, Lopez, & Bieschke, 1991, Lopez & Lent, 1992; 

Matsui, Matsui & Ohnishi, 1990). Οη Lent θαη Hackett (1987) πξφηεηλαλ επίζεο φηη ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο κπνξεί λα έρνπλ ιηγφηεξε πξφζβαζε ζε πεγέο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη φηη απηή ε κεησκέλε πξφζβαζε κπνξεί λα επεξεάδεη 

επίζεο ηηο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ αηφκσλ. Αλ θαη ε 

κειέηε Lent θαη Hackett (1987) επηθεληξψζεθε ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, ε πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο αθαδεκατθέο 

πεπνηζήζεηο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλακέλεηαη, σο νκάδα, λα έρνπλ ρακειφηεξε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη 

ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο πξφζβαζεο ζε πεγέο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

έρνπλ ιηγφηεξεο επηηπρεκέλεο εκπεηξίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο (θνηλσληθή επάξθεηα, 

αθαδεκατθά επηηεχγκαηα θ.ιπ.). 

ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηηο απην-αληηιήςεηο ηεο αλάγλσζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ (Chapman & Tunmer, 1995), δηαπηζηψζεθε φηη απφ ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ νη 

αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ φηη θάπνηεο εξγαζίεο αλάγλσζεο είλαη δχζθνιεο, αιιά ε 

δηαθνξά ζηελ απφδνζε αλάγλσζεο δελ ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηεο 
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ηθαλφηεηαο ζηελ αλάγλσζε θαη ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ αλάγλσζε κέρξη ην ηέηαξην 

έηνο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Με άιια ιφγηα, νη αξρηθέο εκπεηξίεο ζηελ εθκάζεζε 

ηεο αλάγλσζεο επεξεάδνπλ ηφζν ηε κεηέπεηηα επηηπρία, φζνλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε. Απηά ηα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ 

επηθξαηνχζα άπνςε φηη ρξεηάδνληαη ιίγα ρξφληα γηα ηα παηδηά λα θαηαθηήζνπλ ηελ  

αλάγλσζε θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά επηηεχγκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ ηνπο κε πξαγκαηηθέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο (π.ρ., 

Entwistle & Hayduk, 1978; Nicholls, 1978; Stipek, 1984). Οη δπζθνιίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο δελ πξέπεη λα 

πξνθαινχλ έθπιεμε. Ζ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο είλαη ην παξαδνζηαθφ θξηηήξην ζην 

μεθίλεκα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη είλαη βαζηθφ γηα ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν 

(Perfetti & Curtis, 1986). Οη αξράξηνη αλαγλψζηεο πνπ βηψλνπλ αξρηθή επηηπρία ζηελ 

εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο κπνξεί λα εκπιαθνχλ ζηελ αλάγλσζε ηφζν γηα 

πιεξνθνξίεο φζν θαη γηα επραξίζηεζε, ελψ εθείλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

ζπλήζσο απνζαξξχλνληαη απφ ηε ιηγφηεξν απνδνηηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο βαζηθψλ 

ιεμηινγηθψλ δεμηνηήησλ. 

Σα παηδηά πνπ δελ εκπεδψλνπλ ην αιθάβεην ζρεδφλ πάληα αλαπηχζζνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο (Adams & Bruck, 1993 ; Ehri, 1991,1992 ; Perfetti, 

1992; Stanovich, 1991). Γηα κεξηθνχο, νη ζπλέπεηεο επεξεάδνπλ ηφζν ηελ επαθφινπζε 

επηηπρία ζην ζρνιείν φζν θαη ηηο θνηλσληθέο-ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηειεπηαίεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη απφ ηελ έξεπλα ησλ James 

W. Chapman J.,and Tunmer W., (2003), πξνέθπςε φηη  εληζρχζεθαλ ε απηναληίιεςε 

ηεο αλάγλσζεο, ε απηναληίιεςε ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ, θαζψο θαη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλάγλσζεο σο απνηέιεζκα ησλ αξρηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

παηδηψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Γηα παηδηά πνπ έρνπλ ζεηηθή αξρηθή εκπεηξία 

ή δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο απφδνζεο αλάγλσζεο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πηπρψλ ηεο ζπλδένληαη απφ ην πξψην θηφιαο έηνο ηεο ζρνιηθήο 

θνίηεζεο. Οη κειέηεο καο δείρλνπλ, επίζεο, φηη ε εμέιημε ηεο θσλνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο, θαη ηεο θαηνλνκαζίαο ησλ γξακκάησλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 
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θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, απνηεινχλ παξάγνληεο πξφβιεςεο φρη κφλν ηεο 

κεηαγελέζηεξεο αθαδεκατθήο ηνπο απφδνζεο ζηελ αλάγλσζε, αιιά θαη ηεο 

αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αλάγλσζε. Σα παηδηά 

πνπ έρνπλ θσλνινγηθφ έιιεηκκα ζηελ επεμεξγαζία θαζψο θαη πνιιέο άγλσζηεο ιέμεηο 

ζε επίπεδν θεηκέλνπ, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαζψο θαη αξλεηηθή 

απην-αληίιεςε ζρεηηθή κε ηελ αλάγλσζε. Γηα λα μεπεξαζηνχλ νη παξαπάλσ δχν 

ειιείςεηο δεμηνηήησλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηεο έιιεηςεο απηνπεπνίζεζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

θαη ζηξαηεγηθψλ ζε επίπεδν ιέμεσλ θαζψο θαη ε ρξήζε κεζφδσλ επαλεθπαίδεπζεο 

ηεο απφδνζεο, ζπλδπαζκέλεο κε ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε δεμηνηήησλ, γηα λα 

μεπεξαζηεί ε έιιεηςε  απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο 

πξνζνρήο καο, φηη νη καζεηέο πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

αλάγλσζεο ζπλήζσο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο αλάγλσζεο κέρξη 

ηελ ελειηθίσζε (Lefly & Pennington, 1991). Μεξηθά απφ απηά ηα άηνκα καζαίλνπλ 

λα αληηζηαζκίδνπλ ηηο δπζθνιίεο αλάγλσζήο ηνπο κέρξη λα μεθηλήζνπλ ηελ θνίηεζή 

ηνπο ζην παλεπηζηήκην (Parrila, Georgiou & Corkett, 2007). 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Ζ πεπνίζεζε φηη θάπνηνο θαηαλνεί θαιχηεξα θαη κπνξεί λα εθαξκφζεη 

απνηειεζκαηηθά κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα εληζρχζεη ηελ επίηεπμή ηνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε αίζζεζε ειέγρνπ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα πξνάγνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Licht & Kistner, 1986,). Αληίζεηα, 

νη θησρνί αλαγλψζηεο, ζπρλά δελ έρνπλ γλψζε ζρεηηθά κε ην πφηε θαη γηαηί πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο (Myers & Paris, 1978). Παξνρή δηνξζσηηθψλ αλαγλσζηψλ 

κε ζηξαηεγηθή θαηάξηηζε θαη πιεξνθνξίεο ζηξαηεγηθήο αμίαο ή πιεξνθνξίεο πνπ ε 

ζηξαηεγηθή ρξήζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε, εληζρχεη ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαιχηεξα απφ ηελ θαηάξηηζε ζηξαηεγηθήο ρσξίο 

πιεξνθνξίεο αμίαο (Schunk & Rice, 1987). 
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3.2 Σα θίλεηξα ησλ καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ θαη κπνξεί λα δηακνξθψζεη αθαδεκατθά θίλεηξα κε πνηθίινπο ηξφπνπο  

(Cohen, 1986, ηδεξίδεο, 2009, Wigfield & Eccles, 2000). Οξηζκέλα άηνκα κπνξεί λα 

έρνπλ ηζρπξά θίλεηξα γηα λα επηηχρνπλ κπξνζηά ζηηο κνλαδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ηνπο, εηδηθά φηαλ πιαηζηψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δπζθνιίεο σο πξνζσπηθή 

πξφθιεζε θαη λα ιάβνπλ ππνζηήξημε απφ άιινπο (Cohen, 1986). Έλα άηνκν κε 

δπζθνιίεο αλάγλσζεο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

θίλεηξν γηα λα επηηχρεη ηελ ππέξβαζε ησλ γλσζηηθψλ αδπλακηψλ ηνπ (Corkett, Hein, 

& Parrila, 2008; Łockiewicz, Bogdanowicz, & Bogdanowicz, 2014). Χζηφζν, γηα 

άιινπο καζεηέο, νη επίκνλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

απηνπεπνίζεζε θαη αληηιήςεηο κε ρακειφηεξα αθαδεκατθά θίλεηξα, ζπλδένληαο ηε 

κηθξφηεξε απφιαπζε ηνπ δηαβάζκαηνο κε κεησκέλα αθαδεκατθά θαζήθνληα θαη 

ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πεηχρεη. Γηα παξάδεηγκα, Ο Baird, ν Scott, ν 

Dearing θαη ν Hamill (2009) δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ ρακειφηεξε αθαδεκατθή απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο. Οκνίσο, νη Klassen, Krawchuk, θαη Rajani (2008) δηαπίζησζαλ φηη νη θνηηεηέο 

κε δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλέθεξαλ κεγαιχηεξε αλαβιεηηθφηεηα θαη 

ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απην-ξπζκίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο 

ζηε κειέηε. Tαπηφρξνλα, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηψλ κεηψλνληαη θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην. Σφζν ζην γπκλάζην φζν θαη ζην ιχθεην, νη 

καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε βαζκνχο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. Οη καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάγλσζε ράλνπλ 

ηα θίλεηξά ηνπο πην εχθνια απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο θαιφ 

αλαγλψζηε (Harter, Whitesell & Kowalski, 1992). 

ε κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ζε καζεηέο κε δηάγλσζε 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ν Sideridis (2009) ηφληζε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο 
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πιαηζίνπ πξνζδνθψκελεο αμίαο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα  

θίλεηξα. Σν κνληέιν ηνπ (Wigfield & Eccles, 2000) φηη νη πξνζδνθίεο θαη νη αμίεο γηα 

ηα αθαδεκατθά θαζήθνληα επεξεάδνληαη απφ κηα ζεηξά θνηλσληθν-γλσζηηθψλ 

παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ ηθαλφηεηεο, 

εκπεηξίεο πξνεγνχκελεο επίηεπμεο θαη θνηλσληθέο επηξξνέο. Απφ απηή ηελ πξννπηηθή, 

έλαο καζεηήο κε ρακειέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο πνπ ηαθηηθά δνθηκάδεη αθαδεκατθά 

θαζήθνληα σο επαρζήο θαη απνγνεηεπηηθή κπνξεί λα έξζεη λα αληηιεθζεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο ιηγφηεξν αθαδεκατθά ηθαλφ, κπνξεί λα αληηιεθζεί αθαδεκατθά πξνζπάζεηεο 

σο ιηγφηεξν επράξηζηε, ή κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη αλ ε πξνζπάζεηα απαξαίηεηα γηα 

ηελ επίηεπμε ζε αθαδεκατθά πεξηβάιινληα αμίδεη ηνλ θφπν. 

