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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η έρευνα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καταδεικνύει σήμερα υψηλά ποσοστά συνεκδήλωσης με
κοινωνικές και ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Σημαντική είναι η υπόθεση ότι οι μαθησιακές διαταραχές καθιστούν το
αποτέλεσμα ενός συνεχούς των ψυχικών διαταραχών στο άτομο για όλη του τη ζωή. Σκοπός: Ο κύριος σκοπός της
παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει το κλινικό προφίλ παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και συνοδές διαταραχές και
να σχηματοποιήσει ένα ενιαίο προφίλ των δύο κατηγοριών διαταραχών. Μέθοδος:Μέσω της παρούσας έρευνας
καταγράφηκε το προφίλ διαταραχών 54 παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικίας 6-11 ετών. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου, Γεώργιος
Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη.Αποτελέσματα:Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν τις μορφέςσυνεκδήλωσης
των μαθησιακών δυσκολιών και μεγάλου εύρους κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών κατά την παιδική
ηλικία, όπως: διαταραχές υπερκινητικού τύπου, διαταραχές της διαγωγής, μικτές διαταραχές της διαγωγής και του
συναισθήματος, διαταραχές του συναισθήματος, με έναρξη κατά την παιδική ηλικία, διαταραχές της κοινωνικής
λειτουργικότητας, με έναρξη ειδικά κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς και του
συναισθήματος, συνήθως με έναρξη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Συμπεράσματα: Τα παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίεςεμφανίζουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κάποια ψυχιατρική διαταραχή τόσο κατά την παιδική
όσο και την πρώτη εφηβική ηλικία.
Λέξεις-κλειδιά: Μαθησιακές Δυσκολίες, Κοινωνικές Διαταραχές, Ψυχο-συναισθηματικές Διαταραχές, Συνοσηρότητα,
Ειδικές Διαταραχές Ανάγνωσης, Υπερκινητικότητα..
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ABSTRACT
Background: Research in children with learning difficulties indicates high comorbidity with both behavioral/psychoemotional disorders. It has been suggested that learning disorders constitute the outcome of a continuum of mental
disorders which accompany the individual through life. Aim: The main aim of the current research was to point out
and document the clinical profile of children with learning difficulties and co-occuring behavioral/psycho-emotional
disorders and to establish a pattern between the two. Methodology: Observational study was conducted on a
random group of 54 children with learning disorders of varying ages ranging from 6-11years old. The research was
conducted at George Papanikolaou General hospital, mental health care sector of children and adolescents in
Thessaloniki. Results: Findings indicated associations between learning difficulties and a wide spectrum of
behavioral and psycho-emotional disorders such as hyperactivity, conduct and emotional disorders, childhood
emotional disorders, disturbed social functionality. Conclusions: In conclusion, the above findings confirm the degree
of comorbidity between learning difficulties and mental disorders in childhood.
Keywords: Learning Difficulties, Behavioral Disorders, Psycho-emotional Disorders, Comorbidity, Specific Reading
Disorders, Hyperactivity Disorders

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) θεωρούνται ότι
αποτελούν την αρχή ενός συνεχούς ψυχικών
διαταραχών με μακροχρόνια εκδήλωση και συσχέτιση
με ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών(Fristadetal.,
1992; Αναγνωστόπουλος, 2001; Rutteretal., 2006).
Οι ΜΔ αποτελούν κατάσταση πολυκαθοριζόμενη
αιτιολογικά. Λογικό επακόλουθο είναι να υπάρχουν
διαφωνίες με το ποια αίτια έχουν πρωτεύουσα σημασία.
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα ταξινομικά
συστήματα με μικρές ή και μεγάλες διαφορές, ωστόσο
το σχήμα που υιοθετήσαμε στην παρούσα έρευνα,
βασίστηκε στην πολυαξονική αντίληψη ταξινόμησης που
επεξεργάστηκαν κυρίως οι Rutter&Sturge (1979).

