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                                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το φαινόµενο της σχολικής 
παραβατικότητας και τη στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε µαθητές που κατά 
τη γνώµη τους ενδέχεται να εκδηλώσουν παραβατική συµπεριφορά. Ειδικότερα η 
ακόλουθη εργασία αποτελεί µια θεωρητική  και εµπειρική µελέτη  που αναφέρεται 
στην ύπαρξη και στο βαθµό εµφάνισης του φαινοµένου της παραβατικότητας, και 
εξετάζει τη σχέση του δασκάλου µε τους  «ύποπτους» µαθητές που η οποία σε ένα 
µεγάλο βαθµό στηρίζεται στις προσδοκίες που έχει από αυτούς. 
 Σε αυτό το σηµείο, οφείλω να ευχαριστήσω, τον Καθηγητή της 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Ιωάννη  
Πυργιωτάκη  και επόπτη της δικής µου µεταπτυχιακής µου εργασίας , για την 
πολύτιµη βοήθεια που µου πρόσφερε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας 
µου. 
 Ευχαριστώ επίσης την κ.α Καλογιαννάκη Πελαγία Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος  ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και τον κ. 
Αστρινάκη Αντώνιο Επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών για την παροχή εύστοχων παρατηρήσεων σε ότι αφορά τη 
διαµόρφωση της τελικής µορφής της παρούσας µελέτης. 

Στο σηµείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω το Λέκτορα του Τµήµατος 
Πολιτικών Επιστηµών κ. Νίκο Παπαδάκη και την κ.α Ιβρίντελη Μαρία ∆ιδάσκουσα 
(Π.∆.407/80) του Τµήµατος Π.Τ.∆.Ε. που και αυτοί µε τη σειρά τους µου 
προσέφεραν εξαιρετική βοήθεια και ηθική συµπαράσταση στο διάστηµα της 
διεξαγωγής της εργασίας µου. 

 Επίσης οφείλω σε αυτό το  σηµείο να ευχαριστήσω τόσο τους δασκάλους των 
δηµοτικών σχολείων που έλαβαν  µέρος στην έρευνα αυτή, όσο και τον Βασίλη  
∆αφέρµο, για την πολύτιµη βοήθεια που µου πρόσφερε  στο στάδίο της στατιστικής 
επεξεργασίας των δεδοµένων της έρευνας.  

 Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου για την ηθική  και όχι µόνο 
υποστήριξη  σε όλα τα έτη των σπουδών µου καθώς και τον αδερφό µου για την 
ηθική υποστήριξη   και για την επιµέλεια του εξωφύλλου που µου προσέφερε. 

Με την ελπίδα ότι η εργασία αυτή θα αποτελέσει ένα χρήσιµο έργο  για τους 
εκπαιδευτικούς ,φοιτητές και ερευνητές στο χώρο της ψυχοδυναµικής της σχολικής 
τάξης και ότι θα συµβάλει  στον επιστηµονικό διάλογο  γύρω από το θέµα εξάλειψης 
ή µείωσης ,έστω ,της σχολικής παραβατικότητας µέσω της ανάληψης των σχετικών 
ευθυνών από την πλευρά των εκπαιδευτικών προβήκαµε στην εκπόνηση της. 
 
 
Ρέθυµνο, Σεπτέµβρης 2002                                   
 
 
 
                                                                           ΑΤΣΑΛΗ ΑΝΝΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Είναι κοινώς αποδεκτό  ότι η σύγχρονη κοινωνία κατά τη µετάβαση  της από 

παραδοσιακή  σε βιοµηχανοποιηµένη  διέρχεται µια πολύπλευρη κρίση  (οικονοµική 

κοινωνική, πολιτισµική) που διεισδύει σε όλους τους  επιµέρους  κοινωνικούς 

θεσµούς. Στην πορεία  αυτή συµπαρασύρονται και µεταλλάσσονται  παραδοσιακές 

αξίες.                                                                                                                                                               

        Οι διανθρώπινες σχέσεις συχνά  ανάγονται  σε επιστήµη δηµόσιων 

σχέσεων  και υπακούουν στο νόµο της αγοράς και της ζήτησης . Ο υπερτονισµός του  

«Εγώ» και  ο ατοµοκεντρισµός κατά την επιδίωξη της ατοµικής επικράτησης καθιστά 

απαγορευτική την  καλλιέργεια  της συλλογικότητας  της  κοινής ευθύνης  και 

αναφοράς. Τα πρότυπα σπανίζουν, ενώ τα Μ.Μ.Ε που φροντίζουν για την 

αποµυθοποίηση  των παραδοσιακών προτύπων  και για την εισαγωγή  νέων 

ανεξέλεγκτων προτύπων επικρατούν. ∆όγµα διάχυτο η µακιαβελιστική ρήση «ο 

σκοπός αγιάζει τα µέσα». Έντονα κάνουν την εµφάνιση τους  φαινόµενα πολιτικών 

σκανδάλων ,της διαφθοράς συνειδήσεων, της επικράτησης των προκαταλήψεων προς 

ορισµένες κοινωνικές οµάδες και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

 Η θεώρηση της παιδικής ηλικίας ως βιολογικής περιόδου τροφοδοτεί ένα 

φάσµα αξιολογικών κρίσεων. Ανωριµότητα, απειρία, αδυναµία διάκρισης του καλού 

και του κακού. Έτσι η παιδική ηλικία αποκλείεται από τη δηµόσια οικονοµική- 

κοινωνική ζωή. Το υπάρχον νοµικό πλαίσιο ,ο κοινωνικοποιητικός ρόλος  της 

οικογένειας του σχολείου και των άλλων θεσµών και  το σύνολο της κοινωνικής 

πολιτικής που απευθύνεται στην παιδική ηλικία ,όχι µόνο στηρίζονται  στις βασικές 

αρχές του ευάλωτου και της προστασίας  του παιδιού αλλά τις νοµιµοποιούν  και τις 

ενισχύουν. 

 Ωστόσο, τα παιδιά  συχνά γίνονται θύµατα της αλλοτριωµένης κοινωνίας  

καθώς µεγαλώνουν σε µια απάνθρωπη κοινωνία χωρίς να λαµβάνουν καµία 

κοινωνική  και ψυχολογική προστασία. Είναι εκτεθειµένα σε όλες τις κοινωνικές  

πολιτικές και οικονοµικές ανακατατάξεις ,και καθώς στερούνται  των µηχανισµών 

επεξεργασίας  των  ενηλίκων  καθίσταται αδύνατη η αντιµετώπιση δύσκόλων 

καταστάσεων καταλήγοντας έτσι στην εκδήλωση παρεκκλίνουσας ή ακόµη και 

παραβατικής συµπεριφοράς. 
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            Εντοπίζοντας λοιπόν στοιχεία  παραβατικής συµπεριφοράς στις ανθρώπινες 

σχέσεις και γνωρίζοντας ότι  η ανθρώπινη προσωπικότητα διαµορφώνεται στις 

πρώιµες ηλικίες θέσαµε ως κεντρικό στόχο της εργασίας αυτής την ανάπτυξη 

θεωρητικής τεκµηρίωσης που θα αφορά τη µελέτη της έκτασης που έχει πάρει το 

φαινόµενο της παραβατικότητας στα σχολεία, τα αίτια της παραβατικότητας . Κυρίως 

όµως θα αναφέρεται στην εξέταση της στάσης του εκπαιδευτικού  απέναντι στην   

εµφάνιση νεανικής παραβατικότητας, των προσδοκιών που έχει, είτε απέναντι στους 

µαθητές  αυτούς, είτε σε εκείνους στους οποίους υποβόσκει η εκδήλωση παραβατικής  

συµπεριφοράς και των συνεπειών που προκύπτουν από τις προσδοκίες αυτές .  

Επίσης θα επιδιώξουµε τη διεξαγωγή µιας έρευνας σε  εκπαιδευτικούς 

σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αποσκοπώντας  στον εντοπισµό των 

ορισµών που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στην παραβατικότητα, στο κατά πόσο 

επηρεάζονται από στερεότυπους ορισµούς της παραβατικότητας και διαµορφώνουν 

µε βάση αυτούς προσδοκίες απέναντι σε παραβατικούς ή έστω «ύποπτους» για την 

εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς µαθητές .Τέλος κύρια επιδίωξη µας θέσαµε τη 

συσχέτιση κάποιων προσωπικών στοιχείων  του εκπαιδευτικού µε τη στάση του 

απέναντι  στο φαινόµενο της σχολικής παραβατικότητας . 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

Το πρόβληµα (αντικείµενο)της έρευνας. 
 1.1)Η σκοπιµότητα της έρευνας 

Η δυσκολία προσέγγισης των ανήλικων παραβατών στο σχολικό χώρο από 

τους ερευνητές περιόρισε  τη διεξαγωγή ερευνών που αφορούν περισσότερο την 

εκπαιδευτική σχέση δασκάλου-µαθητή  (στον εντοπισµό απλά παραβατικών πράξεων 

στο σχολείο και στην αντιµετώπιση της από τον εκπαιδευτικό) και το στιγµατισµό 

των παραβατών  στην κοινωνία. Όσον αφορά το αντικείµενο εκείνο που ασχολείται 

µε τους παράγοντες  που επηρεάζουν  τον εκπαιδευτικό στο να κρίνει  ποιοι µαθητές 

τείνουν να εκδηλώσουν  ή εκδηλώνουν  παραβατική συµπεριφορά και που 

διαµορφώνουν ανάλογη στάση απέναντι σε αυτούς τους µαθητές το πεδίο της 

έρευνας παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις. 

 Η  δική µας έρευνα αποσκοπεί στο να φωτίσει αυτή την πτυχή του 

θέµατος  και να δώσει  το έναυσµα για περαιτέρω έρευνα .Το κεντρικό ερευνητικό 

µας πρόβληµα λοιπόν είναι το εξής : 

Υπάρχουν συγκεκριµένες θεωρήσεις των εκπαιδευτικών  σύµφωνα µε τις οποίες  

κάποιοι τύποι  µαθητών βρίσκονται εγγύτερα στην απόκλιση  ή  συνιστούν  

αποκλίνουσα ή παραβατική συµπεριφορά και οι οποίες υπαγορεύουν ανάλογη στάση 

του εκπαιδευτικού απέναντι σε αυτούς τους µαθητές   (γεγονός που ενδέχεται να 

τροφοδοτήσει   την υιοθέτηση αποκλίνουσας  συµπεριφοράς από την πλευρά των 

µαθητών αυτών); 

Πιο συγκεκριµένα τα ερωτήµατα που µας απασχολούν είναι τα ακόλουθα: 

Οι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται από κάποιους τύπους µαθητών(άτοµα µε 

ατηµέλητη εµφάνιση, µε χρήση µη επεξεργασµένου κώδικα µε χαµηλή σχολική 

επίδοση µε  γονείς χαµηλού µορφωτικού και κοινωνικοικονοµικού επιπέδου) ή από 

την εκδήλωση κάποιων µορφών συµπεριφοράς (εσκεµµένες απουσίες, έλλειψη 

προσοχής στο µάθηµα)  κατά το χαρακτηρισµό κάποιων ατόµων ως παραβατικά 

άτοµα; 

Αυτές οι θεωρήσεις του εκπαιδευτικού σχετίζονται µε το φύλο την ηλικία ,τα 

χρόνια υπηρεσίας του και την επιµόρφωση του; Τι είδους προτάσεις δίνει ο 
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εκπαιδευτικός για τη βελτίωση των σχέσεων του µε τους µαθητές. Σε τι επίπεδα 

βρίσκεται η παραβατικότητα των τελευταίων ;  

Από τα παραπάνω  γίνεται αντιληπτό  ότι τα πορίσµατα της εργασίας αυτής  

θα φανούν πολύ χρήσιµα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς .Η συγκεκριµένη εργασία 

παρέχει πληροφορίες στον εκπαιδευτικό  που τον ωθούν σε µια πιο βαθιά αναζήτηση 

των αιτιών που επιφέρουν την παραβατικότητα των µαθητών του .Του δίνει 

ερεθίσµατα να αναρωτηθεί κατά πόσο τελικά η ίδια η στάση του  απέναντι 

στους»προβληµατικούς» µαθητές είναι κατάλληλη και κατά πόσο συντελεί ή όχι στην 

εξάλειψη ή έστω µείωση της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς των µαθητών του. 

Κύριος σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι να συµβάλει έστω και στο 

ελάχιστο στη διαµόρφωση ενός προβληµατισµού (ενδεχοµένως και διαλόγου) που 

αναµένεται να ωθήσει τον εκπαιδευτικό  στην άσκηση γόνιµης αυτοκριτικής  και 

ελέγχου της εµπάθειας που ενδεχοµένως εκφράζει στους «υποψήφιους 

προβληµατικούς» µαθητές του.     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2Ο 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
                               

O   άνθρωπος   έχει την κοινωνία µέσα σε µια στην υπόσταση του. Από τότε 

που σύµφωνα µε τους βιολόγους και τους ανθρωπολόγους απόκτησε την ικανότητα 

να µιλά έγινε ο δηµιουργός του κοινωνικού θεσµού. Όσο το άτοµο  βρίσκεται στα 

σπάργανα ,τόσο το κρατάµε  από το χέρι µπορούµε να το βάλουµε στο γυάλινο 

πύργο. Σιγά –σιγά όµως αρχίζει κι εκτίθεται και συναναστρέφεται . 

Τι εννοούµε  όµως µε τον όρο «συναναστροφή»;Έτσι χαρακτηρίζουµε τη 

στενότερη  αµοιβαία σχέση που αναπτύσσεται από µια πραγµατική συνάντηση  

ανθρώπων που επιζητούν να ικανοποιήσουν µε αυτή τις φυσικές ανάγκες .Υπάρχουν  

πολλοί τύποι συναναστροφών που στηρίζονται στη διαφορετική ηλικία ,φύλο και 

χαρακτήρα . 

Συναναστροφή και αγωγή  εκφράζουν µια αρµονική κοινωνική σχέση αλλά η  

συναναστροφή σηµαίνει ότι αυτοί που µετέχουν, συµµερίζονται µια συγκεκριµένη 

κατάσταση ζωής. Η σχέση συναναστροφής παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία –

αποτυχία  κάθε πραγµατικού µέτρου  παιδευτικού .Το άτοµο  αποκτά αυτογνωσία  

και µαθαίνει να σέβεται τα δικαιώµατα του άλλου και συγκεκριµένους κανόνες που 

του επιτρέπουν να συνυπάρχει µε τους άλλους.(Βαφείδου –Ντολάπτση. Π. 

1980.σσ.46-49). 

 

2.1)Η έννοια της κοινωνικοποίησης. 

Η έννοια της κοινωνικοποίησης πρωτοεµφανίστηκε  σύµφωνα µε µαρτυρία 

της Καλτσούνη από το Γάλλο κοινωνιολόγο Emile Durkheim στο έργο του αγωγή και 

κοινωνιολογία που δηµοσιεύτηκε το 1923. Στο έργο αυτό η αγωγή αναφέρεται ως 

«µεθοδική κοινωνικοποίηση» της νέας γενιάς  ως «επίδραση  της γενιάς των 

ηλικιωµένων πάνω σε εκείνους που δεν είναι ακόµη ώριµος για τη ζωή στην κοινωνία 

.Έχει σκοπό να ενεργοποιήσει και να αναπτύξει στο παιδί µια σειρά ψυχικών και 

πνευµατικών δυνάµεων». Κατά τη µεθοδική κοινωνικοποίηση φανερώνονται όχι 

µόνο οι συνειδητές και προγραµµατισµένες, αλλά και οι ασυνείδητες επιδράσεις που 

διαµορφώνουν την κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου  “Homo sociologicus” . 

Με  την κοινωνιολογική και παιδαγωγική έννοια της κοινωνικοποίησης 

νοείται ένα φαινόµενο τόσο παλιό, όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας, αφού 

ανέκαθεν η ανάπτυξη  κοινωνικότητας του ατόµου ήταν ένα σηµαντικό ζήτηµα. 
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Ωστόσο, όλοι οι επιστήµονες δεν της αποδίδουν τα ίδια εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά. 

  Είναι γεγονός  ότι τα άτοµα στις σηµερινές σύνθετες κοινωνίες δε γνωρίζουν 

πάντα όλους τους κανόνες. Μάλιστα συµβαίνει να τους  γνωρίσουν αφού τους 

παραβούν. Αναγκαία λοιπόν καθίσταται η κοινωνικοποίηση του ατόµου  σύµφωνα µε 

την οποία τα άτοµα  έρχονται σε επαφή  µε ένα ολόκληρο  ή µε ένα µέρος του 

συστήµατος αξιών και κανόνων µιας  κοινωνίας και µε τη βοήθεια αυτού του 

συστήµατος µπορούν τα ίδια να ταξινοµούν τις διάφορες συµπεριφορές 

τους,(Καλτσούνη  –Νόβα.Χ.2001.σσ 16-17). 

Ο όρος της κοινωνικοποίησης, σύµφωνα µε τον Πυργιωτάκη ,χρησιµοποιείται 

σήµερα στην ελληνική γλώσσα  µε  διπλή τουλάχιστο σηµασία :πολιτικο-οικονοµική 

και ψυχοκοινωνιολογική. Κοινωνικοποίηση   είναι µια διαδικασία µάθησης που έχει 

ως περιεχόµενο της συστήµατα αξιών, κοινωνικών κανόνων και µορφών 

συµπεριφοράς .Η µορφή αυτή µάθησης πραγµατοποιείται  µέσα από την  κοινωνική 

επαφή και την αλληλεπίδραση και έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση  τρόπων 

σκέψης και δράσης .Το άτοµο, δηλαδή, µέσα σε µια κοινωνία συναναστρέφεται µε 

άλλα άτοµα και οµάδες και αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις µαζί τους .Κατά την 

κοινωνική αναστροφή έρχεται σε επαφή µε τους κοινωνικούς κανόνες και τις 

κοινωνικές αξίες  τις οποίες οικειοποιείται  από πολύ νωρίς και συνειδητά ή 

ασυνείδητα διαµορφώνει τη συµπεριφορά του σύµφωνα µε αυτές. 

Σύµφωνα µε µαρτυρία του Πυργιωτάκη ο Parsons ορίζει την κοινωνικοποίηση 

απλά ως την εσωτερίκευση της κουλτούρας µέσα στην οποία γεννήθηκε το παιδί ενώ 

κατά τον Τερλεξή η κοινωνικοποίηση µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία µε την 

οποία το άτοµο αναπτύσσει και διαµορφώνει την προσωπικότητα του δια µέσου των 

γνώσεων, εµπειριών και γενικά της επαφής του µε ένα µέρος του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος µέσα στο οποίο γεννιέται και τα πολιτιστικά στοιχεία που συνθέτουν 

ένα πολιτισµό µεταβιβάζονται από τη µια γενιά στην άλλη (Πυργιωτάκης. Ι. Ε. 1998 

σ.σ.15-19) 

Η µοναδική διακινδύνευση  για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της 

διατήρησης ενός κοινωνικού συστήµατος είναι, όπως αναφέρει ο Τσαρδάκης, κατά 

τον Fend, ότι οι φορείς του κοινωνικού συστήµατος πρέπει να εναλλάσσονται 

βιολογικά. Αυτό σηµαίνει ότι στα κοινωνικά συστήµατα πρέπει να ενσωµατώνονται 

νέα µέλη των οποίων η κατάσταση της συνείδησης τα συστήµατα αναγκών και τα 

δείγµατα ενεργειών πρέπει να εξελιχθούν µέσω µιας διαδικασίας κοινωνικού 
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επηρεασµού. Την αποστολή αυτή την αναλαµβάνει η γενιά των µεγάλων. Κάθε 

κοινωνικό σύστηµα για να µπορέσει να επιζήσει πρέπει να επιδιώκει µια ορισµένη 

οµοιογένεια (κοινά σύµβολα ,κοινή θρησκεία)κάτι που κατορθώνεται µέσω της 

κοινωνικοποίησης.      

Κατά τον Τσαρδάκη κοινωνικοποίηση είναι εκείνη η διαδικασία µέσω της 

οποία το κάθε άτοµο χωριστά που µεγαλώνει σε ένα κοινωνικό σύστηµα  παίρνει µια 

κοινωνική υπόσταση. Κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησης αναλαµβάνουν τα 

άτοµα αξίες των κοινωνικών οµάδων και ιδρυµάτων που ανήκουν. Αυτή η µορφή 

κοινωνικοποίησης δεν επιτρέπει στον άνθρωπο µεγάλο ατοµικό χώρο κίνησης και 

ενέργειας  δράσης  και δε λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις ατοµικές του ανάγκες .Η 

κοινωνικοποίηση έχει ένα προκαθορισµένο και έξωθεν επιβαλλόµενο χαρακτήρα και 

αποσκοπεί να συµβάλει στην αναπαραγωγή της κοινωνίας και στη σταθεροποίηση 

του εκάστοτε κοινωνικού συστήµατος(Τσαρδάκης .∆. 1984.σσ 23-24) 

Ο Γκότοβος όπως µας µαρτυρά ο Μπουζάκης ορίζει την κοινωνικοποίηση ως 

εξής: «Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία αλληλεπίδρασης του ατόµου και του 

περιβάλλοντος του στο πλαίσιο ενεργητικής αντιµετώπισης του δεύτερου από το 

πρώτο µέσω της οποίας το άτοµο αποκτά και διαµορφώνει προσωπική και κοινωνικά 

ταυτότητα και πληρότητα πράξης.» 

 Η προβληµατική που αναπτύχθηκε γύρω από το φαινόµενο της 

κοινωνικοποίησης χαρακτηρίζεται από ιδεολογική αντιπαράθεση ανάµεσα στα 

χειραγωγικά, καταφατικά, κονφορµιστικά µοντέλα κοινωνικοποίησης και 

χειραφετικά από την άλλη. Στα πρώτα, χειραγωγικά, αφετηρία αποτελεί αρµονική 

συνύπαρξη και σύµπραξη των κοινωνικών οµάδων και στόχος κοινωνικοποίησης 

είναι η ενσωµάτωση και αφοµοίωση του ατόµου στο ισχύον κοινωνικό σύστηµα. Τα 

χειραφετικά µοντέλα κοινωνικοποίησης ,αντιθέτως ,κυριαρχούνται από την αντίληψη 

σύµφωνα µε την οποία στις κοινωνίες υπάρχουν διαµάχες και συγκρούσεις 

(κοινωνική δυσαρµονία). Στόχος της κοινωνικοποίησης είναι το χειραφετηµένο 

απελευθερωµένο κρατικό και δηµιουργικό άτοµο που αντιδρά στις αλλοτροιωτικές 

καταστάσεις και παρεµβαίνει δυναµικά στις κοινωνικές διαδικασίες. (Μπουζάκης. Σ. 

1986.σελ.91)  

Κατά τον Durkheim,όπως µας αναφέρει ο ∆ερβίσης, η κοινωνικοποίηση του 

ανθρώπου ποτέ δεν παύει γιατί διαρκώς εντάσσεται σε µια νέα οµάδα στην οποία 

οικειοποιείται τους νόµους και τις αξίες της ως µικρό παιδί στην οικογένεια ως 

µαθητής στο σχολείο ,ως επαγγελµατίας στον επαγγελµατικό κύκλο, ως πολίτης στην 
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κοινωνία ενώ οι στοχαστές της κοινωνικοποίησης (Cooley, Mead, Durkheim, 

Pestalozzi , Freud) συναντιόνται στο ίδιο σηµείο θεώρησης, ότι δηλαδή η 

κοινωνικοποίηση είναι ένα «γίγνεσθαι» µια βαθµιαία εξέλιξη προσωπικότητας 

στοιχείου που δίνεται από τη φύση και διαµορφώνεται από εξωτερικές επιδράσεις. 

Με τον όρο κοινωνικοποίηση  ως ενέργεια, διατείνεται ο ∆ερβίσης, εννοούµε 

την απρογραµµάτιστη κοινωνικοπολιτιστική επίδραση που ασκούν γονείς δάσκαλοι 

συµµαθητές και άλλοι  στο παιδί και την σκόπιµη διδασκαλία κανόνων αξιών και 

κοινωνικών καθώς και την από µέρους του παιδιού άκριτη αποδοχή και οικειοποίηση 

που σιγά-σιγά εσωτερικεύονται και µεταβάλλονται σε κοινωνικές δυνάµεις και 

ικανότητες .Ως αποτέλεσµα όµως σηµαίνει τη διαµόρφωση του κοινωνικού ήθους την 

ανάπτυξη της ηθικής δύναµης που το προφυλάσσει από την κατάληξη σε ενδεχόµενες 

παρεκκλίσεις από την κοινωνική τάξη ηθική ,την απόκτηση ικανότητας για οµαλή  

προσαρµογή  στην κοινωνία της οποίας αποτελεί µέλος. 

Ως χαρακτηριστικά της κοινωνικοποίησης θα µπορούσαν να αναγνωρισθούν 

τα ακόλουθασύµφωνα µε το ∆ερβίση: 

Α)Η εκµάθηση των κοινωνικών ρόλων και η αποδοχή των κοινωνικών 

καταστάσεων .Β)Η παράδοση και η παραλαβή ειδικών πολιτιστικών κανόνων και 

αξιών.(∆ερβίσης.Σ.1980.σσ .99-101) 

Ο Muhlbauer µας µαρτυρεί ότι σύµφωνα µε τον Parsons κατά τη διάρκεια  της 

κοινωνικοποίησης το άτοµο εσωτερικεύει απλά  την κουλτούρα µέσα στην οποία 

γεννήθηκε .Τα πρόσωπα που δρουν προσανατολίζονται  µέσα σε καταστάσεις 

συµφωνηµένες ,µέσα  σε νόρµες και ερµηνευτικά σχήµατα του κοινού συστήµατος 

συµβόλων.Ο Parsons χαρακτηρίζει τα κανονιστικά πρότυπα για αυτό ονοµάζει τον 

τύπο αυτό «προσανατολισµό αξιών» ο οποίος περιλαµβάνει τρεις διαφορετικούς 

τρόπους: 

Α)Το γνωστικό τρόπο ο οποίος προσανατολίζεται µε κριτήρια αξιολόγησης 

που βρίσκονται στο γνωστικό τοµέα. 

Β)Τον αξιολογικό τρόπο ο οποίος αφορά τα µέτρα αξιολόγησης που ανήκουν 

µάλλον στην περιοχή του συναισθήµατος και της αισθητικής 

Γ)Τον ηθικό τρόπο στα πλαίσια του οποίου εντάσσονται περιεκτικότεροι και 

ενοποιητικοί κανόνες για αξιολόγηση και ρύθµιση ολόκληρου του εκάστοτε 

συστήµατος δράσης (κοινωνικού συστήµατος, συστήµατος προσωπικότητας και 

πολιτιστικού συστήµατος). 
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Επίσης µας µαρτυρεί ο  Muhlbauer, ότι ο  Hurrelmann  παρακολούθησε τις 

σχετικές απόπειρες για οριοθέτηση της έννοιας της κοινωνικοποίησης και διαπίστωσε 

ότι ο όρος της κοινωνικοποίησης χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει εκείνες τις 

δραστηριότητες και εκείνους  τους θεσµούς της κοινωνίας  που επηρεάζουν άµεσα ή 

έµµεσα τη διαµόρφωση της προσωπικότητας των µελών της κοινωνίας αυτής. Επίσης 

για να προσδιορίσει αυτή ακριβώς τη διαµόρφωση στο βαθµό που καθορίζεται από 

παράγοντες του κοινωνικού πολιτισµικού περιβάλλοντος και τη διαδικασία 

αφοµοίωσης και αντιµετώπισης εκ µέρους του µέλους της κοινωνίας αξιών κανόνων 

και προτύπων δράσης στα πλαίσια της οποίας το κοινωνικό µέλος προάγεται σε 

ανθρώπινο υποκείµενο. 

Αυτό σηµαίνει ότι η κοινωνικοποίηση τοποθετείται στην πρώτη περίπτωση 

δίπλα στην κλασική παιδαγωγική έννοια της εκπαίδευσης ,ανταγωνίζεται στη δεύτερη 

περίπτωση την κλασσική  ψυχολογική έννοια της εξέλιξης και τέλος παίρνει  τη θέση 

του κλασσικού κοινωνιολογικού σχήµατος της ένταξης της ανθρώπινης φύσης στο 

κοινωνικό σύστηµα. Η θεώρηση της κοινωνικοποίησης σα διαδικασία κοινωνικής 

ένταξης και συγχρόνως εξατοµίκευσης ωθεί στο να ξεκαθαρίσουµε ότι η ατοµικότητα 

που αναπτύσσεται στη διαδικασία κοινωνικοποίησης δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται 

σαν  αυτόνοµη ατοµικότητα ανεξάρτητη από ιστορικοκοινωνικούς παράγοντες. 

Επίσης, ότι η ένταξη της ανθρώπινης φύσης δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται 

αιτιοκρατικά, ώστε να θεωρείται αυτόνοµη, αυτοδύναµη αναγνώριση και εξασφάλιση 

από το άτοµο περιθωρίων στην προσωπική κατάσταση και δράση, ενώ παράλληλα η 

σχέση ατόµου –κοινωνίας είναι διαλεκτική .(Muhlbauer .K.R. 1988. σσ.13-64). 

Όσον αφορά τη σχέση ιδεολογικού περιβάλλοντος και φαινοµένου 

κοινωνικοποίησης ο κοινωνιολόγος καλείται να απαντήσει στο ερώτηµα «Ποιος λέει 

τι, σε ποιον ,µε ποια µέσα και ποια αποτελέσµατα  κοινωνικοποίησης;» Η απάντηση 

είναι στη διαπίστωση ανάλυση, κατανόηση του σχηµατισµού και της 

κοινωνικοποιητικής λειτουργίας  των αλληλοσυγκρουόµενων συστηµάτων . 

Ένα σύστηµα ιδεολογοποίησης όπως µας αναφέρει η ∆ηµάκη αποτελείται από 

σύνολο αλληλεξαρτηµένων δοµών παραγωγής και δικτύων κυκλοφορίας και 

διάδοσης µηνυµάτων που διαµορφώνουν συµπεριφορές των κοινωνικά δρώντων 

ατόµων και οµάδων µέσα από διαδικασίες πειθούς και µε  µεθόδους που συνεπάγεται 

στη χρήση συµβολικής βίας χωρίς ή παράλληλη συµπληρωµατική άσκηση σωµατικής 

βίας να αποκλείεται. 
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Το κοινωνικοποιηµένο άτοµο δεν εντάσσεται σε όλα τα επίπεδα του 

ιδεολογικοποιητικού συστήµατος αλλά µόνο σε µερικά  και δεν ξεπερνά τα πρώτα 

κατώτερα στάδια συνείδησης κοινωνικοποίησης .Η κοινωνικοποίηση αυτή δεν 

καλύπτει τη συνολική προσωπικότητα του ατόµου κι εποµένως είναι ασταθής και 

χωρίς µόνιµα αποτελέσµατα. Σε κάθε κοινωνικό σύστηµα σχηµατίζονται 

περισσότερα του ενός ιδεολογικοποιητικά συστήµατα καθένα από τα οποία 

χαρακτηρίζεται από την τάση να καλύψει το συνολικό κοινωνικό πεδίο πράγµα που 

σηµαίνει ότι τείνει να επεκτείνει τη µορφή οργάνωσης της οποίας είναι φορέας  σε 

όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής .Η σχέση ανάµεσα στο άτοµο και το 

κοινωνικό του περιβάλλον όπως κάθε σχέση ανάµεσα στον άνθρωπο και οποιοδήποτε 

περιβάλλον  συνιστά διαδικασία αµφίπλευρης προσαρµογής του ενός προς τον άλλο. 

Από την πλευρά του ατόµου υπάρχει αφοµοίωση και εσωτερίκευση ορισµένων 

στοιχείων και δοµών του κοινωνικού περιβάλλοντος .Υπάρχει δηλαδή µάθηση 

οφείλουσας συµπεριφοράς που καλείται να υιοθετήσει .Η συµµετοχή του στη µάθηση 

είναι ενεργητική αφού µε τη µίµηση ,τις δοκιµές ,τα λάθη ,τη διόρθωση  τους ,τη 

σύγκριση ,την αναλογία ,το στοχασµό µεταβάλλει τη συµπεριφορά του(Λαµπίρη-

∆ηµάκη.Ι .1987.σσ.127-130) 

Σύµφωνα µε αναφορα του Mulbauer, ο Wurzbacher ως  κοινωνικοποίηση  

θεωρείται η ικανότητα του ανθρώπου να είναι πρόσωπο που διακρίνει την ατοµική 

ικανότητα διάπλασης και ρύθµισης της βιολογικής δοµής ορµών κάτω από τους 

πολιτισµικούς κοινωνικούς κανόνες περί αξιών και πραγµάτων. Αποδίδει επίσης στο 

πρόσωπο την ικανότητα να αντιπαρατίθεται στο κοινωνικό πολιτισµικά πλουραλισµό 

των αξιών των κοινωνικών σχέσεων και των πραγµάτων είτε µε τη µάθηση ή την 

οικειοποίηση είτε µε την επιλογή ή την απόρριψη .Το άτοµο ωθείται σε δηµιουργική 

ή καταστροφική δράση όσο διαφοροποιηµένος είναι ένας πολιτισµός και µια 

κοινωνία. 