ε κηα έξεπλα ησλ Corkett et αl. (2008), πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε ζε 10 

θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ νη νπνίνη είραλ ηζηνξηθφ δπζθνιηψλ ζηελ αλάγλσζε θαη 

αλέθεξαλ φηη απηφ πνπ ζπλέβαιε ζηελ αθαδεκατθή ηνπο επηηπρία ήηαλ ηα πςειά 

θίλεηξα θαη ε πίζηε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δπίζεο, νη Bergey et αl. (2017) ζπλέθξηλαλ 

ην αθαδεκατθφ θίλεηξν θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ πξψηνπ έηνπο 

κε θαη ρσξίο ηζηνξηθφ δπζθνιίαο αλάγλσζεο. Οη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ ηζηνξηθφ 

δπζθνιίαο αλάγλσζεο πεξηέγξαςαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα αθαδεκατθνχ 

θηλήηξνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δελ έρνπλ ηέηνην ηζηνξηθφ. 

πγθεθξηκέλα, ηα θίλεηξα δελ ζπζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ πξψηε ρξνληά ζην 

παλεπηζηήκην κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ κε ηζηνξηθφ δπζθνιηψλ αλάγλσζεο, αιιά κε ηνπο 

ζπνπδαζηέο ρσξίο ηζηνξηθφ δπζθνιηψλ αλάγλσζεο. Απηφ ην πξφηππν ππνδειψλεη φηη 

νη κεηαβιεηέο ησλ θηλήηξσλ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε αθαδεκατθά απνηειέζκαηα 

δηαθνξεηηθά γηα ηνπο καζεηέο κε ηζηνξηθφ δπζθνιίαο αλάγλσζεο θαη δηαθνξεηηθά γηα 

ηνπο καζεηέο ρσξίο ηζηνξηθφ δπζθνιίαο αλάγλσζεο. πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δχν παξαπάλσ κειεηψλ εγείξνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

ηζηνξηθφ ζηε δπζθνιία ηεο αλάγλσζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ζπγθεθξηκέλεο 

παξαθηλεηηθέο αληηιήςεηο, φπσο ε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηηο αληηιήςεηο 

γηα ηηο αμίεο ησλ αθαδεκατθψλ θαζεθφλησλ θαη πεξαηηέξσ, εάλ θαη πψο νη 
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παξαθηλεηηθέο αληηιήςεηο ππνζηεξίδνπλ ηελ αθαδεκατθή επίηεπμε θαη ηελ επεκεξία 

ησλ καζεηψλ κε ηζηνξηθφ δπζθνιίαο ζηελ  αλάγλσζε. 

ηελ έξεπλά ηνπο νη. Bergey et al. (2018), δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο κε ηζηνξηθφ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθνχο καζεηέο αλάγλσζεο, έρνπλ 

ρακειφηεξε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά παξφκνηεο ηηο ππνθεηκεληθέο 

αμίεο ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ αθαδεκατθή ηθαλνπνίεζε, παξά ηε ρακειφηεξε 

αθαδεκατθή απφδνζή ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην ησλ δηαπηζηψζεσλ απνζαθελίδνληαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο ησλ Bergey et αl. (2017) ε νπνία 

δηαπίζησζε φηη νη θνηηεηέο κε αλαθεξφκελν ηζηνξηθφ δπζθνιίαο ζηελ αλάγλσζε 

ζεκείσζαλ φηη είραλ επίπεδα θηλήηξσλ ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ, ιηγφηεξεο 

ζεηηθέο ζηάζεηο θαη κεγαιχηεξν άγρνο. Σα ρακειά επίπεδα θηλήηξσλ κπνξεί λα 

νθείινληαη ζε ρακειφηεξε αθαδεκατθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη νη 

καζεηέο κε ηζηνξηθφ δπζθνιηψλ ζηελ αλάγλσζε έρνπλ βξεζεί φηη έρνπλ ρακειφηεξεο 

δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξεο αθαδεκατθέο δπζθνιίεο (Chevalier et 

αl., 2017, Deacon et αl., 2012), είλαη θαηαλνεηφ φηη νη καζεηέο πνπ αλαθέξνπλ 

ηζηνξηθφ δπζθνιίαο ζηελ αλάγλσζε κπνξεί λα έρνπλ ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο 

αθαδεκατθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Χζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο θάπνηνπ, ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθή πεγή θηλήηξσλ (Bandura, 1997).  

 

3.3 Άγρνο θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

Σν άγρνο νξίδεηαη σο "κηα αλψκαιε θαη ζπληξηπηηθή αίζζεζε αλεζπρίαο θαη θφβνπ 

πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ θπζηνινγηθέο ελδείμεηο (φπσο εθίδξσζε, έληαζε θαη 

απμεκέλν παικφ), απφ ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε θχζε ηεο 

απεηιήο θαη κε απηνπεπνίζεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ην αληηκεησπίζνπκε 

(ηαηξηθφ ιεμηθφ Merriam-Webster, 2002). Πνιιέο ζεσξίεο έρνπλ δηαηππσζεί γηα λα 

εμεγήζνπλ ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη άγρνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεπηεξνγελψλ αληηδξάζεσλ, ησλ  πξσηνγελψλ 

δηαηαξαρψλ θαη ησλ ζεσξηψλ εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο  (Spreen, 1989). Απηνί πνπ 
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αζπάδνληαη ηε ζεσξία ησλ δεπηεξνγελψλ αληηδξάζεσλ ζεσξνχλ φηη ην άγρνο 

αλαπηχζζεηαη σο απνηέιεζκα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ελψ απηνί πνπ αθνινπζνχλ ηε 

ζεσξία ησλ πξσηνγελψλ δηαηαξαρψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα 

πξνθαινχληαη απφ πςειά επίπεδα άγρνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηνί πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ ζεσξία ηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο έρνπλ πξνηείλεη φηη νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ην άγρνο έρνπλ θνηλή αηηηνινγία θαη ζπρλά ζπλππάξρνπλ. 

χκθσλα κε ηνλ Spreen (1989), ιίγα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα είηε γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ είηε γηα λα δηαςεχζνπλ νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο ζεσξίεο, αλ θαη ε 

ζεσξία δεπηεξνγελνχο αληίδξαζεο ζεσξείηαη ζπλήζσο φηη εμεγεί ηε ζρέζε κεηαμχ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζεσξίαο ηεο δεπηεξνγελνχο αληίδξαζεο είλαη εκθαλή. Σν αθαδεκατθφ επίηεπγκα είλαη 

κηα θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη επαξθή 

πξφνδν ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά ηα νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα 

θχξηα αλαπηπμηαθά θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζρνιηθψλ εηψλ (Walzer & Richmond, 1973).  

Οη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ αθαδεκατθφ άγρνο αηζζάλνληαη αλήζπρνη γηα ηα 

αθαδεκατθά ηνπο θαζήθνληα, θαη κε θάζε αθαδεκατθφ έξγν. Κάπνηνη κπνξεί κφλν λα 

αηζζάλνληαη άγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Σν άγρνο δελ είλαη 

πάληα αξλεηηθφ, αιιά θάπνηνη καζεηέο κπνξνχλ λα θηλεηνπνηεζνχλ απφ ην άγρνο. 

Σν άγρνο επεξεάδεη ηφζν ηνπο καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο φζν θαη απηνχο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ην άγρνο είλαη έλα κεγάιν 

πξφβιεκα γηα ηνπο ηειεπηαίνπο. Οη καζεηέο πνπ πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο. 

Βνεζψληαο νη δάζθαινη ηνπο καζεηέο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο εμεηάζεηο 

βειηηψλνπλ ηα επίπεδα άγρνπο. Οη ρακειέο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε απμάλεη ην 

άγρνο ησλ καζεηψλ ηεο  πξψηεο ηάμεο, νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ληψζνπλ λεπξηθνί γηα 

ηελ αλάγλσζε θαη δελ ζέινπλ λα πάλε ζην ζρνιείν. Σν άγρνο ηνπο θάλεη λα ζέινπλ λα 

απνθχγνπλ λα βξεζνχλ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ απαηηεί αλάγλσζε. Οη καζεηέο κε 

ρακειή αλαγλσζηηθή επίδνζε δελ πξνζπαζνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ θαιχηεξα ζην 
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ζρνιείν, αιιά ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηελ θαηάζηαζε. Σν άγρνο δελ πεξηνξίδεηαη ζην 

ρακειφ επίηεπγκα ηεο αλάγλσζεο. Σα ρακειά πνζνζηά καζεκαηηθψλ επηηεπγκάησλ 

ζπλδένληαη επίζεο κε ην πςειφ άγρνο (Bensoussan, 2012 ; Grills-Taquechel et al., 

2012 ; Swanson & Howell, 1996). Μεξηθέο κειέηεο δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

αθαδεκατθφ άγρνο απφ φ,ηη νη καζεηέο ρσξίο αλαπεξία (Grills-Traquechel et al., 2012 

; Nelson & Harwood, 2011; Swanson & Howell, 1996). Σν παξαπάλσ ζπκβαίλεη, 

πνιιέο θνξέο,  ιφγσ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ επηπηψζεσλ ηεο  αθαδεκατθήο απνηπρίαο 

θαζψο θαη ηεο κεγαιχηεξεο επαηζζεζίαο ηνπο θαη απνδνρήο ηνπο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απην-ηδέα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο έλλνηεο ζηε 

κειέηε ηνπ αθαδεκατθνχ άγρνπο. Οη καζεηέο κε πςειά επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απην-ηδέαο ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

αθαδεκατθνχ άγρνπο. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ πςειφηεξε επίδνζε ηείλνπλ λα έρνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απην-ηδέα. Όηαλ νη καζεηέο ηα 

θαηαθέξλνπλ θαιά αθαδεκατθά, ηείλνπλ λα αηζζάλνληαη θαιχηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

(Ahmed et al., 2012; Kim et al., 2012). Οη έθεβνη καζεηέο, φκσο, κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη ρακειφηεξα επίπεδα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία καζεηέο. Δλψ ην άγρνο 

κπνξεί λα παξαθηλήζεη κεξηθνχο καζεηέο, είλαη επηβιαβέο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο. Ζ 

κείσζε ησλ επηπέδσλ άγρνπο φρη κφλν βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 

απην-ηδέαο ησλ καζεηψλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε ηηο ζρνιηθέο ηνπο 

επηδφζεηο. Οη δάζθαινη θαη νη γνλείο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο κε πςειά επίπεδα 

αλεζπρίαο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ άγρνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ άγρνπο φζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη ηα ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή φπσο είλαη ε κλήκε εξγαζίαο (Swanson & Sachse-Lee, 2001) 

θαη ηε κεηαγλψζε (Wong, 1991). Σα πςειά επίπεδα άγρνπο έρνπλ πηζαλψο 



64 
 

επηθαλεηαθφ αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε κέζσ δηαηαξαρήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην απμεκέλν άγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα κλήκεο εξγαζίαο (Calvo & Eysenck, 1996). 

Δπεηδή ε αλάγλσζε ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε κηα θξάζε ζηελ 

άιιε, κπνξεί λα πξνθχςεη θαθή θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο φηαλ ε κλήκε εξγαζίαο 

δηαθφπηεηαη απφ ην άγρνο (Eysenck et al., 2007). 