Μελέτες αναφέρουν ότι τα παιδιά με ΜΔ εμφανίζουν
προβλήματα στην κοινωνική συμπεριφορά, δυσκολίες
στις ομαδικές σχέσεις, ενώ γενικώς φαίνεται ότι είναι
λιγότερο δημοφιλείς και αποδεκτοί από τους
συμμαθητές τους(Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991). Ως
εκ τούτου, παραπέμπονται πιο συχνά για ψυχοθεραπεία
για διάφορους λόγους, με συχνότερους τα προβλήματα
και τις εκδηλώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Κατά
τους Silver&Brunstetter (1987),τα παιδιά και οι έφηβοι
με ΜΔ παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα και
δυσκολεύονται στο πέρασμα του κάθε σταδίου
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης.
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Παρόλο που δεν υπάρχουν σταθερά δεδομένα για τη
συχνότερη εμφάνιση ορισμένων διαταραχών, εντούτοις
επικρατεί η άποψη ότι υπάρχει μεγαλύτερη σχέση
ανάμεσα σε ΜΔ και διαταραχές συναισθηματικού τύπου,
κάτι που επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές
(Rutter&Yule, 1973; Bender, 1987; Manassis&Young,
2000).
Το
μεγαλύτερο
ερευνητικό
ενδιαφέρον
(Landgrenetal., 1996)έχει συγκεντρωθεί στη διερεύνηση
της σχέσης ανάμεσα στις ΜΔ με το υπερκινητικό
σύνδρομο, τις συναισθηματικές διαταραχές και τις
διαταραχές συμπεριφοράς. Ήδη από τη δεκαετία του ’70
επιβεβαιώνεται ερευνητικά (Lewisetal., 1994)η κλινική
εντύπωση
της
συχνής
συνύπαρξης
ΜΔ και
υπερκινητικότητας. Επίσης, διαπιστώνεται η παρουσία
ελλειμματικής
προσοχής
ανεξάρτητα
από
τη
συνύπαρξηυπερκινητικότητας.
Ο
βαθμός
συνοσηρότητας ανάμεσα στις ΜΔ και το υπερκινητικό
σύνδρομο
κυμαίνεται
από
10-92%.
Μελέτες
επανεξέτασης (follow-up) έδειξαν ότι οι ακαδημαϊκές και
οι ΜΔ των υπερκινητικών παιδιών παραμένουν και στην
εφηβεία και συνδέονται με τη χρόνια σχολική αποτυχία
και την εγκατάλειψη του σχολείου(Cantwell&Baker,
1991).
Τα παιδιά με ΜΔ πολύ συχνά παρουσιάζουν
διαταραχές συμπεριφοράς και το αντίστροφο. Οι
παρατηρήσεις αυτές έχουν επιβεβαιωθεί σε πληθώρα
εργασιών(Zoccolilloetal., 1992; Grigorenko, 2001;
Arnoldetal., 2005; Carrolletal., 2005), με αποτέλεσμα να
επικρατεί η άποψη ότι τα παιδιά με ΜΔ ρέπουν στην
παραβατικότητα.
Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη παραβατικής
συμπεριφοράς των παιδιών με ΜΔ αυξάνει κατά την
εφηβεία και συνδυάζεται με την ακαδημαϊκή αποτυχία,
την εγκατάλειψη του σχολείου, την πενιχρή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και ορισμένα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η
παρορμητικότητα και η συναισθηματική αστάθεια.
Παρόλα αυτά, η ύπαρξη της σχέσης ανάμεσα στις ΜΔ
και συμπεριφοράς δε γίνεται δεκτή από όλους, τόσο ως
προς την έκτασή της, όσο, κυρίως, ως προς την
αιτιολογική σύνδεσή τους (Maag&Reid, 2006).
Επιπρόσθετα,
μελέτες
(Arnoldetal.,
2005;
Maughan&Caroll, 2006) αναφέρουν ότι τα παιδιά με ΜΔ
συχνά παρουσιάζουν συναισθηματικές διαταραχές που
εκτείνονται από το απλό άγχος μέχρι τη μείζονα
καταθλιπτική διαταραχή και την απόπειρα αυτοκτονίας ή
την
αυτοκτονία.
Επίσης,
εμφανίζουν
χαμηλή
αυτοεκτίμηση,
αποθάρρυνση
και
καταθλιπτικό
συναίσθημα. Η ταυτότητά τους συχνά οργανώνεται
γύρω από αισθήματα αδυναμίας, ανεπάρκειας,
ανικανότητας, με αποτέλεσμα το σχηματισμό αρνητικής
εικόνας για τον εαυτό τους.
Η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις συχνότερες
συνοδές διαγνώσεις. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες
(Dalleyetal., 1992; Fristadetal., 1992), η επίπτωση της
μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής μπορεί να είναι
μέχρι 7 φορές μεγαλύτερη στα παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες σε σχέση με το μέσο όρο του παιδικού
πληθυσμού.
Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η σχέση μεταξύ
ΜΔ και διαταραχών του συναισθήματος και της