Βέβαια ο συγκεκριµένος ορισµός δέχθηκε επικρίσεις γιατί εισήγαγε την 

έννοια «πρόσωπο» στο θεωρητικό σχήµα κοινωνικοποίησης µε ένα εντελώς ακριτικό 

τρόπο, έτσι ώστε να υποβαθµιστεί  η έννοια αυτή σε κοινωνιολογική κατηγορία 

ιδιαίτερα αµφισβητήσιµη. Η αναφορά στις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης ως 

µια θεµελιακή αξία του δυτικού δηµοκρατικού πολιτισµού, δε φέρνει καµιά 

αποσαφήνιση τη στιγµή που δεν έχουν ξεκαθαριστεί φιλοσοφικές θεολογικές 

επιπτώσεις.(Mulbauer. K. R.1988.σσ.103-104) 
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2.2)Θεωρίες κοινωνικοποίησης 

O Parsons   όπως µας αναφέρει ο  Muhlbauer, υποστηρίζει πως τα κοινωνικά 

συστήµατα διέπονται από κάποιες λειτουργίες προκειµένου να τα διαπνέει µια 

ισορροπία κατά τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Αναφέρει λοιπόν τη λειτουργία της 

προσαρµογής, τη λειτουργία της επίτευξης στόχων ,την ενοποιητική λειτουργία 

(επίτευξη σύµπνοιας συστήµατος )και τη λανθάνουσα λειτουργία. 

Ο Parsons θέτει ως προϋπόθεση κατάκτησης αυτών των λειτουργιών  την 

κατάκτηση όλων των διαδοχικών σταδίων της κοινωνικοποίησης. ∆ιακρίνει εποµένως 

τρία στάδια. Το πρώτο θέτει την κοινωνικοποίηση ως διαδικασία εσωτερίκευσης και 

ενοποίησης, το δεύτερο ως διαδικασία διαφοροποίησης και το τρίτο ως διαδικασία 

µάθησης. 

Η κοινωνικοποίηση λοιπόν αρχίζει µε την εσωτερίκευση κοινωνικών 

αντικειµένων ή προσώπων µε τα οποία το παιδί έρχεται σε επαφή. Με τον τρόπο αυτό 

δεν εµφανίζονται  στα µάτια του ως αποµονωµένα πρόσωπα αλλά  µε τον εκάστοτε 

ρόλο τους το παραπέµπουν σε ένα κοινωνικό σύστηµα. Έτσι το παιδί δέχεται τα 

πολιτισµικά σηµασιολογικά πρότυπα που αποτελούν τα θεµέλια στο σχηµατισµό του 

συστήµατος της προσωπικότητας του. Το κοινωνικό σύστηµα στο οποίο 

παραπέµπουν τα πρώτα πρόσωπα αναφοράς µέσω των ρόλων τους είναι η οικογένεια 

(Muhlbauer.K.R.1988.σσ.72-75) 

Σύµφωνα µε αναφορά του Τσαρδάκη , Parsons  για να εξηγήσει τη διαδικασία 

ενσωµάτωσης του ατόµου σε υποσυστήµατα όπως είναι η οικογένεια διατύπωσε  τη 

στρουκτουραλιστική  φανξιοναλιστική θεωρία. Η θεωρία αυτή στην πιο γενική 

µορφή της  υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά συστήµατα αποτελούν ολότητες χωρισµένες 

σε µέρη τα οποία διακρίνονται ανάλογα µε τις λειτουργίες  που επιτελούν για τη 

διατήρηση ανάπτυξης συστήµατος. Η κοινωνικοποίηση απεικονίζεται ως µια 

διαδικασία ενσωµάτωσης  του παιδιού στο οικογενειακό σύστηµα µέσω του 

µηχανισµού της εσωτερίκευσης των δειγµάτων, αξιών και προσανατολισµών 

συµπεριφοράς. Έτσι λοιπόν τα µεµονωµένα άτοµα ως φορείς κοινωνικών ρόλων 

ενεργούν και κινούνται µέσα σε κοινωνικά υποσυστήµατα. Αυτό το σχέδιο έχει 

δεχθεί κριτική γιατί το άτοµο κάτω από αυτή την αυταρχική κοινωνική δοµή είναι 

εξαναγκασµένο να εσωτερικεύει µόνο τις προδιαγεγραµµένες αξίες και κανόνες χωρίς 

να µπορεί να καλύψει τις δικές του ανάγκες. 

Πέρα από αυτή τη θεωρία ο Muller κάνει λόγο για την κοινωνικοποίηση 

εκείνη που σχετίζεται µε το  κοινωνικό στρώµα που ανήκει η οικογένεια. Τα παιδιά 
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µεσαίου στρώµατος δρουν ενεργητικά, γιατί έχουν προοπτικές εξέλιξης, ενώ τα 

παιδιά των χαµηλών στρωµάτων είναι παθητικά. Συχνά προσανατολίζονται σε µια 

εικόνα της κοινωνίας σύµφωνα µε την οποία βλέπουν υπεροπτικά τους υπόλοιπους, 

καθώς τόσο ο γλωσσικός τους κώδικας, όσο και η συνολικότερη τους νοοτροπία 

θεωρούν ότι είναι εµφανώς ανώτερη από τα παιδιά των χαµηλότερων κοινωνικών 

στρωµάτων (Τσαρδάκης ∆.1984.σσ.38-56) 

Το δεύτερο στάδιο της κοινωνικοποίησης όπως διατείνεται ο Muhlbauer θέτει 

την κοινωνικοποίηση ως διαδικασία διαφοροποίησης ρόλων και ενδιάθετων αναγκών. 

Η κοινωνικοποίηση ως διαδικασία διαφοροποίησης συντελείται παράλληλα µε τη 

διαδικασία ένταξης στα κοινωνικά συστήµατα. Η ίδια η διαδικασία διαφοροποίησης 

διενεργείται σύµφωνα µε την αρχή της διχοτοµίας, πράγµα που σηµαίνει ότι µετά από 

κάθε βήµα διαφοροποίησης τόσο ο εσωτερικευµένος ρόλος, όσο και οι ενδιάθετες 

ανάγκες έχουν διπλασιαστεί. Μια άλλη συνέπεια της υπόθεσης διαφοροποίησης είναι 

η αναγκαιότητα ενός κριτηρίου µε βάση το οποίο πρέπει να συντελείται η 

διαφοροποίηση των ενδιάθετων αναγκών και των ρόλων. Ως τέτοιο κριτήριο ο 

Parsons θεωρεί τις κύριες διαστάσεις των πολιτισµικών προσανατολισµών,  σε σχέση 

µε αξίες τις οποίες και προσδίδει το χαρακτηρισµό  “pattern variables”.  

Στο τρίτο στάδιο που θέτει την κοινωνικοποίηση ως διαδικασία µάθησης η 

κοινωνικοποίηση αποτελεί σύµπλεγµα διαδικασιών µάθησης. Για τον Parsons 

µάθηση είναι η απάντηση του παιδιού σε µεταβληθέντες όρους µιας κατάστασης που 

αντιµετωπίζει .Οι µεταβολές αυτές καθορίζονται τόσο από την ωρίµανση όσο και από 

άλλους παράγοντες προπάντων την αντίδραση των ατόµων στη διαδικασία της 

ωρίµανσης .∆ιαγράφεται µια ολόκληρη περιστροφή  στη σπειροειδή ακολουθία των 

κύκλων και των φάσεων µέσω των 4 φάσεων διαδικασίας µάθησης (ανεκτικότητα, 

υποστήριξη , άρνηση της αµοιβαιότητας ,επιλεκτική επιβράβευση ).  

Η διαδικασία κοινωνικοποίησης παίρνει τη  µορφή σπείρας, από το γεγονός 

ότι η νέα κατάσταση ισορροπιών καταλαµβάνει ένα υψηλότερο επίπεδο από την 

προηγούµενη. Επίσης περιλαµβάνει και µια διαφοροποίηση της δοµής και των 

αναγκών και ρόλων η οποία σηµαίνει  για το παιδί µια διερεύνηση  του κοινωνικού 

του πεδίου. Η εξάρτηση  της παιδικής συµπεριφοράς από όρους που περιγράψαµε 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν έχει προηγηθεί µια απλώς συγκεχυµένη λιµπιντική 

σύνδεση  µε το πρωταρχικό πρόσωπο αναφοράς, έτσι ώστε να µην υπάρξει καµιά 

πρόωρη προσήλωση του παιδιού  σε ένα  πρόσωπο. Μόνο έτσι µπορεί να διερευνηθεί 
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το πεδίο, να διατηρηθεί η σύνδεση αυτή και να δηµιουργηθεί µια άλλη σύνδεση. 

(Μulbauer K. R 1988.σσ.78-82). 

Σύµφωνα µε τον Ralf Dahrendorf όπως µας µαρτυρά ο Τσαρίδης ,σε κάθε 

κοινωνία υπάρχουν οι αποδιδόµενες θέσεις, όπως οι θέσεις του φύλου, της ηλικίας, 

της εθνικότητας και οι αποκτώµενες θέσεις όπως οι θέσεις του επαγγέλµατος της 

οικογένειας. Οι πρώτες καθορίζουν τους βιολογικούς κοινωνικο-ιστορικούς 

παράγοντες. Οι δεύτερες παρέχουν µέχρι ένα βαθµό το δικαίωµα της εκλογής της 

αποποίησης. Κάθε µέλος πρέπει να ξέρει να παίζει καλά το ρόλο του που απορρέει 

από την κοινωνική του θέση και την κοινωνικοποίηση που το διακρίνει. 

Ο Fend από την άλλη εκτιµά πως το άτοµο µε την εκµάθηση των ρόλων 

εξελίσσεται σε ένα κοινωνικό ον ικανό να ενεργεί ,δηλαδή, να µεταβάλλεται σε ένα 

φορέα κοινωνικού συστήµατος συµβάλλοντας µέσω αυτής της διαδικασίας στην 

αναπαραγωγή της κοινωνίας. Κατά τη θεωρία της αλληλεπίδρασης, η 

κοινωνικοποίηση εννοείται ως µία αµοιβαία ενέργεια µεταξύ του ατόµου και της 

κοινωνίας. Προσπαθεί να προσαρτηθεί στο σύστηµα και συγχρόνως να εξελίξει την 

ατοµικότητα του σε µια αυτόνοµη προσωπικότητα και να κερδίσει την ταυτότητα του 

Εγώ. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης των George, Herbert, 

Mead, η οποία ξεκίνα από ένα µοντέλο της κοινωνικής µάθησης των ρόλων όπου το 

παιδί µέσω ταυτίσεων και αλληλεπιδράσεων µε τους γονείς του µαθαίνει τους 

αρχικούς ρόλους των φυλών και γενεών που οδηγούν στην ανάληψη πολιτισµικών 

κοινωνικών ρόλων. Βασικά στοιχεία που διακρίνουν αυτή τη µορφή 

κοινωνικοποίησης είναι η εµπιστοσύνη και η αµοιβαιότητα, ενώ  κύρια προϋπόθεση 

αποτελεί η κατανόηση της ικανότητας που πρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος ώστε να 

συµπεριφέρεται µε ευελιξία στους εσωτερικευµένους κανόνες, να ανέχεται 

πολυσηµασίες ρόλων να υποφέρει τις διαφωνίες και να ξεπερνά τις καταστάσεις 

κρίσεων(Τσαρίδης .∆.1984.σσ.27-43) 

Πιο συγκεκριµένα, η κοινωνικοποίηση - συµβολικός ιντεραξιονισµός 

(αλληλεπίδραση) κατά τον Μauhlbauer αντιµετωπίζει  την κοινωνία ως άθροισµα 

δρώντων προσώπων που είναι ενταγµένα σε µια συνεχή και ασταµάτητη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης και τα οποία εκδηλώνουν αµοιβαία τις προθέσεις τους και 

ερµηνεύουν  αντίστοιχα τις εκδηλώσεις αυτές . 

Σύµφωνα µε τη µορφή αυτή της κοινωνικοποίησης οι άνθρωποι προσδίδουν 

ορισµένες σηµασίες σε αυτό που υποπίπτει στις αισθήσεις του και ενεργούν µε βάση 
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αυτές. Οι σηµασίες αυτές είναι προϊόν διαδικασιών αλληλεπίδρασης, 

επιβεβαιώνονται ή µεταβάλλονται µέσω ερµηνευτικής χρήσης. 

Σε αντίθεση µε το κανονιστικό µοντέλο αυτής της θεωρίας, (σύµφωνα µε το 

οποίο όλα υπόκεινται στους κανόνες )το ερµηνευτικό µοντέλο λέει ότι είναι 

αποτέλεσµα διαπροσωπικής δράσης. Επίσης η κοινωνικοποίηση µε τη µορφή αυτή 

συντελείται καθώς το παιδί βλέπει τον εαυτό του µέσα από την προοπτική των 

άλλων. Ο «εαυτός»αποτελεί σύνθεση αυθόρµητης δράσης (I) και κοινωνικά 

προσδιοριζόµενης δράσης  (Me). Προβληµατική κρίνεται η οργάνωση του «εαυτού» 

καθώς και η θεωρητική ανάπτυξη του «άλλου». 

Η µαρξιστικά προσανατολιζόµενη κοινωνιολογία ενδιαφέρεται για τη σχέση 

εξάρτησης ανάµεσα στην υποκειµενική πρακτική ζωής και στην αντικειµενική 

κοινωνική δοµή .Στρέφεται ενάντια στον υποκειµενισµό και βολουνταρισµό κι 

επικρίνει την εξίσωση ερµηνείας και πραγµατικότητας .Προσάπτει στο συµβολικό 

ιντεραξιονισµό την κατηγορία ότι δε µελετά την κοινωνική συµβίωση µε πραγµατικά 

κριτήρια αλλά µε ιδεαλιστικά. Επισηµαίνει την έλλειψη ιστορικής προοπτικής την 

προσωποποίηση των σχέσεων επίδρασης και την de facto τάση να γίνονται αποδεκτές 

οι δεδοµένες κοινωνικές σχέσεις(Mauhlbauer.K.R.1988.σσ115-116) . 

Σύµφωνα µε µαρτυρία της Λαµπροπούλου η κοινωνικοποίηση µπορεί να 

λειτουργήσει ως εσωτερίκευση κοινωνικά διαρθρωµένης πραγµατικότητας κατά τον 

Berger και Luckmann. Η κοινωνική πραγµατικότητα στέκεται απέναντι µας µόνο ως 

αντικειµενική πραγµατικότητα, ενώ παράγεται στην πραγµατικότητα µέσα από µια 

αδιάκοπη διαδικασία κοινωνικής δράσης. Οι προϋποθέσεις ,αίτια για σχηµατισµό 

κοινωνικής τάξης  ενυπάρχουν στη βιολογική συγκρότηση του ανθρώπου. Η 

καθηµερινή πραγµατικότητα είναι πραγµατικότητα που µεταδίδεται γλωσσικά και η 

οποία ως τέτοια  αποτελεί πάντα ερµηνευτική πραγµατικότητα .Ο κοινωνικός κόσµος 

χαρακτηρίζεται από διαλεκτική εξωτερίκευσης, αντικειµενικοποίησης και 

εσωτερίκευσης .  

Επίσης κατά τον Steinert η κοινωνικοποίηση λειτουργεί ως διαδικασία 

εκµάθησης στρατηγικών.H ίδια η προσωπικότητα του ατόµου αποτελεί αποτέλεσµα 

κοινωνικοποίησης .Το άτοµο στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης δρα στρατηγικά και 

επιδιώκει διάφορους στόχους .Αφετηρία αποτελεί ο οργανισµός. Οι κατάλληλες 

στρατηγικές για την επίτευξη ισορροπιών αυτών καταστρώνονται από το άτοµο στην 

αλληλεπίδραση του µε άλλα άτοµα. Η αυτοεικόνα αποτελεί η ίδια µια στρατηγική 

µέσω της οποίας µπορούν να καθοριστούν οι «συµµαχίες» αλληλεπίδρασης .Αν τα 
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βάλουµε όλα σε καλούπια στρατηγικών τότε ο έτερος γίνεται αντίπαλος .Το µοντέλο 

όµως αυτό δε µπορεί να συµπεριλάβει όλες τις µορφές αλληλεπίδρασης ,όπως σχέσεις 

συζύγων ,ή ψυχοθεραπευτή-πελάτη. Αυτό που ονόµασε ο Habermas επικοινωνιακή 

δράση αποκλείεται από αυτό το σχήµα το οποίο στηρίζει τον ωφελιµισµό και όχι τον 

ουµανισµό. 

Ο Habermas θέλει να θεωρήσει την ιστορία των ειδών ως επανάληψη της 

οντογένεσης και την οντογένεση ως τη διάπλαση ενός εφοδιασµένου µε ικανότητες 

υποκειµένου .Η αναπαραγωγή της κοινωνίας και η κοινωνικοποίηση των µελών της 

κοινωνίας εξαρτώνται από τις ίδιες τις δοµές. Ο Habermas διέκρινε ότι η 

παραδοσιακού τύπου θεωρία περί  ρόλων δεν είναι κατάλληλα να συλλάβει τη 

διαδικασία κοινωνικοποίησης. Ωστόσο αρκείται σε µια διερεύνηση του θεωρητικού 

σχήµατος των ρόλων, χωρίς να παίρνει υπόψη του ότι µε την εξίσωση 

κοινωνικοποίησης και εκµάθησης ρόλων αποκλείεται η δυνατότητα να εννοηθεί η 

κοινωνικοποίηση και χωρίς ανάληψη ρόλων. Ο Habermas αναπλάθει τις οικουµενικές 

ανθρωπολογικές θεµελιώδεις δοµές σε γλωσσικό, γνωστικό και ηθικό επίπεδο 

πράγµα που δεν επιτρέπει µια ιστορική ανάλυση της κοινωνίας µε γνωσιοθεωρητική 

θεώρηση. 

Η κοινωνικοποίηση, τέλος, θεµελιώθηκε από τον Lorenzer και ως 

µατερναλιστική. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης θεωρήθηκε µια διαδικασία 

παραγωγής σε αναλογία µε την υλική παραγωγή µιας κοινωνίας και χωρίζεται σε τρία 

επίπεδα : 

α)Στην προγλωσσική όχι εξωγλωσσική κατάσταση αρµονίας ανάµεσα στη µητέρα και 

το παιδί κατά την οποία παράγονται µορφές αλληλεπίδρασης ως προϊόν και ως µέσο 

παραγωγής.β)Στην παραγωγή συµβολικών µορφών αλληλεπίδρασης η οποία ξεκινά 

από την εισαγωγική κατάσταση της γλώσσας.γ)Στην αποσυµβολοποίηση του εκ νέου 

διαχωρισµού των γλωσσικών µορφών από τις µορφές αλληλεπίδρασης . 

 

2.3)Φορείς κοινωνικοποίησης 

Για την οµαλή εξέλιξη των προαναφερθέντων φάσεων καθοριστική σηµασία 

έχουν όπως υποστηρίζει η Λαµπροπούλου, οι φορείς της κοινωνικοποίησης, η 

οικογένεια, το σχολείο, το φιλικό περιβάλλον και τα  Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 

Ο πρωταρχικός φορέας της κοινωνικοποίησης είναι η οικογένεια. Η θέση της 

οικογένειας στην κοινωνική διαστρωµάτωση εξοπλίζει σε σηµαντικό βαθµό το παιδί 

µε αντίστοιχες ικανότητες και προοπτικές. Τα χαρακτηριστικά βέβαια της 
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οικογενειακής δοµής η «λειτουργική» ή «δοµική» αποδιοργάνωση θεωρούνται ότι 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την κοινωνικοποίηση. Τόσο κατά την κυριαρχία  της 

δοµικής αποδιοργάνωσης, (της απουσίας  µέλους λόγω θανάτου διαζυγίου ή χωριστής 

διαβίωσης ή ακόµη όταν δεν υφίσταται νόµιµος γάµος),όσο και κατά τη λειτουργική 

αποδιοργάνωση (διαταραχή στο συναισθηµατικό κλίµα οικογένειας)δηµιουργούν 

τραύµατα συναισθηµατικά που δυσχεραίνουν την διαδικασία της κοινωνικοποίησης 

και ωθούν το άτοµο σε παρεκκλίνουσα συµπεριφορά (Λαµπροπούλου. Ε 1994. 

σσ.82-83).      

Όπως µας µαρτυρεί ο Muhlbauer έρευνες για την επίδραση της  δοµής 

επικοινωνίας  και των συναισθηµατικών σχέσεων  µέσα στην οικογένεια στην 

κοινωνικοποίηση του παιδιού   κατέληξαν στο συµπέρασµα που κάνει λόγο για την 

παρουσία  αµφίδροµων σχέσεων µεταξύ των µελών της οικογένειας. Εκτίµησαν 

λοιπόν  ότι κατά τη συνύπαρξη των µελών της οικογένειας βοήθεια δεν αποζητά το 

παιδί µόνο αλλά ,ασυνείδητα ίσως, και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας 

αναζητώντας από το παιδί τους να τους καλύψει τις δικές τους ακάλυπτες 

συναισθηµατικές ανάγκες. 

Συχνά λοιπόν οι γονείς αναβιώνουν στις σχέσεις τους µε το παιδί τους τις 

δικές τους ανάγκες .Άρα το παιδί τίθεται στα µάτια των γονέων ως υποκατάστατο της 

µορφής ενός γονέα. Άλλοτε πάλι οι γονείς δέχονται ασυνείδητα την τρυφερότητα του 

παιδιού σαν εκείνη του συζύγου τους, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη λεπτής 

διαταραχής στην καλλιέργεια συντροφικής σχέσης. Επίσης συχνά οι γονείς βλέπουν 

το παιδί τους ως υποκατάστατο µιας µορφής αδερφού /ης τους  βγάζοντας σε αυτό τα 

απωθηµένα τους. Κάποιες άλλες φορές πάλι οι γονείς  θέτουν το ρόλο του ακριβούς 

αντίγραφου τους στο παιδί τους εκτονώνοντας έτσι τη ναρκισσιστική διάθεση τους, 

άλλες φορές αναζητούν από το παιδί να κάνει ότι δεν πέτυχαν οι ίδιοι θέτοντας το ως 

υποκατάστατο του ιδανικού τους εαυτού  γεγονός που οδηγεί το παιδί σε ψυχολογικά 

αδιέξοδα και καταθλίψεις. Τέλος ,κάποιοι γονείς προβάλλουν στο παιδί τους µε 

έντονη ανασφάλεια  ότι εκείνοι δε θα ήθελαν ποτέ να γίνουν ,οδηγώντας το στην 

αποµόνωση και την κατάθλιψη και δυσχεραίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης. 

Η οµαλή εξέλιξη της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης στα πλαίσια του 

οικογενειακού περιβάλλοντος  εξαρτάται και από τον τύπο της οικογένειας. 

Ενδέχεται να απειληθεί αν η οικογένεια αγχονευρωτική, παρανοϊκή, ή υστερική. 
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Συνεπώς στην αγχονευρωτική οικογένεια ,το οικογενειακό οµαδικό Εγώ είναι 

διαποτισµένο από υπέρµετροι φόβο. Γι αυτό το λόγο η οικογένεια δηµιουργεί ένα 

κόσµο προστατευτικό. Ενώ δείχνει αξιοπρεπή αστική  οικογένεια κυριεύεται από 

φόβο τον οποίο µεταδίδει και στο παιδί δηµιουργώντας του έντονες ψυχικές 

συγκρούσεις . 

Στην παρανοϊκή οικογένεια οι τάσεις που δε βρίσκουν διέξοδο βγαίνουν προς 

τα έξω. Η φαντασίωση της σύµπνοιας µπορεί να συντηρηθεί µόνο µε την 

εξωτερίκευση εκ µέρους της οικογένειας του εσωτερικού οµαδικού της προβλήµατος 

και µε την εξεύρεση στο περιβάλλον κατάλληλων αποδεκτών  των µοµφών της .Το 

παιδί είναι το πρώτο που εισπράττει τις τάσεις επιθετικότητας της οικογένειας αυτής.  

Τέλος στην υστερική οικογένεια η κεντρική µορφή υποχρεώνει κατά κανόνα 

τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας σε ένα ρόλο που παρεµποδίζει  µια ανάπτυξη της 

προσωπικής ταυτότητας. Παράλληλα παίζει καλό θέατρο στους απ’ έξω 

(Muhlbauer.K.L.1988.σσ.260-278) 

Ο αµέσως επόµενος φορέας της κοινωνικοποίησης είναι το σχολείο. Στο 

σχολείο µαθαίνουν να συµµορφώνονται σε κανόνες. Προσανατολίζονται 

επαγγελµατικά και προετοιµάζονται για τους κοινωνικούς ρόλους. Μαθαίνουν για τα 

δικαιώµατα και τα καθήκοντα τους ως πολίτες και τους καλλιεργείται το αίσθηµα 

ευθύνης. Προβάλλεται συχνά η άποψη ότι η κοινωνικοποίηση που συντελείται στην 

οικογένεια έχει συναισθηµατικό χαρακτήρα, ενώ εκείνη που συντελείται στο σχολείο 

έχει χαρακτήρα πνευµατικό(Λαµπροπούλου.Ε.1994.σελ.84).   

Η στοιχειώδης κοινωνικοποίηση του παιδιού που πραγµατοποιήθηκε κατά την 

προσχολική ηλικία µε την οικογενειακή αγωγή διευρύνεται ,συµπληρώνεται στο 

σχολείο µε µια σκόπιµη, προγραµµατισµένη, µεθοδική αγωγή που είναι ανάγκη να 

λάβει υπόψη της και να θεµελιωθεί πάνω τις εξελικτικές κοινωνικές φάσεις και 

φυσικές κοινωνικές ορµές της σχολικής ηλικίας βαθµιαία υποχωρεί και στη θέση του 

αναπτύσσεται ο οµαδικός εγωκεντρισµός. Το παιδί κατά 5-6χρονια όπως υποστηρίζει 

ο ∆ερβίσης ,συναισθάνεται την ανάγκη να έρθει σε επαφή µε συνοµηλίκους. Μπαίνει 

σε οµάδα που αποτελεί διεύρυνση οικογενειακής κοινωνικής πραγµατικότητας. 

Ανάλογα µε τα προσόντα που έχει αποκτήσει από την οικογενειακή αγωγή θα πάρει 

την κοινωνική του θέση .Οι κρίσεις των συµµαθητών του θα βοηθήσουν να 

σχηµατίσει το παιδί την έννοια του Εγώ του Εαυτού του και θα αντιληφθεί πως 

αποτελεί κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Η δασκαλοκεντρική οργάνωση της τάξεως 

που είναι αντίθετη προς τις φυσικές κοινωνικές συνεργατικές τάσεις του παιδιού 
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ανακόπτει την οµαλή ανάπτυξη κοινωνικοποίησης των µαθητών και ενέχει κινδύνους 

αντικοινωνικών τάσεων. Τρέφεται ο ατοµικός εγωισµός και καθιστά το µαθητή 

προβληµατικό στην κοινωνική προσαρµογή. Αντίθετα  η µορφή της οµαδικής 

σχολικής εργασίας θα συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης των 

µαθητών. Επικρατεί αλληλοκατανόηση αφού οι συνοµήλικοι αντιλαµβάνονται ο ένας 

τον άλλο και αναπτύσσουν συνεργασία ,συµφωνία και κοινωνικό ήθος. Από έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί  σε οµάδες εργασίας έχει επισηµανθεί µια κοινωνική  δύναµη 

“Sociale Valeur” που εκδηλώνεται στον κοινωνικό χαρακτήρα του σχολείου. Η τάξη 

µεταβάλλεται σε µια φυσική  οµάδα κοινωνικής ζωής των παιδιών και µάλιστα τόσο 

στενά δεµένης ώστε  δικαίως ο Schnider να οµιλεί για µοιραία ένωση που έχει 

σηµαντικές επιδράσεις στην κοινωνικοποίηση.(∆ερβίσης .Σ.1980.σσ.107-109) 

Πριν τη σχολική κοινωνικοποίηση συντελείται- µε βάση το σχήµα του  

K.Kreppner- όπως µας  φανερώνει ο Muhlbauer  η νηπιακή κοινωνικοποίηση. 

Σύµφωνα µε αυτό καθοριστικός παράγοντας παραµένει η οικογένεια, η οποία 

επιτρέπει όχι την εξέλιξη της νηπιακής κοινωνικοποίησης ανάλογα µε το χαρακτήρα 

του συστήµατος όπου εκείνη ανήκει. Αν η οικογένεια ανήκει σε ανοιχτό σύστηµα 

τότε παρωθεί το παιδί να αναπτύξει σχέσεις µε τα  υπόλοιπα µέλη της σχολικής 

οµάδας, αν όµως ανήκει σε κλειστό σύστηµα τότε το παιδί δεν έρχεται σε επαφή µε 

τον έξω κόσµο. Επίσης η νηπιακή κοινωνικοποίηση εξαρτάται από την οµαλή 

σύζευξη και ανάπτυξη συναισθηµατικών και γνωστικών παραγόντων που συντελούν 

σε αυτή. 

 Η σχολική κοινωνικοποίηση είναι πολύ πιο περίπλοκη από τη νηπιακή καθώς 

το ίδιο το σχολείο είναι σαφώς πιο πολύπλοκο κοινωνικό σύστηµα από την 

οικογένεια ή το νηπιαγωγείο. Στα πλαίσια του πρέπει να σπάσουν οι ταυτίσεις που 

συντελούνται στα πλαίσια της οικογένειας .Το παιδί καλείται να χειραφετηθεί από 

τους πρωταρχικούς συναισθηµατικούς δεσµούς για να µπει στη διαδικασία να κάνει 

άλλου είδους ταυτίσεις .Υποστηρίζει ότι η σχολική κοινωνικοποίηση συντελείται στη 

σχολική τάξη . Το σχολείο ενσταλλάσσει στους µαθητές ετοιµότητα και ικανότητα 

για την εκπλήρωση των µελλοντικών τους ρόλων ως ενήλικες και για να κατανείµει 

τα ανθρώπινα αποθέµατα µέσα στα πλαίσια της δοµής των ρόλων της κοινωνίας 

ενηλίκων . 

Το σχολείο  για τον  Parsons ,όπως αναφέρει ο  Mulbauer, διαµορφώνει 

βασικές δοµές προσωπικότητας χωρίς τις οποίες η κοινωνία δε θα ήταν βιώσιµη. 

Αντιλαµβάνεται τη σχολική τάξη ως δηµιουργία συγκεκριµένων δοµών από κίνητρα 
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από τη µεριά και συγκεκριµένων δοµών προσόντων ,ικανοτήτων από την άλλη .Οι 

δοµές αυτές συµβάλλουν στο να εκπληρώσει ο µαθητής το ρόλο που θα του ανατεθεί 

.Στις δοµές κινήτρων ανήκει η ετοιµότητα τόσο για την εκπλήρωση γενικών αξιών 

µιας κοινωνίας ,όσο και για την εκπλήρωσης ενός εξειδικευµένου τύπου  ρόλου. Στις 

δοµές προσόντων ή ικανοτήτων συγκαταλέγονται οι ικανότητες που απαιτούνται για 

την εκτέλεση του ρόλου. 

Στα πορίσµατα µιας έρευνας του Parsons που πραγµατοποιήθηκε σε 3348 

µαθητές Λυκείου στη Βοστόνη ,διαπιστώθηκε ότι το αγόρι που είχε υψηλή κοινωνική 

προέλευση δεν είχε τόσες πιθανότητες. Ο Parsons εφιστά την  προσοχή  στο “cross 

pressured group” στην οµάδα αγοριών που δέχονται αλληλοσυγκρουόµενες 

επιδράσεις. Το κριτήριο είναι µεν ενιαίο αλλά δεν αποτελεί µια προαποφασισµένη 

υπόθεση που να αποκλείει  συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Θεωρεί λοιπόν πως ότι 

αποκτάται στο σχολείο είναι επίκτητο. Καθοριστικοί παράγοντες όπως καταγωγή, 

φύλο ηλικία αποτελούν δευτερεύοντες όρους. ∆υο είναι οι  κύριες συνιστώσες  η 

εξειδικευµένη γνωστική µάθηση και η διαγωγή. 

Επίσης σύµφωνα µε τη θεωρητική αφετηρία του Fend η κοινωνικοποίηση έχει 

διπλή λειτουργία. Αφενός αναπαράγονται κοινωνικά συστήµατα και αφετέρου γίνεται 

µέσω της διαδικασίας αυτής η δυνατότητα σε άτοµα τα οποία  µπορούν  και 

χρειάζεται  να µάθουν  να προσανατολίζονται  ως προς τα κοινωνικά πεδία. Ο  Fend 

διακρίνει τη λειτουργία της σχολικής κοινωνικοποίησης στις λειτουργίες της παροχής 

εξειδικευµένων προσόντων και της νοµιµοποίησης /αφοµοίωσης. Η πρώτη αφορά την 

αναπαραγωγή εργατικού δυναµικού και τον τρόπο τοποθέτησης των ατόµων σε 

δοσµένες κοινωνικές θέσεις και η δεύτερη αφορά την εσωτερίκευση νορµών 

κοινωνίας ,τη δηµιουργία µίας µαζικής νοµιµοφροσύνης. Σύµφωνα,επίσης, µε τη 

θεωρία του Bourdieau  και     Passeron  µπορεί κανείς να δει ότι η λειτουργική  

εξάρτηση του σχολείου από την κοινωνία  δε µπορεί να είναι ποτέ γραµµική αλλά 

παρουσιάζεται πάντα πολύπλοκη .Το σχολικό σύστηµα αναπαράγει αστικά προνόµια. 