Σφζν ε επρέξεηα αλάγλσζεο φζν θαη ε θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη δεμηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα, παξ’ φια απηά κπνξεί λα ππάξμεη δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ 

άγρνπο ζε θάζε κία απφ ηηο δεμηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απφ ηνπο 

Markham θαη Darke (1991) έδεημε φηη ην άγρνο παξεκπνδίδεη ηα ιεθηηθά θαζήθνληα 

(π.ρ. αλάγλσζε θαηαλφεζεο) πνπ δεκηνπξγνχλ κεγάιεο απαηηήζεηο ζηε κλήκε 

εξγαζίαο. Ο Eysenck (1982) αλέθεξε επίζεο φηη ηα πξνβιήκαηα απφδνζεο ιφγσ 

άγρνπο ζπζρεηίδνληαη ζπρλφηεξα κε δχζθνιεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, ν 

Sellers (2000) ζηελ έξεπλά ηνπ δηαπίζησζε, φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλέθεξαλ 

πςειά επίπεδα άγρνπο ζηα φξγαλα απηνειέγρνπ, εκθάληζαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο 

επηδφζεηο ζε έλα ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο θαηαλφεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, απφ φ, ηη νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ βηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

πεξηζζφηεξν αλήζπρνη ζπκκεηέρνληεο ηείλνπλ επίζεο λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξεο εθηφο 

ιεηηνπξγίαο, παξεκβαιιφκελεο ζθέςεηο πνπ πηζαλφλ λα δηαηαξάμνπλ πεξαηηέξσ ηε 

δηαδηθαζία αλάγλσζεο ηεο θαηαλφεζεο. Έηζη, πνιιέο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη ηελ 

αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηα καζεζηαθά θαζήθνληα, εηδηθά ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλάγλσζεο. Ζ επρέξεηα αλάγλσζεο, ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ, ζεσξείηαη 

πην απηφκαηε δηαδηθαζία απφ ηελ θαηαλφεζε αλάγλσζεο, ε νπνία απαηηεί 

επαλαιακβαλφκελε αλάθηεζε απφ καθξνρξφληα κλήκε θαη ζπλερή επεμεξγαζία ζηε 

κλήκε εξγαζίαο. Καη ηνχην δηφηη ζηελ επειημία ηεο αλάγλσζεο νη ιεηηνπξγίεο δελ 

απαηηνχλ ην ίδην επίπεδν πξφζβαζεο ζηε κλήκε εξγαζίαο κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλάγλσζεο, ελδέρεηαη λα ππάξμεη κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ απφδνζε απηήο ηεο 

ηθαλφηεηαο. χκθσλα κε ηνπο MacLeod θαη Donnellan (1993), νη απηφκαηεο 

δηαδηθαζίεο δελ απαηηνχλ ην ίδην επίπεδν πξφζβαζε ζηελ κλήκε εξγαζίαο θαη 
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επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ην άγρνο απφ ηηο δηαδηθαζίεο κε κεγάιε αμηνπηζηία ζηε 

κλήκε εξγαζίαο. 

 

 

3.4 Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο:    

ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. 

 

 

Αλακθίβνια, χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζσζηήο δηάγλσζεο ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε αληηκεηψπηζε ηνπο απνηειεί θχξην ζηφρν φισλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Όκσο, ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζφηη εμαξηάηαη απφ ηελ 

αηηηνινγία, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ έληαζε ησλ δπζθνιηψλ, απφ ηνλ έγθαηξν 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επηηπρή θαη αλαιπηηθή δηάγλσζε ηνπο, απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαη απφ ηε ζηάζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

γνλέσλ καδί ηνπ (Πφξπνδαο, 2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεηάδεηαη ε ζηελή 

ζπλεξγαζία θαη ε αιιεινελεκέξσζε αλάκεζα ζηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ πνπ 

παξνπζηάδεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ καζεζηαθνχ πξνβιήκαηνο. Απηφ είλαη αλαγθαίν, δηφηη νη 

παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη εθηφο απφ ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ζην ρψξν ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

Ζ βαζηθή αξρή πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηελ πινπνίεζε θάζε πξνγξάκκαηνο 

εθπαηδεπηηθήο  παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη ε 

ςπρνινγηθή ζηήξημε ηνπ θάζε καζεηή πνπ αληηκεησπίδεη αλάινγεο δπζθνιίεο 

(Πφξπνδαο, 2003). Ζ πξναγσγή θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ επηπέδνπ απηναληίιεςεο θαη 

απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θξίλεηαη απαξαίηεηε (ηαζηλφο, 

1999). πλήζσο νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο βηψλνπλ 

έληνλα ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη έρνπλ αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, 
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ρξεηάδνληαη, ινηπφλ, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο ηφζν 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ γνλείο ηνπο. 

Δπίζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην βαζκφ πνπ ην 

πξφγξακκα απηφ είλαη εμαηνκηθεπκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, 

δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ θάζε καζεηή (Πφξπνδαο, 2003). Έλα εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο γηα λα είλαη επηηπρεκέλν ρξεηάδεηαη αξρηθά ηε ζσζηή 

δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

πξέπεη λα είλαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνο ηφζν ζε ζέκαηα κάζεζεο θαη 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ φζν θαη ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο ηνπ παηδηνχ. Απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην δηφηη ν εθπαηδεπηηθφο βαζηζκέλνο ζηελ επηηπρεκέλε δηάγλσζε ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκφζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηηο γλσζηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο θαη 

δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη ην πεξηβάιινλ ηεο κάζεζεο θαη ε 

κέζνδνη  δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ην αίζζεκα ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε (Βandura ,1994). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ κέζσ 

ππνινγηζηψλ απφ ηνπο καζεηέο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. O Bandura (1994), επίζεο, ζπκπέξαλε φηη νη 

ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο απμάλνπλ ηφζν ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα  

φζν θαη ηα  αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ. 

Άιιεο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ παηδηψλ, είλαη λα ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο κηθξνχο αιιά  

εθηθηνχο ζηφρνπο πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνπο καζεηέο (Pajares θαη Schunk 

2002). Να βνεζά ηνπο ηειεπηαίνπο λα ζρεδηάδνπλ κηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο θαη λα 

ηνπο ζέηνπλ ηα φξηα. Καζψο νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηε κάζεζε λα ηνπο δεηά λα 

ζεκεηψλνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο θαη λα πξνεηνηκάδνπλ κφλνη ηνπο ηα επφκελα βήκαηα 

(Pajares θαη Schunk 2002). Σέινο, λα αμηνινγεί ηελ πξφνδν ηνπ θάζε καζεηή θαη φρη 

λα ζπγθξίλεη ηνπο καζεηέο κεηαμχ ηνπο Bandura (1994). 
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Οη Margolis and Mc Cabe, 2006 πξφηεηλαλ κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ πξνάγνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αδχλακσλ καζεηψλ. 

Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Θα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαζίεο κέηξηαο δπζθνιίαο, 

δηφηη φηαλ κηα εξγαζία είλαη πνιχ εχθνιε είλαη βαξεηή, ελψ κηα πνιχ δχζθνιε 

εληζρχεη ηε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ επηζπκεηή δπζθνιία ζα πξέπεη 

λα είλαη ειαθξψο πάλσ απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο σο 

πξφηππα. Οη αδχλακνη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ παξαθνινπζψληαο έλαλ 

ζπλνκήιηθφ ηνπο λα ιχλεη κηα άζθεζε. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζπλνκήιηθνη απφ δηάθνξεο νκάδεο κε βάζε ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα ηνλ 

θνηλσληθφ θχθιν, ηα ελδηαθέξνληα, ηελ απφδνζε, ηα ξνχρα ή ηελ ειηθία. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Να δίλνπλ 

ζηνπο καζεηέο έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν εξγαζίαο γηα ηηο αζθήζεηο ζην ζπίηη, 

ρσξίο λα ηνπο αθήλνπλ λα δνπιεχνπλ ειεχζεξα. Απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο κειέηεο φπσο ζηελ πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο ή ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη  λα ζπλδένπλ ηελ χιε ή ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο 

κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ φπσο ζπνξ, θνπιηνχξα, ηαηλίεο ή ηερλνινγία. 

Να θαζνξίδνπλ θάπνηα κέξε ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο 

λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο ζηηο εξγαζίεο ή πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνπλ νη 

ίδηνη. 

5. Να δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ζπγθεθξηκέλε ελζάξξπλζε, φπσο “Μπνξείο λα ην 

θάλεηο απηφ; Έρνπκε θηηάμεη  έλα δηάγξακκα πψο λα γξάςεηο κηα αλαθνξά θαη 

έλα πξφγξακκα γηα ην ηη λα θάλεηο θάζε βδνκάδα-ηψξα αθνινχζεζε ην 

πξφγξακκα θαη ζα πεηχρεηο”. Να βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ φηη δελ 

απνηπγράλνπλ γηαηί είλαη αλφεηνη, αιιά δηφηη δελ αθνινχζεζαλ ηηο νδεγίεο, δελ 

αθηέξσζαλ αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ εξγαζία. 
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6. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δίλνπλ εζηηαζκέλε αλαηξνθνδφηεζε. Ο έπαηλνο 

θαη ε ελζάξξπλζε είλαη πνιχ ζεκαληηθά, σζηφζν πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα. Θα 

πξέπεη λα επαηλνχλ ηνπο καζεηέο φηαλ ην αμίδνπλ θαη λα απνθεχγνπλ ηηο 

ππεξβνιέο. Όηαλ δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ επίδνζή ηνπο, λα θάλνπλ 

ζπγθξίζεηο κε πξνεγνχκελεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, φρη φκσο ζπγθξίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 Eηζαγσγή - θνπόο ηεο έξεπλαο 

          Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ είλαη κία έλλνηα, 

ε νπνία έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζηε δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία, θαζψο 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ, δηφηη 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ησλ θηλήηξσλ 

θαη θαηά θχξην ιφγν ηεο θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο ηνπ Albert Bandura (1986). Ζ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, κε βάζε ηελ παξαπάλσ ζεσξία, αληηκεησπίδεηαη σο 

ζεκέιηνο κεραληζκφο ηεο δξάζεο ελφο αηφκνπ, ηνλ νπνίν θηλεηνπνηεί ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο πνπ επηρεηξεί λα αζθήζεη έιεγρν ζε δηάθνξα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηε δσή ηνπ. Δπίζεο, νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ην άγρνο πνπ απηέο ηνπο πξνθαινχλ, 

έρνπλ γίλεη αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σέινο, 

ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ηελ 

ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηνπ δηαβάζκαηνο είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ αμίδεη λα 

δηεξεπλεζεί.  ηελ παξνχζα έξεπλα  ν βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαη λα 

αμηνινγεζεί  ε ζρέζε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ (πξψηεο 

θαη δεπηέξαο ιπθείνπ). 

 

4.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

     Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο έγηλε κε ηελ πνζνηηθή κέζνδν, 

ελψ σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, κηα απιή θαη 

δηαδεδνκέλε ηερληθή ιήςεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ  

επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ, ράξε ζηελ εχθνιε θσδηθνπνίεζή ηνπο. Σξία 



71 
 

θαηάιιεια δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα  δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο πξψηεο θαη δεπηέξαο 

ιπθείνπ ηνπ λνκνχ Θεζπξσηίαο κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά  

κε ηηο αλαγλσζηηθέο  δπζθνιίεο ( αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο) πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαη ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ βηψλνπλ (άγρνο θαη αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο).   

    Ζ αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ απηψλ ζηνηρείσλ ηεο πνζνηηθήο καο έξεπλαο 

έγηλε κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Ζ/Τ, κε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 

γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο 

πνζνηηθήο αλάιπζεο. Σα  απνηειέζκαηά καο εμάγνληαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ.  