συμπεριφοράς είναι ομόφωνα αποδεκτή. Για το λόγο
αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση ως προς τη
φύση
και
τη
σημασία
της
σχέσης
αυτής
(Μαρκοβίτης&Τζουριάδου, 1991; Landgrenetal., 1996).
Δύο θεωρητικές προσεγγίσεις
Στην προσπάθειά τους οι μελετητές(Rourke&Fuerst,
1991; Spangaetal., 2000) να δώσουν απάντηση στο
ερώτημα εάν οι ΜΔ ευθύνονται για τη συνεκδήλωσή
τους με κοινωνικο-ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή
το
αντίθετο,
διαμορφώθηκαν
δύο
θεωρητικές
προσεγγίσεις-υποθέσεις.
Η πρώτη θεωρεί τα ψυχιατρικά προβλήματα ως
απόρροια της σχολικής αποτυχίας και της χαμηλής
επίδοσης, η οποία οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε
συναισθηματικά προβλήματα και ακολούθως σε
διαταραχές συμπεριφοράς (Willcutt&Pennington, 2000).
Ενώ η δεύτερη, θεωρεί ότι τόσο οι ΜΔ όσο και τα
προβλήματα συμπεριφοράς έχουν μια κοινή αιτιολογία
που μπορεί να είναι κοινωνιο-οικογενειακοί παράγοντες
ή
ιδιοσυγκρασιακά
χαρακτηριστικά,
όπως
η
υπερκινητικότητα,
η
ελλειμματική
ικανότητα
συγκέντρωσης προσοχής και η παρορμητικότητα
(Richmanetal., 1982).
Έρευνες που ενισχύουν την πρώτη υπόθεση έχουν
δείξει ότι το μαθησιακό προφίλ παιδιών με διαταραχές
συμπεριφοράς είναι σε πολλές περιπτώσεις ανάλογο με
το προφίλ παιδιών με ΜΔ(Meltzeretal., 1998;
Rutteretal., 2006). Επιπλέον, το γεγονός ότι κάποια
βελτίωση στο σχολείο επιδρά θετικά στα προβλήματα
συμπεριφοράς καθώς και το γεγονός ότι με την
περάτωση του σχολείου μειώνονται οι διαταραχές
συμπεριφοράς αποτελούν εν μέρει, τεκμήριο στην
υπόθεση αυτή.
Άλλες έρευνες έρχονται σε αντίθεση με την
παραπάνω υπόθεση και υποστηρίζουν πως οι
διαταραχές συμπεριφοράς εμφανίζονται πριν τις
γνωστικές δυσκολίες, ενίοτε και πριν από την
προσχολική ηλικία (Richmanetal., 1982).
Σκοπός
Ακολούθως της μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε
επίπεδο θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνητικών
δεδομένων, σκοπό της παρούσας έρευνας αποτέλεσεη
καταγραφήτου κλινικού προφίλ των παιδιών με
μαθησιακές δυσκολίες και συνοδές διαταραχές και η
σχηματοποίηση ενός ενιαίου προφίλ των δύο
κατηγοριών διαταραχών.
Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε όχι μόνο η
κατανόηση των πολυδιάστατων και πολυπαραγοντικών
εκφάνσεων των διαταραχών, αλλά, πρωτίστως,
ηαξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας στο
σχεδιασμό
και
την
εφαρμογή
κατάλληλων
πολυπαραγοντικών
μορφών
και
προγραμμάτων
παρέμβασης και αντιμετώπισης των διαταραχών
μάθησης, σε ένα όσο το δυνατόν πρωϊμότερο επίπεδο.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Διαδικασία
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ιατροπαιδαγωγικό
Κέντρο «Γ. Παπανικολάου» του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα και αφορούσε τη μελέτη
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και καταγραφή συνοδών με τις μαθησιακές δυσκολίες,
κοινωνικών/ψυχο-συναισθηματικών διαταραχών, όπως
αυτές ήταν καταγεγραμμένες στους ατομικούς φακέλους
παιδιών σχολικής ηλικίας (6-12 ετών), τα οποία είχαν
προσέλθει στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο με αίτημα τη
μαθησιακή τους αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση, κατά τη
διάρκεια των ετών 2006 έως 2010.