Αυτό όµως γίνεται µέσω εσωτερικής διαδικασίας επιλογής η οποία νοµιµοποιείται  µε 

την προσφυγή σε µια ιδιαίτερη του σχολικού συστήµατος. Σηµαντική προϋπόθεση 

για την επίτευξη οµαλής κοινωνικοποίησης είναι το σχολικό κλίµα και ιδιαίτερη η 

στάση του δασκάλου. Ο ίδιος ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι κοινωνικοποίηµένος, να 

µην πιέζει  το µαθητή για υψηλή σχολική επίδοση και για σύντοµη προσαρµογή γιατί 

οδηγεί σε δυσαρέσκεια συµµαθητών και µείωση αυτοπεποίθησης καθώς και 

οπισθοδρόµηση στην κοινωνικοποίηση. 
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Στα πλαίσια διαδικασιών αλληλεπίδρασης στο σχολείο, το άτοµο κατά τον 

Μuhlbauer διαµορφώνει την ταυτότητα του. Η ταυτότητα ερµηνεύεται ως ισορροπία 

για το λόγο ακριβώς ότι το κοινωνικό και το ψυχικό στοιχείο δε µπορούν να 

αναχθούν το ένα στο άλλο. Η πορεία των συλλογισµών για τη σχολική 

κοινωνικοποίηση περιλαµβάνει  τρία στάδια. Αρχικά εξετάζεται θεωρητικά το σχήµα 

της   ταυτότητας  του Εγώ η οποία θεωρείται ως ικανότητα εξισορρόπησης της 

προσωπικής µε την κοινωνική ταυτότητα. Πίσω από το ιδεατό αυτό µοντέλο 

διακρίνονται προβλήµατα που προκύπτουν από την προσπάθεια των εταίρων της 

αλληλεπίδρασης να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν την ισορροπία της 

ταυτότητας. Έπειτα  η προσοχή στρέφεται σε τυπικά σχολικές σκηνές στα πλαίσια 

των οποίων υποδεικνύονται στα άτοµα συλλογικά πρότυπα ταυτότητας, γεγονός που 

θέτει σε αµφισβήτηση την ισορροπία ταυτότητας που έχει επιτευχθεί  µέχρι τώρα. 

Στο σχολείο δε γίνεται  µόνο µάθηµα  και δεν παρουσιάζονται συµβολικά 

µόνο νόρµες και αξίες µέσα από τελετουργίες. Στο σχολείο επαναλαµβάνουν οι 

εταίροι της αλληλεπίδρασης  αντιθέσεις µαζί µε τις απόπειρες λύσης τους. Στη σχέση 

των εταίρων υπεισέρχονται λανθάνουσες προσδοκίες όπως αυτές που χαρακτηρίζουν 

την οικογένεια .Για παράδειγµα ο δάσκαλος υποδεικνύει  ως δάσκαλος στο µαθητή 

ένα λάθος και ο µαθητής αντιδρά µε το παιδικό Εγώ στο γονικό Εγώ. Εµπειρικές 

έρευνες έδειξαν ότι οι δάσκαλοι επαναλαµβάνουν στην επαφή τους µε τα παιδιά 

προβλήµατα της δικής τους παιδικής ηλικίας καθώς και τις απόπειρες λύσης 

τους(Muhlbauer.K.R.1988.σσ.279-328). 

Υπάρχει ένας σεβαστός αριθµός παιδιών που δεν ενεργοποιούνται όσο πρέπει 

στην τάξη. Τα αίτια  οφείλονται στην ελλιπή κοινωνικοποίηση και στον τρόπο 

λειτουργίας της σχολικής τάξης. Τα περισσότερα από τα αποµονωµένα παιδιά είναι 

χαµηλής σχολικής επίδοσης. Η επίδοση στα διάφορα µαθήµατα είναι εκείνη που 

εξαρτάται  σε ένα µεγάλο βαθµό η σωστή κοινωνικοποίηση τους Απαραίτητη είναι η 

δηµιουργία κοινοτικού πνεύµατος, η µείωση του ανταγωνισµού και του 

γνωσιολογικού χαρακτήρα της τάξης, η ανακάλυψη και αξιοποίηση όλων των 

ικανοτήτων των παιδιών και η οργάνωση οµαδικών εργασιών. Είναι γεγονός ότι τα 

παιδιά χαµηλής σχολικής επίδοσης δεν συναναστρέφονται. Περιθωριοποιούνται. 

Γίνονται παθητικά µέλη και παρουσιάζουν επιθετική διάθεση(Παπάγγελος. Μ. 

Θ.1986.σσ.79-80) 

Έχει διατυπωθεί, ότι το σχολείο ως θεσµός µπορεί να επιδράσει κατά τρόπο 

άµεσο ή έµµεσο στη συµπλήρωση της ελλιπούς κοινωνικοποίησης των παιδιών 
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αυτών καθώς και στη διαµόρφωση πολιτικών στάσεων και συµπεριφορών. Οι 

παράµετροι που συντελούν σε αυτό είναι τα αναλυτικά προγράµµατα, οι µαθητικές 

κοινότητες ,οι εθνικές γιορτές ,τα εθνικά σύµβολα ,η προσωπικότητα του δασκάλου, 

οι ψυχοκοινωνικές σχέσεις ,τα κτίρια ,οι σχέσεις στην τάξη, οι εκδηλώσεις, η 

αντιαυταρχική αγωγή. Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου έγκειται τόσο στη 

µελέτη εκπαιδευτικού συστήµατος διοίκησης των κέντρων λήψης εκπαιδευτικών 

αποφάσεων κι εκπόνησης αναλυτικών προγραµµάτων, όσο και στο σχεδιασµό 

εκπαιδευτικής πολιτικής και στη λειτουργία του σχολείου ως µηχανισµού που 

λειτουργεί στα πλαίσια ιστορικο- πολιτιστικής, κοινωνικοοικονοµικής πολιτικο- 

ιδεολογικής συγκυρίας (Καλογιαννάκη.  Χουρδάκη.Π.1993.σελ.13)     

Η κοινωνικοποίηση όµως προκύπτει όχι µόνο κατά την αναστροφή των 

ατόµων µε τους σχολικούς φορείς αλλά και µε άτοµα του φιλικού περιβάλλοντος. 

Ειδικά όταν τα παιδιά περνούν σε µεγαλύτερες ηλικίες και αποκόπτονται από το 

οικογενειακό περιβάλλον νοιώθουν έντονη την ανάγκη να συνάψουν σχέσεις µε άλλα 

άτοµα προκειµένου να νοιώσουν την ίδια  ή παρεµφερή συναισθηµατική ασφάλεια µε 

εκείνη που αισθάνονται στην οικογένεια τους. Η συµµετοχή σε παρέες προσφέρει 

νέες εµπειρίες έξω από την οικογένεια και τους βοηθά στην επίλυση προβληµάτων τα 

οποία σχετίζονται µε την ταυτότητα τους και τη θέση τους στην κοινωνία. Οι νέοι 

δηµιουργούν τις δικές τους υποπολιτισµικές οµάδες που έχουν σχέση είτε µε τον 

αθλητισµό, είτε µε ποικίλα κοινωνικά ενδιαφέροντα όπως πανεπιστηµιακοί ή 

πολιτιστικοί σύλλογοι ακόµη µε την εµπλοκή τους σε παράνοµες πράξεις. Οι οµάδες 

αυτές διαµορφώνουν µόνες τους  ένα σύστηµα  συµπεριφοράς κανόνες  ή αξίες   και 

µια ιδιαίτερη κουλτούρα, µια δική τους υποκουλτούρα που  διαφέρει από την 

κουλτούρα του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Ωστόσο  έρχονται συχνά σε 

αντίθεση µε το κοινωνικό  σύστηµα  και φέρνουν αντιµέτωπο  το άτοµο µε τις 

κοινωνικές αρχές.(Πυργιωτάκης.Ι.Ε.1998.σσ. 26-27). 

Ο ριζοσπαστισµός των οµάδων αυτών  σύµφωνα  µε τον Αστρινάκη διαφέρει 

ανάλογα µε την  κοινωνική τάξη που τα µέλη των οµάδων αυτών  ανήκουν .Έτσι, ο 

ριζοσπαστισµός της µεσαίας τάξης  κατευθύνεται σε κοινωνικές µεταρρυθµίσεις,  που 

έχουν ηθικό περιεχόµενο, ενώ ο ριζοσπαστισµός της εργατικής τάξης  συνδέεται µε 

κατεξοχήν υλικά  ή οικονοµικά ζητήµατα.(Αστρινακης.Α.Ε.1991.σελ.182.). 

Για τις επιλογές στις οποίες  το κάθε άτοµο θα προβεί  στη ζωή του, µεγάλη 

ευθύνη φέρουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µε τα πρότυπα που καθηµερινά 

προβάλλουν και τα οποία διαµορφώνουν στάση ζωής στον κόσµο και ειδικότερα στο 
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νέο κόσµο που τα παρακολουθεί. Βέβαια, συχνά προβάλλεται η βία και ο 

ευκατάστατος τρόπος ζωής ,δύσκολα εξουδετερώνεται από τα ηθικά διδάγµατα. Τα 

Μ.Μ.Ε καλλιεργούν την επιθυµία για πλούτο και δύναµη και υποδαυλίζουν τη χρήση 

βίας, γεγονός που επηρεάζει συµπεριφορές και στάσεις ζωής. Επιλέγουν την 

αποκλίνουσα συµπεριφορά ως είδηση γιατί εµπεριέχει δύο ουσιαστικά στοιχεία που 

αυξάνουν την ακροαµατικότητα ,το στοιχείο του καινούριου και το στοιχείο της 

σύγκρουσης, δρώντας ,έτσι, ανασταλτικά στην οµαλή εξέλιξη της κοινωνικοποίησης 

(Λαµπροπούλου Ε.1994.σσ.87-88) 

 

2.4)Φάσεις  της κοινωνικοποίησης   

Η κοινωνικοποίηση για να ολοκληρωθεί και να δράσει εποικοδοµητικά στην 

περαιτέρω  εξέλιξη του ατόµου διέρχεται από πέντε φάσεις σύµφωνα µε µαρτυρία 

του Τσαρδάκη. Στην πρώτη φάση-η φάση στοµατικής εξάρτησης από τη µητέρα - 

κυρίαρχη θέση παίρνει η µορφή της µητέρας  και η ∆υαδική σχέση που το παιδί 

αναπτύσσει µαζί της. Η µητέρα µε την κυρίαρχη θέση εξουσίας της ελέγχει το 

µεγαλύτερο µέρος της παιδικής συµπεριφοράς  και τις ευκαιρίες του παιδιού για 

εµπειρίες φροντίζει τις πρώτες ανάγκες. Υπάρχει σχέση συναισθηµατικής 

αλληλεξάρτησης .Το παιδί µαθαίνει να διαχωρίζει τις βασικά εγωκεντρικές του 

ενέργειες τις οποίες δεν προσδοκά αλλά απλά ρυθµίζει η µητέρα. 

Στη δεύτερη φάση –η φάση εξάρτησης από τη µητέρα όσο αφορά την αγάπη- 

τη συµπεριφορά του παιδιού δεν την καθορίζουν  τώρα οι οργανικές ανάγκες αλλά οι 

ανάγκές του για αγάπη. Ο  Parsons ξεκινάει από τη διαπίστωση ότι οι δυο διαδικασίες 

«εξουσία –αδυναµία» και «λειτουργική –εκδηλωτική» συµπεριφορά αποτελούν 

ακόµη στη φάση αυτή ένα αξεδιάλυτο σύνολο. Εσωτερικεύει δύο ανάγκες, την 

εξάρτηση (ανάγκη για παροχή φροντίδας από τη µάνα) και την αυτονοµία (ανάγκη 

για επιβεβαίωση από τη µάνα). Η εξάρτηση κατευθύνεται προς τις εξειδικευµένες 

εύνοιες φροντίδας και ικανοποίηση ,ενώ η αυτονοµία συµβάλει στην ευρεία σύνδεση 

µητέρας παιδιού. 

Η τρίτη φάση αποτελεί τη φάση, όπου ο πατέρας και τα αδέρφια  του παιδιού 

µπαίνουν στο  οπτικό πεδίο του παιδιού .Ένα µέρος του συναισθηµατικού δεσµού 

µεταφέρεται τώρα από τη µητέρα στα πρόσωπα αυτά που γίνονται  αντικείµενα 

ταύτισης .Στο τέλος της φάσης αυτής έχει εσωτερικεύσει ολόκληρο  το σύστηµα της 

πυρηνικής οικογένειας .Στη διάρκεια της φάσης αυτής πρέπει να γίνουν από το παιδί 

σε αντιδιαστολή  µε τις προηγούµενες  φάσεις τρεις ταυτίσεις : 
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α)Με την οικογένεια ως οµάδα  β)Με το ίδιο το φύλο του  γ)Με τη γενιά του . 

Για το «οιδιπόδειο» παιδί οι διαφορές ανάµεσα στις έννοιες «πατέρας –

άντρας»,   «αδερφός –αγόρι», «µητέρα –γυναίκα», «αδερφή –κόρη» δεν είναι ακόµη 

ξεκάθαρες . Σε αυτή τη φάση επικρατεί το σχήµα ουδετερότητα-παρορµητισµός. 

Εσωτερικεύονται  οι ρόλοι φύλου και γενιάς και διαµορφώνεται στο τέλος της φάσης 

αυτής ο ψυχικός µηχανισµός µε το Υπερεγώ το Αυτό και το Εγώ. 

Η τέταρτη φάση –η λανθάνουσα φάση –είναι εκείνη η φάση όπου το άτοµο 

αναπτύσσει τη σφαιρικότητα και τον επιµερισµό. Πάει σχολείο ,κάνει παρέες και 

γνωρίζει γενικές κατηγορίες  όπως άντρας ,γυναίκα ,αγόρι ,κορίτσι .Αν προηγούµενα 

είχαν σηµασία οι τοποθετήσεις  δρώντας στα αντικείµενα τώρα εκείνο που µετρά ως 

συνέπεια του γνωστικού προσανατολισµού είναι η σηµασία των αντικειµένων  για το 

παιδί και άρα η κατηγοριοποίηση των αντικειµένων . 

Τέλος στην πέµπτη φάση –η φάση της εφηβείας και της ωρίµανσης- 

συντελείται διεύρυνση του κοινωνικού χώρου  εµπειριών, του οποίου το 

υπερισταµένο κοινωνικό σύστηµα  είναι τώρα ταυτόσηµο  µε την κοινωνία  των 

ενηλίκων. Στα πεδία ρόλων προστίθενται  η οικογένεια αναπαραγωγής ,το σύστηµα 

εργασίας , και η  ευρύτερη κοινότητα (Τσαρδάκης.∆.1984.σσ 82-90)    

Ο διαχωρισµός αυτός του Parsons δεν είναι εύχρηστος .Πιο εύχρηστος είναι 

αυτός που παραθέτει ο Πυργιωτάκης και που αναφέρεται στην πρωτογενή, στη 

δευτερογενή κοινωνικοποίηση ,καθώς και στη τριτογενή κοινωνικοποίηση .Πιο 

συγκεκριµένα η πρωτογενής κοινωνικοποίηση συντελείται στα πλαίσια της 

οικογένειας. Η φάση  αυτή  διακρίνεται σε δύο εξελικτικές βαθµίδες: α)Στην 

καλλιέργεια του κοινωνικού στοιχείου.  β)Στην πολιτιστική ένταξη. 

Στην πρώτη το άτοµο  όπως έρχεται  στον κόσµο δεν είναι κοινωνικό ον. 

Εκείνο που πρωτεύει είναι να είναι κοινωνικοποιήσιµο. Για να γίνει αυτό πρέπει να 

επιτευχθεί αρχικά η αφύπνιση ,η σταθεροποίηση και η βαθµιαία ενίσχυση του 

κοινωνικού στοιχείου που ενυπάρχει στο ανθρώπινο είδος. 

Στη δεύτερη βαθµίδα  το  άτοµο µε την πολιτιστική ένταξη οικειοποιείται την 

πολιτιστική κληρονοµιά και τις πολιτιστικές αξίες. Κατά την αναστροφή του µε το 

κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον το παιδί βιώνει τις πολιτιστικές άξιες διαµορφώνει 

µια πρώτη ηθική συνείδηση και κοσµοαντίληψη ,οικειοποιείται  το γλωσσικό όργανο 

των γονέων  του, αναπτύσσει τη βασική δοµή της σκέψης του και αποκτά γενικά την 

πολιτιστική ταυτότητα του . 
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Η δευτερογενής ακολουθεί την πρωτογενή κοινωνικοποίηση και αφορά 

µεγαλύτερα άτοµα .Το άτοµο βρίσκεται κάτω από την επίδραση του σχολείου των 

οµάδων συνοµηλίκων επαγγέλµατος .Το παιδί όσο µεγαλώνει αναζητά ασφάλεια όχι 

από γονείς, αλλά από οµότιµους αναζητώντας την αναγνώριση κι επιβεβαίωση των 

συνοµήλικων .Οι οµάδες διαµορφώνουν µόνες τους ένα σύστηµα συµπεριφοράς, 

κανόνες ή αξίες και µια ιδιαίτερη γενική κουλτούρα που τείνει να διαφέρει  από την 

κουλτούρα  του κοινωνικού συνόλου, µια δική τους υποκουλτούρα.Oι οµάδες αυτές 

έρχονται συχνά σε αντίθεση µε το κοινωνικό σύστηµα και φέρνουν το άτοµο 

αντιµέτωπο µε τις κοινωνικές αρχές. 

Η  τριτογενής κοινωνικοποίηση ή ανακοινωνικοποίηση  είναι η διαδικασία 

εκείνη κατά την οποία ένα κοινωνικοποιηµένο άτοµο ενστερνίζεται νέες στάσεις και 

αντιλήψεις που µπορεί να βρίσκονται σε αντίθεση µε εκείνες που πίστευε  αρχικά. 

Τέτοιο φαινόµενο έχουµε όταν ένα φυσιολογικά κοινωνικοποιηµένο άτοµο γίνεται 

αναρχικός ,όταν ένα άτοµο µε αποκλίνουσα συµπεριφορά ζήσει σύµφωνα µε τους 

κοινωνικούς κανόνες ή όταν προβεί σε αλλαγή θρησκεύµατος .Σοβαρή 

ανακοινωνικοποιητική επίδραση ασκούν οι οµάδες συνοµηλίκων που είδαµε 

παραπάνω και όλες γενικά οι οµάδες εκείνες που γίνονται ανεκτές στα δηµοκρατικά 

πολιτεύµατα και λειτουργούν ως δοµές κοινωνικής κριτικής. Αντί του όρου 

ανακοινωνικοποίηση ο Μεταξάς εισάγει τον όρο τροποποιητική κοινωνικοποίηση. 

Είναι σκόπιµο να εισαχθεί ο όρος τριτογενής κοινωνικοποίηση για να αποφεύγονται 

οι εννοιολογικές συγκρούσεις .Ο όρος αυτός έχει περισσότερη λειτουργικότητα και 

υπονοεί όλες τις αναπροσαρµογές στις οποίες υπόκειται το κοινωνικοποιηµένο άτοµο 

για να ανταποκριθεί σε δεδοµένα και νέες καταστάσεις . 

Πέρα από τις παραπάνω φάσεις υπάρχει και  µια άλλη φάση που είναι πιθανό 

να περάσει  το άτοµο στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης του, η αποκοινωνικοποίηση. 

Όπως ένα κοινωνικοποιηµένο άτοµο όταν βρεθεί σε ξένο πολιτιστικό περιβάλλον και 

αναγκαστεί να ζήσει σε αυτό υφίσταται ανακοινωνικοποίηση κατά τον ίδιο τρόπο 

είναι δυνατό να υποστεί αποκοινωνικοποίηση όταν αποκοπεί από το κοινωνικό 

περιβάλλον και ζήσει αρκετά χρόνια µακριά από κάθε κοινωνική επαφή 

(Πυργιωτάκης. Ι. Ε.1998.σσ.22-29). 
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2.5)Η κοινωνικοποίηση του παιδιού και η σηµασία της  

Η παιδική ηλικία εξετάζεται ως ένα βιολογικό στάδιο, µια φυσιολογική 

αναµενόµενη και ηλικιακά προσδιορισµένη περίοδος που χαρακτηρίζεται από την 

πορεία προς την ωριµότητα. Το παιδί γίνεται σηµαντικό αφού η ενηλικίωση 

ερµηνεύεται µε αναφορές  στην παιδική ηλικία. Έτσι το παιδί-µονάδα και όχι 

κοινωνική κατηγορία γίνεται αντικείµενο µελέτης. Στην προσπάθεια του το νεαρό 

άτοµο να κοινωνικοποιηθεί δεν  τα καταφέρνει πάντα. Η αποτυχία τελειοποιηµένης 

κοινωνικοποίησης γίνεται αντικείµενο µελέτης. Η ηλικία µαζί  µε την κοινωνική τάξη 

και το φύλο αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα που υποβαστάζει και δικαιολογεί  τις 

κοινωνικές ανισότητες στη σύγχρονη κοινωνία και καθορίζει την κατανοµή δύναµης 

οικονοµικών πόρων γοήτρου και απονοµής δικαιωµάτων(Μακρυνιώτη ∆.1993.σσ 45-

46) 

Στο παιδί συνυπάρχουν όπως διατείνεται ο ∆ερβίσης ,κατά τρόπο διαλεκτικό 

τα δυο στοιχεία ,το ατοµικό και το κοινωνικό .Η αρµονική κοινή ανάπτυξη τους µέσα 

στα καθορισµένα από τους κοινωνικούς κανόνες και αξίες πλαίσια διαµορφώνει 

τελικά την κοινωνική προσωπικότητα. Η ποιότητα και το είδος των πρώτων 

κοινωνικών σχέσεων και εµπειριών του παιδιού εξαρτώνται από την 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, από τη θέση του παιδιού στην οικογένεια ,από την 

οικογενειακή δοµή και συγκρότηση και από τον τρόπο συµπεριφοράς και αγωγής 

γονέων. 

Πιο συγκεκριµένα αν τα οικονοµικά έσοδα µιας οικογένειας δεν επαρκούν ,η 

µητέρα αναγκάζεται να εγκαταλείπει το παιδί σε ξένα χέρια γεγονός που µπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο την οµαλή εξέλιξη της κοινωνικοποίησης του παιδιού, όπως 

τουλάχιστον αποδεικνύει η έρευνα του ζεύγους Αµερικανών Sheldon και  Eleanor. 

Επίσης  η αγωγή των µεσαίων στρωµάτων διακρίνεται από υποχωρητικότητα σε 

αυθόρµητες επιθυµίες των παιδιών τους, ενώ η αγωγή από γονείς κατώτερων 

στρωµάτων είναι αυστηρή (σωµατικές ποινές). 

Η θέση του παιδιού στην οικογένεια, κατά τον Αdler, επηρεάζει την 

κοινωνικοποίηση του . Οι γονείς απέναντι στο πρώτο παιδί είναι άπειροι ,ενώ το ίδιο 

το παιδί δεν είναι πολύ ενεργητικό. Μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού ,το πρώτο 

εκτίθεται σε κινδύνους ψυχικών τραυµάτων. Το δεύτερο παιδί είναι περισσότερο 

ενεργητικό και φιλόδοξο γιατί αγωνίζεται ενάντια στην υπεροχή του µεγαλύτερου .Ο 

Hermann από έρευνες που έκανε σε 100 µοναχοπαίδια και σε 100 παιδιά µε αδέλφια 

κατέληξε  στο συµπέρασµα πως τα µοναχοπαίδια κατά µέσο όρο παρουσιάζουν 
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υπέρµετρο εγωισµό και µεγάλη τάση  για συναισθήµατα µειονεκτικότητας από ότι τα  

άλλα παιδιά . 

Η συγκρότηση της οικογένειας και οι σχέσεις µεταξύ των γονέων 

δηµιουργούν την κοινωνική ατµόσφαιρα που επηρεάζει σηµαντικά την κοινωνική 

ανάπτυξη  των παιδιών. Λαµβάνοντας υπόψη τους δύο µηχανισµούς της µάθησης ,τη 

µίµηση και το Οιδιπόδειο σύµπλεγµα  µπορούµε να φανταστούµε ποια επίδραση έχει  

ο τρόπος συµπεριφοράς και αγωγής γονέων στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

Ύστερα από έρευνες διαπιστώνεται ότι τα παιδιά που µεγαλώνουν µε αυταρχική 

αγωγή παρουσιάζουν παθητικότητα ανασφάλεια. Τα παιδιά µε δηµοκρατική αγωγή 

διακρίνονται για τον αυθορµητισµό και την αυτενέργεια τους (∆ερβίσης .Σ 

1980.σσ105-107) .     

 Όταν παρατηρεί κανείς τις σχέσεις µεταξύ ενηλίκων και παιδιών στις 

κοινωνικές καταστάσεις σήµερα αυτό που είναι ολοφάνερο είναι η τάση της 

µετατροπής της κάθε στιγµής ,σε στιγµή εκπαίδευσης ,της κάθε δραστηριότητας σε 

εκπαιδευτική δραστηριότητα ,της οποίας στόχος είναι να διαµορφώσει τα σώµατα ,τις 

γνώσεις, την ηθική τους ενώ παντού υπάρχει αλληλεξάρτηση .Αυτή η 

«παιδαγωγικοποίηση» παρατηρείται  στις οικογενειακές πρακτικές .Το καθετί 

στοχεύει στην αφύπνιση της σχολικής διάθεσης και στην απόκτηση πειθαρχίας και 

καλών τρόπων έξεων. ∆ιαδικασία που είναι χαλαρότερη στις οικογένειες που είναι 

λιγότερο επηρεασµένες από το σχολικό περιβάλλον και αυστηρότερη σε οικογένειες 

που διατηρούν στενότερους δεσµούς µε το σχολικό περιβάλλον(Jean Manuel de 

Queiroz .2000.σσ.71-73). 

Όπως αναφέρει  ο Ιντσεσίλογλου ο Parsons επισηµαίνει ότι η 

κοινωνικοποίηση του παιδιού διακρίνεται από αποτελεσµατικότητα γιατί είναι έντονα 

φορτισµένη µε το συναίσθηµα που συνδέει  τα παιδιά µε τους γονείς που είναι οι 

κύριοι παράγοντες κοινωνικοποίησης κατά την παιδική ηλικία. Ενώ η 

κοινωνικοποίηση  των ώριµων ατόµων είναι συναισθηµατικά ουδέτερη. Επίσης κατά 

την παιδική ηλικία γίνεται έντονη συσσώρευση υλικών του υποσυνειδήτου και του 

ασυνειδήτου έτσι ώστε το ενιαίο  της προσωπικότητας  του ατόµου που αναπτύσσεται 

και γηράσκει να στηρίζεται Πάνω στο ψυχολογικό υπόβαθρο. Μέσα από τη 

διαλεκτική σχέση επιθυµιών αναγκών από τη µια και κοινωνικών κανόνων από την 

άλλη ,η άµορφη στην αρχή ανθρώπινη επιθετικότητα εξειδικεύεται σιγά-σιγά και 

βρίσκει ικανοποίηση χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα κοινωνικά υποδειγµένα 

αντικείµενα. 
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Οι συµπεριφορές και οι κοινωνικές στάσεις που γίνονται αντικείµενο µάθησης 

στη βρεφική και νηπιακή ηλικία εντυπώνονται στο χαρακτήρα  µε τον καλύτερο  

τρόπο αφού δεν υπάρχει αντίθετη προκατάληψη και κριτική από το παιδί και συνεχής 

και µακροχρόνια επανάληψη του ίδιου περιεχοµένου µάθησης ενισχύει την 

αποτελεσµατικότητα. Μέσω ταυτοποίησης ,ικανοποίησης αναγκών µε συγκεκριµένα 

αντικείµενα µετατρέπονται σε προσωπικές προτιµήσεις. Μία ψυχολογική  έρευνα 

απέδειξε ότι καθοριστικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως το στυλ στη 

διανοητική σύλληψη του κόσµου, η διανοητική ικανότητα, η χροιά των 

συναισθηµάτων παίρνουν µια σχετικά ολοκληρωµένη µορφή ανάµεσα στο 3ο-8ο έτος 

της ηλικίας του ανθρώπου και διατηρούν µεγάλη σταθερότητα µέσω της 

κοινωνικοποίησης.  

Η σπουδαιότητα της κοινωνικοποίησης στην παιδική ηλικία αποδεικνύεται 

και από τη χρονική προτεραιότητα της. Μια τέτοια απόδειξη καθιστά εµφανή το 

µεγάλο αριθµό παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά του 

παιδιού του εφήβου και του ώριµου ανθρώπου  καθώς και από τη µακρόπνοη δράση 

µερικών από τους κοινωνικούς παράγοντες που ενώ άµεσα δε φαίνεται να επηρεάζει 

σηµαντικά η διαδικασία της κοινωνικοποίησης ,ωστόσο ενδέχεται να υποσκάπτει τα 

θεµέλια της. (Ιντζεσίλογλου.Ν.1984 σ.σ.199-201). 

Μεγάλη σηµασία φαίνεται να έχει η κοινωνικοποίηση καθώς οριοθετείται 

απέναντι σε δύο κοινές  χρήσεις . Η πρώτη χρήση φορτίζει τον όρο κανονιστικά .Η 

κοινωνικοποίηση προβάλλεται ως κάτι χρήσιµο και καλό, ως κάτι που µπορεί κανείς 

να διαθέτει σε έκταση ή σε βαθµό ,ή τέλος ως κάτι στο οποίο πρέπει να συντείνουν 

όλες οι παιδαγωγικές προσπάθειες. Η λέξη «κοινωνικοποίηση» ταυτίζεται µε τη λέξη 

«προσαρµογή». ∆ηλώνει την ανταπόκριση ανάµεσα στην κοινωνική προσδοκία ως 

προς τη συµπεριφορά του ατόµου  και την υπαρκτή συµπεριφορά. Σε αυτή τη 

διάσταση η κοινωνικοποίηση έχει δεοντολογικό χαρακτήρα .Στην άλλη διάσταση η 

κοινωνικοποίηση διαθέτει  ένα διπλό κανονιστικό  φορτίο για το άτοµο και την 

κοινωνία. Και οι δυο διαστάσεις της κοινωνικοποίησης αποτελούν κριτήρια της 

αναµφισβήτητης σπουδαιότητας της.(Γκότοβος.Α.1994.σσ.32-34)    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
        
 3.1)Νοµιµοποιηµένη συµπεριφορά. Η έννοια του κανόνα και η              

        προσαρµογή  του ατόµου σε αυτόν.  

 Το άτοµο είναι µια  βιοψυχοκοινωνική ολότητα που δέχεται τις επιδράσεις 

του περιβάλλοντος και προσωπικότητας .Ένα άτοµο θεωρείται προσαρµοσµένο όταν 

η σχέση του µε το περιβάλλον είναι κανονική ,όταν δηλαδή δεν εµφανίζει 

παρέκκλιση, τουλάχιστο από το µέσο όρο της κοινωνικά αποδεκτής συµπεριφοράς ή 

όταν η σχέση αυτή δεν είναι  διαταραγµένη . 

 Όµως πως µπορεί να οριστεί η φυσιολογική κανονική συµπεριφορά; Σε αυτό 

το σηµείο έγκειται  η δυσκολία του ορισµού  της  νοµιµοποιηµένης συµπεριφοράς 

αφού ορισµένοι κοινωνικοί περίγυροι υιοθετούν ως κριτήρια κανονικότητας της 

δράσης των υποκειµένων που δεν εντάσσονται απ’ ευθείας στους κωδικοποιηµένους 

κανόνες. Ταυτόχρονα στους χώρους αυτούς ισχύουν και ορισµένα πολιτισµικά 

κριτήρια  για την ταξινόµηση  της δράσης σε κανονική και µη κανονική δεδοµένου 

ότι µόνο σε ένα ολοκληρωτικά οργανωµένο θεσµό, θα µπορούσαν να διατυπωθούν  

εσωτερικοί κανονισµοί που προσδιορίζουν  την εντός  του θεσµού δράση των 

υποκειµένων . 

 Η υιοθέτηση  νοµιµοποιηµένης συµπεριφοράς δυσχεραίνεται, είτε λόγω της 

µη κατανόησης της έννοιας  «κανόνα» και τη δυσκολία απόδοσης συγκεκριµένου 

ορισµού (αφού τα σηµεία αυτού του ορισµό  οφείλουν να ισχύουν για κάθε επιµέρους 

στοιχείο  του για όλους τους κανόνες), είτε ακόµα και λόγω της δυσκολίας του 

ατόµου (για συγκεκριµένους πάντα λόγους) να τον αποδεχθεί.    

 Κατά καιρούς λοιπόν διατυπώθηκαν διάφοροι ορισµοί από αξιόλογους 

κοινωνιολόγους οι οποίοι συγκλίνουν στο να ορίσουν ως τυπικές αφετηρίες του 

κανόνα  την περιγραφική στατιστική και  την κανονιστική αξιολογική .Θεωρώντας 

όµως ο Parsons όπως αναφέρει ο Γκότοβος ότι  όχι µόνο δεν είναι σωστό αλλά είναι 

και επικίνδυνο να νοµιµοποιείται µια επαναλαµβανόµενη πράξη  κατέληξε στον 

ακόλουθο  ορισµό του όρου «κανόνας»:  «Κανόνας λοιπόν είναι η λεκτική περιγραφή 

της συγκεκριµένης πορείας  της δράσης που θεωρείται ως επιθυµητή σε συνδυασµό 

µε κάποια παρότρυνση  για τη συµµόρφωση συγκεκριµένης µελλοντικής δράσης προς 

την παραπάνω πορεία». Ωστόσο υπάρχουν κανόνες  που δεν προβάλουν  µια 
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συγκεκριµένη πορεία δράσης  απλώς ως επιθυµητή  αλλά την προβάλλουν ως άξια . 