     

4.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

             Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμαγάγακε είλαη ηα 

εμήο ηξία: 

1. Αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε θαινχο θαη 

αδχλακνπο αλαγλψζηεο, φζνλ αθνξά ηελ αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ην άγρνο πνπ βηψλνπλ. 

2. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

άγρνπο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο αλαγλσζηψλ ( θαινχο θαη αδχλακνπο). 

3. Καηά πφζν ην άγρνο θαη ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ 

επεξεάδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 
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 4.3 Σν Γείγκα  

             Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε απφ ην  Ννέκβξην ηνπ 2018 σο ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 

ζε έλα ιχθεην ηνπ λνκνχ Θεζπξσηίαο. Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ φινη νη 

καζεηέο πξψηεο θαη δεπηέξαο ιπθείνπ (83), ειηθίαο 15-17 εηψλ. χκθσλα  κε ηνπο 

Cohen & Manion, (1994), ην δείγκα αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη ππνθείκελα κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε απηά ηνπ πιεζπζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν λνκφ. 

     Ζ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιχ θαιή. Σν δείγκα ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, «εθπξνζσπνχλ» δηάθνξνη ηχπνη καζεηψλ κε θαιέο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη άιινη ρσξίο θαιέο επηδφζεηο, καζεηέο κε πνιχ θαιή 

αλαγλσζηηθή επρέξεηα θαη θαηαλφεζε θαη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ 

ηνπο ζπλνδεχνπλ σο ην ιχθεην, καζεηέο κε αγρψδε ραξαθηήξα κε κηθξή αίζζεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά θαη καζεηέο κε απηνπεπνίζεζε φηη ζα θαηαθέξνπλ 

ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη ε επηινγή 

ησλ καζεηψλ ζε θαινχο θαη θαθνχο αλαγλψζηεο, κε πςειέο δειαδή θαη ρακειέο 

αλαγλσζηηθέο επηδφζεηο αληίζηνηρα, έγηλε κεηά απφ αμηνιφγεζή ηνπο κε ζηαζκηζκέλν 

εξγαιείν, ηεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε καζεηή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηαιήμακε λα πάξνπκε σο δείγκα ηνπο 70 καζεηέο. Από απηνύο, νη θαινί 

αλαγλώζηεο είλαη 41 καζεηέο. Σα 15 είλαη αγφξηα θαη ηα 26 είλαη θνξίηζηα, ελψ νη 13 

καζεηέο απφ απηνχο είλαη 16 εηψλ θαη νη 28 καζεηέο 17 εηψλ. Οη αδύλακνη 

αλαγλώζηεο είλαη 29 καζεηέο. Σα 11 απφ απηνχο είλαη αγφξηα θαη ηα 18 είλαη 

θνξίηζηα, ελψ νη 15 καζεηέο έρνπλ ειηθία 15 εηψλ θαη νη 14 καζεηέο είλαη 17 εηψλ. 
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4.4 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία (3) ζηαζκηζκέλα  

εξσηεκαηνιφγηα – θιίκαθεο θαη έλα ηεζη αλάγλσζεο φπσο αλαθέξνπκε παξαθάησ:  

 Έλα γεληθφ εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε λένπο 

ηνπ  Muris, (2001), 24 εξσηήζεσλ,  πνπ κεηξά ηελ αθαδεκατθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ζ ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο 

παξακέηξσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθθξάδεηαη σο απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

1. ε φιεο ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Likert κε δηαβάζκηζε απφ (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ) πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ εξσηψκελσλ πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε 

απάληεζε. O δείθηεο αμηνπηζηίαο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, Cronbach a, 

ππνινγίζηεθε είλαη 0,78 θαη κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ν βαζκφο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ κηαο θιίκαθαο θαη φισλ ησλ πηζαλψλ θιηκάθσλ πνπ  πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ ίδην αξηζκφ ζεκάησλ θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζνχλ, απφ έλα 

ππνζεηηθφ ζχλνιν ζεκάησλ ηα νπνία κεηξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. 

 Έλα εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηνπ άγρνπο ησλ εθήβσλ ησλ Friedman & 

Bendas-Orit (1997), 23 εξσηήζεσλ,  ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηξά ηελ θνηλσληθή 

πξνζβνιή πνπ ληψζνπλ νη καζεηέο απφ ην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ θαη ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ γλσζηηθή παξεκπφδηζε θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

ηέινο ηελ ππεξέληαζε πνπ έρνπλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ. ε 

φιεο ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert 

κε δηαβάζκηζε απφ (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ) πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ εξσηψκελσλ πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε 

απάληεζε. O δείθηεο αμηνπηζηίαο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, Cronbach a, 

ππνινγίζηεθε θαη είλαη 0,85. 
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 Έλα εξσηεκαηνιφγην ησλ  Melnick, et al., (2009), 46 εξσηήζεσλ, πνπ κεηξά 

ηελ αλαγλσζηηθή πξφνδν ησλ καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνίηεζεο, ηελ θνηλσληθή αλαηξνθνδφηεζή ηνπο 

απφ ηα θαιά ζρφιηα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ ,ιφγσ ηεο αλάγλσζήο ηνπο. 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο, νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο φζνλ αθνξά ην αλαγλσζηηθφ ηνπο επίπεδν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

θαη ηέινο εξσηήζεηο πνπ δείρλνπλ ηελ ςπρνινγηθή ηνπο  θαηάζηαζε  πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαβάζκαηνο (αλάγλσζεο). Ζ ζχλζεζε ησλ 

παξαπάλσ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθθξάδεηαη σο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 2. O δείθηεο αμηνπηζηίαο απηνχ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, Cronbach a, ππνινγίζηεθε θαη είλαη 0,88. 

 Γηα λα κεηξήζνπκε ην επίπεδν αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

Λπθείνπ ρξεζηκνπνηήζακε ην Σεζη αλάγλσζεο Α ηεο Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ 

(2000). Σν ηεζη αλάγλσζεο είλαη έλα ζχλνιν απφ δνθηκαζίεο πνπ εμεηάδνπλ 

ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ επρέξεηα αλάγλσζεο θαη ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο 

θαηαλφεζε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο πεξηιακβάλεη έλα 

θείκελν ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ επηά εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ. Οη 

εξσηήζεηο εμεηάδνπλ ηελ θπξηνιεθηηθή θαη ζπκπεξαζκαηηθή θαηαλφεζε ησλ 

καζεηψλ, ηε ιεμηινγηθή ηνπο θαηαλφεζε, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα βξίζθνπλ άιιν 

ηίηιν γη΄απηφ, θαζψο θαη ηε δεμηφηεηά ηνπο λα εμάγνπλ άπνςε θαη εθηίκεζε κε  

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

4.5  Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

     Γηα ηελ έξεπλα απηή σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ην γξαπηφ 

αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην αηνκηθήο ζπκπιήξσζεο. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή 

ηελ επηινγή είλαη φηη ην εξσηεκαηνιφγην α) κπνξεί λα δνζεί ζε κεγάιν δείγκα, β) 

απαηηεί κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ε δηαλνκή θαη ε ζπιινγή ηνπ, γ) δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα άκεζε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ, δ) επηηξέπεη ηελ αλσλπκία ησλ 
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εξσηψκελσλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ πηζαλφηεηα φηη νη απαληήζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη ε) δίλεη ρξφλν ζηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο. 

     Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή «επί ηφπνπ» αηνκηθά  ζε 

θαθέινπο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ελεκέξσζε θαη νξγάλσζε ηεο ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Απηή ε κέζνδνο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο εξσηψκελνπο θαη λα 

δηεπθξηλίζεη ηπρφλ εξσηήζεηο.  

     Ζ ζχληαμε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κεηά ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο αλαθνξηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο   

δπζθνιίεο, ηελ αίζζεζε ηεο απηνπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ άγρνπο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί ζηνπο καζεηέο.  Γηα ην ιφγν απηφ, φιεο νη εξσηήζεηο παξαηίζεληαη κε 

κνξθή θιεηζηνχ ηχπνπ απαληήζεσλ. ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Likert κε δηαβάζκηζε απφ (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ) πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ εξσηψκελσλ πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε 

απάληεζε. Οη εξσηψκελνη ζεκεηψλνπλ ζην ηεηξαγσλάθη θάζε εξψηεζεο ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο πνπ ηνπο αληηπξνζσπεχεη. 

     Σν ζπλνιηθφ εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε, ηξία 

εξσηεκαηνιφγηα φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ θαη έλα θείκελν κε επηά εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο  (παξαηίζεηαη νιφθιεξν ζην παξάξηεκα) θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο απαηηεί 

πεξίπνπ  30 ιεπηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

5.1 Αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε θαινύο θαη 

αδύλακνπο αλαγλώζηεο (πξώηεο θαη δεπηέξαο ιπθείνπ),  όζνλ αθνξά ηελ 

αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ έρνπλ θαη ην άγρνο πνπ βηώλνπλ. 

Δπεηδή ζην εξψηεκα απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε δηαθχκαλζεο γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ πεξηζζφηεξσλ απφ 

δχν νκάδσλ-δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε ΑΝOVA. Βαζηθή αξρή ηεο 

αλάιπζεο δηαθχκαλζεο είλαη φηη ε ζπλνιηθή δηαζπνξά πνπ παξαηεξείηαη ζε κία 

κέηξεζε, πξνέξρεηαη απφ δχν πεγέο: 

διακύμανζη μεηαξύ ηυν ομάδυν (Μ.Ο.). Γηα θάζε νκάδα-δείγκα ηεο έξεπλαο 

πξνθχπηεη δηαθνξεηηθφο κέζνο φξνο. Όζν πεπιζζόηεπο δηαθέξνπλ, κεηαβάιινληαη νη 

κεηξήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, ηφζν πιθανόηεπο είλαη λα απνξξίςνπκε 

ηε κεδεληθή ππφζεζε. 

διακύμανζη ενηόρ ηυν ομάδυν (Ε.Ο.). Απφ φια ηα ππνθείκελα ηεο ίδηαο νκάδαο 

δελ ιακβάλνπκε ηελ ίδηα ηηκή. Τπάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο. Απηή ε πεγή 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ αλαθέξεηαη θαη σο ζθάικα. Όζν μικπόηεπο είλαη ην 

ζθάικα ηεο κέηξεζεο, ηφζν πιθανόηεπο είλαη λα απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά θαη παξαηίζεληαη 

ζηνλ πίλαθα 1 φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Χο απην-απνηειεζκαηηθφηεηα 1 νλνκάζακε 

ηε ζχλζεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο αθαδεκατθήο, θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

απηo-απνηειεζκαηηθφηεηαο (κπιε ρξψκα) , ελψ σο απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 2 ηε 

ζχλζεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί ε αλάγλσζε, 

ηεο θνηλσληθήο αλαηξνθνδφηεζεο  θαη ηεο πξνφδνπ. Σν άγρνο είλαη ε ζχλζεζε ησλ 

παξακέηξσλ ηεο γλσζηηθήο παξεκπφδηζεο, ηεο θνηλσληθήο πξνζβνιήο θαη ηεο 

ππεξέληαζεο (θφθθηλν ρξψκα).  Όπσο, ινηπφλ, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1  κε έληνλα 

γξάκκαηα θαίλνληαη νη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 
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αλαγλσζηψλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη oη δχν νκάδεο αλαγλσζηψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά  

ζηελ αθαδεκατθή  απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ γλσζηηθή παξεκπόδηζε ιφγσ 

ηνπ άγρνπο, ηελ πξόνδν ζηελ αλάγλσζε, ηελ ζύγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο σο 

πξνο ην επίπεδν αλάγλσζεο θαη ηελ θνηλσληθή αλαηξνθνδόηεζε πνπ δέρνληαη απφ 

ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν.    