Η κατάταξη ως προς το είδος των ΜΔ και των
κοινωνικών/ψυχο-συναισθηματικών
διαταραχών,
ακολούθησε (μέσω των διαδικασιών διάγνωσης οι
οποίες εφαρμόζονται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) την
ταξινόμηση των διαταραχών ψυχολογικής ανάπτυξης
σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του ICD-10
(WorldHealthOrganisation, 1992), ως ακολούθως
(Διάγραμμα 1):

F81:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

F81.0-81.9

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

F90:

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

F90.0-90.9
F91

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ

F91.0-91.9
F92:

ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

F92.0- F2.9

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

F93

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

F93.0-93.9

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

F94

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ

F94.0-94.9

ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

F98

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

F98.0-98.9

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

F99

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

Διάγραμμα 1. Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών Συμπεριφοράς
(WorldHealthOrganisation, 1992

Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών
ικανοτήτων (F81): ειδική διαταραχή της ανάγνωσης
(F81.0), ειδική διαταραχή του συλλαβισμού (F81.1),
ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (F81.2),
μικτές διαταραχές σχολικών ικανοτήτων (F81.3), άλλες
αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων
(F81.8), αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών
ικανοτήτων μη καθοριζόμενες (F81.9).

Διαταραχές
ψυχολογικής
ανάπτυξης
(F90-F99):
διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.0-F90.8),
διαταραχές
της
διαγωγής
(F91.1-F91.3),μικτές
διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήματος (F92),
διαταραχές του συναισθήματος, με έναρξη κατά την
παιδική
ηλικία
(F93.0-F93.9),
διαταραχές
της
κοινωνικής λειτουργικότητας, με έναρξη ειδικά κατά την
παιδική και εφηβική ηλικία (F94.0-F94.9), άλλες
διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος,

193

συνήθως με έναρξη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
(F98) καιψυχικές διαταραχές μη αλλιώς καθοριζόμενες
(F99).
Αναφορικά με την ταξινόμηση των παιδιών ως προς τις
κοινωνικές/ψυχο-συναισθηματικές διαταραχές, κρίνεται
σημαντική η επισήμανση ότι ο χαρακτηρισμός μιας
συμπεριφοράς ως παθολογική, δεν είναι εύκολος κατά
την παιδική ηλικία, εξαιτίας της δυναμικής της
αλληλεπίδρασης διαφορετικών
παραγόντων στη
διαμόρφωση
της
συμπεριφοράς
με
εξελικτικό
χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, παράγοντες όπως οι
ιδιαιτερότητες του αναπτυξιακού σταδίου, τα εύκαμπτα
και μεταβαλλόμενα όρια καθώς και η συχνότητα και
σοβαρότητα της συμπεριφοράς, ελήφθησαν σοβαρά
υπόψη κατά την ταξινόμηση (Παπαγεωργίου, 2005).
Ερευνητικές υποθέσεις
Οι ερευνητικές υποθέσεις ήταν οι ακόλουθες:
Σε ποια ηλικία καταγράφονται με μεγαλύτερη
συχνότητα οι διαταραχές μάθησης
Σε ποια ηλικία και σε ποιο φύλο καταγράφονται τα
μεγαλύτερα
ποσοστά
συνεκδήλωσης
ΜΔ
και
κοινωνικών/ψυχο-συναισθηματικών διαταραχών
Ποια είναι τα ποσοστά συνεκδήλωσης ΜΔ και
επιμέρους
κοινωνικών/ψυχο-συναισθηματικών
διαταραχών.
2.3 Δείγμα έρευνας
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 54 παιδιά σχολικής
ηλικίας, με ΜΔ και κοινωνικές/ψυχο-συναισθηματικές
διαταραχές.
Προκειμένου για την ομοιογένεια των χαρακτηριστικών
του δείγματος, αποκλείσθηκαν παιδιά με Διάχυτες
Αναπτυξιακές
Διαταραχές
(ΔΑΔ),
αναπτυξιακά
σύνδρομα και νοητική υστέρηση.
Τα
κύρια
χαρακτηριστικά
του
δείγματος
προσδιορίστηκαν ως ακολούθως:
Ως προς την ηλικία: το εύρος ηλικίας ήταν 6 έως 12
ετών (παιδιά που φοιτούσαν από την πρώτη έως την
έκτη δημοτικού) με μέσο όρο ηλικίας τα 9 έτη.
Αναλυτικότερα: 30,2% ήταν παιδιά ηλικίας 9 ετών,
22,6% παιδιά 8 ετών, 17,0% 7 ετών, 15,1% 10 ετών, και
7,5% των παιδιών ήταν ηλικίας 6 και 11 ετών.
Ως προς το φύλο: στην έρευνα συμμετείχαν αγόρια και
κορίτσια΄ επικρατέστερο φύλο των παιδιών ήταν αυτό
των αγοριών, με ποσοστό 63,5%, ενώ τα κορίτσια
ανέρχονταν σε ποσοστό 36,5%.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κύριο περιορισμό στη στατιστική ανάλυση των
δεδομένων αποτέλεσε η αδυναμία πρόσβασης στα
πλήρη στοιχεία των ατομικών φακέλων των παιδιών του
δείγματος, παρά μόνο στα στοιχεία καταγραφής των
διαταραχών. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε μόνο
ποσοτική ανάλυση των δεδομένων χωρίς να αναλυθεί η
ποιοτική σχέση των διαταραχών μεταξύ τους.
Προκειμένου για την καταγραφή των ποσοστών
εκδήλωσης των διαταραχών, ακολουθήσαμε την
περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
Αναλυτικότερα, καταγράφηκαν:

i) τα ποσοστά εκδήλωσης ειδικών αναπτυξιακών
διαταραχών σχολικών ικανοτήτων (F81.0-F81.8), ανά
κατηγορία διαταραχής και
ii) τα ποσοστά εκδήλωσης των διαταραχών
υπερκινητικού τύπου (F81-F90)
iii)
τα
ποσοστά
εκδήλωσης
κοινωνικών/ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών (F90-F98)
iv) τα ποσοστά εκδήλωσης επιμέρους κοινωνικών/ψυχοσυναισθηματικών
διαταραχών,
ανά
κατηγορία
διαταραχής (F90-F98).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση, προέκυψαν τα
ακόλουθα αποτελέσματα:
α)Ως προς την εκδήλωση των αναπτυξιακών
διαταραχών
σχολικών
ικανοτήτων
(F81):
στο
μεγαλύτερο ποσοστό (55,6%) τα παιδιά εκδήλωσαν
μικτή διαταραχή σχολικών ικανοτήτων (F81.3), σε
μικρότερα ποσοστά (24,1% και 13,0%) εκδήλωσαν
αντίστοιχα ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0) και
ειδική διαταραχή του συλλαβισμού (F81.1), ενώ, σε
πολύ χαμηλά ποσοστά (5,6% και 3,7% αντίστοιχα),
εκδήλωσαν ειδική διαταραχή των αριθμητικών
ικανοτήτων (F81.2) και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές
των σχολικών ικανοτήτων (F81.8). (Πίνακας 1)
Πίνακας 1. Εκδήλωση των ειδικών αναπτυξιακών
διαταραχών σχολικών ικανοτήτων(F81.0-F81.8)
Μεταβλητή

N

%

F81.0

13

24,1

F81.1

7

13,0

F81.2

3

5,6

F81.3

30

55,6

F81.8

2

3,7

Σημείωση. F81.0 = ειδική διαταραχή της ανάγνωσης. F81.1
= ειδική διαταραχή του συλλαβισμού. F81.2= ειδική
διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων. F81.3 = μεικτή
διαταραχή σχολικών ικανοτήτων. F81.8 = άλλες
αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων.