Καταλήγοντας σε ένα πιο αντιπροσωπευτικό ορισµό του «κανόνα» ο Γκότοβος ορίζει 

τον κανόνα ως την απαίτηση για την εκδήλωση συµπεριφοράς σε 

επαναλαµβανόµενες  περιστάσεις. Ενσωµατώνεται ,έτσι, στον ορισµό το στοιχείο της 

οµοιοµορφίας. Ωστόσο µόνο στο βαθµό που προβάλλεται συστηµατικά η απαίτηση  

για συγκεκριµένη συµπεριφορά σε επαναλαµβανόµενες  περιστάσεις. Αν η 

πραγµατική συµπεριφορά εµφανίζει το στοιχείο  της οµοιοµορφίας αυτό είναι άλλο 

ζήτηµα. 

 Τον κανόνα είτε τον γνωρίζουµε είτε όχι .Πρέπει να είναι εµφανής ο ποµπός 

και  ξεκάθαρος ο αποδέκτης. ∆ιατυπώνεται είτε σαν αξίωση είτε σαν δυνατό πλαίσιο 

δράσης του αποδέκτη  και δικαιολογεί το περιεχόµενο του .Όλες αυτές οι εκφάνσεις 

του κανόνα συνιστούν το µοντέλο του κανόνα. Η ιδανική περίπτωση στην οποία ο 

κανόνας έχει υψηλή αποδεξιµότητα  ανάγεται σε κανονιστικό καθεστώς (Γκότοβος. 

Αθ.1988.σσ.34-38). 

          Κανονική συµπεριφορά είναι εκείνη που συµφώνησε µε την κοινωνική 

κανονιστικότητα (“normative sociale”). H κοινωνική κανονιστικότητα συνίσταται σε 

ορισµένα κριτήρια που έχουν τη συναίνεση της κοινής γνώµης. Η δόµηση της 

κανονιστικότητας οικοδοµείται µέσω εσωτερικού και εξωτερικού κοινωνικού 

ελέγχου. Για να λειτουργήσουν κανονικά τα ελεγκτικά αυτά όργανα πρέπει να 

υπάρχει εµπιστοσύνη. Η δηµιουργία αυτής συνίσταται στην ψυχοπολιτισµική βάση 

της κοινωνικοποίησης του. Η δηµιουργία στο παιδί της ικανότητας  αυτής απαιτεί την 

παράλληλη υιοθέτηση και από τα άλλα µέλη ,ώστε  να αναπτυχθεί το συναίσθηµα 

ασφάλειας, το βίωµα της εµπιστοσύνης-ασφάλειας, εσωτερικοποιείται και έτσι 

σταθεροποιείται ένα εσωτερικό σύστηµα ελέγχου της συµπεριφοράς του 

(Σταύρου.Λ.1990.σσ.9-11) 

 Η προσαρµοσµένη συµπεριφορά στον κανόνα  ωθεί το άτοµο στην οµαλή  

ένταξη του στην κοινωνία .Ο κύκλος των θεµάτων της κοινωνικής ένταξης µελετάται 

αρχικά σε σχέση µε το πρόβληµα της συµµόρφωσης. Η συµµόρφωση δεν έχει µόνο 

περιοριστική λειτουργία αλλά και αποδεσµευτική. Είναι αυτονόητο ότι µπορεί κανείς 

να συµπεριφερθεί οµοιόµορφα σε διαφορετικούς κανόνες. Σε µια παραδοσιακή 

κοινωνία µε έντονο προσανατολισµό στο παρελθόν το συνηθισµένο και το 

παραδοσιακό αποτελεί το πρότυπο της συµµόρφωσης. Την αλλαγή της συµπεριφοράς 

σε σχέση µε τη συµπεριφορά των οµάδων, την υποχώρηση απέναντι στην κοινωνική 

πίεση θα µπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ως διαδικασία συµµόρφωσης .Η 
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διαδικασία της κοινωνικής ένταξης είναι γεµάτη από διαφορές και η έκταση της 

συµµόρφωσης δεν αυξάνεται βαθµιαία. Μπορεί να υπάρχουν υποτροπές και άλµατα. 

  Οι άνθρωποι συµπεριφέρονται οµοιόµορφα γιατί περιµένουν τον έπαινο ή 

φοβούνται την τιµωρία. Προβλέπουν τις συνδεδεµένες µε τους κανόνες κυρώσεις 

πράγµα που µπορεί να τους παρακινήσει σε συµπεριφορά ανάλογη µε τους κανόνες. 

Η συµµόρφωση µε βάση τα εξωτερικά κίνητρα  ονοµάζεται  “compliance’’. 

(Φεντ.Χ.1989.σσ.144-150). Το καθεστώς ύπαρξης κυρώσεων συνδέεται µε την 

ύπαρξη κανόνων. Αναφορικά µε τη θέσπιση κανόνων διακρίνουµε δύο περιπτώσεις : 

α)Οι κανόνες θεσπίζονται από εξωτερική πηγή ή µόνο από εκπαιδευτικό . 

β)Οι κανόνες προσδιορίζουν συµµετοχικά σε συνεργασία µε τους µαθητές. 

Στη δεύτερη περίπτωση οι µαθητές έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον 

προσδιορισµό των κανόνων και στον ορισµό των παραβάσεων και αποκτούν 

υπευθυνότητα για τη ύπαρξη και την τήρηση κανόνων. Όσο υπάρχουν κανόνες  τόσο 

το άτοµο καλείται να τους τηρήσει ή να τους αθετήσει καταλήγοντας σε 

παραβάσεις(Γκότοβος. Α. 1994.σελ.98) 

 

3.2)Παρεκκλίνουσα –παραβατική συµπεριφορά. Η οριοθέτηση της.  

Παρά τη γενική τάση κοινωνικοποίησης να πετύχει  βαθµό οµοιοµορφίας στη 

συµπεριφορά  των διαφόρων µελών της κοινωνίας υπάρχουν άτοµα  που η ιδιαίτερη 

ιδιοσυγκρασία του «αντιρρησία» που διαθέτουν τα καθιστά ανίκανα να υιοθετήσουν  

νοµιµοποιηµένη συµπεριφορά .Συνεπώς είτε αυτά   τα άτοµα  είτε άλλα άτοµα µε 

ιδιόµορφο χαρακτήρα  οδηγούνται στην ολοκληρωτική αποτυχία  υιοθέτησης της 

κοινωνικοποίησης και ανάγονται σε πολίτες  ελάχιστα προσαρµοσµένους στην 

κοινωνία .Αυτοί οι  άνθρωποι αναπόφευκτα  ονοµάζονται απροσάρµοστοι, δρουν 

χωρίς ίχνος συνείδησης και είναι εκείνοι που εκδηλώνουν αποκλίνουσα συµπεριφορά 

(Herbert.M.1999.σελ .111.) 

Εποµένως  ως παρεκκλίνουσα συµπεριφορά θα µπορούσε να οριστεί η 

συµπεριφορά που παρεκκλίνει  από την τήρηση κοινωνικών κανόνων. Από την 

επικράτηση της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς και της παρατήρησης των στοιχείων 

που τη διακρίνουν  θα µπορούσε κανείς να εξαγάγει το περιεχόµενο των επόµενων 

κοινωνικών κανόνων που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ελέγχει την επικράτηση και  

εξάπλωση των στοιχείων αυτών . 

 Η ανυπαρξία αξιών και κοινωνικών κανόνων, η ασάφεια  και η σύγκρουση 

τους ή ακόµη και η αµφιταλάντευση  των ατόµων δηµιουργεί  ένα φαινόµενο όπου η 
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ατοµική συλλογική συµπεριφορά καθίσταται αδύναµη. Το δοµικό χάσµα δυσχεραίνει 

τη µορφοποίηση της δράσης τους  καταλήγοντας έτσι η  παρεκκλίνουσα 

συµπεριφορά σε παραβατική. Συνεπώς, σε ένα µεγάλο βαθµό, δεν είναι τα άτοµα που 

παρεκκλίνουν αλλά η κοινωνία που δεν ξεκαθαρίζει  τους στόχους της.  

 Η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά διακρίνεται σε πρωτεύουσα και 

δευτερεύουσα. Το άτοµο που για πρώτη φορά παραβιάζει κάποιους κανόνες 

εκδηλώνει πρωτεύουσα παρεκκλίνουσα ή παραβατική συµπεριφορά, ενώ εκείνο που 

στο παρελθόν έχει εκδηλώσει παρεκκλίνουσα συµπεριφορά και για διάφορους λόγους  

(στιγµατισµός, περιθωριοποίηση) την επαναλαµβάνει, εκδηλώνει δευτερεύουσα 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά(Νelson.2000) 

 Συµπερασµατικά η παρεκκλίνουσα ή η παραβατική συµπεριφορά ερµηνεύεται  

µε τη λογική της  µη αναµενόµενης δράσης –αντίδρασης. Πρόκειται δηλαδή για µια 

µορφή που δεν ανταποκρίνεται  στις προδιαγραφές του ρόλου του οποίου  φορέας 

είναι το  υποκείµενο (Κυρίδης Α ., 1999.,σσ.67-73) 

 Στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία γίνεται συνήθως διάκριση µεταξύ του 

όρου «παραβατικότητα» (“delinquency’’) και του όρου «εγκληµατικότητα»   

(“criminality’’) . Ο όρος  νεανική παράβαση  γεννήθηκε στην Αγγλία  το 1815 µε την 

ίδρυση από το Bedford  µιας εταιρείας για την πρόληψη νεανικών παραβάσεων. 

Σήµερα ο όρος χρησιµοποιείται σε όλο τον κόσµο αλλά δεν έχει την ίδια σηµασία .Σε 

ορισµένες από τις 52 σχετικές νοµοθεσίες των Η.Π.Α περιλαµβάνει όχι µόνο ποινικές 

παραβάσεις αλλά και κάθε συµπεριφορά που µπορεί να θεωρηθεί παραβατική 

αντικοινωνική και που θέτει σε κίνδυνο την σωµατική ή ψυχική υγεία του ατόµου 

που την εκδηλώνει ή και του περίγυρου του. 

 Η ειδική µεταχείριση που επικράτησε απέναντι στους ανήλικους εγκληµατίες 

εµφανίστηκε το 19ο αιώνα στη Μεγάλη  Βρετανία και στις Η.Π.Α. Προϋποθέτει τη 

χρήση νέων όρων όπως παράβαση και παραβατική συµπεριφορά .Έτσι οι ανήλικοι 

δεν αντιµετωπίζουν µόνο ξεχωριστά αλλά και ειδικά δικαστήρια, ιδρύµατα. Η 

υιοθέτηση του όρου «παραβατικότητα»ενδείκνυται γιατί δεν είναι φορτισµένος όρος 

όπως ο όρος  «έγκληµα».Έτσι οι ανήλικοι παραβάτες δε στιγµατίζονται. Υπενθυµίζει 

ότι ο ανήλικος παραβάτης δεν είναι  εγκληµατίας .Οι ανήλικοι θεωρούνται ποινικά 

υπεύθυνοι µόνο κατ’ εξαίρεση (σύµφωνα µε τα άρθρα 126 ,παρ2 και 127.Π.Κ) και 

εποµένως  δεν τελούν πλήρες έγκληµα.(Σπινέλλη.Κ.∆.1985.σσ106-108) 

 Η κοινωνιολογική έννοια της παραβατικότητας  καλύπτει  ένα ευρύ φάσµα 

συµπεριφορών από την απλή παρέκκλιση συµπεριφοράς έως και το έγκληµα. Η 
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παραβατική συµπεριφορά είναι έννοια σχετική ,αφού δεν ορίζεται  µε βάση το είδος 

της πράξης αλλά µε γνώµονα την αντίδραση του κοινωνικού συνόλου. 

(Παπαδηµητρίου .Ζ.∆.1991) 

 Ο αριθµός των παιδιών που έχουν διαπράξει αδικήµατα  και έχουν συλληφθεί 

και καταδικαστεί έχει αυξηθεί στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Ενώ παλιά η 

παραπτωµατική συµπεριφορά αφορούσε τους άντρες κυρίως τώρα υπάρχουν και 

κορίτσια. Ο µέσος όρος ηλικίας  των εφήβων που οδηγούνται για πρώτη φορά στα 

δικαστήρια  έχει µειωθεί ενώ γίνονται πιο βίαια παραπτώµατα. Ο όρος νεαρός 

παραβάτης  είναι νοµικός και όχι κλινικός. Υπάρχει µικρός σκληρός πυρήνας εφήβων 

που τακτικά παραβιάζουν το νόµο .Η εγκληµατικότητα είναι ίσως µια από τις  πιο 

συχνά εµφανιζόµενες εκδηλώσεις της εφηβείας η οποία φτάνει στο αποκορύφωµα της 

στο 15ο έτος για τα αγόρια και στο 14ο για τα κορίτσια ,ενώ γύρω στα 20 χρόνια τους 

γίνονται νοµοταγείς πολίτες(Herbert.M .1999.σελ.109) 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία της ανοµίας τα θεσµικά µέσα είναι διαφορετικά 

κατανεµηµένα σε ότι ορισµένα άτοµα εξαιτίας της κοινωνικής τους θέσης 

απολαµβάνουν ορισµένα  πλεονεκτήµατα που τα αρνούνται στους άλλους. Αρκετοί 

κοινωνιολόγοι έχουν κάνει υπαινιγµούς για τέτοιες µεταβλητές χωρίς να 

ενσωµατώνουν αυτή τη µεταβλητή σε µια θεωρία παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς. Ο 

Sutherland όπως µας µαρτυρά ο Πανούσης, γράφει ότι µια τάση να κλέβουµε  δεν 

είναι µια επαρκής εξήγηση της γένεσης του επαγγελµατία κλέφτη .Το άτοµο πρέπει 

να εκτιµάται ότι έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό ευφυΐας και ικανότητας λόγου. 

Μπορεί να είναι επαγγελµατίας κλέφτης µόνο αν αναγνωρίζεται από τους άλλους. Ο 

αυτοκατασκευαζόµενος κλέφτης στερείται γνώσης των τρόπων ασφαλείας και 

αποφυγής της δίωξης και παρόµοιες τεχνικές άµυνας ,η έλλειψη των οποίων θα 

οδηγούσε στη φυλακή . 

Επίσης,οι Show και Mackey περιέγραψαν τις  παρεκκλίνουσες δοµές µάθησης 

ως εναλλακτικούς δρόµους µε τους οποίους οι άνθρωποι επιζητούν προσέγγιση στους 

σκοπούς που η κοινωνία τους θέτει ως αξιόλογους. Η παρέκκλιση συνιστά πεδίο 

εξάσκησης και µίµησης για την απόκτηση ικανότητας στη χρήση της βίας, 

απόκρυψης αδικηµάτων ,ανακάλυψης και σύλληψης. Συνεπώς η παρέκκλιση και η 

εµφάνιση της βίας  τείνουν να εµφανίζονται σε περιοχές χαµηλών τάξεων µόνο όταν 

σταθερά πρότυπα προβάλλονται ανάµεσα στους φορείς θεσµικών και 

παρεκκλίνουσωναξιών(Πανούσης.Γ.1985.σσ.102-108)                                       
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3.3)Επιθετικότητα και βία. 

 Είναι γεγονός ότι σπέρµατα κοινωνικής σύγκρουσης υπάρχουν ήδη  µέσα σε 

µια κοινωνική οµάδα δεδοµένου ότι και η λειτουργική αποστολή και ο τρόπος 

προσέγγισης και αντιµετώπισης των προβληµάτων από φορείς διαφορών µεταξύ τους 

ρόλων .Το άτοµο από την πρώτη στιγµή της γέννησης του υποβάλλεται σε δοκιµασία 

εξαναγκαστικών περιορισµών σε µια δοκιµασία που αποβλέπει στην υπέρβασης  µιας 

φάσης ακοινωνικότητας που συνίσταται στη χωρίς περιορισµούς ικανοποίηση 

αναγκών και ενστίκτων. Για την κοινωνιολογία η κοινωνικοποίηση είναι συνεχής 

διαδικασία αποπροσωποποίησης στην οποία η απόλυτη ατοµικότητα κι ελευθερία του 

καθένα καταργείται στον έλεγχο και την ολότητα των κοινωνικών ρόλων . 

 Από την πρώτη φάση κιόλας της κοινωνικοποίησης διαµορφώνεται µια 

σύγκρουση ρόλων κατά την αγωγή της κοινωνικοποίησης ανάµεσα στη µητέρα και 

τον πατέρα που είναι ο µικρόκοσµος µιας ευρύτερης σύγκρουσης που βρίσκεται σε 

εξέλιξη στη συνολική κοινωνικοποίηση. Η διαπίστωση της αδυναµίας του αγοριού ν’ 

αναπτυχθεί συγκινησιακά µε θετική ταύτιση µε τη µητέρα το οδηγεί σε αντιδραστική  

και βίαιη συµπεριφορά ανδρικότητας. Επειδή όµως ο ρόλος της µητέρας στη 

µεταβίβαση των κοινωνικών τάξεων είναι καθοριστικός, η ανταρσία του παιδιού 

εναντίον της µητέρας του αντικατροπτίζεται στους ίδιους τους κοινωνικούς  κανόνες 

που εκείνη µεταδίδει .Έτσι το άτοµο αποταµιεύει επιθετικότητα εναντίον της 

κοινωνίας και των µελών της .Η αποµάκρυνση από την οικογένεια και η ίδια η 

ατµόσφαιρα του σχολείου µαζί µε άλλους παράγοντες γίνονται αφορµή για 

σύγκρουση και επιθετικότητα(Βουϊδάσκη.Β.1987.σσ80-85). 

 Η επιθετικότητα,σύµφωνα µε την Μπεζέ, είναι µια φυσική  διάσταση που δε 

διαπραγµατεύεται ,δεν ελέγχεται παρά µόνο εφόσον το άτοµο είναι σε θέση να 

εσωτερικεύσει ικανοποιητικές εικόνες του άλλου και µόνο αν η αντίληψη του άλλου 

του επιτρέπει να αναβάλει τις ικανοποιήσεις του χάρη στην εκτίµηση του .Για αυτό 

το λόγο  µια από τις θεµελιώδεις διαστάσεις της εκπαίδευσης είναι να µπορεί να 

εισάγει ανάµεσα στην επιθυµία και την παρόρµηση, τη µεσολάβηση του άλλου. 

Το ένστικτο της ζωής περιορίζεται στο Εγώ ή στο τίποτα και κινητοποιεί 

βίαιη δύναµη για αγώνα. Η βία µετατρέπεται σε γλώσσα αυτοεπιβεβαίωσης σε 

έκφραση επιθυµίας για ζωή. Εκτός από την πρωτόγονη βία υπάρχει η αντιδραστική 

βία. Οι άνθρωποι στη διάρκεια της ιστορίας τους βιώνουν τραυµατικά γεγονότα, 

κρίσεις, καταστάσεις ,στρες. Ο αποχωρισµός και η απόρριψη είναι στοιχεία που 

κάνουν τον άνθρωπο να χάσει τα σηµεία αναφοράς του και αντιδρούν µε προκλητικές 
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επιθέσεις. Η βία πολλές φορές παίρνει και τη µορφή της εκδίκησης. Πολλές βίαιες 

πράξεις εκδηλώνονται ως συµπεριφορικές απαντήσεις σε αυτό που έχει βιωθεί ως 

αδικία ή µεροληψία σε πρότερες περιόδους. Η ανάγνωση της βίας είναι µια ανάγνωση 

που παραπέµπει στις προσωπικές µας αναπαραστάσεις και στα προσωπικά σχήµατα 

αποκρυπτογράφησης.  

 Η βία είναι το πρωτόγονο στάδιο επιθετικότητας µε τη µορφή της σωµατικής 

κυρίως επίθεσης, αλλά και λεκτικής, που αλλοιώνει τη φύση της επιθετικότητας και 

πολώνει τις συναλλαγές µε τους άλλους θεωρώντας ότι αυτοί αποτελούν µέρος µιας 

διπολικής σχέσης ότι είναι δηλαδή ή  σύµµαχοι ή εχθροί. Ο Kieffer υπενθύµισε ότι η 

βία µετατρέπεται στην κοινωνία µας σε µια κοινότοπη γλώσσα .Πράγµατι ο κόσµος 

κατακλύζεται από µηνύµατα βίας κυρίως µέσω των Μ.Μ.Ε. Από την άλλη οι 

βιοµηχανίες παρουσιάζουν σενάρια βίας .Καλείται λοιπόν έκαστος να απαντήσει αν 

αυτές οι παρουσιάσεις προτύπων συνδέονται είτε γνωστικά και  αισθησιοκινητικά, 

είτε κατά τρόπο ασυνείδητο µε τρόπους ζωής . 

Η βία εκδηλώνεται µε διαφορετικούς τρόπους .Υπάρχει η έκδηλη και φανερή 

βία ,αυτή που προσφέρεται προς θέαση («η συµπεριφορική βία» και η «βαρβαρότητα 

του χτυπήµατος» και οι λιγότερο εµφανείς εκδηλώσεις της η οποίες εµφανίζονται 

µέσω της λεκτικής επιθετικότητας .Σε διαφοροποιηµένα κοινωνικά πλαίσια σε µια 

κοινωνία διαστρωµάτωσης που απαλλάσσεται εύκολα από τις δυσλειτουργίες της  

καταφεύγοντας σε εξειδικευµένους θεσµούς οι διαδικασίες περιθωριοποίησης 

εξορισµού απόρριψης µπορούν να αποτελούν ύπουλες µορφές βίας που ακυρώνουν  

για ορισµένα άτοµα τις  πιθανότητες επιλογής. Πολύ συχνά υποκαθιστά τη δική του 

έκφραση  µε το λόγο των «ειδικών», οι οποίοι δηµεύουν την έκφραση σφετεριζόµενοι 

το δικαίωµα να µιλούν εκ µέρους τους. Συχνά οι καταστάσεις ανισότητας 

πολιτισµικής εθνικής κοινωνικής οικονοµικής επιδεινώνουν τις διαφορές ,µεταξύ 

αυτών που γνωρίζουν ,που έχουν την εξουσία και εκείνων που προσπαθούν να 

ακουστούν οι πλέον προσωπικές τους ανάγκες . Αυτή η παθητική βία (η αδιαφορία ,η 

άρνηση, η ενασχόληση, η παράβλεψη και το να περιοριζόµαστε στα δικά µας 

προτιµώντας να αγνοούµε οτιδήποτε απειλεί την ηρεµία µας την κοινωνική άνεση 

µας )   προκαλεί κοινωνικό θάνατο ενός.(Μπεζέ.Λ.1998.σσ.20-30). 

Σε καµιά περίπτωση δεν υπάρχει βία χωρίς αλληλεπίδραση µεταξύ των 

ανθρώπων. Με βάση αυτό το δεδοµένο και έχοντας σχέση η βία µε την επικοινωνία 

θα λέγαµε ότι κάθε φορά που µια βιαιότητα έρχεται στο προσκήνιο αυτό σηµαίνει ότι 
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κάτι εκφράζεται ,ότι µεταφράζεται κάποια δυσλειτουργία που αποτρέπει κάθε άλλο 

τρόπο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας .Η βία είναι δύναµη καταστροφική. 

Η βία όπως διαπιστώνει ο  Courtecuisse ,µπορεί να εκδηλωθεί µε τη µορφή 

της εσωτερικής βίας ,της προσωπικής βίας, της κοινωνικής βίας. Η εσωτερική βία 

συµβαίνει στον έφηβο εφόσον δέχεται καταιγισµό βιολογικών αλλαγών που 

ενδεχοµένως να µην τις αποδέχεται .Έχει ξεσπάσµατα βίαιων αντιδράσεων. 

Η προσωπική βία αναπτύσσεται µέσα  στην οικογένεια η εσωτερική βία που 

νοιώθει ο έφηβος. Οι ενήλικες αποτυγχάνουν να την κατευνάσουν και καταλήγουν 

και εκείνοι στην υιοθέτηση βίαιης συµπεριφοράς θέτοντας τη σχέση τους µε το παιδί 

τους σε φαύλο κύκλο. 

Η κοινωνική βία υπάρχει ως σύστηµα πιέσεων .Η κυριαρχία των φαινοµένων 

της ανεργία ,του αποκλεισµού και της περιθωριοποίησης είναι εκφάνσεις της 

κοινωνικής βίας .Η  καταστολή της κοινωνικής βίας είναι σχεδόν ανέφικτη εφόσον 

απαιτεί την αλλαγή ολόκληρου του κοινωνικού συστήµατος.(Courtecuisse. V.1998 ). 

 

3.4)Συµµορίες και παρεκκλίνουσες υποκουλτούρες της νεολαίας 

Η εκδήλωση της βίας παρουσιάζεται µέσω της οργάνωσης συµµοριών ή 

υποπολιτισµικών οµάδων διαµορφώνοντας οµάδες υποκουλτούρας. Πώς οριοθετείται 

όµως όρος «συµµορία»; Συµµορία όπως τουλάχιστον ορίζεται από τον Πόθο , είναι η 

οµάδα της οποίας τα µέλη συνέρχονται τακτικά για ορισµένη δράση .Κατά τον 

Thrasher ,όπως µας ανφέρει ο Πόθος, χαρακτηριστικό της συµµορίας είναι ο 

αυθόρµητος τρόπος σχηµατισµού. Υποδεέστερη µορφή συλλογικής δράσης στη 

συµµορία είναι η αµοιβαία παρακίνηση των µελών µέσω αισχρολογιών. Η συµµορία 

συµπεριφέρεται σαν όχλος και διακρίνεται από χαλαρότητα ήθους. Κατά τη 

συνεργασία της οµάδας µπορεί να προβαίνει σε εγκληµατικές πράξεις. Η συµµορία 

είναι υποτυπώδης κοινωνία η οποία αναπτύσσει δικιά της οργάνωση και κανόνες 

διαγωγής . 

Ο τρόπος οργάνωσης της συµµορίας είναι απροµελέτητος,µας αναφέρει ο 

Πόθος. Οι συµµορίες γεννώνται στις οδούς στα ακάλυπτα οικόπεδα και τους χώρους 

απορρίψεως απορριµµάτων .Οι συµµορίες µπορεί να πάρουν τη µορφή των ώριµων 

συµµοριών, των συµµοριών παιδιών των συµµοριών των εφήβων, των µεγαλύτερων 

εφήβων και των συµµοριών των ενηλίκων . 

Η ώριµη συµµορία µετατρέπεται σε κοινωνικά παραδεκτή οµάδα όπως για 

παράδειγµα σε οµάδες φιλάθλων, οµάδες ποδοσφαιρικών στοιχηµάτων ,πολιτικών 
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οργανώσεων ή κοινωνικών οργανώσεων. Τα µέλη της ώριµης συµµορίας είναι άτοµα 

ηλικίας 16-18 χρόνων και άνω. Η µετατροπή επιτυγχάνεται µε την πρωτοβουλία της 

οµάδας ή την παραίνεση πολιτικού διευθυντού κέντρου διασκέδασης ή οργάνου 

κοινωνικής πρόνοιας. Η οµάδα επιδιώκει τέτοια κοινωνική θέση και νοµιµοποίηση 

της δράσης της .Αν δεν µετατραπεί δρα καταστροφικά στην κοινωνία .Οι συµµορίες 

παιδιών αποτελούνται από παιδιά –ταραχοποιά  στοιχεία των οποίων η δράση  

περιορίζεται στη συνοικία. Οι συµµορίες εφήβων είναι άνευ επίβλεψης και 

χαρακτηρίζονται ως ηµιεγκληµατικές .Έχουν καλύτερη οργάνωση και συναντιόνται 

σε σπηλιές, σε οδούς ή καλύβες, ενώ οι συµµορίες µεγαλύτερων εφήβων 

συναντιόνται σε οδούς αλλά συνηθέστερα σε αίθουσες στοιχηµάτων. Τέλος οι 

συµµορίες ενηλίκων είναι εγκληµατικές συµµορίες και συνήθως απαρτίζονται από 

άντρες . 

Όλες αυτές οι συµµορίες επηρεάζονται από τον υπόκοσµο που ζει το παιδί και 

τα πρότυπα που το ωθούν να ενσωµατωθεί σε συµµορία. Η συµµορία µπορεί να 

διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες φατρίες ή κόµµατα. Οι φατρίες είναι µικρές 

συµµορίες που µπαίνουν σε µεγάλες υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρουσιασθούν 

µεγάλες διχογνωµίες. 

Όσον αφορά την εσωτερική διάρθρωση της συµµορίας ,το σχήµα δράσεως  

της οµάδας τείνει να καταστεί σταθερό και ακολουθείται αυτόµατα από τα µέλη .Η 

θέση που καταλαµβάνει το κάθε άτοµο, ανάλογα πάντα µε τις ικανότητες του , δίνει 

την ευκαιρία για κοινωνική αναγνώριση .Η τραχύτητα είναι ένα προαπαιτούµενο 

γνώρισµα για την κατάληψη θέσης. Η ανάδειξη του ισχυρότερου γίνεται κατόπιν 

αγώνα µεταξύ αντιπάλων. Η συγκρότηση της συµµορίας αποτελείται λοιπόν από τον 

«αρχηγό» της οµάδας, που είναι ο πιο ευφυής ,από το «γελωτοποιό» που είναι ο πιο 

αστείος , από τον υπερόπτη που χρησιµοποιεί καυχησιολογία ,από το «βλάκα».Για το 

κάθε µέλος της η συµµορία χρησιµοποιεί και από ένα παρατσούκλι . Ανεπιθύµητοι 

είναι οι θηλυπρεπής. Ο αρχηγός παίρνει ταχείες και σταθερές αποφάσεις .Η παρουσία 

του εµπνέει εµπιστοσύνη και ασφάλεια .Έχει πολλές γνωριµίες. Στα µέλη επιβάλλεται 

µέσω της πειθούς. Είναι παράδειγµα προς µίµηση .Η εξουσία του ηγέτη ποτέ δεν 

είναι ασφαλής .Αυτή µπορεί να καταλυθεί από µεταβολή από κάποιο µέλος. Έντονη 

τάση των συµµοριών είναι η τάση για κλοπή για ακολασία και 

διαστροφή(Πόθος.Μ.1971.σσ115-149).   

 Οι συµµορίες εντάσσονται στα πλαίσια της υποκουλτούρας και υιοθετούν 

υποπολιτισµικό στυλ. Ποια η έννοια όµως του όρου υποκουλτούρα υποπολιτισµική 
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οµάδα; Για να δώσουµε ένα σαφή ορισµό  κρίναµε σκόπιµο να παραθέσουµε ένα 

ορισµό του όρου «κουλτούρα».Σύµφωνα µε τον Αστρινάκη µε τον όρο αυτό 

εννοούµε τους τρόπους που συνάγονται από τη θεώρηση και την εµπειρική 

παρατήρηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς  σε µια δεδοµένη κοινωνία. Η κουλτούρα 

συνδέει τους ανθρώπους σε ολότητες .Με τον όρο όµως «υποκουλτούρα» εννοούµε 

τις συµπεριφορές εκείνες που εισάγονται ή σχηµατίζονται έξω από τα όρια της 

κυρίαρχης κουλτούρας .Είναι οι κουλτούρες των οµάδων των µεταναστών οι οποίες 

γίνονται υποκουλτούρες ως εθνοτικές ή µειονοτικές . Αυτό που προέρχεται µέσα από 

τους ίδιους τους κόλπους της κυρίαρχης κουλτούρας και δηµιουργείται ως θετική 

απάντηση  στις απαιτήσεις των κοινωνικών και πολιτισµικών δοµών (άτυπες οµάδες). 

Αποτελείται από αυτούς που διαµορφώνονται ως αρνητική απάντηση στις κοινωνικές 

και πολιτισµικές συνθήκες . 

Οι περισσότεροι µελετητές της υποκουλτούρας συµφωνούν στη διαπίστωση 

ότι ο υποπολιτισµός διαµορφώνει κάποιο στυλ («υποπολιτισµικό στυλ») για να λύσει 

προβλήµατα στα οποία  η κυρίαρχη η επίσηµη κουλούρα  δε δίνει διέξοδο .Σύµφωνα 

µε τουςJ .Clarke και  T. Jefferson (όπως φανερώνεται σε µια σχετική µαρτυρία του 

Αστρινάκη) το υποπολιτισµικό στυλ είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας 

οικειοποίησης ετερόκλητων αντικειµένων και συµβόλων .Τα µέλη µιας οµάδας 

οικειοποιούνται τα αντικείµενα   αυτά από το φυσιολογικό τους κοινωνικό πλαίσιο  

και τα επανεπεξεργάζονται σε µια συνεκτική  και ειδικά σηµασιοδοτηµένη ολότητα 

.Η δηµιουργία ενός στυλ συνεπάγεται πρώτον την επιλογή ορισµένων συµβόλων, που 

αφορούν κυρίως την εµφάνιση του ατόµου (ρούχα, χτένισµα) συναφή προς τις 

κεντρικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα της συγκεκριµένης οµάδας .∆εύτερον την 

επένδυση των συµβόλων αυτών µε τα νοήµατα της οµάδας .Τρίτον µια τέτοια χρήση 

τους ώστε να διαµορφώνουν µια χαρακτηριστική ολότητα η οποία να εκφράζει 

συµβολικά τόσο τα κεντρικά ενδιαφέροντα όσο και την αντίληψη του εαυτού . 