Πίλαθαο 1 Αλάιπζε ΑΝΟVA αλάκεζα ζηνπο αδύλακνπο θαη θαινύο αλαγλώζηεο 

 MO TA F Sig. 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕ- 

ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ        

1 

Αδύναμοι 

αναγνώστες 

68,44 17,00963 ,773 ,382 

Καλοί αναγνώστες 71,37 10,73954   

ύνολο 70,16 13,65160   

ΑΚΑΔ.ΑΤΣΟΑΠΟ- 

ΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗ

-ΣΑ 

Αδύναμοι 

αναγνώστες 

22,10 6,58106 12,291 ,001 

Καλοί αναγνώστες 26,78 4,59082   

ύνολο 24,84 5,93109   

ΚΟΙΝ.ΑΤΣΟΑΠΟ -

ΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗ

ΣΑ 

 

 Αδύναμοι 

αναγνώστες 

25,97 6,58181 ,001 ,980 

Καλοί αναγνώστες 26,00 5,07937   

ύνολο 25,99 5,70404   

ΤΝΑΙΘ.ΑΤΣΟ-

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙ-

ΚΟΣΗΣΑ 

Αδύναμοι 

αναγνώστες  

20,38 7,10841 1,354 ,249 

Καλοί αναγνώστες  18,59 5,76618   

ύνολο 19,32 6,36959   

ΑΓΧΟΣ Αδύναμοι 

αναγνώστες 

81,59 13,60545 3,045 ,086 

Καλοί αναγνώστες 87,07 12,48677   

ύνολο 84,80 13,14975   
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ΓΝΩΣ.ΠΑΡΕ-

ΜΠΟΔΙΗ 

Αδύναμοι 

αναγνώστες 

29,17 4,58311 9,256 ,003 

Καλοί αναγνώστες 32,93 5,41013   

ύνολο 31,37 5,38159   

ΤΠΕΡΕΝΣΑΗ Αδύναμοι 

αναγνώστες  

20,76 5,64203 ,327 ,569 

Καλοί αναγνώστες 21,49 4,97052   

ύνολο 21,19 5,23171   

ΚΟΙΝ.ΠΡΟΒΟΛΗ Αδύναμοι 

αναγνώστες  

31,66 8,03686 ,361 ,550 

Καλοί αναγνώστες 32,66 5,93553   

ύνολο 32,24 6,84706   

ΠΡΟΟΔΟ Αδύναμοι 

αναγνώστες 

55,48 13,28162 7,562 ,008 

Καλοί αναγνώστες 62,71 8,70702   

ύνολο 59,71 11,33053   

ΤΓΚΡΙΗ Αδύναμοι 

αναγνώστες 

22,21 5,52513 10,153 ,002 

Καλοί αναγνώστες 26,22 4,94223   

ύνολο 24,56 5,52369   

ΚΟΙΝ.ΑΝΑΣΡΟΦ. Αδύναμοι 

αναγνώστες 

27,03 6,87897 4,776 ,032 

Καλοί αναγνώστες 30,02 4,57432   

ύνολο 28,79 5,79078   

ΨΤΧΟΛ.ΚΑΣ Αδύναμοι 

αναγνώστες 

31,83 10,39598 2,629 ,110 

Καλοί αναγνώστες 35,51 8,57065   

ύνολο 33,9857 9,47536   
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ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕ-

ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    

2 

Αδύναμοι 

αναγνώστες 

136,5517 31,28 8,335 ,005 

Καλοί αναγνώστες 154,4634 20,64   

ύνολο 147,0429 26,89   

 

  

5.2 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ησλ θιηκάθσλ απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 

άγρνπο αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο αλαγλσζηώλ (θαινύο θαη αδύλακνπο). 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

άγρνπο έγηλε αλάιπζε ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Pearson (r). 

H αλάιπζε ζπζρέηηζεο αθνξά δχν αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχληαη απφ 

ζπλερή δεδνκέλα θαη πξνζπαζεί λα εμεηάζεη θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη πνηα είλαη ε έληαζε ηεο ζρέζεο ηνπο (εθφζνλ δηαπηζησζεί). Παίξλεη 

ηηκέο ζην θιεηζηφ δηάζηεκα [-1 , 1], ελψ  αλ  0,7 ≤ r < 0,8 ππάξρεη ηζρπξή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε θαη αλ  0,8 ≤ r < 1 ππάξρεη πνιύ ηζρπξή γξακκηθή ζπζρέηηζε.  ηε 

ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα 2 (παξάξηεκα ζει.111) πνπ θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ζπλαθεηψλ (γξακκηθψλ ζπζρεηίζεσλ)  πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε νκάδα αλαγλσζηψλ. 

Παξαηεξψληαο, ινηπφλ, ηνλ πίλαθα 2 θαη κεηξψληαο ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε νκάδα παξαηεξνχκε  φηη ε νκάδα ησλ 

αδχλακσλ καζεηψλ ζπγθεληξψλεη ζπλνιηθά 49 κέηξηεο θαη ηζρπξέο γξακκηθέο 

ζπζρεηίζεηο, ελψ ε νκάδα ησλ θαιψλ αλαγλσζηψλ ζπγθεληξψλεη ζπλνιηθά 22. Ζ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε δείρλεη φηη φιεο νη παξάκεηξνη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

1 θαη 2 θαζψο θαη ηνπ άγρνπο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζχλδεζε  ζηνπο αδχλακνπο 

παξά ζηνπο θαινχο αλαγλψζηεο.  
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5.3 Καηά πόζν ην άγρνο θαη ε αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ηεο πξώηεο 

θαη δεπηέξαο ιπθείνπ, επεξεάδνπλ ηελ  απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ παξαπάλσ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ΜΑNOVA). ην κνληέιν απηφ 

πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία εξαπηημένερ κεηαβιεηέο. Ζ επίδξαζε ηεο  

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 1 βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F(2,66)=9,24, p<0,001), φπσο θαη ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 2,     

(F(2,66)=16,60, p<0,001). Ζ επίδξαζε ηνπ άγρνπο  βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα 

ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 1 (F(1,66)=8,77, p<0,01) θαη ηελ απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηα 2 (F(1,66)=4,21, p<0,05). Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ηηο θιίκαθεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο  1 (F(1,66)=3,33, p=0,073>0,05) θαη 2 (F(1,66)=3,27, p=0,075> 

0,05). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξνπζηάζηεθε αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα ANOVA θαη ΜΑΝOVA, σο πξνο ηε ζχγθξηζε ησλ νκάδσλ ζηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο 1 θαη πξνηείλεηαη ηα απνηειέζκαηα ANOVA λα εξκελεχνληαη 

κε επηθχιαμε. 

 

Πίνακασ 3  Οι επιδράςεισ τησ αναγνωςτικήσ ικανότητασ και του άγχουσ ςτην αυτοαποτελεςματικότητα 

Source Dependent Variable 

Type II Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Model ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

2 

1523489,379a 4 380872,345 629,516 ,000 ,974 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

1 

346656,264b 4 86664,066 532,338 ,000 ,970 

ΑΝΑΓΝ ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

2 

20082,398 2 10041,199 16,596 ,000 ,335 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

1 

3006,775 2 1503,387 9,235 ,000 ,219 
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ΑΓΧΟ ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

2 

2547,058 1 2547,058 4,210 ,044 ,060 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

1 

1428,020 1 1428,020 8,772 ,004 ,117 

ΑΝΑΓΝ * 

ΑΓΧΟ 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

2 

1980,688 1 1980,688 3,274 ,075 ,047 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

1 

541,929 1 541,929 3,329 ,073 ,048 

Error ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

2 

39931,621 66 605,025 
   

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

1 

10744,736 66 162,799 
   

Total ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

2 

1563421,000 70 
    

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

1 

357401,000 70 
    

a. R Squared = ,974 (Adjusted R Squared = ,973) 

b. R Squared = ,970 (Adjusted R Squared = ,968) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΕΖΣΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξαζέζακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζηελ δηαηχπσζε ζρεηηθψλ εξκελεηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ην αλ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε θαινχο θαη αδχλακνπο αλαγλψζηεο 

(πξψηεο θαη δεπηέξαο ιπθείνπ),  φζνλ αθνξά ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην 

άγρνο πνπ βηψλνπλ, ηα απνηειέζκαηά καο,  δείρλνπλ λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν ε 

αθαδεκατθή  απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πνπ βξέζεθε φηη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζρνιηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη επίδνζε (Mills, Pajares and Herron, 2006). Οη καζεηέο απηνί, 

αληηιακβάλνληαη ηηο απαηηεηηθέο αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο σο απεηιέο, ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα απνθχγνπλ, είλαη αγρψδεηο (Seifert, 2004), ληψζνπλ πσο δελ έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη ζα απνηχρνπλ, ελψ επηδεηθλχνπλ κηθξή 

πξνζπάζεηα θαη γλσζηηθή εκπινθή κε ην αθαδεκατθφ έξγν. Σν άγρνο, ινηπφλ, ηνπο 

επεξεάδεη πεξηζζφηεξν φζνλ αθνξά  ηελ γλσζηηθή παξεκπόδηζε, φπσο είδακε θαη 

ζηα απνηειέζκαηα, αθνχ ζπλήζσο απνθεχγνπλ λα αλαιάβνπλ ή λα νινθιεξψζνπλ 

αθαδεκατθά έξγα πνπ ζεσξνχλ φηη ππεξβαίλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ή ζηα νπνία 

απέηπραλ ζην παξειζφλ γεγνλφο ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ησλ  (Pintrich and Schunk, 2002).                                                                       

Δπίζεο, φπσο αλαθέξακε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, νη 

δχν νκάδεο αλαγλσζηψλ δηαθέξνπλ  θαη φζνλ αθνξά ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα  

2, δειαδή ηελ πξόνδν ζηελ  αλάγλσζε, ηελ ζύγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο σο 

πξνο ην επίπεδν αλάγλσζεο θαη ηελ θνηλσληθή αλαηξνθνδόηεζε πνπ δέρνληαη απφ 

ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε ηε 
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βηβιηνγξαθία αθνχ νη καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε έρνπλ κηθξφηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο κε απνηέιεζκα λα επηδεηθλχνπλ 

κηθξφηεξε  πξνζπάζεηα θαη επηκνλή φηαλ πξνζεγγίδνπλ πην απαηηεηηθά αλαγλσζηηθά 

έξγα (Wigfield, Guthrie, Σonks and Perencevich, 2004). Δπνκέλσο, επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ε αλαγλσζηηθή ηνπο πξφνδνο, δεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ ζηελ 

αλάγλσζε θαη επνκέλσο νη καζεηέο απηνί έρνπλ κηθξφηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο 

αθαδεκατθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Bergey et al. (2017) ε 

νπνία δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο κε αλαθεξφκελν ηζηνξηθφ δπζθνιίαο ζηελ αλάγλσζε 

ζεκείσζαλ φηη είραλ επίπεδα θηλήηξσλ ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ, ιηγφηεξεο 

ζεηηθέο ζηάζεηο θαη κεγαιχηεξν άγρνο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη αδχλακνη 

αλαγλψζηεο έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα γηα πξφνδν ζηελ αλάγλσζε.  

Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, παξαηεξνχκε φηη ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θαινχο 

αλαγλψζηεο. Δπεηδή ζχκθσλα κε ηνλ Schunk (2003), νη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη ην 

άηνκν φηαλ παξαηεξεί άιια άηνκα λα εθηεινχλ κηα εξγαζία απνηειεί πεγή 

δηακφξθσζεο πεπνηζήζεσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ην πξφηππν ηνπ ζπκκαζεηή 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη επνκέλσο 

νη αδχλακνη καζεηέο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν φηαλ ζπγθξίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε 

ηνπο θαινχο αλαγλψζηεο. Σέινο, νη παξνηξχλζεηο, νη πεπνηζήζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηα 

άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ κεηαηξέπνληαη ζε κεραληζκνχο δηακφξθσζεο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζχκθσλα κε ηνλ (Bandura, 1994). Απηέο νη 

θαηαζηάζεηο, ινηπφλ, επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο αδχλακνπο αλαγλψζηεο θαη ηελ  

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαινχο 

αλαγλψζηεο. 

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ δηεξεπλήζεθε  ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θιηκάθσλ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη άγρνπο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

αλαγλσζηψλ (θαινχο θαη αδχλακνπο) παξαηεξήζακε,  φηη φιεο νη παξάκεηξνη ηεο 
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 1 θαη 2 θαη ηνπ άγρνπο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζχλδεζε 

ζηνπο αδχλακνπο αλαγλψζηεο απφ φηη παξνπζηάδνπλ ζηνπο θαινχο αλαγλψζηεο. 

Σνχην ζεκαίλεη φηη νη αδχλακνη αλαγλψζηεο επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ζηελ 

αθαδεκατθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο 

επίζεο θαη  ζηελ αλαγλσζηηθή πξφνδν, ζηελ θνηλσληθή αλαηξνθνδφηεζε, ζηελ 

ζχγθξηζε θαη ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη ζην άγρνο έθδειν ζηελ 

γλσζηηθή παξεκπφδηζε, ζηελ θνηλσληθή πξνζβνιή θαη ζηελ ππεξέληαζε. Με άιια 

ιφγηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη αδχλακνη αλαγλψζηεο ιφγσ ησλ ιηγφηεξν αλαγλσζηηθψλ 

βησκάησλ επηηπρίαο πνπ ζεκεηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο πνξείαο, 

αλαπηχζζνπλ ρακειφηεξν ην αίζζεκα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαιψλ αλαγλσζηψλ, νη επαλαιακβαλφκελεο επηηπρίεο απμάλνπλ ην 

αίζζεκα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν έρεη 

αλαπηχμεη έλα πςειφ αίζζεκα  απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, κηα πηζαλή απνηπρία έρεη 

κηθξή επίδξαζε ζην άηνκν θαη απνδίδεηαη σο ζπλέπεηα άιισλ παξαγφλησλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ, ζηελ ειιηπή πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

θαθή νξγάλσζε θ.ά. γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε ηε ζεσξία ηνπ Bandura, (1986). 

Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε θαηεγνξία ησλ αδχλακσλ αλαγλσζηψλ, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αξλεηηζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ ρακειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρακειέο πξνζδνθίεο επίδνζεο. Οη καζεηέο απηνί 

εκθαλίδνπλ ραιαξή δηάζεζε ζρεηηθά κε ηα αθαδεκατθά έξγα, δείρλνπλ απάζεηα θαη 

απξνζπκία λα θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα θαη παξαηηνχληαη εχθνια ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο. Οη αδχλακνη καζεηέο, επίζεο, ιφγσ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

επηπηψζεσλ ηεο αθαδεκατθήο  απνηπρίαο  ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξα επίπεδα 

άγρνπο θαη ρακειφηεξα επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Grills-Traquechel et al., 2012 ; Nelson & 

Harwood, 2011; Swanson & Howell, 1996). Σν απμεκέλν άγρνο επεξεάδεη ηελ  

αλάγλσζε, σζηφζν ππάξρεη δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο 

ηεο αλάγλσζεο. Γηα  παξάδεηγκα,  θαίλεηαη λα παξεκπνδίδεη ηα ιεθηηθά θαζήθνληα 

πνπ δεκηνπξγνχλ κεγάιεο απαηηήζεηο ζηε κλήκε εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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αλάγλσζεο (π.ρ. αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε) θαη επνκέλσο αλαζηέιιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ε αλαγλσζηηθή πξφνδνο ησλ αδχλακσλ αλαγλσζηψλ (Calvo & Eysenck, 1996). 

Δπίζεο, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, νη αδχλακνη αλαγλψζηεο επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηα ζρφιηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπο 

κεηψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Klassen θαη Lynch 

(2007) είλαη ζχκθσλε κε ηελ δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ. Έηζη κεηψλεηαη  ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θαινχο αλαγλψζηεο ιφγσ 

ιηγφηεξσλ εκπεηξηψλ ζε ηνκείο φπσο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ηεο αθαδεκατθήο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ησλ  Lent θαη Hackett (1987) πνπ έγηλε ζε καζεηέο ιπθείνπ. 

Όζνλ αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαηά πφζν ην άγρνο θαη ε αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο θαη δεπηέξαο ιπθείνπ, επεξεάδνπλ ηελ  

απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζπκπεξαίλνπκε φηη ηφζν ην άγρνο φζν θαη ε 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ επεξεάδνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

1 θαη 2, αθνχ νη καζεηέο  παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη αξλεηηθή 

απην-αληίιεςε θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ,  ελψ ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 1 θαη 2  δελ ηηο επεξεάδεη. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ  δεμηφηεηεο αλάγλσζεο 

απφ κηθξή ειηθία, ζπλήζσο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο αλάγλσζεο 

κέρξη ηελ ελειηθίσζε (Lefly & Pennington, 1991). Παξ’ φια απηά, νη αδχλακνη 

αλαγλψζηεο καζαίλνπλ λα αλαπηχζζνπλ κεραληζκνχο αληηζηάζκηζεο ηνπ άγρνπο πνπ 

βηψλνπλ. Καηά ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία, αληί λα βξνπλ ηξφπνπο επίιπζεο ηνπο άγρνπο 

πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο ρακειήο αλαγλσζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, απηνί 

θαηαθεχγνπλ ζε  βξαρππξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ ηνπο 

απαιιάζζεη απφ ην άγρνο πξνζσξηλά. Ζ πξνζσξηλή επηηπρία ηνπο αλαγθάδεη λα 

επαλαιάβνπλ απηφ ην είδνο αληηκεηψπηζεο ζε αξθεηέο θαηαζηάζεηο άγρνπο αγλνψληαο 

φηη απηή ε ζηξαηεγηθή καθξνπξφζεζκα ράλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Folkman 

and Lazarus, 1986). 
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Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο, φηη ελψ νη αδχλακνη καζεηέο επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ αθαδεκατθή ηνπο  απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, απηφ δελ ηζρχεη  ζηνλ 

ίδην βαζκφ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Με 

άιια ιφγηα, νη αδχλακνη αλαγλψζηεο παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνπλ ρακειέο 

επηδφζεηο αλάγλσζεο, νη νπνίεο φπσο είπακε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο 

άγρνπο, ε θνηλσληθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο απηναπνηειεζκαηηθφηεηα  δελ επεξεάδεηαη 

ζηνλ ίδην βαζκφ, δελ ληψζνπλ κεηνλεθηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γηα 

παξάδεηγκα  ζηηο παξέεο πνπ θάλνπλ. Οη καζεηέο απηνί ελδέρεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Οη πηπρέο ηεο αλζεθηηθφηεηαο αζθνχλ δηαθνξεηηθέο επηξξνέο 

ζηε δσή ελφο παηδηνχ αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε θνπιηνχξα θαη ην πιαίζην ζην νπνίν 

βξίζθεηαη (Arrington θαη Wilson, 2000; McCubbin, Fleming, Thompson, Neitman, 

Elver θαη Savas, 1998). 

Όπσο έρεη θαλεί θαη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα έρεη έλα επξχ 

ραξαθηήξα, αιιά επεξεάδεηαη απφ ζπληζηψζεο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα (π.ρ. νη ζρέζεηο) αληαλαθινχλ ηελ θνπιηνχξα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο 

(Ungar, 2008; Arrington θαη Wilson,, 2000). H ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη 

σο έλα νηθνινγηθφ θαηλφκελν. Αθνξά έλα πιαίζην αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δηέπεη ηελ  

“νηθνινγία” ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (Bronfenbrenner, 1979). 
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Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά κηα κειέηε πεξίπησζεο, έλα ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην. 
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1. Πφζν εχθνια κπνξείο λα δεηήζεηο βνήζεηα απφ ηνπο 

δαζθάινπο ζνπ, φηαλ δπζθνιεχεζαη ζηα καζήκαηα; 

     

2. Πφζν εχθνια κπνξείο λα δηαβάζεηο φηαλ ππάξρνπλ θαη 

άιια ελδηαθέξνληα πξάγκαηα λα θάλεηο; 

     

3. Πφζν εχθνια κπνξείο λα δηαβάζεηο έλα θεθάιαην γηα ην 

δηαγψληζκα/εμεηάζεηο; 

     

4. Πφζν εχθνια θαηαθέξλεηο λα ηειεηψζεηο ηηο εξγαζίεο ζνπ 

ζην ζπίηη θάζε κέξα; 

     

5. Πφζν εχθνια κπνξείο λα παξαθνινπζήζεηο θάζε κάζεκα 

ηνπ ζρνιείνπ; 

     

6. Πφζν εχθνια κπνξείο λα πεξάζεηο ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο;      

7. Πφζν εχθνια κπνξείο λα ηθαλνπνηήζεηο ηνπο γνλείο ζνπ κε 

ηηο επηδφζεηο ζνπ ζην ζρνιείν; 

     

8. Πφζν εχθνια κπνξείο λα πεξάζεηο ζε έλα δηαγψληζκα ή 

εμεηάζεηο ελφο καζήκαηνο; 

     

9. Πφζν εχθνια κπνξείο λα εθθέξεηο ηηο απφςεηο ζνπ, φηαλ νη 

ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ζνπ δηαθσλνχλ καδί ζνπ; 

     

10. Πφζν εχθνια θάλεηο θηιίεο κε άιια παηδηά;      

11. Πφζν εχθνια κπνξείο λα ζπδεηήζεηο κε έλαλ άγλσζην 

άλζξσπν; 

     

12. Πφζν εχθνια κπνξείο λα δνπιέςεηο αξκνληθά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ; 

     

13. Πφζν εχθνια ιεο ζηα άιια παηδηά φηη δελ ζνπ αξέζνπλ 

απηά πνπ θάλνπλ; 

     

14. Πφζν εχθνια δηεγείζαη έλα αζηείν πεξηζηαηηθφ ζηνπο 

άιινπο ζπκκαζεηέο ζνπ; 

     

15. Πφζν εχθνια θξαηάο θηιίεο κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο 

ζνπ; 

     

16. Πφζν εχθνια απνθεχγεηο ηηο δηακάρεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ; 

     

17. Πφζν εχθνια κπνξείο λα μεπεξάζεηο έλα δπζάξεζην      

Μηθξό Όλνκα  

Ζκεξνκελία 

Γέλλεζεο 
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γεγνλφο πνπ ζα ζνπ ζπκβεί; 
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18. Πφζν εχθνια κπνξείο λα εξεκήζεηο φηαλ ζνπ έρεη ηχρεη 

θάηη πνπ ζε θφβηζε πνιχ; 

     

19. Πφζν εχθνια κπνξείο λα απνθχγεηο λα λεπξηάζεηο;      

20. Πφζν εχθνια κπνξείο λα ειέγμεηο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ;      

21. Πφζν εχθνια κπνξείο λα ληψζεηο θαιά ςπρνινγηθά φηαλ 

είζαη πεζκέλνο; 

     

22. Πφζν εχθνια ιεο ζην/ζηε θίιν/θίιε ζνπ φηη δελ είζαη 

θαιά ςπρνινγηθά; 

     

23. Πφζν εχθνια κπνξείο λα απνθχγεηο  ηηο δπζάξεζηεο 

ζθέςεηο; 

     

24. Πφζν εχθνια κπνξείο λα απνθχγεηο λα αλεζπρείο γηα 

πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ; 
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25. Όηαλ απνηπγράλσ ζε έλα δηαγψληζκα ή εμεηάζεηο 

θνβάκαη κήπσο ραξαθηεξηζηψ σο «ραδφο» απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ. 