β) Ως προς την εκδήλωση των διαταραχών
υπερκινητικού τύπου (F90): σε ποσοστό 31, 5% του
δείγματος, καταγράφηκαν διαταραχές υπερκινητικού
τύπου (F90).
γ) Ως προς την εκδήλωση των κοινωνικών/ψυχοσυναισθηματικών
διαταραχών
(F91-F98):
στο
μεγαλύτερο ποσοστό (40,7%) εκδηλώθηκαν διαταραχές
του συναισθήματος, με έναρξη κατά την παιδική ηλικία
(F93), και διαταραχές της διαγωγής (F91) σε ποσοστό
27,8%. Σε μικρότερα ποσοστά (14,8% και 13,0%,
αντίστοιχα) καταγράφεται η εκδήλωση των διαταραχών
της κοινωνικής λειτουργικότητας, με έναρξη ειδικά κατά
την παιδική και εφηβική ηλικία (F94), και των μεικτών
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διαταραχών της διαγωγής και του συναισθήματος (F92)΄
τέλος, σε πολύ μικρό ποσοστό (3,7%) εκδηλώθηκαν
άλλες διαταραχές της συμπεριφοράς και του
συναισθήματος (F98) (Πίνακας 2).
Πίνακας 2.
Εκδήλωση των κοινωνικών/ψυχο-συναισθηματικών
διαταραχών(F90-F98)
Μεταβλητή

N

%

F90.1

13

76,5%

F91.3

9

60,0%

F92.0

7

100,0%

F93.2

9

40,9%

F94.8

4

50,0%

Σημείωση. F90= Διαταραχές υπερκινητικού τύπου. F91=
Διαταραχές διαγωγής. F92= Μεικτές διαταραχές διαγωγής
και συναισθήματος. F93= Συναισθηματικού τύπου
διαταραχές με έναρξη κυρίως κατά την παιδική ηλικία. F94=
Διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας με έναρξη κυρίως
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. F98= Άλλες
διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος,
συνήθως με έναρξη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

δ) Ως προς την εκδήλωση των επιμέρους
κοινωνικών/ψυχο-συναισθηματικών διαταραχών ανά
κατηγορία διαταραχής (F90-F98): αναφορικά με τις
διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.0-F90.8), στο
μεγαλύτερο
ποσοστό
(76,5%)
καταγράφηκαν
διαταραχές διαγωγής υπερκινητικού τύπου (F90.1),
αναφορικά με τις διαταραχές της διαγωγής (F91.1F91.3),
στο
μεγαλύτερο
ποσοστό
(60,0%)
καταγράφηκαν διαταραχές προκλητικής εναντίωσης
(F91.3),
αναφορικά
με
τις
διαταραχές
του
συναισθήματος,
(F93.0-F93.9),
στο
μεγαλύτερο
ποσοστό (40,9%) καταγράφηκαν διαταραχές κοινωνικού
άγχους κατά την παιδική ηλικία (F93.2). Τέλος,
αναφορικά με τις διαταραχές της κοινωνικής
λειτουργικότητας
(F94.0-F94.8),
στο
μεγαλύτερο
ποσοστό (50,0%) καταγράφηκαν άλλες διαταραχές
κοινωνικής λειτουργικότητας κατά την παιδική ηλικία
(F94.8) (Πίνακας 3).
Πίνακας 3.
Εκδήλωση
των
επιμέρους
κατηγοριών
των
κοινωνικών/ψυχο-συναισθηματικών διαταραχών(F90F98)
Μεταβλητή

N

%

F91

15

27,8

F92

7

13,0

F93

22

40,7

F94

8

14,8

F98

2

3,7

Σημείωση. F90.1= Διαταραχή της διαγωγής
υπερκινητικού τύπου. F91.3= Διαταραχή προκλητικής
εναντίωσης. F92.0= Διαταραχή της διαγωγής
καταθλιπτικού τύπου. F93.2= Διαταραχή κοινωνικού