Τα νοήµατα του στυλ, όπως µας αναφέρει ο Αστρινάκης ότι  προσδιορίζουν οι 

Hedge και Brake, είναι ποικιλόµορφα .Εκφράζουν το βαθµό δέσµευσης του 

υποκειµένου στην υποκουλτούρα ως προς τη δέσµευση των µελών της .Σε σχέση µε 

αυτό υποδηλώνεται και το µέγεθος και η υφή της παρέκκλισης. Ένας πανκ µπορεί να 

κυκλοφορεί «µασκαρεµένος» γεγονός που δείχνει τη µετριοπαθή ταύτιση µε το ρόλο 

του. Αντίθετα µια υποκουλτούρα µε σκληρή και ανεξίτηλη απεικόνιση όπως είναι οι 

σκινχεντς µε τα ολόσωµα τατουάζ ή τις παραµάνες στο πρόσωπο κάνει εµφανή τόσο 
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την ένταση και ευρύτητα των ταυτίσεων που απαιτεί από τα µέλη της όσο και το 

βαθµό της περιθωριοποίησης της . 

Επίσης σύµφωνα µε µαρτυρία του Αστρινάκη ο Cohen (1972) αναλύει το 

στυλ σε δυο συµβολικά υποσυστήµατα .Το ένα συγκροτείται από τις εύπλαστες 

µορφές ένδυσης και µουσικής .Το άλλο από τις παραδοσιακές µορφές υποδοµής 

δηλαδή, την Αργκό και τα τελετουργικά στοιχεία. Ο Brake(1985) ,επίσης,θεωρεί ότι 

το στυλ συγκροτείται από την απεικόνιση( ενδυµασία, εξαρτήµατα) , τη διαγωγή 

(τρόπους έκφρασης βαδίσµατος στάση σώµατος) και την «Αργκό» (ειδικό λεξιλόγιο 

της νεολαίας). 

Ο κοινωνικός µηχανισµός διαµόρφωσης των νεανικών υπολιτισµικών στυλ, 

όπως διατείνεται ο Αστρινάκης, είναι ο εξής: Οι νέοι που βρίσκονται σε ιδιαίτερες 

ταξικές τοποθετήσεις και κάτω από καθορισµένες κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες 

καθοριστικές των εργασιακών εµπειριών που αποκοµίζουν ,επιλέγουν στοιχεία τόσο 

από την εδραιωµένη τοπική εργατική κουλτούρα όσο και από την επικρατούσα 

νεανική. Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζονται σε ένα ιδιόµορφο στυλ  επενδυµένο µε 

ειδικό υποπολιτισµικό νόηµα συχνά ωθούµενο ως την ακραία λογική της κυρίαρχης 

νεανικής κουλτούρας.  

Το πρώτο κοινό σηµείο-κόµβος  των υποπολιτισµικών  οµάδων είναι ότι κοινό 

παρονοµαστή τους αποτελεί η χρήση της έννοιας περιθωριοποίησης που 

αντιδιαστέλλεται από την παρέκκλιση ,την  υποκουλτούρα  και πολύ περισσότερο την 

παραβατικότητα. Ως περιθωριοποίηση εννοείται η µη ενεργός συµµετοχή στις 

κεντρικές διαδικασίες της κοινωνικής ζωής. Η διαφοροποίηση ορισµένων 

πληθυσµιακών κατηγοριών σε περιθωριακές και κεντρικές ως συνάρτηση της 

συµµετοχής τους στην κανονική ζωή συνδέεται άµεσα µε τις δοµικά προσδιορισµένες 

κοινωνικές ανισότητες  και αποστάσεις καθώς και τις πολιτισµικά αναγνωρισµένες 

διακρίσεις και αξιολογήσεις µιας κοινωνίας. ∆ιαφαίνεται ότι η έννοια της 

περιθωριακότητας εµπνέεται από τις  αναλύσεις κοινωνικών διαφοροποιήσεων και 

αποστάσεων και είναι φορτισµένη µε πολιτική ιδεολογία περισσότερο τουλάχιστο 

από την έννοια της παρέκκλισης . 

Το δεύτερο κοινό κοµβικό σηµείο είναι οι µοντέρνες εκφάνσεις της νεανικής 

περιθωριοποίησης ως κατ’ εξοχήν νέο φαινόµενο  και αποτέλεσµα καινούργιων 

γνωρισµάτων και αντιθέσεων των σύγχρονων αναπτυγµένων κοινωνιών .Ο Alain 

Tourtaine(1984-85) συναρτά τα φαινόµενα περιθωριοποίησης από τη φύση και τους 

τρόπους λειτουργίας των νέων κοινωνικών συγκρούσεων όπως αναδύονται στα 
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πλαίσια της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα συνδέει τα φαινόµενα 

περιθωριοποίησης µε τα νέα κοινωνικά κινήµατα και πολιτιστικά. Στη θέση µιας 

υπέρτατης ενότητας του κόσµου διαµορφώνεται ένα κεντρικό παιχνίδι κοινωνικών 

συγκρούσεων µε τη λογική της συγκρουσιακής παραγωγής της παρέκκλισης 

εκδηλώνοντας συγκρούσεις και αναπτύσσοντας διεκδικητικά κινήµατα σε χώρους  

που δεν υπήρχε παρά η καταστολή της εγκληµατοποίησης. Η σύγκρουση δεν είναι 

πλέον συνδεδεµένη µε ένα τοµέα που κρίνεται ως θεµελιώδης για την κοινωνική 

δράση µε την υποδοµή της κοινωνίας και πιο συγκεκριµένα µε την εργασία. Η 

σύγκρουση βρίσκεται παντού και η εµφάνιση της παρέκκλισης είναι πιθανή εφόσον η 

κατάτµηση του κοινωνικού σώµατος ,η κρατικοποίηση της κοινωνίας ,οι πολιτισµικοί 

θρυµµατισµοί ,οι µετατοπίσεις του κοινωνικού προς το κοινωνιακό, η εµφάνιση του 

διπολικού φαινοµένου «άκρατη εξατοµίκευση –µαζοποίηση», η εκλογίκευση 

οργάνωση ,διεύθυνση και συστηµατοποίηση της επικοινωνίας που συνιστούν µια 

πρώτη οµάδα αντιθέσεων και αντινοµιών της νεωτερικότητας και διαδικασιών και 

εκσυγχρονισµού κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε καθηµερινό επίπεδο . 

Η παραδοσιακότητα της αντίστασης αποτελεί µια νέα µορφή παρέκκλισης 

που έχει δηµιουργηθεί από τις παραπάνω συγκρούσεις .Πρόκειται για ένα εργαλείο 

άρνησης. Οι τροποποιηµένες και αναζωπυρωµένες παραδόσεις στεγάζουν τις 

εκφράσεις  και τις εκδηλώσεις αντίθεσης .Είναι οι περιπτώσεις των «ρόκερς» και 

«σκινχέντς» σύµφωνα µε τη βρετανική υποπολιτισµική θεώρηση. Επίσης, ο  αντι-

εκσυγχρονισµός  αποτέλεσε από τους κύριους άξονες δόµησης περιθωριακών 

κινηµάτων της νεολαίας των µεσαίων τάξεων κατά τον  Berger .∆ηµιουργήθηκαν έτσι 

τα υποπολιτισµικά πρότυπα των πανκς και χαρντ- ρόκερς. 

Ως τρίτο κοινό κοµβικό σηµείο καθίσταται η δυναµική αξιολόγηση και η 

προοπτική των νεανικών υποπολιτισµών. Αυτό το σηµείο εµπεριέχεται στο δεύτερο. 

Αναφερόµαστε στη θετική συνεπαγωγή της δυναµικής των νεανικών υποπολιτισµών 

και στις ευρύτερες ουσιαστικότερες προοπτικές και λειτουργίες που τους 

προσδίδονται από τις µακροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Σύµφωνα µε τη 

συγκρουσιακή παραγωγή της σύγχρονης νεανικής περιθωριοποίησης του A. 

Tourtaine οι συλλογικές περιθωριακές συµπεριφορές θέλουν να µετασχηµατίσουν τις 

σχέσεις κοινωνικοπολιτισµικής κυριαρχίας και µε τον εξατοµικευµένο  χαρακτήρα 

τους σκιαγραφούν ένα µη δυνατό κοινωνικό κίνηµα το οποίο είναι στερηµένο από 

ιστορική προοπτική. 
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Τα  ερωτήµατα τώρα που τίθεται είναι τα εξής: Τα υποπολιτισµικά στυλ έχουν 

διαφορετικές εθνικές και πολιτισµικές προελεύσεις; Αποτελούν ενδογενείς, 

ενσωµατωµένες εκφράσεις της νεανικής παρέκκλισης των κοινωνιών όπου 

αναπαράγονται; Ή µήπως αποτελούν εξωγενείς εισαγόµενες αντιγραφές .Κατά τον 

Boudon υπάρχουν ενδογενείς ή εξωγενείς διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής και 

καινοτοµίας. Υποστηρίζει όµως ότι δεν πρέπει να αποτελούν αξίωµα αλλά 

διαπίστωση. Υπάρχουν διαδικασίες κοινωνικής µεταβολής και καινοτοµίας οι οποίες 

δεν µπορούν να θεωρηθούν ούτε ενδογενείς ούτε εξωγενείς .Έπειτα υπάρχουν 

κοινωνικές διαδικασίες µεταβολής και καινοτοµίες οι οποίες µπορούν να 

προσδιοριστούν ως ενδογενείς εξωγενείς στο µέτρο που σ΄ ένα  δεδοµένο στάδιο οι 

αντιθέσεις η δυσλειτουργίες ενός κοινωνικού συστήµατος  λύονται ή επιλύονται µε 

την είσοδο στο προσκήνιο κοινωνικών δραστών εξωτερικών ως προς το σύστηµα .Οι 

δράστες βέβαια πρέπει να έχουν τη δύναµη να παρέµβουν . 

Ο Glasser θεωρεί  ότι η ανάδειξη και  λειτουργία των υποπολιτισµικών 

οµάδων οφείλεται στις συνθήκες της πολιτισµικής πολυµορφίας και για τον 

αντίκτυπο της πάνω στους κοινωνικούς δράστες. Οι παρεκκλίνουσες υποπολιτισµικές 

οµάδες αποτελούν ενεργές µειονότητες που λειτουργούν ως επί το πλείστον στο 

συµβολικό φαντασιακό επίπεδο. Η κοινωνική επιρροή των παρεκκλινόντων 

υποπολιτισµικών στυλ δε δροµολογεί καινοτοµίες στα θεσµικά πεδία (πολιτική, 

οικονοµία και εκπαίδευση ) ενός κοινωνικού συστήµατος . 

Η ποιότητα της κοινωνικής ταυτότητας των υποπολιτισµικών οµάδων 

καθορίζει την ιστορική προοπτική, την αποτελεσµατικότητα της δράσης της και το 

εύρος της κοινωνικής επιρροής. Προκύπτουν κατά αυτό τον τρόπο  οι όροι ύπαρξης 

της οµάδας ,το αν θα αναπτυχθεί και µαζικοποιηθεί .Τα δύο βασικά ποιοτικά στάδια  

είναι το επιθετικό, το αµυντικό και το «αντι-επιθετικό». Σε αυτό το στάδιο της 

αµφιθυµίας η οµάδα είτε αποσύρεται είτε συνεχίζει περνώντας σε κανονική επίθεση. 

Αν συµβεί αυτό τότε µετατρέπεται σε κοινωνικό κίνηµα. Στην περίπτωση όµως που 

γίνει επίκληση της ταυτότητας ο µετασχηµατισµός µπλοκάρεται και οδηγούµαστε 

στην αποσύνθεση . 

 

3.5)Η κοινωνική ταυτότητα των παρεκκλινόντων οµάδων 

Συχνή είναι η εµφάνιση υποπολιτισµικών οµάδων στις εργατικές τάξεις και 

τις µεσαίες τάξεις, όπως µας αναφέρει ο Αστρινάκης .Όσον αφορά τις εργατικές 

τάξεις ,είναι δύσκολη η θέση τους αφενός ως προς το εκπαιδευτικό σύστηµα και 



 48

αφετέρου ως προς τη σφαίρα ανάπαυσης. Αντιµετωπίζοντας µια µονότονη και 

αλλοτριωτική εργασία επικεντρώνουν την προσοχή τους στο µη εργάσιµο χρόνο στα 

πλαίσια του οποίου επιχειρούν να ανακτήσουν κάποια αίσθηση απόλαυσης . Και εδώ 

µειονεκτούν. Από τη µια πλευρά δελεάζονται από τις εικόνες της αίγλης και την 

ηδονιστική κατανάλωση που διαχέονται από τη βιοµηχανία της εφηβικής αγοράς και 

από τα Μ.Μ.Ε και από την άλλη τους λείπουν τα µέσα και οι ευκαιρίες για την 

υλοποίηση. Επίσης οι νέοι αυτοί  φαίνονται αποξενωµένοι από τους φορείς της 

επίσηµης κουλτούρας. Αφενός λοιπόν αντιδρά  ενάντια στην κουλτούρα της µεσαίας 

τάξης και σε αυτή των εργατικών στρωµάτων και αφετέρου φτάνει στην 

παρεκκλίνουσα υποκουλτούρα ωθώντας νοµιµοποιηµένες αξίες της επικρατούσας 

εφηβικής κουλτούρας στην ακραία λογική τους κατάληξη. 

Μια µορφή µελών υποπολιτισµικών οµάδων της εργατικής τάξης  είναι η 

περίπτωση των µηχανόβιων «καµικάζι». Ο νέος της εργατικής τάξης δεν έχει την 

οικονοµική ευχέρεια να ανταποκριθεί στην επιθυµία του για την αγορά µοτοσικλέτας. 

Προσπαθεί λοιπόν να ανακτήσει το χαµένο γόητρο του  µέσω της χρήσης  µιας 

παλιάς χρησιµοποιηµένης µοτοσικλέτας. 

Τα παρεκκλίνοντα στυλ της νεολαίας της εργατικής τάξης εµπνέονται και 

επηρεάζονται από τις κουλτούρες της µαύρης νεολαίας. Ο παράγοντας αυτός 

σχετίζεται κυρίως µε την αντιπαράθεση τους  µποέµικες νεανικές κουλτούρες 

µεσοαστικής προέλευσης .Σχετίζεται µε την υποπολιτισµική χρήση της µουσικής και 

της τεχνολογίας της από τα παρεκκλίνοντα στυλ. Πρόκειται για τις αλληλεξαρτήσεις 

που υπάρχουν ανάµεσα στις υποκουλτούρες το Rock n Roll και την πολιτιστική 

βιοµηχανία. 

Μια περίπτωση οµάδων υποκουλτούρας της εργατικής τάξης αποτελούν οι 

Mods οι οποίοι παρουσιάσθηκαν στο East End του Λονδίνου µε την επιδίωξη να 

αποσυντεθεί από τη δοτή τους τοποθέτηση. Ήταν σκληροί και αντιπροσώπευαν τις 

οµάδες της µη χειρωνακτικής εργατικής τάξης. Είχαν µια  ευπρεπισµένη και 

µελαγχολική εικόνα εαυτού, αποπειρώντας να πραγµατώσουν σε επίπεδο 

φαντασιωσικών σχέσεων τη συνθήκη ύπαρξης των κοινωνικά ανερχόµενων εργατών 

των λευκών περιλαίµιων. ∆ιερευνούν τις δυνατότητες της ανοδικής κινητικότητας και 

έκαναν χρήση ναρκωτικών . 

Από την άλλη οι Skinheads διερευνούσαν τη λούµπεν επιλογή  την πιο ακραία 

µορφή κοινωνικής κινητικότητας. Ντυνόταν έτσι ώστε να µοιάζουν µε καρικατούρα 

του υποδειγµατικού παραδοσιακού  βιοµηχανικού εργάτη (ξυρισµένο κεφάλι ,φαρδιά 
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τζιν µε µεγάλο ρεβέρ ,χονδρές πέτσινες ζώνες ,φόρµες εργοστασίου ,καρό 

πουκαµίσες ). Είχαν υιοθετήσει  τις παραδοσιακές συντηρητικές αξίες της σκληρής 

εργασίας ,του πατριωτισµού  και της άµυνας της τοπικής εδαφικότητας. Συνιστούσε 

αντίδραση στη µίανση ,µόλυνση γονεϊκής εργατικής κουλτούρας από τα πολιτιστικά 

πρότυπα των µεσαίων στρωµάτων και αποτελούσε προσπάθεια αποκατάστασης 

ακεραιότητας των αξιών συνηθειών εργατικής κουλτούρας µέσα από τον 

πουριτανισµό και το σωβινισµό της. 

Όσον αφορά τις µεσαίες τάξεις, όσα άτοµα συµµετέχουν σε οµάδες 

υποκουλτούρας  κατατάσσονται στην παραβατική νεολαία και αποτελούν τους 

κοινωνικούς αµφισβητίες και τις λεγόµενες µποέµικες υποκουλτούρες. 

Συγκροτούνται σε κινήµατα διαµαρτυρίας και απώτερος στόχος τους είναι η 

µεταβολή του εκάστοτε πολιτικού καθεστώτος. 

Οι οµάδες υποκουλτούρας των δύο τάξεων παρουσιάζουν κάποιες διαφορές 

σε πολλά επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα, όπως µας αναφέρει ο Αστρινάκης,ο 

ριζοσπαστισµός της µεσαίας τάξης κατευθύνεται στις κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, 

ενώ ο ριζοσπαστισµός της εργατικής τάξης συνδέεται µε κατεξοχήν οικονοµικά ή 

υλικά ζητήµατα. Ενώ στην πνευµατική έκφραση µποέµικων υποπολιτισµών δεσπόζει 

ο λόγος (πρόζα, ποίηση) στην καλλιτεχνική έκφραση των παρεκκλινόντων στυλ 

δεσπόζει η µουσική. Επίσης τα έστω πενιχρά εισοδήµατα σε συνδυασµό µε το 

πολιτιστικό κεφάλαιο προσδίδουν  στους  µποέµικους  υποπολιτισµούς µια 

ανεξαρτησία η οποία στο επίπεδο οργάνωσης της υποκουλτούρας µεταφράζεται σε 

ολική ένταξη .Έτσι οι µποέµικες κουλτούρες κατορθώνουν να διαδίδονται 

περισσότερο. Η οικονοµική αυτοτέλεια ,το πολιτιστικό κεφάλαιο και η ανεξαρτησία 

και η ικανότητα τους να διαρθρώνουν τα κοινωνικά τους νοήµατα σε ιδεολογία και  

να αναπτύσσονται σε εκφραστικά κοινωνικά κινήµατα τους δίνει τη δυνατότητα να 

αντιστέκονται αποτελεσµατικά. Τα παρεκκλίνοντα στυλ λειτουργούν αντιπαραθετικά 

απέναντι στις µποέµικες υποκουλτούρες. Στην περίοδο λοιπόν της ανάπτυξης του 

κινήµατος των “hippys” καµιά κουλτούρα της εργατικής τάξης δε µπόρεσε να 

µαζικοποιηθεί και να διαδοθεί. Στην εποχή του “punk” καµιά µποέµικη κουλτούρα δε 

γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη. Σε  περιόδους οικονοµικής µεγέθυνσης ανθίζουν οι 

νεανικές κουλτούρες µεσοαστικής προέλευσης, ενώ σε στιγµές οικονοµικής ύφεσης 

αναπτύσσονται συνήθως οι νεανικές κουλτούρες εργατικής προέλευσης .Οι νεανικές 

υποκουλτούρες εργατικής προέλευσης αποτελούν και απάντηση στις υποκουλτούρες 

των νέων µεσαίων στρωµάτων. Επίσης άτοµα µεσαίων στρωµάτων προτιµούν soul, 
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funk, disco, ενώ περιθωριακά τοποθετηµένοι  στην κοινωνική δοµή λειτουργούν µε  

punk,  rock. 

Ως κοινά στοιχεία στις  δυο ζώνες της νεανικής παρέκκλισης θεωρούνται κατά 

τον Αστρινάκη, η παραβατικότητα, η ανδροπρέπεια, ο σεξισµός  που έχουν επιλέξει 

ορισµένες µποέµικες κουλτούρες από τα πρότυπα κουλτούρας της εργατικής τάξης 

και η υιοθέτηση της άµεσης εκφραστικότητας και η επιδίωξη του βραχυπρόθεσµου 

ηδονισµού ,αντιστρέφοντας τα πολιτισµικά πρότυπα της εγκράτειας και της 

µακροπρόθεσµα προγραµµατισµένης ικανοποίησης .Επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό 

των δυο τάξεων αποτελεί η περιφρόνηση της εργασίας  και της ρουτίνας της 

γραφειοκρατίας καταλήγοντας έτσι στη  φτώχεια που συνεπάγεται στερέωση και 

µεγέθυνση της παρέκκλισης   (Αστρινάκης .Ε.Α.1990.σσ.2-136) 

 

3.6)Χαρακτηριστικά ανήλικου παραβάτη 

 Οι ανήλικοι παραβάτες  διαβιώνουν σε εγκληµατικές περιοχές των οποίων 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η αθλιότητα και η παρακµή του φυσικού 

περιβάλλοντος .Ο χώρος είναι ανεπαρκής και η πυκνή κατοίκηση αποτελεί τυπικό 

γνώρισµα .Σε µειονεκτική θέση βρίσκεται το εξωτερικό περιβάλλον (εργοστάσια 

εγκαταλελειµµένα κτίρια και οι παραµεληµένοι χώροι).Οι αθλητικοί χώροι και τα 

κέντρα ψυχαγωγίας είναι ελάχιστοι , ενώ η καθαριότητα είναι σπάνιο φαινόµενο σε 

αυτούς τους χώρους .Οι οµάδες λευκών και µαύρων µεταναστών εγκαθίστανται σε 

περιοχές φυσικής παρακµής .Σε περιοχές υψηλής οικονοµικής  στάθµης, οι µαύροι 

µετανάστες συµπληρώνουν το 38,1%, οι λευκοί το 32,9 %. Σε περιοχές ανώτερης 

οικονοµικής στάθµης  οι αναλογίες  µαύρων ήταν µικρότερες  0,2%, των λευκών  

33,5%, ενώ υψηλότερος αριθµός µαύρων υπήρχε σε εγκληµατικές περιοχές. Παρόλο 

που παρατηρείται αύξηση του πληθυσµού σε κάποιες περιοχές, ωστόσο σε κάποιες 

άλλες παρατηρείται µείωση του πληθυσµού. 

 Τα άτοµα που εκδηλώνουν παραβατική συµπεριφορά έχει παρατηρηθεί  ότι 

απουσιάζουν εσκεµµένα από το σχολείο. Το σχολείο αδυνατεί να εκπληρώσει την 

αποστολή του ,όταν το εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργεί πληµµελώς και οι 

κοινωνικοί όροι είναι δυσµενείς. Σε περιοχές αθλιότητας τέτοιες καταστάσεις είναι 

συνήθεις. Το σχολικό πρόγραµµα  δεν προσελκύει το ενδιαφέρον των µαθητών ,η 

εξωσχολική δράση είναι φτωχή και δεν απασχολούνται παιδιά εκτός σχολείου. 

Παράλληλα οι ικανοί εκπαιδευτικοί δε δέχονται  να υπηρετήσουν σε περιοχές 

αθλιότητας. Έτσι και στην περίπτωση που κάποια άτοµα παρακολουθήσουν το 
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σχολείο µετά την αποφοίτηση τους δεν έχουν τα εφόδια για περαιτέρω εξειδίκευση 

καταλήγοντας έτσι σε επαγγελµατικό αδιέξοδο και στην υιοθέτηση παραβατικής 

συµπεριφοράς. 

Οι γονείς τους στην περίπτωση που ανήκουν στη µεσαία τάξη  είναι ανώριµοι, 

ευθυνόφοβοι   και περιορίζουν τα παιδιά να απασχολούνται κυρίως εντός της οικίας 

υιοθετώντας παράλληλα καταπιεστική στάση απέναντι τους. Τα άτοµα που 

προέρχονται από οικογένειες εργατικής τάξης ,αντιθέτως , ζουν άνευ περιορισµού. Οι 

γονείς τους είναι αδιάφοροι και αµφιθυµικοί. Ο στόχος των γονιών τους είναι η 

απόκτηση περισσότερων χρηµάτων γεγονός που τους ωθεί πολλές φορές να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να κλέβουν. (Πόθος.Μ.1971.σσ73-88). 

 Η σκληρή απόρριψη ,λοιπόν, που δείχνουν συστηµατικά οι γονείς και η 

εξωπραγµατική υπερπροστασία είναι αιτίες που µπορούν να οδηγήσουν σε 

διαταραχές διαγωγής .Σε δείγµα 15 παιδιών ηλικίας 12-17 χρόνων που εξετάσθηκαν 

στο κέντρο ψυχικής υγιεινής φάνηκε ότι 5 στους 15 γονείς είχαν σαν αίτηµα να 

εξετασθεί το παιδί τους .Οι υπόλοιποι ζητούσαν βοήθεια για τους εαυτούς τους .Κατά 

την εξέταση τους µάλιστα παρατηρήθηκε έντονη οικογενειακή δυσλειτουργία .Ο 

Kaplan κάνει λόγο για τις διαταραχές διαγωγής κοινωνικού τύπου όπου το παιδί 

προσπαθεί να αντλήσει ζεστασιά  και κουράγιο µέσα στις παραπτωµατικές οµάδες. 

Επειδή ο φόβος για χάσιµο αυτής της  αγάπης που θεωρεί ότι βρίσκει στις οµάδες 

αυτές είναι δυνατός το παιδί ακολουθεί δουλικά την παραπτωµατική ηθική των νέων 

µε την ίδια προσαρµογή που ακολουθήθηκε µε τους γονείς του. Μια πρόσφατη 

έρευνα µε punk  και  rockers έδειξε ότι περισσότεροι από τους µισούς έκριναν ότι 

είναι παρεξηγηµένοι από τους γονείς τους, ενώ οι γονείς τους διακρίνουν έντονη 

µνησικακία από τα  παιδιά τους, παραµένοντας, έτσι, αµφότερες πλευρές αδιάλλακτες  

(Ζούκας.Σ.Παπαντωνίου.∆.1998.σσ.315-316). 

 Τα παραβατικά άτοµα διακρίνονται από δυσθυµία ,ποικίλες διαταραχές στη 

διάθεση τους, ευερεθιστικότητα ,καχυποψία ,υπερσυγκίνητοι συναισθηµατικά 

ανώριµοι , µε έντονες σαδοµαζοχιστικές τάσεις. Επίσης είναι σταθερά µυθοµανείς και 

µε εντονότατη παρατηρητικότητα (χαρακτηριστικό που διακρίνει τις  ψυχοπαθητικές  

προσωπικότητες). Η ζωή τους η σεξουαλική ή συναισθηµατική  είναι εξίσου 

ανώµαλη. Ερωτεύονται µε πάθος, ναρκισσιστικά και µε  ζήλια.(Μπούκουρας ∆. 

1998). 

 Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της προσωπικότητα των παραβατών είναι ο 

παρορµητισµός ,ο ναρκισσισµός και η παθητική διάθεση. Οι παρορµητικοί 
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παρουσιάζουν άγρια και αντικοινωνική συµπεριφορά .Χαρακτηρίζονται από ροπή 

προς την πράξη και άµεση εκτόνωση. Οι ναρκισσιστικοί θεωρούν τον εαυτό τους 

καλά προσαρµοσµένο .Είναι αντιδραστικοί ,πονηροί και επιπόλαιοι  .Υπερεκτιµούν 

την αξία τους και τονώνονται µέσα από την παραπτωµατικότητα .Οι παθητικοί 

παραβάτες απλά ακολουθούν πιστά τις εντολές του αρχηγού ,φοβούµενοι µη χάσουν 

την αποδοχή ου κερδίζουν κατά αυτό τον τρόπο από την ευρύτερη οµάδα .Είναι 

εσωστρεφείς ,καταθλιπτικοί και χρησιµοποιούν την παραπτωµατικότητα για να 

ανακουφισθούν.(Thomas.R.G.1991 ) 

 Είναι γεγονός ότι στο βιογραφικό των παραβατών καταγράφονται πολύ συχνά 

διαταραχές των σχέσεων κατά την πρώτη παιδική ηλικία την εποχή που 

δηµιουργούνται και αναπτύσσονται αυτοί δεσµοί προσκόλλησης και οι διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης. Είναι εµφανές ότι τα σώµατα των άτακτων επιθετικών βίαιων 

εφήβων, εκείνων που εµφανίζουν διαταραχές διαγωγής συµπεριφοράς είναι πολύ 

συχνότερα από εκείνα των ήσυχων παιδιών σηµαδεµένα µε ουλές και τραυµατισµένα 

από ατυχήµατα. Είναι περισσότερο δυσµορφικά και µελανιασµένα. (Selosse J,1998) 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των παραβατικών ατόµων είναι άνδρες.To γεγονός 

αυτό οφείλεται σε µια απόπειρα οικοδόµησης νέας προσωπικής ταυτότητας στο 

πλαίσιο µιας συλλογικότητας και έξω από τα υπάρχοντα φυσικά, ψυχολογικά και 

κοινωνικοπολιτισµικά δεδοµένα .Είναι ίσως η περίπτωση του νέου µεσοαστικής 

προέλευσης που γίνεται «πανκ» και «σκινχεντ» προκειµένου να υποδυθεί µια 

σκληροτράχηλη ανδροπρεπή φιγούρα στους κόλπους µιας υποκουλτούρας που έχει 

αναπτύξει έντονα ανδριστικά και σεξιστικά πρότυπα .Προβαίνουν έτσι αυτά τα άτοµα 

σε βίαιες εκδηλώσεις εναντίον κυρίως του «εκθηλυσµού» του ποδοσφαίρου και των 

άλλων κεντρικών θεσµών της εργατικής κουλτούρας. Η σπουδαιότητα του ανδρισµού 

τονίζεται µε τις βλάσφηµες και σεξιστικές συνοµιλίες που ενοποιούν τους άντρες 

εναντίον των γυναικών. Εκεί οι άνδρες διακωµωδούν τις ανησυχίες που τους 

δηµιουργεί η ανάγκη για γυναικεία αγάπη (Αστρινάκης.Α.1991.σςς137-138) 

Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα το 10% στις Η.Π.Α των συµµοριών είναι 

γυναίκες. Ένα µέρος των γυναικείων συµµοριών κοινωνικοποιήθηκε σε συνθήκες 

έντονης ενδοοικογενειακής βίας. Το µειωµένο ποσοστό οφείλεται ενδεχοµένως  στην 

έντονη συµµετοχή τους στην οικιακή εργασία και στην µειωµένη επαφή µε την 

οικονοµική δραστηριότητα όπου κρίνονται ως περιστασιακοί προσωρινοί εργάτες . 

Υπάρχει έντονος έλεγχος από την οικογένεια τους ακόµη και σήµερα και 

αναλώνονται κατά ένα µεγάλο βαθµό στην προετοιµασία τους για το γάµο και τη 
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µητρότητα. Η µόνη περίπτωση  να κριθούν ως παραβατικά άτοµα είναι όταν 

καταλήγουν σε αµβλώσεις στην πορνεία και στα ναρκωτικά. Στις περιπτώσεις που 

καταλήγουν σε παραβατικές πράξεις ο ρόλος τους είναι παθητικός. 

 Όσον αφορά την αντιµετώπιση των γυναικών παραβατών από τη δικαιοσύνη, 

είναι γεγονός, ότι επικρατεί µια πατερναλιστική δικαστηριακή πρακτική που 

σεξουαλικοποιεί τις παραβάσεις των  κοριτσιών. Με άλλα κριτήρια αντιµετωπίζονται 

τα κορίτσια που καταπατούν τη γονεϊκή εξουσία και µε άλλη τα αγόρια(Αστρινάκης. 

Α 1991.σσ141-148). 

  Η µουσική που ακούν τα παραβατικά άτοµα είναι η ροκ, η οποία ειδικεύεται 

στο εγκώµιο κάθε µορφής σεξουαλικής διαστροφής .Ο Reginbal (όπως µας αναφέρει 

ο Σαββουλίδης) αποκαλύπτει  ότι όταν αυτά στέλνουν καλυµµένες δοξολογικές 

επικλήσεις στο Σατανά , γίνονται συγκαλυµµένες αντίστροφες εγγραφές που το 

υποσυνείδητο µπορεί να αποκρυπτογραφήσει .Η υπερβολική προσήλωση  σε αυτού 

του είδους τη µουσική οδηγεί τα άτοµα σε απώλεια ελέγχου του ενσυνείδητου ,σε 

υπνωτική κατάσταση που µεταβάλλει το άτοµο σε ροµπότ ,σε καταθλιπτική 

κατάσταση ,σε αυτοκαταστροφικές και καταστροφικές τάσεις ,σε βανδαλισµό και σε 

υστερία (Σαββουλίδης. Π. 1992. σσ.100-103) .  

 

 3.7)  Η γένεση της βίας και της παραβατικότητας. 