     

26. Όηαλ απνηπγράλσ θνβάκαη κήπσο ραξαθηεξηζηψ απφ 

ηνπο άιινπο σο «απνηπρεκέλνο». 

     

27. Όηαλ απνηπγράλσ ζε έλα δηαγψληζκα ή εμεηάζεηο 

θνβάκαη φηη νη θαζεγεηέο κνπ ζα κε ππνηηκήζνπλ. 

     



106 
 

28. Όηαλ απνηπγράλσ ζε έλα δηαγψληζκα ή εμεηάζεηο 

θνβάκαη φηη νη θαζεγεηέο κνπ ζα κε ραξαθηεξίζνπλ σο 

«ραδφ». 

     

29. Αλεζπρψ ζε κεγάιν βαζκφ γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη 

θαζεγεηέο κνπ φηαλ απνηπγράλσ ζε έλα δηαγψληζκά ηνπο ή 

εμεηάζεηο. 

     

30. Αλεζπρψ ζε κεγάιν βαζκφ φηη φινη νη θίινη κνπ ζα 

πάξνπλ πςεινχο βαζκνχο, ελψ εγψ φρη. 

     

31. Αλεζπρψ ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε απνηπρία κνπ ζε έλα 

δηαγψληζκα ή εμεηάζεηο ζα κε πξνζβάιιεη θνηλσληθά. 

     

  

 

 

Κ
α

ζ
ό
ι
ν
π

  

Λ
ίγ

ν
  

 

Α
ξ

θ
εη

ά
  

Π
ν
ι

ύ
  

Π
ά

ξ
α

 Π
ν
ι
ύ

 

32. Αλεζπρψ ζε κεγάιν βαζκφ φηη αλ απνηχρσ ζε έλα 

δηαγψληζκα ή εμεηάζεηο, απηφ δελ ζα αξέζεη θαζφινπ ζηνπο 

γνλείο κνπ. 

     

33. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκάησλ ή εμεηάζεσλ, νη 

ζθέςεηο κνπ είλαη θαζαξέο θαη κπνξψ λα απαληήζσ ζε φιεο 

ηηο εξσηήζεηο. 

     

34. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκάησλ ή εμεηάζεσλ ληψζσ 

φηη είκαη ζε θαιή λνεηηθή θαηάζηαζε θαη φηη είκαη 

νξγαλσκέλνο. 

     

35. Θεσξψ φηη ε πηζαλφηεηα λα ηα πάσ θαιά ζηα 

δηαγσλίζκαηα ή εμεηάζεηο είλαη κεγάιε. 

     

36. πλήζσο ιεηηνπξγψ θαιά ζηα δηαγσλίζκαηα ή εμεηάζεηο.      

37. Πηζηεχσ φηη δελ κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ λα πεηχρσ ζηα 

δηαγσλίζκαηα ή εμεηάζεηο. 

     

38. ηα δηαγσλίζκαηα ή εμεηάζεηο, ζεσξψ φηη ην θεθάιη κνπ 

είλαη άδεην θαη φηη έρσ μεράζεη φια φζα έρσ δηαβάζεη. 

     

39. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκάησλ ή εμεηάζεσλ είλαη 

δχζθνιν γηα κέλα λα νξγαλψζσ ηηο γλψζεηο κνπ κε 

ηαθηνπνηεκέλν ηξφπν. 
 

 

 

    

40. Θεσξψ φηη είλαη αλψθειν γηα κέλα λα γξάςσ εμεηάζεηο, 

δηφηη πηζηεχσ φηη ζα απνηχρσ. 

 

     

41. Πηζηεχσ φηη ηα απνηχρσ ζην δηαγψληζκα ή εμεηάζεηο 

αθφκα θαη αλ είκαη δηαβαζκέλνο. 

     

42. Νηψζσ φηη είκαη ζε ππεξέληαζε πξηλ απφ έλα δηαγψληζκα 

ή εμεηάζεηο, αθφκα θαη αλ είκαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο. 
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43. Όηαλ θαζίζσ λα γξάςσ έλα ζεκαληηθφ δηαγψληζκα ή 

εμεηάζεηο καζήκαηνο ε θαξδηά κνπ ρηππά πνιχ δπλαηά. 

     

44. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσλίζκαηνο ή εμεηάζεσλ ληψζσ 

φηη φιν ην ζψκα κνπ είλαη ζε ππεξέληαζε. 

     

45. Φνβάκαη πάξα πνιχ ηα δηαγσλίζκαηα ή εμεηάζεηο.      

46. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσλίζκαηνο ή εμεηάζεσλ 

θνπληέκαη αλήζπρα ζηελ θαξέθια κνπ. 

     

47. Πξηλ αθφκα γξάςσ ην δηαγψληζκα ή εμεηάζεηο ελφο 

καζήκαηνο, δελ έρσ θακία ζνβαξή ππεξέληαζε ή 

αλαζθάιεηα.  
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1. Σν δηάβαζκα είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα γηα κέλα.      

2.  Γηαβάδσ θαιχηεξα ηψξα απ’φηη παιαηφηεξα.      

3. Μπνξψ λα αληηκεησπίζσ δπζθνιφηεξα θείκελα γηα 

αλάγλσζε, απ’φηη  παιαηφηεξα. 

     

4. Οη ζπκκαζεηέο κνπ ζεσξνχλ φηη είκαη θαιφο αλαγλψζηεο.      

5. Υξεηάδνκαη ιηγφηεξε βνήζεηα απφ ηνπο άιινπο καζεηέο 

ζην δηάβαζκα (αλάγλσζε). 

     

6. Νηψζσ επράξηζηα φηαλ δηαβάδσ.      

7. Όηαλ δηαβάδσ, δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζψ πνιχ γηα λα 

θαηαιάβσ, φζν παιαηφηεξα. 

     

8. ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ αξέζεη λα κε αθνχλ λα δηαβάδσ.      

9. Γίλνκαη ζπλερψο θαιχηεξνο ζηελ αλάγλσζε.      

10. Όηαλ δηαβάδσ, κπνξψ λα θαηαλνψ ιέμεηο θαιχηεξα απφ 

άιινπο καζεηέο. 

     

11. Οη θαζεγεηέο κνπ ζεσξνχλ φηη είκαη θαιφο αλαγλψζηεο.      

12. Γηαβάδσ θαιχηεξα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.      

Μηθξό Όλνκα  

Ζκεξνκελία 

Γέλλεζεο 
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13. Σν επίπεδφ κνπ, φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε είλαη πςειφηεξν απφ ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ. 

     

14. Όηαλ δηαβάδσ ληψζσ ήξεκνο.      

15. Γηαβάδσ γξεγνξφηεξα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.      

16. Οη θαζεγεηέο κνπ ζεσξνχλ φηη πξνζπαζψ γηα ην 

θαιχηεξν φηαλ δηαβάδσ. 

     

17. Σν δηάβαζκα κε ραιαξψλεη.      

18. Μπνξψ λα θαηαιαβαίλσ απηά πνπ δηαβάδσ θαιχηεξα 

απ’φηη κπνξνχζα παιαηφηεξα. 

     

19. Μπνξψ λα θαηαιάβσ δχζθνια θείκελα θαιχηεξα απ’φηη 

κπνξνχζα παιαηφηεξα. 
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20.  Όηαλ δηαβάδσ κπνξψ λα ρεηξηζηψ δχζθνιεο έλλνηεο 

θαιχηεξα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

     

21. Όηαλ δηαβάδσ αλαγλσξίδσ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο απ’φηη 

κπνξνχζα παιαηφηεξα. 

     

22. Μνπ αξέζεη έηζη φπσο ληψζσ φηαλ δηαβάδσ.      

23. Νηψζσ ππεξήθαλνο φηαλ ζθέθηνκαη πφζν σξαία 

δηαβάδσ. 

     

24. Έρσ βειηησζεί ζε εμεηάζεηο θαη εξγαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηάβαζκα. 

     

25. Νηψζσ σξαία κέζα κνπ φηαλ δηαβάδσ.      

26. Όηαλ δηαβάδσ, θαηαλνψ ιεμηιφγην θαιχηεξα απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ. 

     

27. ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, αξέζεη λα ηνπο δηαβάδσ.      

28. Οη ζπκκαζεηέο κνπ ζεσξνχλ φηη δηαβάδσ πνιχ σξαία.      

29. Σν δηάβαζκα κε θάλεη λα ληψζσ σξαία.      

30. Μπνξψ λα θαηαιάβσ θαιχηεξα ηηο δχζθνιεο ιέμεηο 

απ’φηη κπνξνχζα παιαηφηεξα. 

     

31. Πηζηεχσ φηη ην δηάβαζκα είλαη ραιαξσηηθφ.      
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38. Σν δηάβαζκα είλαη επθνιφηεξν γηα κέλα απ’φηη 

παιαηφηεξα. 

     

39. Οη θαζεγεηέο κνπ ζεσξνχλ φηη εξκελεχσ κε ζσζηφ ηξφπν 

απηά πνπ δηαβάδσ. 

     

40. Ζ θαηαλφεζή κνπ φζνλ αθνξά δχζθνια αλαγλσζηηθά 

θείκελα έρεη βειηησζεί. 

     

41. Νηψζσ σξαία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά κνπ ζην 

δηάβαζκα. 

     

42. Έρσ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ζην δηάβαζκα απφ 

άιινπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

     

43. Μνπ αξέζεη ην δηάβαζκα.      

44. Μπνξψ λα θαηαιάβσ θαιχηεξα απηά πνπ δηαβάδσ απ’φηη 

παιαηφηεξα. 

     

45. Οη θαζεγεηέο κνπ ζεσξνχλ φηη  ην δηάβαζκά κνπ είλαη 

θαιφ. 

     

46. Μπνξψ λα θαηαλνήζσ επθνιφηεξα ηψξα ην ιεμηιφγην πνπ 

δηαβάδσ. 

     

 

 

 

32. Μπνξψ λα ζπγθεληξσζψ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάγλσζε  

απ’φηη ζπλήζηδα παιαηφηεξα. 