άγχους κατά την παιδική ηλικία. F94.8= Άλλες
διαταραχές της κοινωνικής λειτουργικότητας κατά την
παιδική ηλικία.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας
ερευνητικής προσπάθειας, προκύπτουν πολύ χρήσιμα
δεδομένα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκειμένου να
κατανοήσουμε το πολυσύνθετο προφίλ των παιδιών
σχολικής ηλικίας με ΜΔ.Αναλυτικότερα:
Η μέση ηλικία κατά την οποία τα παιδιά προσέρχονται
για
αξιολόγηση
είναι
τα
εννέα
τους
έτη
(30,2%).Πρόκειται για την έναρξη του κύριου όγκου
σχολικής μάθησης (Γ’ Δημοτικού) μέσα από διαδικασίες
αξιολόγησης της κατάκτησης συγκεκριμένων γνώσεων
(γλωσσικών, αριθμητικών, φυσικών και ιστορικών), με
αποτέλεσμα, οι μαθητές με ΜΔ να έρχονται αντιμέτωποι
με σοβαρές δυσκολίες στη σχολική τους επίδοση και να
αναζητούν βοήθεια. Βεβαίως, είναι σημαντικό να
τονίσουμε ότι η ηλικία προσέλευσης είναι ιδιαίτερα
καθυστερημένη, καθώς οι δυσκολίες των παιδιών
ξεκινούν πολύ νωρίτερα (ήδη κατά την προσχολική
ηλικία) και, κατά συνέπεια, θα έπρεπε να τύχουν
αξιολόγησης και παρέμβασης πολύ πρωϊμότερα.
Η διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων η οποία
εκδηλώνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι η μικτή
διαταραχή (55,6%), γεγονός που υποδηλώνει ότι ο
μέσος όρος των παιδιών αντιμετωπίζει σύνθετες
μαθησιακές δυσκολίες τόσο στις αριθμητικές ικανότητες
όσο και στις δεξιότητες της ανάγνωσης ή του
συλλαβισμού.
Το υψηλό ποσοστό εκδήλωσης διαταραχών
υπερκινητικού τύπου (31,5%) έρχεται να επιβεβαιώσει
το υψηλό ποσοστό συνεκδήλωσηςΜΔ και υπερκινητικού
συνδρόμου. Βεβαίως, στην παρούσα έρευνα δεν
επιχειρούμε την ερμηνεία της σχέσης των δύο
κατηγοριών διαταραχών.Ωστόσο, τα τρέχοντα δεδομένα
επιβεβαιώνονται και από ανάλογες μελέτες (Mayesetal.,
2004),
στις
οποίες
καταγράφονται
ποσοστά
συννοσηρότητας 20% και 66% αντίστοιχα.
Σημαντικά θεωρούνται τα ποσοστά κατά τα οποία τα
παιδιά του δείγματος εκδήλωσαν παράλληλα με τις
μαθησιακές
τους
δυσκολίες
και
κοινωνικές,
ψυχοσυναισθηματικές ή μικτές διαταραχές. Πιο
συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι πολύ υψηλό ποσοστό
των παιδιών (40,7%) συνεκδήλωσαν διαταραχές
συναισθήματος αλλά και διαταραχές διαγωγής (27,8%),
ενώ σημαντικά ήταν τα ποσοστά εκδήλωσης και των
διαταραχών κοινωνικής λειτουργικότητας (14,8%) και
μικτών διαταραχών διαγωγής και συναισθήματος (13%).
Μελετώντας τα ποσοστά εκδήλωσης των επιμέρους
διαταραχών στην κατηγορία των κοινωνικών/ψυχοσυναισθηματικών
διαταραχών,
παρατηρούμε
τα
ακόλουθα: όσον αφορά τις διαταραχές υπερκινητικού
τύπου, τα παιδιά εκδήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό
διαταραχές
διαγωγής
οφειλόμενες
στην
υπερκινητικότητα(76,5%). Ως προς τις διαταραχές
διαγωγής, εκδήλωσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό
διαταραχές προκλητικής εναντίωσης (60,0%).Ως προς
τις μικτές διαταραχές διαγωγής και συναισθήματος,
εκδήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό διαταραχές
διαγωγής καταθλιπτικού τύπου (100,0%). Ως προς τις
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διαταραχές συναισθήματος, εκδήλωσαν σε μεγαλύτερο
ποσοστό διαταραχές κοινωνικού άγχους κατά την
παιδική ηλικία (40,9%). Τέλος, όσον αφορά τις
διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας, εκδήλωσαν
στο μεγαλύτερο ποσοστό άλλες (μη καθορισμένες)
διαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας κατά την
παιδική ηλικία (50,0%).
Σύμφωνα
με
τα
παραπάνω
δεδομένα,
αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο αριθμό και την
πολυπλοκότητα των διαταραχών που εκδηλώνουν τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, για την
αρτιότερη ερμηνεία τόσο του βαθμού συνεκδήλωσης
των διαταραχών αυτών όσο και του βαθμού
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, απαιτούνται πρόσθετα
πληροφοριακά στοιχεία από το αναπτυξιακό ιστορικό
των παιδιών και το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον
αναφοράς
τους
(σχολείο,
ομάδες
συνομηλίκων).
Το γεγονός αυτό, δε στερεί τη δυνατότητα που μας
παρέχεται μέσω των δεδομένων της παρούσας έρευνας
να επιβεβαιώσουμε τη γενικότερη αποδοχή ότι τα παιδιά
με ΜΔ αφενός, αντιμετωπίζουν προβλήματα στις
κοινωνικές τους δεξιότητες και τους μηχανισμούς
κοινωνικής τους προσαρμογής και συμπεριφοράς
(Wilsonetal., 1986; Toro, etal., 1990; Vaughnetal., 1990;
Lindsay&Dockrell, 2000; Dyson, 2003; Gadeyenetal.,
2004) και αφετέρου, διέπονται από άγχος, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, καταθλιπτικές τάσεις, ανασφάλεια,
έλλειψη κινήτρων (Cantwell&Baker, 1991; Caseyetal.,
1992;
Rocketal.,1997;
Lindsay&Dockrell,
2000;Arnoldetal., 2005; Carrolletal., 2005; Carroll&Iles,
2006; Maag&Reid, 2006). Πληροφορίες, ιδιαίτερα
καθοριστικές για να κατανοήσουμε το πολυσύνθετο των
διαταραχών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες και τις συνέπειες των διαταραχών
αυτών τόσο στη μαθησιακή πορεία όσο και
μακροπρόθεσμα στη γενικότερη κοινωνική και
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών στην
εφηβική και ενήλικη ζωή τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ερμηνεία των δεδομένων της παρούσας έρευνας
συμβάλλει
στη
διατύπωση
των
ακόλουθων
διαπιστώσεων:
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να
αντιμετωπίζουν περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης
κάποιας ψυχιατρικής διαταραχής τόσο κατά την παιδική
όσο και στην πρώτη εφηβική ηλικία.
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συνθέτουν μια
ομάδα σε επικινδυνότητα να αντιμετωπίσουν δυσκολίες
στις σχέσεις με συνομηλίκους, να εμφανίσουν
προβλήματα συμπεριφοράς, να εκδηλώσουν ελλείμματα
στις κοινωνικές τους δεξιότητες και να σχηματίσουν
αρνητική αυτοεικόνα..
Κατ’ επέκταση, ενώ η μελέτη των μορφών
συνεκδήλωσης των μαθησιακών δυσκολιών με
κοινωνικές και ψυχο-συναισθηματικές διαταραχές
αποτελεί πρωτίστης σημασίας στη διεπιστημονική
προσέγγιση του προφίλ των μαθησιακών δυσκολιών,
εντούτοις, κύριο μέλημά μας θα πρέπει να αποτελεί η
ολοκληρωμένη ενίσχυση και υποστήριξη των παιδιών με
τις συγκεκριμένες δυσκολίες, τόσο σε επίπεδο

ψυχοσυναισθηματικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής
συμπεριφοράς όσο και επίτευξης στόχων.
Για το λόγο αυτό κρίνονται επιβεβλημένες τόσο η
πρώιμη διάγνωση όσο και η πολυπαραγοντική κα
ιολοκληρωμένη παρέμβαση στο ευρύ φάσμα των
πολύπλοκων διαταραχών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα
καθοριστική κρίνεται η αποδοχή και ηθετική διαχείριση
των διαταραχών αυτών από την οικογένεια και το
σχολείο.
Υπό το πρίσμα αυτό, καθίσταται εφικτή μια ουσιαστική
και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των μαθησιακών
δυσκολιών και των συνοδών κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστίες απευθύνουμε στη Διευθύντρια, κα
Μπέκα, την Παιδοψυχίατρο, κα Αθανασοπούλου, και
την
Ειδική
Παιδαγωγό,
κα
Μήτσαλα,
του
Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου της Παιδοψυχιατρικής
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
''ΓεώργιοςΠαπανικολάου'', οι οποίες συνέβαλαν στην
υλοποίηση της παρούσας έρευνας και τη συλλογή
δεδομένων.Επίσης,
ιδιαίτερες
ευχαριστίες
απευθύνουμε
σε
όλο
το
προσωπικό
του
Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, το οποίο συνέβαλε στην
έρευνα
παρέχοντας
όλες
τις
απαραίτητες
πληροφορίες.
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