 3.7.1)Θεωρίες παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς 

 Η βία στην αρχαιότητα είχε την έννοια της σωµατικής δύναµης όχι µόνο 

σήµερα αλλά ανέκαθεν συναντιέται σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης σαν ένα µέσο 

επιβολής. Παραδείγµατα από την αρχαιότητα αντλούµε από πολλές περιπτώσεις όπως 

εκείνη της Μήδειας .Συναφές επίσης παράδειγµα στην Κίνα είναι η περίπτωση που 

κατά το χρονικό διάστηµα(551-491) ο πατέρας φονεύει το παιδί του. Σήµερα συχνό 

είναι το φαινόµενο όπου ο ελληνικός τύπος στις 28//11//89 έγραψε:«Παιδί βίας 

θανάτου»(Μπατζιάκας.Α.∆.1992.σσ.34-35) 

 Η µετάβαση από παραδοσιακές κοινωνίες σε βιοµηχανικές περιόρισε την 

ελευθερία των ατόµων τους οδήγησε σε πλήρη ατοµικισµό .Παράλληλα µε την 

ιστορικά παρατηρούµενη διαδικασία διάβρωσης κοινωνικών δοµών κοινότητας και 

αλληλεγγύης παραδοσιακού χαρακτήρα θα πρέπει να τονιστεί η διαρκής προσπάθεια 

αναβίωσης ή και δηµιουργίας νέων µορφών συλλογικότητας και αλληλεγγύης. 

Τέτοιες προσπάθειες είτε υπονοµεύονται και περιθωριοποιούνται από τις κυρίαρχες 

κοινωνικές σχέσεις και λογικές µε αποτέλεσµα την εξώθηση τους στα όρια του 
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παράνοµου του ανορθολογικού του βίου. Η παρεµπόδιση αυτή δε συµβαίνει µόνο µε 

διοικητικά κατασταλτικά µέτρα αλλά και µε µέτρα που εντοπίζονται στο σύνολο των 

συνθηκών της κοινωνίας . 

 Η βία σήµερα δε χρειάζεται νοµιµοποίηση ,είναι ελεύθερη από ιδεολογικές 

θεµελιώσεις .Έχει γίνει αυτοσκοπός .Η σηµερινή κοινωνία είναι η κοινωνία της 

αλόγιστης πρωτιάς και των στρεβλών προτύπων. Φθάσαµε µάλιστα στο σηµείο όχι 

µόνο να ανεχόµαστε ,όσο να επιδοκιµάζουµε βαριές εγκληµατικές πράξεις αρκεί να 

έχουν µέσα τους δυναµισµό και πρωτοτυπία. Ένα κοινωνικό κενό που χαρακτηρίζει 

τη βιογραφία πολλών νέων σήµερα στη φάση µετάβασης από την εκπαίδευση στην 

παραγωγή για µια τουλάχιστο «µασκαρεµένη» ανυπακοή στους νόµους. Άµεση 

σχέση έχει η παραβατικότητα µε διαδικασίες αποενσωµάτωσης στο κοινωνικό 

επαγγελµατικό και πολιτικό επίπεδο. Μια σχέση των παραπάνω µε τη βία υπάρχει 

στο βαθµό και στο µέτρο  που η αποενσωµάτωση κατανοείται από τους ίδιους τους 

ενδιαφερόµενους ως αποστέρηση της δυνατότητας ένταξης ,συµµετοχής, συµφωνίας, 

ταύτισης. Κατά τους κριτικούς µεταµοντέρνους η απόρριψη των υπαρχουσών αξιών 

και κανόνων χωρίς την ύπαρξη άλλων στη θέση τους οδηγεί σε µια ορθολογική 

αδιαφορία και άρνηση οτιδήποτε πολύτιµου και λειτουργικού  στη σύγχρονη 

κουλτούρα. Ο κίνδυνος να συµβάλλουν οι µεταµοντέρνοι µε τις ιδέες τους για µια 

χωρίς αξίες κουλτούρα είναι µεγάλος (Παπαϊωάνου.Σ.1985.σσ.22-26). 

Η βία προκύπτει από την τάση του ανθρώπου να εκδηλώσει την επιθετικότητα 

του. Σε ποιες περιπτώσεις όµως ο άνθρωπος γίνεται  φορέας επιθετικότητας; Τα 

κυρίαρχα συναισθήµατα που είναι πιθανό να προκαλέσουν επιθετικότητα είναι 

αισθήµατα απελπισίας , θλίψης και η έλλειψη αυτοεκτίµησης . 

Η επιθετικότητα υποδηλώνει θυµό και γεννιέται  όταν νιώθουµε ότι κάτι µας 

απειλεί. Ένας θυµωµένος άνθρωπος είναι και θλιµµένος  γιατί ακριβώς τείνει να µη 

νιώθει ικανοποιηµένος από τη ζωή του. Φαινοµενικά η επιθετικότητα δεν έχει καµία 

σχέση µε τη θλίψη αφού υπάρχουν δυναµικά στερεότυπα (εξουσιαστής, ευθύς, 

ανταγωνιστικός, ριψοκίνδυνος). Αναλύοντας βαθύτερα µερικά από αυτά τα άτοµα 

µπορεί να βρούµε µια απλή συγκαλυµµένη κατάθλιψη. Επίσης η επιθετικότητα 

θεωρείται βασική ψυχολογική συνιστώσα των παιδιών µε τάσεις αυτοκτονίας 

(Χαλκιά.Ε.1995.σσ.145-149). 

Πολλοί ψυχολόγοι διατείνονται ότι η επιθετικότητα προκύπτει και από 

έλλειψη αυτοεκτίµησης. Ένα άτοµο µε χαµηλή αυτοεκτίµηση τείνει να αναζητά 

σχέσεις εξάρτησης µε τα άλλα άτοµα. Όταν όµως αποτυγχάνει στη δηµιουργία να 
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δηµιουργήσει τέτοιου είδους σχέσεις, τότε αισθάνεται ότι οι ψυχοσυναισθηµατικές 

ανάγκες του παραµένουν ακάλυπτες εκτονώνοντας τις µε επιθετική συµπεριφορά. 

εξάλλου καταλήγοντας σε βίαιη συµπεριφορά τα άτοµα µε χαµηλή αυτοεκτίµηση 

νοιώθουν ότι έτσι και αλλιώς δε χαλάνε καµιά εικόνα τους(Μεσήνη. Β. 1995) 

Σκόπιµη κρίνεται η ταξινόµηση ωστόσο κάποιων κριτηρίων δοµικών όπως ο 

άνθρωπος ,η οµάδα και η παρουσίαση κάποιων θεωριών που παρουσιάζουν κάποιους 

λόγους εξαιτίας των οποίων το άτοµο καταλήγει στην παρέκκλιση. Οι θεωρίες αυτές 

εντάσσονται σε κάποια µοντέλα όπως διαπιστώνει ο Γκότοβος, στο αιτιολογικό 

µοντέλο, στο αντιδρασιακό και στο µοντέλο ελέγχου. 

Στο αιτιολογικό µοντέλο υπάγονται οι ατοµοκεντρικές και οι 

κοινωνιοκεντρικές θεωρίες. Οι ατοµοκεντρικές θεωρίες εστιάζουν την προσοχή τους 

στο άτοµο και συµπεριλαµβάνουν τις ανθρωπολογικές –βιολογικές , τις θεωρίες 

µάθησης και τη ψυχαναλυτική θεωρία η οποία τυγχάνει µιας σχετικής αµφισβήτησης. 

Οι ανθρωπολογικές-βιολογικές θεωρίες αναφέρουν ότι η παρεκκλίνουσα 

συµπεριφορά είναι βιολογικής προέλευσης και κληρονοµικότητας. Εδώ ανήκει η 

χρωµοσωµατική εκδοχή της βιολογικής- ιατρικής προσέγγισης. Οι ανθρωπολογικές 

θεωρίες ενέχουν τον κίνδυνο του στιγµατισµού κάποιων ανθρώπων και της 

ανεπίτρεπτης ανάκαµψης τους. 

Η ψυχαναλυτική θεωρία διαφοροποιείται από την ανθρωπολογική θεωρία 

γιατί δίνει βάση στο γεγονός ότι το υποκείµενο είναι από µόνο του ανώµαλο και η 

οµαλότητα του προκύπτει από κανονικές κοινωνικές διαδικασίες. Η ψυχαναλυτική 

υποστηρίζει ότι όλοι είναι γεννηµένοι εγκληµατίες. Έχει µεγαλύτερη εξηγητική 

δύναµη σε σχέση µε την ανθρωπολογική ο πρώτος τύπος παρέκκλισης, ο οποίος 

ξεκινά από την αδυναµία του Εγώ να ελέγξει το ασυνείδητο. Ο δεύτερος τύπος 

παρέκκλισης σχετίζεται µε το επίπεδο του Υπερεγώ το οποίο είναι ένα άλλο Υπερεγώ 

που κάνει το άτοµο να αισθάνεται ότι η συµπεριφορά που υιοθετεί είναι η κανονική 

ενώ η ίδια αντικανονική. Ο τρίτος τύπος τέλος σχετίζεται µε τη σύσταση του Εγώ στα 

διάφορα στάδια της εξέλιξης του. Η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά λειτουργεί ως 

λύτρωση των ερωτικών επιθυµιών των παιδιών προς τους γονείς εκτονώνοντας έτσι 

τα συναισθήµατα ενοχής που του αναπτύσσονται. 

Οι θεωρίες  µάθησης είναι επιπρόσθετες θεωρίες του αιτιολογικού µοντέλου 

της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς. Η θεωρία της διαφορικής µάθησης υποστηρίζουν 

ότι όταν σε κάποιο άτοµο οι στάσεις που ευνοούν την παράβαση ενός κανόνα 
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υπερτερούν έναντι εκείνων των στάσεων που ευνοούν την τήρηση του κανόνα, τότε 

εκδηλώνεται παραβατική συµπεριφορά.  

Η θεωρία της διαφορικής ενίσχυσης εντάσσεται στις θεωρίες της µάθησης . 

Αναφέρει ότι τα παρεκκλίνοντα πρότυπα συµπεριφοράς µαθαίνονται όταν 

αποτελέσουν ενισχυτές για τη συµπεριφορά του  υποκειµένου. 

 Η θεωρία διαφορετικών ευκαιριών υποστηρίζει ότι τα παραβατικά άτοµα 

καταλήγουν στην παρέκκλιση λόγω έλλειψης των ευκαιριών. Στην περίπτωση αυτή 

τα άτοµα κυριαρχούνται από απογοήτευση και δεν επιδιώκουν οποιαδήποτε ανέλιξη.  

Η θεωρία διαφορικής ταύτισης  αναφέρεται στην περίπτωση που το 

παραβατικό άτοµο υιοθετεί παρεκκλίνουσας συµπεριφορά, καθώς ταυτίζεται µε 

κάποιο οικείο πρόσωπο. Η παραβατικότητα προκαλείται από την αλληλεπίδραση του 

µε άλλα παραβατικά άτοµα.  

Τέλος η θεωρία των Sykes/Matza για εξουδετέρωση αναφέρεται ,όπως µας 

αναφέρει ο Γκότοβος ,στα άτοµα που ενώ αναγνωρίζουν τη νοµιµότητα των κανόνων 

πάντα καταφεύγουν σε παραβατικές πράξεις. Τα άτοµα αυτά δηµιουργούν ορισµένες 

τεχνικές που οικοδοµούν δικαιολογίες της παραβατικής συµπεριφοράς για να 

εξουδετερωθεί η ψυχική σύγκρουση που προκαλεί η αποδοχή του σχήµατος κανόνας 

–παράβαση .Οι τεχνικές αυτές είναι η άρνηση του υποκειµένου να αναλάβει την 

ευθύνη για την πράξη του ,η άρνηση του υποκειµένου να δεχθεί ότι η πράξη του είναι 

αντικανονική , η απόρριψη του θύµατος, η καταδίκη καταδικαζόµενων και η 

επίκληση προτεραιοτήτων. Αυτές οι θεωρίες µάθησης θα µπορούσαν να σταθούν 

όντας αλληλένδετες µε τους κοινωνικούς παράγοντες. 

Οι κοινωνιοκεντρικές θεωρίες της παρέκκλισης συµπεριλαµβάνουν τη θεωρία 

ανοµίας, του υπόκοσµου και της σύγκρουσης. Σε αυτές τις θεωρίες έχουµε 

µετατόπιση του αντικείµενου ανάλυσης από το υποκείµενο στο χώρο της κοινωνικής 

δοµής. 

Επίσης,οι θεωρίες του υποκόσµου του Cohen  αναφέρονται στον υπόκοσµο 

στο σύστηµα, δηλαδή,  πεποιθήσεων και αξιών το οποίο προκύπτει µέσω της 

διαδικασίας της επικοινωνίας ανάµεσα σε νεαρά άτοµα που εξαιτίας της θέσης τους 

στην κοινωνική δοµή βρίσκονται στην ίδια περίπου κατάσταση. Το αντικείµενο 

µελέτης των κοινωνιολόγων που ασχολούνται µε αυτές τις τιµωρίες είναι οι 

υποκουλτούρες. Αναφέρεται στην πολιτισµική ανοµοιογένεια µεταξύ κέντρου και 

περιφέρειας, ανοµοιογένεια λόγω αντίδρασης προσαρµογής σε κοινό επίπεδο από 

όλους. Η θεωρία του υποκόσµου δέχεται ότι υφίσταται πολιτισµική διαφορά ανάµεσα 
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στα µεσαία και κατώτερα στρώµατα. Η παραβατικότητα προέρχεται από τα κατώτερα 

στρώµατα και όχι από δυσπροσαρµοστικότητα που σχετίζεται µε την ανικανότητα να 

πετύχουν τους επιθυµητούς στόχους αλλά σχετίζεται µε την κοινωνικότητα που 

συντελείται στα πλαίσια µιας διαφορετικής µιας διαφορετικής κουλτούρας. Τα άτοµα 

των χαµηλότερων στρωµάτων εµπλέκονται στην παραβατικότητα γιατί ακολουθούν 

προδιαγραφές της δικής τους κουλτούρας (προσανατολισµός στον καυγά, 

σκληρότητα και αντοχή ,επιδοκιµασία πονηριάς και η χρήση αντίστοιχων µεθόδων 

στην καθηµερινή ζωή ,η αναζήτηση της συγκίνησης που προκαλεί η αγωνία της 

περιπέτειας, που συνδέεται µε την παραβατικότητα ,πίστη στη µοίρα ,επιδοκιµασία, 

αφοσίωση στην οµάδα, επιδίωξη κοινωνικής αναγνώρισης στο εσωτερικό της 

οµάδας). Όταν η παραβίαση των κανόνων του επίσηµου κανονιστικού συστήµατος 

γίνεται επανειληµµένα και οργανωµένα µέσω χρήσης της βίας, τότε δηµιουργείται 

οµάδα µε κουλτούρα της βίας µε ανταξίες που αντιτίθενται στις αξίες του 

κανονιστικού συστήµατος . 

 Συγγενής προς τη θεωρία του υπόκοσµου είναι η θεωρία της αποστέρησης. Η 

συγκεκριµένη θεωρία αφορά τη σχέση µεταξύ πολιτισµικού υποσυστήµατος της 

παρεκκλίνουσας οµάδας και του κυρίαρχου πολιτισµικού  υποσυστήµατος. Τα µέλη 

που συγκροτούν τις παραβατικές οµάδες προέρχονται από χαµηλά στρώµατα .Η 

θεωρία αυτή εισάγει τον όρο “near group” για να διαχωρίσει τις κλίκες από την 

οµάδα. ∆έχεται ότι οι οµάδες που συγκροτούνται λειτουργούν αντισταθµιστικά και 

υπάρχει κινητικότητα από το κέντρο στην περιφέρεια . 

Οι θεωρίες της ανοµίας κάνουν λόγο για την ανοµία ,την απουσία δηλαδή 

κανονιστικών δεσµών .Σε περιόδους κοινωνικής αστάθειας τα άτοµα βιώνουν την 

αποδυνάµωση συλλογικής συνείδησης .∆ιακρίνουν δύο φάσεις ανοµίας ,την πρώιµη 

και την όψιµη. Όσον αφορά την πρώιµη ανοµία ο Durkheim,σύµφωνα µε µαρτυρία 

του Γκότοβου, διατείνεται ότι τρία είναι τα κύρια στάδια της (ο καταµερισµός 

εργασίας, ο βαθµός κοινωνικής διαφοροποίησης και ο ατοµικισµός). Ξεκινώντας µε 

την αντίληψη ότι οι κοινωνίες έχουν καταµερισµό έργου διακρίνουµε εκείνες όπου η 

κατανοµή εργασίας οδηγεί σε χαµηλή σχετικά διαφοροποίηση όσων µετέχουν στην 

παραγωγή του κοινωνικού έργου και σε εκείνες όπου η κατανοµή συνεπάγεται υψηλή 

διαφοροποίηση (π.χ βιοµηχανικές κοινωνίες). Η έντονη κοινωνική διαφοροποίηση 

οδηγεί το άτοµο σε αποµόνωση. 

Η όψιµη ανοµία, αφορά τα άτοµα που διαφοροποιούνται ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους(νοηµοσύνη ,δεξιότητες), ή όταν το άτοµο είναι από τη φύση του 
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ανικανοποίητο. Το σκεπτικό για την άρνηση των µελών να δεχτούν την ισχύ των 

κανόνων έχει σχέση µε την απότοµη κοινωνική αλλαγή και τη µετατόπιση της 

σχετικής θέσης του υποκειµένου που συνεπάγεται η γοργή αλλαγή. Για τον 

Durkheim,  ο εγκληµατίας είναι δέκτης αποδυνάµωσης της κοινωνικής συναίνεσης σε 

ατοµικό επίπεδο και µε αυτή την έννοια υπενθυµίζει στα υπόλοιπα µέλη τους 

ισχύοντες κανόνες.   

  Η ανοµία µπορεί να πάρει τη µορφή της κοινωνικής και της ατοµικής 

ανοµίας. Η κοινωνική ανοµία αποτελεί την κατάσταση που δηµιουργείται εξαιτίας 

της διάστασης κοινωνικής δοµής (του συστήµατος κοινωνικών σχέσεων στο οποίο τα 

µέλη µιας κοινωνίας ή οµάδας µετέχουν µε διαφορετικούς τρόπους) και της 

πολιτισµικής δοµής (του συστήµατος αξιών προς τις οποίες τα άτοµα µιας 

συγκεκριµένης κοινωνίας η κοινωνικής οµάδας προσανατολίζουν τη δράση τους). 

Αποτελεί την αδυναµία του κοινωνικού οργανισµού να εξασφαλίσει  µια ισορροπία 

ανάµεσα στους στόχους και στην πρόσβαση  µελών στα θεσµικά µέσα για την 

επίτευξη αυτών των στόχων. 

Ο Merton ,όπως φανερώνει ο Γκότοβος, διακρίνει τέσσερις τύπους 

παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς στα πλαίσια της κοινωνικής ανοµίας, την παραίτηση, 

την τελετουργία, την καινοτοµία και την εξέγερση. Η παραίτηση είναι εκείνο το είδος 

προσαρµογής κάτω από τις συνθήκες κοινωνικής ανοµίας, όπου το άτοµο αποσύρεται 

στο κοινωνικό περιθώριο και δε µετέχει πια στην κανονική καθηµερινή ζωή. Η 

δραστηριότητα του δε στρέφεται γύρω από την επιδίωξη θεµιτών στόχων είτε µε 

θεµιτά µέσα ,είτε µε αθέµιτα . ∆ρουν µε απουσία δράσης στην καθηµερινότητα. 

Η τελετουργία ως τύπος προσαρµογής σηµαίνει προσκόλληση στη χρήση 

κάποιων µέσων χωρίς η στάση αυτή να υπαγορεύεται από τη λειτουργικότητα του 

µέσου ως την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου. Το µέσο αποκτά µια «ιερότητα». 

Αυτό συµβαίνει στα µεσαία στρώµατα όπου η δυσκολία κατάκτησης στόχων 

αναγκάζει τα άτοµα να προσκολλούνται στις διαδικαστικές αρετές . 

Η καινοτοµία αποτελεί προσφυγή στα αθέµιτα  µέσα µε σκοπό την υλοποίηση 

καθιερωµένου στόχου. Χαρακτηρίζει τα παρεκκλίνοντα άτοµα όλων των κοινωνικών 

στρωµάτων. 

Η εξέγερση είναι η αντίθεση του υποκειµένου απέναντι στην ισχύουσα τάξη. 

Με τον παραπάνω τύπο κοινωνικής προσαρµογής του υποκειµένου κάτω από 

συνθήκες κοινωνικής ανοµίας διαµορφώνεται µια γέφυρα ανάµεσα στην κλασσική 

κοινωνιολογική θεωρία της παρέκκλισης και στις µαρξιστικές προσεγγίσεις για την 
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ερµηνεία του ίδιου του φαινοµένου. Τον βασικό κοινό σηµείο των δύο κατευθύνσεων 

είναι η κοινωνικότητα της παρέκκλισης: η αιτία για την εκδήλωση παρεκκλίνουσας 

συµπεριφοράς είναι όχι το άτοµο αλλά η κοινωνία.  

Ο Merton,κατά τον Γκότοβο, εισάγει και άλλο τύπο κοινωνικής ανοµίας, τη 

συµµόρφωση. Η συµµόρφωση, είναι εκείνη κατά την οποία το άτοµο συµµορφώνεται 

µε την κοινωνική πραγµατικότητα ακόµη και αν αυτή είναι διεφθαρµένη. 

Ο Οpp ασκεί κριτική στη θεωρία του Merton. Συγκεκριµενοποιεί τη θεωρία 

της ανοµίας τέτοια που να επιτρέπει  στον επιστηµονικό έλεγχο των επιµέρους 

προτάσεων. Καταλήγει στην εξής θέση:όσο πιο σηµαντικοί είναι οι στόχοι και όσο 

λιγότερο σηµαντικά είναι τα θεµιτά µέσα για την υλοποίηση τους ταυτόχρονα όσο πιο 

σηµαντικά είναι τα αθέµιτα µέσα για την υλοποίηση των στόχων τόσο πιο πιθανό 

είναι το άτοµο να εκδηλώσει παρεκκλίνουσα συµπεριφορά. 

Η ατοµική ανοµία αποτελεί την υποκειµενική αντίληψη της διάστασης 

ανάµεσα στην πολιτισµική και κοινωνική δοµή. Τα άτοµα που προβαίνουν στην 

ατοµική ανοµία είναι έχουν την αίσθηση ότι οι πολιτικοί αγνοούν τις ανάγκες τους ,ή 

ότι σε µια χαοτική κοινωνία δε µπορεί να πετύχει κανείς τίποτα. Εποµένως η ζωή για 

αυτούς δεν έχει νόηµα. Η τάση της παραίτησης από τους στόχους είναι πιο ισχυρή 

από την τάση για υλοποίηση των στόχων . 

Όσον αφορά τις θεωρίες της σύγκρουσης τις λεγόµενες Μαρξιστικές θεωρίες, 

είναι εκείνες οι θεωρίες στον πυρήνα των οποίων υπάρχει το στοιχείο 

κοινωνικοοικονοµικής και κοινωνικοπολιτικής σύγκρουσης. Επιτρέπουν ορισµένες 

ερµηνείες για την εκδήλωση και αντιµετώπιση της παρέκκλισης µε απώτερο σκοπό 

τους να συνδέσουν αιτιολογικά το συγκρουσιακό και κοινωνικό καθεστώς µε την 

εκδήλωση παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς. Στις καπιταλιστικές κοινωνίες 

προκύπτουν συγκρούσεις µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Αυτό σηµαίνει,  ότι το 

έγκληµα θα συνεχίζεται να υπάρχει στα πλαίσια της αστικής κοινωνίας ως συνάρτηση 

των όρων λειτουργίας της εµπορευµατικής κοινωνίας γεγονός που δίνει στην 

παρέκκλιση κάποια λειτουργικότητα . Προκύπτει έτσι όµως η εξαθλίωση ιδιαίτερα σε 

περιόδους κοινωνικής κρίσης όπου η παραβατικότητα εµφανίζεται εντονότερη 

παρατηρείται αποδιάρθρωση µηχανισµών. 

Γίνεται επίσης αναφορά στην παραβατικότητα εκείνων που θίγονται από την 

αστική δικαιοσύνη ( το προλεταριάτο) και εκείνους που ωφελούνται από αυτή ( την 

αστική τάξη). Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία πρόκειται για εκείνο το τµήµα της 

εργατικής τάξης που δεν αναγνωρίζει την καθολικότητα των κανόνων της αστικής 
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κοινωνίας και που δεν έχει πειστεί ότι οφείλει να τους τηρήσει. Όσον αφορά τη 

δεύτερη κατηγορία, πρόκειται για παραβάσεις των κανόνων της αστικής κοινωνίας 

από τα µέλη της ίδιας της αστικής τάξης. Ο τύπος αυτής της εγκληµατικότητας  είναι 

γνωστός στη δυτική εγκληµατολογία ως παραβατικότητα «λευκού κολάρου». Η 

παράβαση κανόνων από αστική τάξη µας δείχνει ότι η τήρησης των κανόνων γινόταν 

µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που εξυπηρετούνταν κάποια συµφέροντα. Πίσω από 

τους διατυπωµένους κανόνες µιας κοινωνίας υπάρχουν οι θεµελιώδεις οικονοµικές 

και πολιτικές αξίες και οι αντίστοιχοι στόχοι στους οποίους προσανατολίζεται η 

οικονοµική πολιτική και στρατιωτική δράση της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης .Οι 

ισχύοντες κανόνες αποτελούν έκφραση της εξουσίας ή αποτέλεσµα της 

διαπραγµάτευσης ανάµεσα  στις κοινωνικές οµάδες .Υπάρχει ισχυρή πίεση εκ µέρους  

του ακροατηρίου για µια νόµιµη παράσταση της δράσης των οργανισµών και ο φόβος 

των φορέων της εξουσίας µήπως το κοινό ανακαλύψει αντικανονικές ενέργειες τους 

θεµελιώνεται σε ορισµένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος και στην 

ευαισθησία του κοινού απέναντι στα χαρακτηριστικά, η οποία κατοχυρώνεται ως 

δικαίωµα του πολίτη να στιγµατίζει τα παραπτώµατα της εξουσίας. 

Υπάρχουν στόχοι εντασσόµενοι στο πλέγµα συµφερόντων ορισµένων 

οργανισµών που κάτω από ορισµένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες επιτυγχάνονται 

µε τη χρήση αθέµιτων µέσων. Κάποιοι κοινωνιολόγοι ορίζουν ότι το έγκληµα στις 

σοσιαλιστικές χώρες είναι κάτι ξένο. Ωστόσο και στις σοσιαλιστικές κοινωνίες 

υπάρχει εγκληµατικότητα. Οι ερµηνείες της παρέκκλισης  που διατυπώνονται 

επίσηµα από κοινωνιολόγους των παραπάνω χωρών µπορούν να ταξινοµηθούν σε 

δύο κατηγορίες. Στις πρακτικά προσανατολισµένες και στις θεωρητικά 

προσανατολισµένες. 

Τα αίτια παραβατικότητας στις σοσιαλιστικές κοινωνίες συγκεντρώνονται 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Α)Αντίθεση καπιταλισµού –σοσιαλισµού. 

Β)Υπολείµµατα προηγούµενης κοινωνίας. 

Γ)Αντιφάσεις της ίδιας της σοσιαλιστικής κοινωνίας . 

 Όταν η σοσιαλιστική εγκληµατολογία κατευθύνεται από το µακροεπίπεδο και 

κινείται προς την κατεύθυνση της πρακτικής αντιµετώπισης παρισφρύουν 

εγκληµατογενείς  παράγοντες που συγκροτούν το «εγκληµατογενές σύνδροµο» (π.χ 

αλκοολισµοί γονέων διαλυµένη οικογένεια απουσία στο σχολείο, κακές 
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συναναστροφές ,αρνητικές σχέσεις στο σχολείο). Πρόκειται για πολυπαραγοντικό 

µοντέλο που παραπέµπει σε πολυσυλλεκτικής πλευράς προσέγγιση.  

 Όσον αφορά τώρα το επόµενο µοντέλο αιτιολόγησης παρεκκλίνουσας 

συµπεριφοράς, το αντιδρασιακό µοντέλο είναι εκείνο το γενικότερο πλαίσιο ,µέσα 

στο οποίο κινούνται επιµέρους προσεγγίσεις της παρέκκλισης. Σε αυτό το µοντέλο 

δίνεται έµφαση στην αντίδραση που εκδηλώνεται εκ µέρους της κοινωνίας κάτω από 

την πίεση της οποίας το υποκείµενο οδηγείται στην αναθεώρηση του ίδιου  του 

εαυτού του και στην αποδοχή παρεκκλίνοντα ρόλου. 

Στο αντιδρασιακό παράδειγµα  ανήκουν κατά κανόνα µικροκοινωνιολογικές 

προσεγγίσεις και  πιο συγκεκριµένα οι θεωρίες του χαρακτηρισµού (labeling 

approach). Ολόκληρο το οικοδόµηµα των θεωριών του χαρακτηρισµού στηρίζεται 

στη θεωρία  της συµβολικής αλληλεπίδρασης .Τα χαρακτηριστικά της θεωρίας του 

χαρακτηρισµού είναι τα ακόλουθα : 

1)Στροφή στη µελέτη της παρέκκλισης από τη στιγµή που αυτή εκδηλώνεται 

και µετά προσεχτική µελέτη των µεταβολών που υφίσταται το υποκείµενο εξαιτίας 

των αντιδράσεων που συνεπάγεται η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά. Οι αντιδράσεις  

ίσως εδώ γεννούν και σταθεροποιούν παρεκκλίνοντα ρόλο . 

2)Η παρέκκλιση εξετάζεται ως διαδικασία και όχι ως στιγµιαίο γεγονός. 

Γίνεται διάκριση της παρέκκλισης σε αυτή τη θεωρία µεταξύ πρωτογενούς και 

δευτερογενούς παρέκκλισης .Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η δευτερογενής . 

3)Η παρέκκλιση έχει σχέση µε δυο είδη επιθετικότητας .Το πρώτο έχει σχέση 

µε τη θέσπιση κανόνων .Το δεύτερο αφορά την επιλεκτική του εφαρµογή . 

4)Τόσο η διατύπωση των κανόνων όσο και των αντίστοιχων παραβάσεων 

καθιστά κάθε φορά αναγκαία µια ερµηνεία  µε βάση την οποία γίνεται η διαπίστωση 

της τήρησης ή παραβίασης κανόνα. 

Οι αντιδράσεις των άλλων συνιστούν για το υποκείµενο µια τέτοια 

µεταχείριση, ώστε το άτοµο καταλήγει να ταυτίζεται µε το ρόλο που οι άλλοι του 

ορίζουν ενισχύοντας έτσι την παρεκκλίνουσα συµπεριφορά του. Η πρωτογενής 

παρέκκλιση  ουσιαστικά το αντικείµενο µελέτης όλων των µέχρι τώρα προσεγγίσεων. 

Μπορεί να έχει πάρα πολλές αιτίες οι οποίες δεν έχουν καµιά σχέση µε αυτό που 

συµβαίνει αργότερα µε την κατασκευή παρεκκλίνοντα ρόλου για το άτοµο. Η 

δευτερογενής παρέκκλιση αρχίζει µε τη µεταχείριση που επιφυλάσσουν οι επίσηµοι 

οργανισµοί και οι εκπρόσωποι τους στο άτοµο που έκανε κάποιο παράπτωµα. 

Υπάρχει διαφορετικής µεταχείρισης στους τυπικούς παραβάτες και διαφορετική 
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στους «µη τυπικούς». Η αρνητική αντίδραση των αρχών λειτουργεί για τον αποδέκτη 

της ως ετικέτα που δείχνει την ουσία του υποκειµένου. Τα στερεότυπα «κλέφτης», 

«πόρνη», «φονιάς», «ναρκοµανής»,έχουν τη βάση τους στην κοινή γνώση που 

κυκλοφορεί ανάµεσα στα µέλη της κοινωνίας .Το  άτοµο βιώνει συνεχώς προσδοκίες 

των άλλων που τον καθηλώνουν σε ένα παρεκκλίνοντα ρόλο. 

 Η ίδια η ύπαρξη κανόνων παραπέµπει  στο γεγονός της εξουσίας και της 

ανισότητας. Η εξουσία όµως και η ανισότητα, η πολιτική και κοινωνική πλευρά του 

κανόνα φαίνονται και στο επίπεδο της εφαρµογής. ∆εν είναι κάθε παραβίαση του 

κανόνα και παρεκκλίνουσα συµπεριφορά .Η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά υφίσταται 

σε συγκεκριµένες συνθήκες. ∆ιακρίνεται έτσι από την αντικοινωνική συµπεριφορά. Ο 

µετασχηµατισµός της αντικανονικής συµπεριφοράς  σε παρεκκλίνουσα είναι η 

απαρχή της παραβατικής καριέρας του υποκειµένου γιατί αυτός ο µετασχηµατισµός 

συνεπάγεται αλλαγή της οπτικής µέσα από την οποία ο ελεγκτικός µηχανισµός ορίζει 

το υποκείµενο πρόσαψη της ετικέτας και ανάλογη µεταχείριση. Προκύπτει η αλλαγή 

της αυτοαντίληψης του ατόµου , όταν «ετικετάρεται» από τους άλλους. Βέβαια ένα 

άτοµο που ξεκινά µε πρωτογενή παραβατική συµπεριφορά έχει διανύσει ένα δρόµο 

και είναι αδύνατο να επιστρέψει σε προηγούµενη φάση . όσον αφορά το επίπεδο της 

εφαρµογής υπάρχουν δύο είδη. Εκείνη που προέρχεται από τους επίσηµους φορείς 

και εκείνη από τους ανεπίσηµους.  