     

33. Σν δηάβαζκα κε θάλεη λα ληψζσ επηπρία.      

34. Όηαλ δηαβάδσ, ρξεηάδνκαη ιηγφηεξε βνήζεηα απ’φηη  

παιαηφηεξα. 

     

35. Μπνξψ λα πσ φηη αξέζεη ζηνπο θαζεγεηέο κνπ λα κε 

αθνχλ λα δηαβάδσ. 

     

36. Φαίλεηαη λα γλσξίδσ ηε ζεκαζία πεξηζζνηέξσλ ιέμεσλ 

απφ άιινπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

     

37. Μπνξψ λα δηαβάδσ γξεγνξφηεξα απ’φηη ζπλήζηδα 

παιαηφηεξα. 
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Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν θαη θπθιώζηε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. 

 Ο πνιηηηζκόο ησλ Μάγηα 

Ο πνιηηηζκφο ησλ Μάγηα απνηέιεζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εζηίεο πνιηηηζκνχ ηεο Κεληξηθήο 

Ακεξηθήο  θαη άθκαζε αλάκεζα ζην 300 θαη ην 900 κ.Υ. Οη Μάγηα, ελψ ζεσξνχληαλ φηη είραλ 

αγξνηηθή νηθνλνκία, θαζψο δελ επεμεξγάζηεθαλ ην ζίδεξν νχηε θάπνην άιιν κέηαιιν, ζεκειίσζαλ 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο πάλσ ζε καζεκαηηθέο θαη αζηξνλνκηθέο ζεσξίεο. Οη ζεσξίεο απηέο έγηλαλ 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηα αξρηηεθηνληθά ηνπο επηηεχγκαηα. Κάζε λαφο ηνπο αληηπξνζσπεχεη έλα 

εκεξνιφγην. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Μάγηα, φπσο 

αξρηηέθηνλεο, ηζηνξηθνί θαη αξραηνιφγνη, δηαπίζησζαλ πσο ε ζπλερήο επαλάιεςε θαηαζθεπψλ ή 

γιππηψλ ζε έλα ηκήκα δήισλε έλαλ αξηζκφ ή έλα ηδηαίηεξν κέξνο ηνπ εκεξνινγίνπ. Σν 

εκεξνινγηαθφ ζχζηεκα ησλ Μάγηα ζεσξείηαη ην αθξηβέζηεξν ζηνλ θφζκν.. 

Α. Πνηνί εηδηθνί επηζηήκνλεο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ πνιηηηζκό ησλ Μάγηα; 

1. Φπζηθνί, αξρηηέθηνλεο θαη αξραηνιφγνη 

2. Θενιφγνη, αζηξνιφγνη θαη αξραηνιφγνη 

3. Μαζεκαηηθνί, θηιφινγνη θαη ηζηνξηθνί 

4. Αξρηηέθηνλεο, ηζηνξηθνί θαη αξραηνιφγνη 

Β. Ση ζεκαίλεη «άθκαζε»;                             Γ. Από ηη απνηειείηαη έλα κέξνο ηνπ                 

1. Παξάθκαζε                                                  εκεξνινγίνπ ησλ Μάγηα;                                                                    

2. Δπδνθίκεζε                                           1. Απφ ράξηηλεο θαηαζθεπέο 

3. Καηεθφξηζε                                           2. Απφ ζίδεξν θαη άιια κέηαιια 

4. Φηηάρηεθε                                              3. Απφ ζειίδεο εκεξνινγίνπ 

                                                               4. Απφ γιππηά θαη εηδηθέο θαηαζθεπέο                                                                      

Γ.  Από πνύ ζπκπεξαίλεηο όηη νη Μάγηα               Δ. Γηάιεμε έλαλ θαηάιιειν ηίηιν 

γλώξηδαλ θαιά καζεκαηηθά θαη αζηξνλνκία;         γηα ην θείκελν.        

1. Απφ ηα αξρηηεθηνληθά ηνπο επηηεχγκαηα      1. Σα αγξνηηθά επηηεχγκαηα ησλ  

2. Απφ ην ξνιφη πνπ έθηηαμαλ                               Μάγηα 

3. Απφ ηηο αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο         2. Σα ζπίηηα ησλ Μάγηα 

4. Απφ ην φηη ήηαλ αγξνηηθφο πιεζπζκφο.        3.Σν εκεξνιφγην ησλ Μάγηα 

                                                                       4. Οη αξηζκνί ησλ Μάγηα 

η. Πώο ραξαθηεξίδεηο ηνπο Μάγηα;       Ε. Ση δελ ηαηξηάδεη ζην θείκελν;    

1. Δθεπξεηηθνχο                          1. Ο λαφο απνηεινχζε ην εκεξνιφγην                              

2. Απνιίηηζηνπο                               ησλ Μάγηα 

3. Τπαλάπηπθηνπο                       2. Πνιινί επηζηήκνλεο αζρνιήζεθαλ 

4. Πνιεκνραξείο                             κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Μάγηα 

                                               3. Οη Μάγηα αζρνινχληαλ κφλν κε ηε γεσξγία  

                                            4.Ο πνιηηηζκφο ησλ Μάγηα άθκαζε ζηελ Ακεξηθή 
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Πινακασ 2 :Συνάφειεσ των 2 ομάδων ςτισ εξαρτημζνεσ μεταβλητζσ 

 

ΑΚΑΔ.

ΑΤΣΟΑ

ΠΟΣΕΛ

ΕΜΑΣ

ΙΚΟΣΗ

ΣΑ 

ΚΟΙΝ.Α

ΤΣΟΑΠ

ΟΣΕΛΕ

ΜΑΣΙ

ΚΟΣΗΣ

Α 

ΤΝΑΙΘ

.ΑΤΣΟΑΠ

ΟΣΕΛΕ

ΜΑΣΙΚΟ

ΣΗΣΑ 

ΚΟΙΝ.

ΠΡΟ

ΒΟΛΗ 

ΓΝΩ

Σ.ΠΑΡ

Ε 

ΤΠΕΡ

ΕΝΣΑ

Η 

ΨΤΧΚΑ

ΣΑ 

ΠΡΟΟ

ΔΟ 

ΤΓΚΡ

ΙΗ 

ΚΟΙΝ

ΑΝΑ 

ΑΤΣΟ

ΑΠΟΣ

ΕΛΕ

ΜΑΣΙ

ΚΟΣΗ

ΣΑ2 

ΑΤΣΟ

ΑΠΟΣ

ΕΛΕ

ΜΑΣΙ

ΚΟΣΗ

ΣΑ1 ΑΓΧΟ 

ΑΚΑΔ.ΑΤΣΟΑ

ΠΟΣΕΛΕΜΑ

ΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

1 ,581** ,383* ,473** ,494** ,272 ,387* ,741** ,503** ,638** ,673** ,772** ,559** 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

 

,001 ,040 ,009 ,006 ,154 ,038 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΚΟΙΝ.ΑΤΣΟΑ

ΠΟΣΕΛΕΜΑ

ΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,281 1 ,706** ,237 ,251 ,388* ,079 ,432* ,396* ,394* ,366 ,906** ,386* 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

,075 

 

,000 ,215 ,189 ,037 ,685 ,019 ,033 ,034 ,051 ,000 ,039 

N 41 41 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΤΝΑΙΘ.ΑΤΣ

ΟΑΠΟΣΕΛΕ

ΜΑΣΙΚΟΣΗΣ

Α 

Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,042 ,340* 1 ,004 ,262 ,408* ,113 ,156 ,119 ,143 ,156 ,839** ,259 
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Sig. 

(2-

tail

ed) 

,795 ,030 

 

,985 ,170 ,028 ,559 ,419 ,539 ,460 ,418 ,000 ,174 

N 41 41 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΚΟΙΝ.ΠΡΟΒ

ΟΛΗ 

Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

-,017 ,051 ,010 1 ,152 ,545** ,218 ,485** ,356 ,411* ,432* ,277 ,868** 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

,914 ,750 ,949 

 

,431 ,002 ,256 ,008 ,058 ,027 ,019 ,146 ,000 

N 41 41 41 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΓΝΩΣ.ΠΑΡΕ Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,528** ,165 ,292 ,223 1 ,136 ,221 ,351 ,014 ,299 ,290 ,398* ,483** 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

,000 ,304 ,064 ,162 

 

,483 ,249 ,062 ,942 ,115 ,126 ,032 ,008 

N 41 41 41 41 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΤΠΕΡΕΝΣΑΗ Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

-,016 -,204 ,053 ,541** ,381* 1 ,032 ,141 ,201 ,080 ,123 ,426* ,783** 
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Sig. 

(2-

tail

ed) 

,921 ,201 ,740 ,000 ,014 

 

,871 ,466 ,296 ,679 ,524 ,021 ,000 

N 41 41 41 41 41 29 29 29 29 29 29 29 29 

ΨΤΧΚΑΣΑ Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,172 ,021 -,169 -,020 ,179 -,058 1 ,592** ,598** ,563** ,813** ,227 ,216 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

,282 ,898 ,292 ,903 ,263 ,718 

 

,001 ,001 ,001 ,000 ,235 ,260 

N 41 41 41 41 41 41 29 29 29 29 29 29 29 

ΠΡΟΟΔΟ Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,287 ,298 ,029 ,001 ,271 -,061 ,247 1 ,646** ,820** ,916** ,519** ,463* 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

,069 ,058 ,855 ,993 ,087 ,703 ,120 

 

,000 ,000 ,000 ,004 ,011 

N 41 41 41 41 41 41 41 29 29 29 29 29 29 

ΤΓΚΡΙΗ Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,251 ,247 ,054 -,059 ,326* -,120 ,307 ,702** 1 ,779** ,821** ,398* ,299 
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Sig. 

(2-

tail

ed) 

,113 ,120 ,737 ,715 ,038 ,453 ,051 ,000 

 

,000 ,000 ,033 ,116 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 29 29 29 29 29 

ΚΟΙΝΑΝΑ Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,250 ,087 -,109 -,159 ,117 -,139 ,496** ,510** ,638** 1 ,893** ,459* ,377* 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

,115 ,588 ,499 ,321 ,465 ,386 ,001 ,001 ,000 

 

,000 ,012 ,044 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 29 29 29 29 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕ

ΛΕΜΑΣΙΚΟΣ

ΗΣΑ2 

Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,308* ,213 -,069 -,057 ,292 -,110 ,703** ,805** ,804** ,796** 1 ,467* ,404* 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

,050 ,181 ,670 ,724 ,064 ,495 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

,011 ,030 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 29 29 29 

ΑΤΣΟΑΠΟΣΕ

ΛΕΜΑΣΙΚΟΣ

ΗΣΑ1 

Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,583** ,775** ,715** ,022 ,460** -,075 -,007 ,280 ,253 ,090 ,196 1 ,474** 
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Sig. 

(2-

tail

ed) 

,000 ,000 ,000 ,889 ,002 ,643 ,964 ,076 ,110 ,576 ,221 

 

,009 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 29 29 

ΑΓΧΟ Pea

rso

n 

Cor

rela

tio

n 

,214 ,015 ,153 ,787** ,691** ,820** ,045 ,094 ,065 -,080 ,056 ,180 1 

Sig. 

(2-

tail

ed) 

,179 ,928 ,341 ,000 ,000 ,000 ,780 ,561 ,685 ,618 ,728 ,259 

 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 29 

Σημείωςη- Αδφναμοι αναγνώςτεσ Ν=29 επάνω 

                     Καλοί αναγνώςτεσ Ν=41 κάτω 
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