Ο   Sack υποστηρίζει,όπως µας δηλώνει ο Γκότοβος,  ότι ο κανόνας δεν είναι 

µονοσήµαντος. Οι  ίδιες οι περιστάσεις είναι τέτοιες που ο νοµοθέτης δε µπορεί να τις 

προβλέψει µε λεπτοµέρεια. Η παρέκκλιση συνεπώς είναι αποτέλεσµα µιας σύνθετης 

διαδικασίας αντίληψης ,ερµηνείας ,σύγκρισης και αξιολόγησης της ανθρώπινης 

δράσης. Στη διαδικασία αυτή ορισµένα πράγµατα γίνονται ή δε γίνονται αντιληπτά. Ο  

Sack εµβαθύνει στη διαδικασία µετασχηµατισµού µιας καταρχήν «ουδέτερης» 

συµπεριφοράς σε παρεκκλίνουσα. ∆ίνει επίσης έµφαση στη διαδικασία 

νοηµατοδότησης της παρέκκλισης και στις αντιδράσεις που ακολουθούν. Τα αίτια της 

παρέκκλισης δεν τον απασχολούν. 

Τέλος το µοντέλο ελέγχου αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης 

των αντιδράσεων του σχολείου απέναντι στην παράβαση των µαθητών. Το σηµερινό 

σχολείο καταβάλει προσπάθειες να στιγµατίσει την πρωτογενή παρέκκλιση 

(Γκότοβος.Α.1998 σσ.46-97). 
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            3.7.2) Τα αίτια της παραβατικότητας 

Πέρα από τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν διατυπωθεί και 

κάποιες άλλες θεωρίες  που αιτιολογούν τη γένεση της παραβατικότητας. 

∆ιακρίνονται,σύµφωνα µε τον Παπαδηµητρίου, σε οργανικές ,ψυχολογικές  και 

κοινωνιολογικές. Οι οργανικές αποδίδουν την παράβαση στην ιδιοσυστασία του  

ατόµου δίνοντας βάση στους βιολογικούς παράγοντες . 

Οι ψυχολογικές αναπτύσσουν τη θεωρία της µειωµένης διανοητικής 

ικανότητας, την ψυχαναλυτική θεωρία µε κύριους εκπροσώπους Freud, Adler. Η 

ψυχαναλυτική θεωρία αναγνωρίζει τη σηµασία των οργανικών  κοινωνικών αιτίων 

αλλά και τα ψυχολογικά αίτια. ∆ιακρίνει τους παραβάτες σε οµαλούς(τα αίτια είναι 

κοινωνικά), σε οργανικούς και σε ασθενείς (τα αίτια είναι οργανικά)και σε 

νευρωτικούς (τα αίτια είναι ψυχολογικά). 

Οι κοινωνιολογικές αναπτύσσουν: α)τη θεωρία της οικολογικής σχολής  του 

Σικάγου, β) τη θεωρία διαφορικού συγχρωτισµού του Sutherland, Edwin (η 

εγκληµατικότητα συµβαίνει λόγω της κοινωνικοποίησης  του ατόµου σε υποσύνολο  

µε εγκληµατική συµπεριφορά),  γ) η συµπληρωµατική θεωρία της ουδετεροποίησης 

των Sykes ,Matza (τεχνικές εξουδετέρωσης της ηθικής  ευθύνης), δ) η θεωρία της 

σύγκρουσης κανόνων συµπεριφοράς (το έγκληµα οφείλεται σε ψυχικές  συγκρούσεις 

ψυχισµού  όταν το παιδί προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις  διαφορετικών 

κανόνων), ε) οι θεωρίες παραβατικότητας που αναφέρουν ότι η παραβατικότητα 

Προκύπτει λόγω της αποδιοργάνωσης της κοινωνίας, και στ) οι θέσεις της σχολής της 

Λυών, που αποδίδουν τα αίτια  σε οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση των ατόµων 

(Παπαδηµητρίου. Ζ. ∆. 1991.σελ. 3722) 
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Κατατοπιστικό των επιδράσεων που ασκούνται από διάφορους παράγοντες 

στην διαµόρφωση παραβατικής συµπεριφοράς είναι το ακόλουθο σχήµα (Lavery B., 

Siegel A.,1993). 

 

 
 

Κοινωνιολογικοί παράγοντες                                

Εθνικές /κοινωνικές                                  Επίδραση οικογενειακού   

  Επιδράσεις                                                    περιβάλλοντος             Παθογενές          

                                                                                                                    

∆υναµικό                                                                                                                                 

                                                                                                                     

Σχολείου 

                                         Παρεκκλίνουσα           

                                            Συµπεριφορά                                          Επίδραση                                

                                                                                                              σχολείου                                

                                                                         (ήθος, Α.Π, διδακτικές µέθοδοι )   

                                                               Επίδραση 

                                                              συνοµήλικων  

Κακοποίηση  

του µαθητή 

 

 

Η ατοµικότητα του µαθητή  

(αυτοεκτίµηση, ενδιαφέροντα , δραστηριότητες)                          

                                    

                Ψυχογενείς 

                              Παράγοντες         

 
Σχήµα 1. Παράγοντες που επιδρούν στη συµπεριφορά του µαθητή 
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Κατά καιρούς αναπτύσσεται ένα ψευτοδίλληµα σχετικά µε το κατά πόσο 

κοινωνικοί, βιολογικοί παράγοντες επιδρούν στη ψυχοσύνθεση του ατόµου και το 

ωθούν σε παραβατικές πράξεις. Καταρχήν δεν έπρεπε να υφίσταται δίληµµα γιατί η 

φύση του ανθρώπου είναι ένα προϊόν της ιστορίας. Η ανθρώπινη συµπεριφορά και η 

αντικοινωνική είναι ζήτηµα όχι βιολογικών αλλά κοινωνικών νόµων .Βέβαια οι 

καταβολές υφίστανται και είναι αµετακίνητες από τον κοινωνικό παράγοντα. 

Ως πρωτογενή αίτια της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς αναγνωρίζονται από 

τον Πανούση, οι κοινωνικές δυσλειτουργίες. Άλυτα κοινωνικά προβλήµατα εξωθούν 

το άτοµο σε συνδυασµό πάντα µε οικογενειακούς ή άλλους παράγοντες .Η παράβαση 

δηµιουργεί κοινωνικά προβλήµατα και έτσι δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος γιατί 

προετοιµάζεται  το έδαφος για άλλη παράβαση. 

Ως δευτερογενή αίτια αναγνωρίζονται τα ψυχολογικά αίτια .Οι ατοµιστές και 

οι εγωιστές γίνονται πονηροί σκληροί κι επιθετικοί. Η συνείδηση του ατόµου 

παραµορφώνεται .∆υναµώνεται το αίσθηµα αρπακτικού ατοµικισµού και εγωισµού. 

Οι παραπάνω ιδιότητες στην ακραία τους µορφή εκφράζονται µε τη µορφή 

παράβασης. Μια ιδιοτελή συµπεριφορά εκφράζει µια παρασιτική τάση του ατόµου 

και οδηγεί σε παραβάσεις που αποσκοπούν στην κερδοσκοπία. 

Ως τριτογενές αίτιο κρίνεται η ατοµική συνείδηση. Βασικό στοιχείο είναι η 

προσωπικότητα του εγκληµατία. Ένα άτοµο που δικάζεται όχι εξαιτίας της 

συµπεριφοράς αλλά σε αναφορά µε αυτή. Βέβαια πρέπει το άτοµο να εξετασθεί 

συνεπικουρικά µε άλλους παράγοντες. Σε µερικές περιπτώσεις το έγκληµα 

διαπράττεται όταν οι περιστάσεις δεν αλλάζουν από το άτοµο  διαπλάθεται από 

αυτές. Σε σχέση µε την παρέκκλιση θα ήταν πιο ορθό να µιλήσουµε όχι για κοινωνική 

συνείδηση αλλά για καθυστερηµένη ατοµική που βρίσκεται πίσω από την κοινωνική. 

Αυτό οφείλεται σε δυσκολίες που το άτοµο αντιµετωπίζει. Εξαρτάται και από τις 

ιδιαιτερότητες του ατόµου. Σηµαντικά είναι και τα ίχνη του παρελθόντος που έχουν 

στιγµατίσει  τις οικογένειες µέσω κοινωνικής κληρονοµιάς, όπως για παράδειγµα η 

βεντέτα (Πανούση.Γ.1985.σσ. 39-55). 

 Το φαινόµενο της παρέκκλισης των ατόµων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το 

όλο σύστηµα αξιών της κοινωνίας. ∆ε µπορεί λοιπόν να γίνει  αποσπασµατική µελέτη 

του φαινοµένου αυτού και έξω από αυτά τα πλαίσια ή ακόµη ανεξάρτητα από το 

φαινόµενο της εγκληµατικότητας των ενηλίκων. Ως γενεσιουργές αιτίες 

αναγνωρίζονται παράγοντες οικολογικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί. 
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 Όσον  αφορά τους οικολογικούς παράγοντες είναι αναµφισβήτητη η επίδραση 

τους στην ψυχοσύνθεση τ ου ατόµου. Πιο συγκεκριµένα η διατάραξη της διαλεκτικής 

σχέσης της φύσης µε την κοινωνία, η δηµιουργία της µαζικοποιηµένης πόλης που 

γίνεται εστία ρύπανσης και ο αστικός οικονοµικός συγκεντρωτισµός που προκαλεί 

την ανεργία διαφθείρει τις συνειδήσεις των ατόµων αφού προκειµένου να επιβιώσουν 

γίνονται ατοµιστές(Τζανόνε- Τζώρτζη .Κ.1988.)  

 Η οικογένεια ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης του ατόµου 

διαµορφώνει ήθη και καλλιεργεί συνειδήσεις. Εποµένως σε οποιαδήποτε  παρέκκλιση 

του ατόµου σκόπιµη κρίνεται η εξέταση των οικογενειακών συνθηκών. Η µετάβαση 

από την παραδοσιακή στην εκτεταµένη οικογένεια προκάλεσε χρόνιες και 

ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, το διαζύγιο η κακή οικονοµική κατάσταση ,η 

αντικοινωνική συµπεριφορά των γονιών θεωρήθηκαν υπεύθυνες για την 

παραπτωµατικότητα. Όσο αυξάνεται ο  αριθµός των διαζυγίων, τόσο αυξάνεται και ο 

αριθµός των παιδιών που είναι πιθανό  να εκτεθούν σε κακές διαπροσωπικές σχέσεις 

(Σκλειδή.Ολ.1988.σσ.549-550). 

Σε µια έρευνα των Malews και Peyre (1975),(όπως µας παρουσιάζεται από 

τον Μπούκουρα) που διενεργήθηκε σε παραβατικούς εφήβους παρατηρήθηκε ότι 

µεγάλο ποσοστό οικογενειών ήταν διαλυµένες, υπήρχε αρνητικό κλίµα, και έντονη η 

απουσία του πατέρα. Οι γονείς των παραβατικών µεταχειρίζονται τις σωµατικές 

τιµωρίες και λιγότερο συχνά τις ανταµοιβές. Η δυσκοινωνική δοµή αυτών των 

προσωπικοτήτων δε µπορεί να θεωρηθεί παρά σαν ένα συµβάν  εξελικτικό της 

ανάπτυξης της ηθικής συνείδησης µέσα στο σχηµατισµό του χαρακτήρα. Γιατί είναι 

γνωστό πως ο χαρακτήρας δεν είναι δεδοµέ0νος αλλά επίκτητος. Η ηθική ή ο 

προσωπικός έλεγχος δεν έχει ως αφετηρία το ένστικτο. Απορρέει από την 

επεξεργασία των πρωτόγονων συµπεριφορών µέσα στο παιχνίδι των πιέσεων, του 

περιβάλλοντος ,ουσιαστικά από τη µεσολάβηση των γονέων που µεταφέρουν τα ήθη 

και από τις ατοµικές νόρµες .Σε ένα επίπεδο ολοκλήρωσης κατώτερο οι απαγορεύσεις 

µε αφετηρία εξωτερική γίνονται εσωτερικές από το παιχνίδι της ενοχής µπροστά στις 

απόλυτες εξουσιαστικές εικόνες των γονέων. Αυτό είναι η προηθική κατάσταση που 

αναπτύχθηκε σε ανώτερο επίπεδο ολοκλήρωσης όπως µια  προσαρµογή σε 

συµπεριφορές στην κοινωνική ζωή µε τον προοδευτικό σχηµατισµό µιας αυτόνοµης 

προσωπικής ηθικής.  

Κάποιες αντικοινωνικές συµπεριφορές είναι παθολογικές. Υπάρχει µια  

δυσγένεση της προσωπικότητας που δεν επιτρέπει στις ηθικές συµπεριφορές να 
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απελευθερωθούν. Η διαταραχή των συµπεριφορών περιλαµβάνεται σε ένα Εγώ 

συναφές. Η αποτυχία της οιδιποδειακής φάσης καταλήγει σε µια άλλη έλλειψη, 

ανικανότητα µιας σταθερής σχέσης µε τους άλλους απουσία προσωποποιηµένου 

Υπερεγώ(Μπούκουρας.∆.1988.σσ.311-314). 

Πρέπει να τονισθεί πόσο υποβάλλεται το παιδί που οι ανώτερες λειτουργίες 

αυτοελέγχου του είναι αρκετά αδιαµόρφωτες ακόµη και δεν του επιτρέπουν να 

προβλέπει τις συνέπειες των πράξεων του και να αντιστέκεται στις παρορµήσεις του. 

Το παιδί έχει την ανάγκη να εξοµοιωθεί µε κάποιο πρότυπο και να καταβάλλει µια 

συναισθηµατική προσπάθεια πολύ ισχυρή καµιά φορά στην επιθυµία να µιµηθεί το 

πρότυπο. Επίσης το παιδί που δε δέχεται την απαραίτητη επίβλεψη από τους γονείς 

είναι ευάλωτο σε οποιαδήποτε επίδραση που µπορεί να  ασκηθεί από το περιβάλλον ή 

και τα Μ. Μ. Ε. Προσελκύεται από οποιαδήποτε  εύκολη ψυχαγωγία για τη βίωση 

των οποίων χρειάζεται χρήµατα καταλήγοντας έτσι στο εύκολο χρήµα. 

Η µελέτη παρεκκλινόντων ατόµων έδειξε ότι υπάρχουν γονείς που 

παραιτούνται από την άσκηση ελέγχου και φυσικής εξουσίας αποφεύγοντας τις 

συγκρούσεις αλλά και την παροχή στοργής στα παιδιά τους. Μοναδικός σκοπός τους 

είναι να εξασφαλίσουν την ησυχία τους, η να αφοσιωθούν περισσότερο στην εργασία 

τους (Chazal .J.1967.σσ.21.27) 

Πολλές φορές οι γονείς ασκούν βία στην οικογένεια. Μάλιστα υπάρχουν τρεις 

µορφές βίας στην οικογένεια , η άσκηση βίας στους υπερήλικες ,στη σύζυγο και στο 

παιδί. Ο ξυλοδαρµός είναι παλιά συνήθεια. Βέβαια η διαφώτιση των γονέων , οι 

καλύτερες οικονοµικές συνθήκες ,η κρατική µέριµνα οι εκδηλώσεις που απορροφούν 

τον ελεύθερο χρόνο  του δηµόσιου ή ιδιωτικού επαγγελµατία εποικοδοµητικά 

αποτελούν παράγοντες εξάλειψης των απωθηµένων των γονέων και µείωσης της βίας 

ή της αδιαφορίας που εκδηλώνουν στα πλαίσια της οικογένειας (Μπατζιάκας. ∆. 

1992.σσ.43-45). 

Κάποιοι  Καναδοί ερευνητές προσπάθησαν να ερευνήσουν τη µεταδοτικότητα 

της συµπεριφοράς κακοποίησης εξηγώντας ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να  

κατανοήσουν τις συγκρούσεις της παιδικής τους ηλικίας και τη διαταραχή της 

εσωτερικής τους ισορροπίας που αυτές προκαλούν στην ενήλίκη ζωή τους. Στην 

προσπάθεια τους αυτή επαναδηµιουργούν σαν ηθοποιοί πάνω στη σκηνή τις ίδιες 

συγκρουσιακές καταστάσεις κακοποιώντας τα δικά τους παιδιά ,προκείµένου µέσω 

των αντιδράσεων των παιδιών τους ,να καταλάβουν τι τους συνέβη. Όταν λοιπόν ένας 

γονέας χτυπήσει το παιδί του και του προκαλέσει κλάµα ,συνεχίζει και το χτυπάει  
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ενθυµούµενος ότι όταν αυτός βρισκόταν σε ανάλογη, θέση οι γονείς του δεν το 

ηρεµούσαν αλλά συνέχιζαν να το  χτυπούν (Μπέκα-Μελιοπούλου.Α.1992. σσ.66-67).  

Επιπλέον πολλά παιδιά γίνονται θύµατα της υπερπροστασίας των γονιών του, 

η οποία τα καθιστά αδύναµα να αντιµετωπίσουν την πρώτη δυσκολία που τους 

τυχαίνει. Γίνονται εύκολη λεία στους προστάτες του εγκλήµατος, αναζητώντας 

διέξοδο από την καταπίεση των γονέων τους στους τεχνητούς παραδείσους των 

ψυχοτρόπων φαρµάκων ή του αλκοόλ. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί η 

κοινωνική αναλγησία µε την οποία εξισώνεται ο χρήστης µε τον έµπορο και η 

αντιµετώπιση του θύµατος σαν εγκληµατία. Παράλληλη κατάσταση µε ακαριαίο 

αποτέλεσµα είναι η αυτοκτονία ή καταλήγοντας στο περιθώριο. 

Ένας άλλος  λόγος που τα παιδιά καταλήγουν στο περιθώριο είναι γιατί οι 

γονείς τους ανήκουν στο περιθώριο. Μεγαλώνουν χωρίς ιδανικά και στόχους στη ζωή 

τους. Ο έντονος στιγµατισµός που τα διακρίνει τους δηµιουργεί συναισθήµατα 

απογοήτευσης, ηττοπάθειας, µισανθρωπιάς, ξενοφοβίας και ευθυνοφοβίας, 

χαρακτηριστικά που τα αποδυναµώνουν και τα ωθούν στην εγκατάλειψη των 

προσπαθειών για περαιτέρω εξέλιξη(Καβαζή.Γ.-Παπαλαζάρου.Μ.1990.σσ.67-70) 

Άλλος παράγοντας που προκαλεί τραυµατικές εµπειρίες  στο παιδί είναι η 

αλλαγή τόπου κατοικίας της οικογένειας ιδιαίτερα στην περίπτωση της 

µετανάστευσης. Ο κίνδυνος περιθωριοποίησης είναι έντονος στα παιδιά των 

µεταναστών, καθώς αποτελούν το φτηνό εργατικό δυναµικό των χωρών υποδοχής της 

∆υτικής Ευρώπης και που ανήκουν στις λιγότερο ευνοηµένες κοινωνικές τάξεις. Οι 

δυσκολίες κοινωνικής ένταξης και ανεύρεσης εργασίας  οι οποίες προκύπτουν 

προβλήµατα εκπαίδευσης που σχετίζονται µε τη χαµηλή σχολική επίδοση εξαιτίας 

της καθυστέρησης ολοκλήρωσης σπουδών  και η κακή επικοινωνία µε το σχολικό 

περιβάλλον υποθάλπει τη διατήρηση της κατηγορίας µη προνοµιούχων παιδιών 

περιθωριοποίησης (Θανοπούλου. Μ.1990. σσ.88-91) 

Τα θύµατα του ατοµικισµού έχουν συγκεκριµένη κοινωνική προέλευση 

εφόσον ο κόσµος της εργασίας είναι βιόκοσµος, οι κοινωνικές µαθησιακές 

διαδικασίες, η διεύρυνση πολιτισµικών οριζόντων, η υπέρβαση φυλετικών 

διακρίσεων δε συµβαίνουν πέρα της εργασίας. ∆οµές της καθηµερινότητας, του 

χρόνου ακόµη και η σωµατική βίωση είναι διαµορφωµένες διάµεσου της 

βιοµηχανικής νεωτερικότητας. ∆ε µπορεί µια κοινωνική εναλλακτική πρόταση να 

διαµορφωθεί διαµέσου του ιδανικού µιας κοινότητας που ρυθµίζεται µε καταπιεστική 

λογική. Το καθήκον και η υποχρέωση έχουν καταντήσει να είναι αγγαρεία .∆ε γίνεται 
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καν συζήτηση για αυτοπραγµάτωση στην εργασία αλλά για την απλή δυνατότητα δια 

µέσου αντικειµενοποιητικής εργασίας έστω και αλλοτριωτικής  να εξασφαλιστεί η 

υλική βάση. Η ίδια η ανεργία είναι µορφή βίας. Είναι η πιο άγρια µορφή 

αναγκαστικής αποµόνωσης που απολήγει στην απώλεια ταξικής συλλογικής ένταξης 

και κοινωνικής απόκλισης. Προκύπτουν έτσι ανταγωνιστικές εχθρικές σχέσεις .Η 

συσσωρευµένη απογοήτευση διοχετεύεται σε διάθεση καταστροφής 

αυτοκαταστροφής (Παπαϊωάνου.  Σ.1995.σσ.28-30) 

 Στις αγγλοσαξονικές έρευνες παρατηρείται ότι άτοµα µε ένδικη παραβατική 

συµπεριφορά ανήκουν στα χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά .Η σχέση ένδικης 

παραβατικότητας και χαµηλών στρωµάτων στηρίζεται στο ότι  οι διωκτικές έχουν 

κοινωνικά στερεότυπα ή στο ότι οι κοινωνικές δοµές δε δίνουν ευκαιρίες στους 

ασθενέστερους να διαφύγουν τη σύλληψη ή την τιµωρία.(Καλαµπαλίκη. Φ. 1995. 

σελ.32) 

Οι ερευνητές αιτιολογούσαν την παραβατικότητα των νέων από τα χαµηλά 

στρώµατα ως µηχανισµό άµυνας στις αξίες και τους στόχους των µεσαίων 

στρωµάτων .Οι στόχοι ήταν αποδεκτοί αλλά οι νέοι αδυνατούσαν να τους επιτύχουν , 

τους απέρριπταν και στη θέση έβαζαν άλλος. Η συµµετοχή των νέων σε συµµορίες 

τους έδινε το αίσθηµα ότι ανήκουν κάπου τους καλλιεργούσε την αυτοεκτίµηση 

(Λαµπροπούλου.Ε.1994.σελ.88) 

Τέλος κυρίαρχα αίτια εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς είναι το σχολείο τα 

Μ.Μ.Ε και ο ρόλος των λεγόµενων οργάνων της τάξης. Ο ρόλος του δασκάλου δεν 

είναι µόνο  η στεγνή µεταβίβαση των γνώσεων, η αποστολή του είναι ανθρωπιστικά 

διαπλαστική. Η διάσταση µεταξύ περιεχοµένου διδακτικού και κοινωνικής 

πραγµατικότητας που αντιµετωπίζει το παιδί, η φόρτιση η διδακτική δε δίνει 

περιθώρια εκτόνωσης και προκαλεί έντονες κοινωνικές ανισότητες που η ύπαρξη 

τους παρωθεί την παραβατικότητα(Τζανόνε- Τζώρτζη Κ.1990 σελ.195). 

 Η ανεξέλεγκτη προβολή βίας σε όλες σχεδόν τις εκποµπές της τηλεόρασης, 

ασκεί άµεση επίδραση στα άτοµα, τα οποία βρίσκουν την τηλεόραση ως διέξοδο από 

την καταπιεστική καθηµερινότητα τους. Τα δελτία ειδήσεων προβάλουν έντονες 

σκηνές βίας. Η διαφήµιση παρουσιάζει ήρωες που επιβάλουν βία. Τα παιχνίδια που 

διαφηµίζονται έχουν σαν σενάριο τη συνεχή διαµάχη µεταξύ φανταστικών 

τερατόµορφων όντων, τη συνεχή πάλη ανάµεσα στο καλό και στο κακό χωρίς 

χωροχρονικούς περιορισµούς και αφύσικες δυνατότητες µέσα στο τεχνολογικό 

σύµπαν. Η διαφήµιση από µόνη της ωθεί τους αδύναµους τηλεθεατές στην 
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υπερκατανάλωση φτάνοντας µάλιστα και στο σηµείο να σπάσουν τους ηθικούς 

φραγµούς τους προκειµένου να καλύψουν τις υπερκαταναλωτικές τους ανάγκες. Τα 

Μ.Μ.Ε βιάζουν τον αυθορµητισµό του παιδιού και κατευθύνουν µε τη συχνή 

επανάληψη τη νέα γενιά σε ένα προκατασκευασµένο κόσµο συνεχούς αντιπαλότητας, 

δηµιουργώντας τις ψευδαισθήσεις για τη φύση του κόσµου και της κοινωνίας 

πιέζοντας τα ψυχολογικά . 

Σχετικές έρευνες µας δηλώνει η Καβαζή Παπαλαζάρου, αναφέρουν ότι άτοµα 

µέχρι και 18 χρόνων έχουν δει 200.000 σκηνές βίας και 40.000 από αυτές είναι 

σκηνές φόνου. Ένα παιδί που τελειώνει το ∆ηµοτικό έχει δει 8.000 φόνους και 

100.000 βίαιες πράξεις. Οι αµερικανικές εκποµπές κινούµενων σχεδίων 

περιλαµβάνουν κατά µέσο όρο 41 πράξεις βίας . 

Το άγχος του παιδιού ήταν µεγάλο αφού δε µπορεί να διαχωρίσει το 

πραγµατικό από το φανταστικό. Μπορούµε να πούµε ότι η τηλεόραση είναι ένα 

σχολείο βίας και εγκληµατικότητας ένα εκπαιδευτήριο βίαιων φονιάδων 

(Καβαζη.Γ.Παπαλαζάρου.Μ.1990.σσ.66-68) 

Η εγγραφή στα Video Clubs µπορεί να γίνει πλέον χωρίς την επίδειξη της 

ταυτότητας. Έτσι επιλέγονται ανεξέλεγκτα και ακατάλληλες ταινίες µε σκηνές βίας 

και ανήθικες σκηνές προκαλώντας κατά συνέπεια τη χαλάρωση των ηθών των 

ατόµων(Γκιουρτζίδου.Α.1990.σελ.207). 

Τέλος ένας άλλος παράγοντας πρόκλησης παραβατικότητας και ραγδαίας 

αύξησης περιστατικών βίας είναι η αποµυθοποίηση του κρατικού οργάνου 

«∆ικαιοσύνη» και του ρόλου που διαδραµατίζει ο οποίος τυγχάνει έντονης 

αµφισβήτησης. Η έλλειψη σωστής εκπαίδευσης των οργάνων της τάξεως και η στάση 

που εκείνα υιοθετούν απέναντι στους παραβάτες του νόµου διαιωνίζει την 

παραβατικότητα (Τζανόνε-Τζώρτζη Κ.1990) 

 

3.8) Κοινωνικός έλεγχος. 

Είναι κοινός τόπος ,ότι η  κοινωνικοποίηση  εξασφαλίζει  τη σταθερότητα και 

τη συχνότητα του κοινωνικοπολιτιστικού συστήµατος .Τη διατήρηση   διαφυλάσσει 

και ο κοινωνικός έλεγχος  σε δυο επίπεδα :από  το ίδιο το άτοµο και από την  

κοινωνία. Το άτοµο αποδέχεται αρχικά τις διάφορες µορφές συµπεριφοράς  που του 

υπαγορεύει το  κοινωνικό σύστηµα και τις εσωτερικεύει .Για τη διατήρηση αυτής της 

νοµιµοποιηµένης  πλέον συµπεριφοράς  αγρυπνά η  ίδια η συνείδηση και  την ευθύνη 

αυτή την έχει ο εσωτερικός έλεγχος. Όπου όµως δεν επαρκεί ο εσωτερικός έλεγχος  
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(µε συνέπεια το άτοµο να υιοθετεί όχι νοµιµοποιηµένη αλλά παραβατική 

συµπεριφορά) επεµβαίνει η κοινωνία  µε το δικό της τρόπο που αποτελεί τον 

εξωτερικό έλεγχο (Πυργιωτάκη .Ι. Ε. 1998.σελ.32). 

Η δόµηση του εσωτερικού  κοινωνικού ελέγχου αρχίζει µε την πρώιµη 

κοινωνικοποίηση και την αφοµοίωσης των απαγορεύσεων και περιορισµών που 

επιβάλλονται στο άτοµο .Οι συνέπειες του εκδηλώνονται ως τύψεις συνείδησης, 

µεταµέλεια, ντροπή, αποδοχή ποινής. «Ο εσωτερικός κοινωνικός έλεγχος είναι ο 

ευαίσθητος σεισµογράφος που καταγράφει και την παραµικρή παρέκκλιση πιέζοντας για 

επανόρθωση», όπως χαρακτηριστικά διατείνεται η Καλτσούνη-Νόβα. Βέβαια το πόσο 

ευαίσθητος είναι ο σεισµογράφος εξαρτάται από το βαθµό αφοµοίωσης των κανόνων 

στα πρώιµα στάδια κοινωνικοποίησης ή τις µορφές ελέγχου και τιµωρίας που έχει 

υποστεί. 

Ο εξωτερικός κοινωνικός έλεγχος είναι έργο θεσµών και µηχανισµών, 

εξωτερικών προς το άτοµο. Αυτό όµως δε σηµαίνει  ότι ασκείται από άτοµα 

επιφορτισµένα µε αυτό το έργο αλλά και από φίλους .Στην πρώτη περίπτωση µιλάµε 

για τυπικές µορφές ελέγχου ενώ στη δεύτερη για άτυπες. (Καλτσούνη-Νόβα. Χ.2001 

σελ.19) 

Η θεσµική-τυπική µορφή κοινωνικού ελέγχου απορρέει από επίσηµα 

συστήµατα ποινικής δικαιοσύνης, ενώ η άτυπη  είναι ανεπίσηµη και προκύπτει από 

τις άµεσες οµάδες  του στενού περιβάλλοντος του ατόµου. Στον κοινωνικό έλεγχο δεν 

υπόκεινται παιδιά ηλικίας 5-7 χρ γιατί είχαν  το ακαταλόγιστο των  πράξεων τους 

(Σαββουλίδης.Π.1992.σελ.84) 

Μια πρώτη ανάγνωση των προκείµενων διατάξεων καθιστά εύκολα 

αναγνωρίσιµη την επικράτηση του ωφελιµιστική δόγµατος της αναγκαίας 

υποχρεωτικής περιστολής ατοµικών ελευθεριών και δικαιωµάτων  για τον περιορισµό 

πρόκλησης δηµόσιων κακών ή κοινωνικών δεινών. Η κρίσιµη µεταβλητή στη µελέτη 

παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς είναι όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Τσιγγάνου,είναι 

περιισσότερο το κοινωνικό ακροατήριο παρά ο εξατοµικευµένος δράστης. Το 

εξουσιαστικό ενισχυµένο ακροατήριο είναι αυτό που προσδιορίζει το χαρακτηρισµό 

µιας συµπεριφοράς ή µιας κατηγορίας συµπεριφορών ως µη αποδεκτών. Με ένα 

διαφορετικό λεξιλόγιο τα µέλη της ελληνικής γερουσίας του 1846 διατυπώνουν την  

ίδια αντίρρηση όταν κατά τη διάρκεια ψήφισης σχετικών διατάξεων του νοµοθετικού 

σώµατος υποστηρίζουν  ότι µόνο η κοινωνία µπορεί να αποτρέψει τέτοια κακά και 

όχι οι νόµοι. Επιπλέον η αποτρεπτική λειτουργία της ποινής έχει από καιρό παύσει να 
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θεωρείται προσδιοριστικός παράγοντας της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Η ποινή δεν 

περιορίζεται πλέον σε τεχνικά ζητήµατα ελέγχου του εγκλήµατος  και οι κοινωνικές 

της διαστάσεις δεν περιχαρακώνονται σε εκφράσεις της αρνητικής κοινωνικής 

αντίδρασης στο έγκληµα .Σύγχυση προκαλείται ανάµεσα στη χρήση των εννοιών των 

ατοµικών ελευθεριών και θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η επικουρική συνεξέταση του 

Ελληνικού Συντάγµατος  της Ευρωπαϊκής Σύµβασης  για τα δικαιώµατα του παιδιού 

ανασύρει  τις αντινοµίες στο ισχύον δίκαιο και αποδεικνύει τη µονοµερή υποστήριξη 

των νοµικών έναντι των ηθικών δικαιωµάτων αυτοδιάθεσης και ελευθερίας. 

Στην επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο νοµικών και 

κοινωνιολογικών προσεγγίσεων υποβόσκει µια αυταπόδεικτη συνθήκη «κοινωνικής 

συνοχής» που στηρίζεται σε µια περισσότερο ή λιγότερο αόριστη κοινή ηθική ή 

σύστηµα αξιών των οποίων η αµφισβήτηση θεωρείται εκ προοιµίου  πως προκαλεί 

τάσεις καταστροφής της κοινωνίας. 

Οποιοσδήποτε θεσµός πολιτικός ή ιδεολογικός µπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

µηχανισµός επιβολής κοινωνικού ελέγχου,σύµφωνα µε την Τσιγγάνου. Οι φορείς 

όµως άσκησης κοινωνικού ελέγχου δεν είναι σε κάθε περίπτωση δεδοµένοι, ούτε οι 

µηχανισµοί επιβολής κοινωνικού ελέγχου  κοινοί και αυταπόδεικτοι. Όπως προκύπτει 

από την ιστορική διαδροµή του υποδείγµατος, η ιδέα του κοινωνικού ελέγχου από τις 

πρώτες ήδη δεκαετίες του 19ου αιώνα αποτέλεσε  τη βάση της κοινωνιολογικής 

εξέτασης της κοινωνικής ευταξίας της ανάλυσης των όρων του θαύµατος της 

κοινωνικής οργάνωσης, εξέλιξης και προόδου. Στην ουσία του ο όρος αναφέρεται 

στην ικανότητα της κοινωνίας να αυτορυθµίζεται στη βάση επιθυµητών αρχών και 

αξιών.  Η έννοια του κοινωνικού ελέγχου είχε ορισθεί ως η προσπάθεια της κοινωνίας 

να τιθασεύσει τη σκοτεινή πλευρά  του ανθρώπου µε µηχανισµούς διαπαιδαγώγησης 

,χειραγώγησης και επιλογής . Μια τέτοια θεώρηση  του κοινωνικού ελέγχου 

υπενθυµίζει τη λειτουργία της «συλλογικής συνείδησης» του Durkheim  που συντελεί 

στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την εξουδετέρωση της ενδηµικής 

ανοµικής αποδιοργάνωσης  µε την καταστολή των ανθρώπων αδύναµων στο πλαίσιο 

της λειτουργίας θεσµών (Τσιγγάνου.Ι.1999.σσ.121-136).  

Οι κανόνες και οι αντίστοιχες προσδοκίες δεν εµφανίζουν το φορµαλισµό και 

την ακαµψία που συνήθως έχουν οι κανόνες σε θεσµικά περιβάλλοντα κυρίως οι 

κανόνες στην περιοχή του θεσµικού δικαίου. Ωστόσο από την πλευρά της οικογένειας 

υφίσταται έλεγχοςόπως διατείνεται ο Γκότοβος. Οι διαφορές  που παρατηρούνται από 

οικογένεια σε οικογένεια από κοινωνικό στρώµα σε κοινωνικό στρώµα από 
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πολιτισµική περιοχή σε πολιτισµική περιοχή δεν σχετίζονται µε το «αν» αλλά µε το 

«πως» του γονικού ελέγχου. 

Η σχέση αλληλεπίδρασης δεν εξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες 

εποµένως η οικογένεια είναι κοινωνικό φαινόµενο ενώ οι λέξεις «πατέρας», 

«µητέρα», «γιος», «κόρη», «αδελφός /η» δεν είναι τίποτα άλλο παρά ετικέτες που 

παραπέµπουν σε τυπικές τοποθετήσεις στο δίκτυο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

µέσα στην οµάδα της οικογένειας. 

Η κοινωνική πίεση για προσαρµογή του ρόλου των µελών της οικογένειας 

στην παραλλαγή που ταιριάζει είναι ισχυρότατη και ο φόβος της παρέκκλισης ειδικά 

στον τοµέα αυτό είναι µεγάλος. Ο συνδυασµός παράγει συµµόρφωση και η 

συµµόρφωση παράγει µε τη σειρά της τη µεταβολή του ρόλου. Αλλά όταν 

µεταβάλλεται ένας ρόλος µεταβάλλονται υποχρεωτικά όλοι οι ρόλοι που στεγάζονται 

στο ίδιο δίκτυο. 

Ο έλεγχος στην  οικογένεια µπορεί να αφορά την πρόληψη κάποιων πράξεων  

όποτε µιλάµε για προληπτικό έλεγχο, µπορεί να πάρει τη µορφή πράξης, όποτε 

µιλάµε για έµπρακτο  ο οποίος παίρνει τη θέση του επικοινωνιακού ελέγχου. Οι 

γονείς ασκούν έλεγχο στα παιδιά τους όχι επειδή είναι φανατικοί οπαδοί της 

συµµόρφωσης και της τάξης αλλά επειδή είναι πραγµατικές ή δυνητικές 

συµπεριφορές των παιδιών τείνουν να απλοποιήσουν τη σχέση τους ανάµεσα στο 

γονέα και στο παιδί. Ο έλεγχος ασκείται από τους γονείς στις περιπτώσεις που 

αφορούν  την σπατάλη πόρων, την ανατροπή µελλοντικών σχεδιασµών, τον κίνδυνο 

για την τιµή και υπόληψη της οικογένειας και το κόστος συναισθηµατικών 

εκτροχιασµών.  

Ο γονικός ρόλος δεν προσδιορίζεται   µόνο από τα αντικειµενικά συµφέροντα 

των γονέων για σταθερότητα του ρόλου προάσπιση της υπόληψης και διατήρηση των 

αρµοδιοτήτων πάνω στα παιδιά αλλά και από τις επιταγές της δεσπόζουσας 

αισθητικής σχετικά µε το πώς οφείλουν οι γονείς να ελέγχουν τα παιδιά τους. 

Σύµφωνα µε αυτή την άποψη κατά την πραγµάτωση ενός ρόλου , ο φορέας του 

φροντίζει να είναι λειτουργικός (κατέχοντας τα τεχνικά στοιχεία του ρόλου) και 

ηθικός (κινούµενος µέσα στα όρια του επιτρεπτού ). Ο γονικός ρόλος ως ρόλος 

ιδιωτικός και δηµόσιος υπόκειται σε αυτή την πίεση. Οι φορείς του αισθάνονται την 

κοινωνική πίεση να εξασφαλίσουν µια αποδεκτή θέση στην ιεραρχία της ικανότητας 

της ηθικής και αισθητικής. Ο γονικός έλεγχος δεν έχει κατ΄ ανάγκη απαγορευτικό 
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προσωπείο αλλά ενδέχεται να εµφανίζεται και ως διεύρυνση των µέχρι τη στιγµή των 

δυνατοτήτων του παιδιού (Γκότοβος.Α.1996.σσ.84-89). 

Μάλιστα σε µια έρευνα που διενεργήθηκε  από τον Γκότοβο στα Ιωάννινα  σε 

δείγµα 2219 υποκειµένων, στην Κέρκυρα  σε δείγµα 849 υποκειµένων  και στην 

Ηγουµενίτσα σε δείγµα 751 υποκειµένων µε κύριο σκοπό την ανίχνευση διαφορών µε 

βάση το φύλο, την ηλικία και την κοινωνική θέση   είχε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

α) η ηλικία διαφοροποιεί την ελεγκτική συµπεριφορά των γονέων που είναι  πιο 

επιτρεπτικοί όσο µεγαλώνουν τα παιδιά από την πρώιµη εφηβεία, β) τα αγόρια 

ελέγχονται λιγότερο από τα κορίτσια,   γ) οι γονείς των ανωτέρων  και  µεσαίων 

στρωµάτων είναι πιο επιτρεπτικοί από τα   κατώτερα στρώµατα, δ) η µητέρα είναι  η 

κυρίαρχη ελεγκτική µορφή της οικογένειας και το µέτωπο συµµαχίας δηµιουργείται 

µε τον πατέρα.  Η συχνότητα των συγκρούσεων  αυξάνονται µε τη µετάβαση του 

νέου από το Γυµνάσιο στο Λύκειο,  και ε) το φύλο των γονέων συµπεριφέρεται 

ουδέτερα ως προς τη συχνότητα διαφωνιών και συγκρούσεων τους µε τα παιδιά τους. 

Ο κοινωνικός έλεγχος πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον ασκείται και 

κατά τη συναναστροφή των ατόµων µε συνοµήλικους. Οι νέοι πέρα από την  

ψυχολογική στήριξη που παρέχουν αποτελούν επίσης και επικοινωνιακούς χώρους 

όπου αναπλάθονται εµπειρίες και διαµορφώνονται νέες συντεταγµένες για την 

αντίληψη κοινωνικής πραγµατικότητας. Συχνά οι παρέες λειτουργούν σαν 

παρασκήνιο για την προετοιµασία της παράστασης που θα παίξει το άτοµο µπροστά 

σε διαφορετικά ακροατήρια. Με την έννοια αυτή οι οµάδες συνοµήλικων είναι 

παραγωγοί ταυτότητας. Ο έλεγχος διαφορών ανάµεσα στις υποοµάδες έδειξε και εδώ 

ότι το φύλο συµπεριφέρεται ουδέτερα ως προς το βαθµό άσκησης ελέγχου και 

ένταξης στις οµάδες (Γκότοβος. Α.1996 .σσ 46-60) 

 Στην οικογένεια καταβάλλεται προσπάθεια να εθιστεί το άτοµο από πρώιµες 

ηλικίες σε µορφές συµπεριφοράς κοινωνικά αποδεκτές. Στην περίπτωση που η 

περίπτωση που η συµπεριφορά παρεκκλίνει από τα αποδεκτά πλαίσια,  ο άτυπος 

κοινωνικός έλεγχος που ασκεί η οικογένεια έχει ως στόχο την επανόρθωση µε τρόπο 

που να µη διαταραχθούν οι σχέσεις του ατόµου µε την οµάδα ,ενώ αποκρύπτονται 

σοβαρές µορφές παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς από τον έξω  κόσµο.  

Η κοινωνική αντίδραση λοιπόν στην παρεκκλίνουσα-παραβατική 

συµπεριφορά εµφανίζεται µε τη µορφή κοινωνικού ελέγχου. Ο κοινωνικός έλεγχος 

στηρίζεται στην εποπτεία, την επίβλεψη  την εξουσία την κυριαρχία. Αποτελεί  
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συστατικό στοιχείο  της καθηµερινής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας 

(Λαµπροπούλου. Έ. 1994.σελ.33). 

Κατά την Ανθογαλίδου µάλιστα   τα  παιδιά δεν αντιλαµβάνονται το µέγεθος 

των  πράξεων τους όταν παραβιάζουν κάποιους κανόνες. Είναι φορτισµένα από τον 

ατοµοκεντρισµό και τον εγωκεντρισµό που τα διακατέχει και δεν τους αφήνει 

περιθώρια να  ενστερνισθούν τις αξίες των κανόνων και να  ενταχθούν αβίαστα στο 

κοινωνικό «γίγνεσθαι»  (Ανθογαλίδου.Θ.1998). 

          Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι το  άτοµο από τη στιγµή γέννησης του 

υφίσταται είτε ασυνείδητα, είτε συνειδητά την επιρροή του κοινωνικού ελέγχου. Η 

µόρφωση και η αγωγή ενεργούν ως καταλυτικά στοιχεία της επιρροής των 

κατώτερων εξ’ ενστίκτου παρορµήσεων. Η σηµασία καλλιέργειας του κοινωνικού 

ελέγχου είναι εξαιρετικής σηµασίας εφόσον ο κοινωνικός έλεγχος  τίθεται ως 

προϋπόθεση κατάκτησης τόσο του αυτοσεβασµού του ατόµου όσο και του σεβασµού 

προς τους άλλους και της κατανόησης του σκοπού της κοινωνικής 

συµβίωσης(Σταµατιάδη.Β.Π.1966.σελ.199)   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4Ο 

 ΝΕΑΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολική-Μαθητική 

παραβατικότητα). 

 4.1)Η βία στα σχολεία. Ευάλωτοι τύποι µαθητών στην εµφάνιση 

παραβατικότητας 

 Είναι γεγονός ότι µέσα στο οικονοµικοκοινωνικό στη σχέση διακρίνουµε ένα 

αµφίδροµο σχήµα µε δυο όψεις. Το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι βασικός παράγοντας 

για την ανάπτυξη της οικονοµίας και κοινωνίας όπως διαπιστώνει ο Κυρίδης.Το 

επίπεδο ανάπτυξης δηµιουργεί συγκεκριµένες ανάγκες στον καταµερισµό της 

εργασίας ,οι οποίες µε τη  σειρά τους στέλνουν µηνύµατα στο κράτος για το είδος και 

την έκταση εκπαίδευσης που απαιτείται για την ικανοποίηση τους.  

 Υπάρχει ένας αριθµός οργανωτικών χαρακτηριστικών όπως θα µπορούσαµε 

να τα ονοµάσουµε αδόκιµα (Charlton. D.1990Cooper 1993) που τείνουν να διαθέτουν 

τα επιτυχηµένα σχολεία. Οι σχολικοί κανόνες είναι οι ελάχιστοι που απαιτούνται για 

µια καλή οργάνωση και είναι σαφείς επαρκώς. Οι κανόνες είναι ρεαλιστικοί 

,ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και αναγνωρίζονται από τα 

παιδιά ως δίκαιοι και εύστοχοι. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί υπόκεινται σε 

τροποποιήσεις και εξελίξεις  που ακολουθούν τις µεταβαλλόµενες και εξελισσόµενες 

ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας γενικότερα .Το σχολείο διατηρεί άµεσες και 

αποτελεσµατικές γραµµές επικοινωνίας µεταξύ µαθητών και δασκάλων σε όλα τα 

επίπεδα ανάµεσα στα µέλη  προσωπικού. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το 

διευθυντή και το προσωπικό δεν είναι ποτέ αυθαίρετες αλλά στηρίζονται στους 

κανονισµούς τα κριτήρια και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου στα 

µάτια όλων των µελών του. Οπότε είναι δυνατόν το σχολείο δίνει ευκαιρίες 

δηµοκρατικής γνωµοδότησης επί σηµαντικών ζητηµάτων και γενικά επιτρέπει τη 

δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους µέσα στο σχολικό σύστηµα και ότι 

αυτές θα τύχουν ευνοϊκής προσοχής. 

Το σχολείο πέρα από φορέα κοινωνικοποίησης και κοινωνικού ελέγχου 

αποτελεί ένα κοινωνικό µόρφωµα το οποίο συγκροτείται από ένα σύνολο ατόµων που 

έχουν κοινό σκοπό και δρουν εντός ενός πλαισίου το οποίο διαµορφώθηκε ανάλογα 

µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς και τα µέσα πραγµατοποίησης τους. Η σχολική 

τάξη υφίσταται ως οµάδα γιατί θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία  

και να επιτευχθούν οι στόχοι. Παρά το γεγονός ότι το κάθε µέλος έχει θέσει τους 

δικούς τους στόχους αναπτύσσει συνεργασία µε τους συµµαθητές του και συντονίζει 
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τις ενέργειες του µε τις ενέργειες των άλλων. Η πυκνότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων δηµιουργεί ένα πλέγµα κανόνων για τη διαµόρφωση τους. Οικοδοµείται ένα 

σύστηµα αξιών, στάσεων ιδεολογιών και νοοτροπιών που εκπορεύεται από το 

ευρύτερο σχολικό σύστηµα και εµπλουτίζεται από στάσεις αξίες και νοοτροπίες που 

αναπτύσσουν τα µέλη της οµάδας. Εξασφαλίζεται  έτσι η συνοχή και η συνέχεια της 

σχολικής οµάδας. Η ποιότητα των σχέσεων εκπαιδευτικού –µαθητή εξαρτάται από τη 

συνέχεια ης εκπαιδευτικής διαδικασίας(Κυρίδης.Α.1999.σσ.49-55)  

Το σχολείο προσφέρει µέσα στην τάξη αποτελεσµατική διδασκαλία που 

προωθεί µε επιτυχία τους ακαδηµαϊκούς και κοινωνικούς στόχους των παιδιών που 

επιδιώκει να διδάξει προσφέροντας ευκαιρίες για επιτυχίες µάλλον παρά αποτυχία .Οι 

σπουδαστικές προσδοκίες τους είναι υψηλές αλλά λογικές .Το σχολείο καθιστά σαφές 

µε το λόγο και την πράξη ότι βρίσκεται εδώ για να βοηθήσει τα παιδιά τόσο στα 

προσωπικά όσο και στα σπουδαστικά τους προβλήµατα .∆ιατηρεί ένα καλό σύστηµα 

καθοδηγητικής φροντίδας και δεν αφήνει κανένα άτοµο ή οµάδα µέσα στο σχολείο να 

αισθανθεί ότι είναι λιγότερο σηµαντικό από τους υπόλοιπους µέσα στην κοινότητα.   

Το σχολείο παρέχει ενδιαφέρουσες και κατάλληλες ευκαιρίες για πολιτιστικές 

αθλητικές και ψυχαγωγικές ασχολίες επισηµαίνοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της σχολικής ζωής . ∆ιατηρεί στενούς και φιλικούς δεσµούς µε την τοπική 

κοινότητα συµπεριλαµβανοµένων και των γονιών και ενθαρρύνει την πλήρη 

συµµετοχή της κοινότητας στη ζωή του σχολείου .Υπάρχει µια οργανωµένη και 

λειτουργική διαδικασία εντοπισµού των παιδιών µε ιδιαίτερες ανάγκες και παροχής 

βοήθειας στα παιδιά αυτά για την αντιµετώπιση των αναγκών τους. Τα παιδιά 

λαµβάνουν συγκεκριµένη καθοδήγηση στα στάδια σπουδαστικών και 

επαγγελµατικών επιλογών όπως όταν πρέπει να αποφασίσουν ποια µαθήµατα θα 

επιλέξουν ,ποιον επαγγελµατικό δρόµο θα ακολουθήσουν .Το σχολείο προετοιµάζει 

ρεαλιστικά για τον έξω κόσµο .Με φορείς του διευθυντή και τα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη λειτουργεί ένα  αποτελεσµατικό σύστηµα για την προετοιµασία του ατόµου 

για την περαιτέρω ένταξη του στο κοινωνικό σύστηµα.(Fontana.D.1996.σσ69-71) 

Βέβαια ακόµη και σήµερα καθίσταται δύσκολη η  εύρεση ισορροπίας µεταξύ 

του εκπαιδευτικού προϊόντος και της ζήτησης του στις θέσεις εργασίας και λόγω 

αναχρονιστικού προγράµµατος, παρωχηµένων αντιλήψεων ελλείψεων στον 

εξοπλισµό και την υλικοτεχνική υποδοµή ανεπάρκειας διδακτικού προσωπικού. 

Προκύπτει έτσι η κρίση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ενώ η εκδήλωση φαινοµένων 
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βίας και παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς είναι πλέον εµφανέστατη,όπως τονίζει ο 

Γκότοβος. 

Στην πιο απλή της µορφή η ενδοµαθητική βία στο σχολείο, εµφανίζεται ως 

χρήση εξαιρετικών και απαγορευµένων µέσων για τη διεκπεραίωση µιας 

ενδοµαθητικής σύγκρουσης ποικίλων αιτιών. Όµως η βία για την οποία γίνεται λόγος 

σήµερα είναι πολύ διαφορετική  σε σύγκριση µε εκείνη του παρελθόντος  και σχεδόν 

συνηθισµένη στην καθηµερινότητα της ενδοµαθητικής βίας. Σήµερα γίνεται λόγος 

για συστηµατική και οργανωµένη βία, για οµάδες νέων που ασκούνται  στην 

παραγωγή βίαιης συµπεριφοράς  και που τη χρησιµοποιούν στο σχολείο ως µέσο για 

την επίτευξη στόχων. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να ξεκινούν από την καταστολή κάθε 

αντίθετης γνώµης  όταν είναι να αποφασιστεί κάτι από κοινού ,µέχρι την απόκτηση 

χρηµάτων και άλλων αγαθών, όπου η βία παίρνει τη µορφή προστασίας  ή του 

εκβιασµού. 

 Κατά τους µαθητές το σχολείο δεν είναι συστηµατικά ανεκτικό. Μια τέτοια 

εκτίµηση της αντίδρασης του σχολείου έρχεται σε αντίθεση µε τη διαπίστωση ότι στο 

σχολείο παρατηρείται επιθετική συµπεριφορά επειδή µια αυστηρότερη στάση  του θα 

έπρεπε να είχε οδηγηθεί στον περιορισµό της. Η φαινοµενική αυτή αντίφαση 

ανάµεσα στην εµπειρία των µαθητών  σύµφωνα µε την οποία το σχολείο µάλλον δεν 

ανέχεται την εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς και στην εκδήλωση παρόµοιας 

συµπεριφοράς εκ µέρους  των µαθητών  στο σχολείο αίρεται µέσω της 

διαµεσολάβησης µιας δοµικής παραµέτρου  της απουσίας σχολικής εποπτείας . 

 Ενώ λοιπόν το σχολείο επίσηµα καταδικάζει τις παραπάνω συµπεριφορές, 

ωστόσο δεν υιοθετεί την  έµπρακτη  καταδικαστική αντίδραση γιατί προϋποθέτει 

εποπτεία και παρέµβαση. Ούτε όµως η εποπτεία ούτε η παρέµβαση ανήκουν στα 

αυτονόητα της ελληνικής εκπαίδευσης καθώς µε τη διολίσθηση της µαθησιακής 

διαδικασίας από το δηµόσιο στον ιδιωτικό χώρο το εκπαιδευτικό οικοδόµηµα έχει 

υποστεί καθίζηση σε ότι αφορά τις διοικητικές πρακτικές της εποπτείας και της 

παρέµβασης. Επιπλέον ο ίδιος ο  σχολικός χώρος δεν ενδείκνυται για τον έλεγχο της 

βίας ή ακόµη µπορεί να προκαλεί και από µόνος του το φαινόµενο της βίας . 

(Γκότοβος. Α. Ε. 1996. σσ127-141). 

 Το φαινόµενο της σχολικής παραβατικότητα έχει κάνει έντονα την εµφάνιση 

της στα σχολεία όλου του κόσµου. Η συχνότητα εµφάνισης της σχολικής 

παραβατικότητας βρίσκεται το ζενίθ στις Ηνωµένες Πολιτείες  όπου µάλιστα είναι 
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συχνό και το φαινόµενο της οπλοκατοχής  από µαθητές .Ο όρος “bullying” είναι 

ευρέως διαδεδοµένος στις Η.Π.Α. (Πανούσης.Γ.,1995). 

 Τι εννοούµε όµως µε τον όρο “bulying”;Ο όρος αυτός αναφέρεται, όπως ο 

Olweys ορίζει  στον εκφοβισµό  των µαθητών ,στην έκθεση τους  για αρκετό χρονικό 

διάστηµα  σε αρνητικές πράξεις  άλλων µαθητών που εκδηλώνουν ως µορφή 

επιθετικής συµπεριφοράς και στην  κακοµεταχείριση  του χώρου του σχολείου 

(Χηνάς. Π. Χρυσαφίδης. Κ. 2000. σελ.14) 

 Οι συγκρούσεις  µεταξύ των µαθητών στα σχολεία των Η.Π.Α αυξάνονται µε 

ανησυχητική συχνότητα .Περίπου 25.000 όπλα  µπαίνουν  στα σχολεία καθηµερινά. 

Ένα τέταρτο  των τελειόφοιτων  των Λυκείων αναφέρεται  ότι έχουν απειληθεί βίαια. 

Ακόµα  και στα σχολεία που δεν υπάρχουν  όπλα οι µαθητές προσπαθούν  να λύσουν  

τις διαµάχες  τους µε λεκτική  επιθετικότητα και µε βίαιες πράξεις(Johnson 

D.Johnson.R.Dudley.B.Manguson.D.1995)  

 Στην Ελλάδα  η σχολική παραβατικότητα περιλαµβάνει κυρίως περιστατικά 

λεκτικής βίας και έπειτα σωµατικής βίας. Όπως  τουλάχιστο προκύπτει από τα 

στοιχεία των αστυνοµικών  στατιστικών (1984-1998) παρατηρείται σχετική αύξηση  

των ανηλίκων ηλικίας 13-17 χρονών. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται  σε ποσοστό  

35%.Βέβαια τα δύο τελευταία χρόνια  παρατηρούµε σηµαντική συµµετοχή νεαρών 

ηλικιών(Καλτσούνη-Νόβα.Χ.2001.σσ.158-161). 

Σε σχέση µε τις άλλες χώρες βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, χωρίς βέβαια αυτό 

να σηµαίνει ότι δεν υφίσταται  κρίση στην εκπαίδευση είναι βαθιά τόσο σε ποιοτικές 

όσο και σε ποσοτικές αναντιστοιχίες και συνδέεται µε το µοντέλο ανάπτυξης που 

ακολουθήσαµε µε τους ιδεολογικοπολιτικούς προσανατολισµούς και τις κυρίαρχες 

κοινωνικές αξίες για το ρόλο του επαγγέλµατος όπως στην κοινωνική διαβάθµιση. 

Για να ξεπεραστεί η κρίση χρειάζονται αλλαγές  στα σχολικά προγράµµατα ,την 

οργάνωση και τις κατευθύνσεις του σχολείου. Η αποδέσµευση της εκπαίδευσης από 

τον καταµερισµό της εργασίας εξαλείφει την ανάγκη των αντιστοιχιών και µπορεί να 

δηµιουργηθεί ένα διαφορετικό σύστηµα αξιών µια άλλη αντίληψη για τον κοινωνικό 

του ρόλο και να αποκτήσει παιδευτικούς προσανατολισµούς στην ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας του νέου. Η στροφή ωστόσο του σχολείου συνεπάγεται θεµελιακές 

αλλαγές όχι µόνο στο περιεχόµενο των σπουδών αλλά και σε ολόκληρο το κοινωνικό 

οικοδόµηµα εκπαιδευτικούς και στάση τους απέναντι στο µαθητή ,ώστε να µπορούµε 

µε σιγουριά να ισχυριστούµε ότι η κατάσταση είναι ανατρέψιµη.(Κασσιµάτη. Κ χχ 

σσ.116-135)  
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Στην ελληνική πραγµατικότητα παρά τις  προσπάθειες που έχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια υπάρχουν αποµεινάρια παλιότερων αντιλήψεων τόσο από την 

πλευρά της πολιτείας  που θεσπίζει τους νόµους ,όσο και της νοοτροπίας και 

συνείδησης του λαού . Ένα καίριο  θέµα που πρέπει  να τεθεί και που όχι µόνο δε 

µειώνει τη συχνότητα της βίας αλλά  αποτελεί βασικό παράγοντα διαιώνισης της 

παραβατικότητας είναι η ανυπαρξία σωφρονιστικού συστήµατος  που να λειτουργεί  

σα σχολείο  και να φροντίζει  για οµαλή επανένταξη ατόµων (Κωσταντέλος. Γ. 1990. 

σελ. 189) 

∆ιαφορετικά τα παραβατικά άτοµα και οι σκηνές βίας όχι µόνο δε θα 

µειώνονται αλλά θα αυξάνονται ραγδαία. Οι µαθητές µε παρεκκλίνουσα 

συµπεριφορά θα ασκούν βία περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά προκειµένου να 

τροποποιήσουν µια συγκρουσιακή ή τραυµατική κατάσταση από την οποία θα τους 

είναι αδύνατο να ξεφύγουν. Η οποιαδήποτε συµπεριφορά που θα υιοθετούν θα 

αποτελεί ένα µέσο άρνησης της υποταγής σε ένα άγνωστο πεπρωµένο που θεωρούν 

ότι τους επιφυλάσσει η εκπαίδευση θέτοντας έτσι σε κίνδυνο  µε τη στάση τους αυτή 

είτε την δική τους ακεραιότητα ,είτε την ακεραιότητα των άλλων (Selosse. J. 1998)  

 Έχει παρατηρηθεί ότι µε την τοποθέτηση του εξοπλισµού στα νηπιαγωγεία τα 

παιδιά έπεφταν και τα ταρακουνούσαν. Πριν στηθούν οι εξοπλισµοί τα παιδιά 

ξεσπούσαν τη βία µεταξύ τους. Αποφασίστηκε να καθιερωθεί στα σχολεία να 

υπάρχουν αίθουσες που βοηθούν στην εκτόνωση της επιθετικότητας.(Selosse. J. 

1998) 

 Καθίσταται  εποµένως το σχολείο κύριος χώρος εκδήλωσης  παραβατικής 

συµπεριφοράς είναι το σχολείο .Τόσο η διαδικασία  ένταξης των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον, όσο και  η διαδικασία  της µάθησης  καθώς και η µεθόδευση της  

υποθάλπουν  µορφές βίας  που είτε άµεσα είτε έµµεσα  εξωθούν τους µαθητές  στην 

παραβατικότητα  η οποία είναι  γνωστή ως νεανική  παραβατικότητα, ή  «σχολική 

παραβατικότητα» (Πανούση.Γ.1995). 

 Είναι κοινός τόπος ότι το σχολείο  συµπυκνώνει τις κοινωνικές αντιφάσεις  

στον ψυχισµό του παιδιού .Η αυταρχική δοµή  των θεσµών της µόρφωσης  συµπιέζει  

την προσωπικότητα του παιδιού και δηµιουργεί νευρώσεις  και άγχη που  

ενσωµατώνονται στην ψυχοσύνθεση του και εξωτερικεύονται ως µορφή επιθετικής 

διάθεσης που το κατευθύνει σε παραβατικές πράξεις (Τσούλια.Ν.1995). 

    Ειδικά µάλιστα στο σχολείο  ορισµένοι µαθητές καλούνται  να διαγνώσουν 

και να κατανοήσουν οι ίδιοι τα πλαίσια και τους όρους  της σχολικής 
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πραγµατικότητας και να επιδιώξουν  µε ιδιαίτερη επίπονη προσπάθεια  συστηµατικής 

προσαρµογής και συµµόρφωσης την κοινωνική καταξίωση  και αυτοεκπλήρωση 

τους. Στην προσπάθεια τους αυτή  και κάτω από την απειλή  του κυρωτικού 

µηχανισµού του σχολείου αναγκάζονται  µε ψυχικό κόστος  και ένταση να κάνουν το 

ανυπόφορο υποφερτό  ή να δραπετεύσουν στα κοινωνικά περιθώρια των αποκλίσεων 

συντελώντας  έτσι στην αποδοχή και άσκηση ενός «προβληµατικού  ρόλου»(∆ήµου. 

Γ. Η.1998). 

Το σχολείο από µόνο του είναι ένα περιβάλλον λίαν καταπιεστικό για το παιδί 

αφού περιορίζει στο ελάχιστο τον αυθορµητισµό του. Το παιδί µη βρίσκοντας άλλη 

διέξοδο λοιπόν καταφεύγει στην παρενοχλητική συµπεριφορά, µε αποτέλεσµα συχνά 

να χαρακτηρίζεται ως δύσκολο παιδί. Η τυπολογία του δύσκολου παιδιού που µας 

δίνει ο Πυργιωτάκης είναι η ακόλουθη. 

Η πρώτη µορφή που µπορεί να πάρει η εκδήλωση άστατης συµπεριφοράς 

είναι εκείνη του απρόσεχτου µαθητή. Ο µαθητής αυτός αδυνατεί να συγκεντρώσει 

την προσοχή του στο µάθηµα για πολλή  ώρα. Το ενδιαφέρον του αλλάζει συνεχώς 

εστία ενώ τα κενά που του παρουσιάζονται από την ελλιπή συµµετοχή στο µάθηµα 

αναπληρώνονται δύσκολα µε αποτέλεσµα τη χαµηλή σχολική επίδοση του παιδιού. 

Ο ενοχλητικός µαθητής είναι  ένας άλλος τύπος δύσκολου µαθητή .Ο 

ενοχλητικός  µαθητής δε χάνει ευκαιρία να µην παρεµποδίσει την οµαλή λειτουργία 

του µαθήµατος. Σκουντάει, τσιµπάει τους συµµαθητές µιλάει συνέχεια διακόπτοντας, 

έτσι , την οµαλή ροή της διδασκαλίας. 

Ο αδιάφορος µαθητής αντίθετα είναι παθητικός δέκτης των όσων συµβαίνουν 

στην τάξη. ∆ε συµµετέχει στο µάθηµα λόγω του χαµηλού επίπέδου της 

αυτοεκτίµησης του. Προφανώς µια αποτυχηµένη προσπάθεια συµµετοχής στο 

µάθηµα στο παρελθόν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα συµµετοχής του στο 

µάθηµα. 

Λιγότερο συχνή αλλά σταθερά υπαρκτή είναι και η περίπτωση του µαθητή 

που κλέβει και ψεύδεται. Τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν προβλήµατα προσαρµογής 

και πρέπει να τύχουν  κατάλληλης µεταχείρισης. 

Ο στιγµατισµός αυτών των ατόµων  τα οδηγεί στην περιθωριοποίηση και στην 

υιοθέτηση δευτερογενούς παραβατικότητας. Η εµφάνιση της µιας µορφής 

παρέκκλισης δεν αποκλείει την άλλη .Η παραβατική συµπεριφορά µάλιστα µπορεί να 

προκύψει και από συνταίριασµα όλως των τύπων του δύσκολου µαθητή 

(Πυργιωτάκης. Ι. Ε. 1999.σσ.224-225) 
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Η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά δεν υιοθετείται όµως από άτοµα που 

καταπιέζονται από τις συνθήκες της εκπαίδευσης αλλά και από άτοµα που αδυνατούν 

να ελέγξουν τις συναισθηµατικές τους και είναι περισσότερο ευάλωτα και επιρρεπή 

στην εκδήλωση βίας στο σχολείο.  Υπάρχουν ,λοιπόν,  κατηγορίες χαρακτήρων 

παιδιών που προκαλούν ή όχι την παραβατικότητα Τα εξωστρεφή παιδιά ανέχονται 

υψηλά επίπεδα θορύβου .Πλήττουν εύκολα σε µια δοµηµένη τάξη που δεν επιτρέπει 

πολλά απρόοπτα .Θα πρέπει ορισµένα µαθήµατα να προσφέρουν εξωστρεφείς 

δραστηριότητες(Fort.J.1998) . 

 Το δύσκολο παιδί επίσης είναι µια κατηγορία παιδιού που θα µπορούσε να 

προκαλέσει πειθαρχικά προβλήµατα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του παιδιού 

είναι οι έντονες αντιδράσεις του. Βλέπουµε λοιπόν το παιδί να «σκούζει»πιο πολύ 

παρά να κλαίει ,να ξεκαρδίζεται στα γέλια παρά να χαµογελά ,να αποσύρεται όταν 

βρεθεί σε δύσκολη θέση  ή σε νέα κατάσταση και να διακατέχεται από αρνητική 

ψυχική διάθεση .Παράλληλα έχουν βραδεία προσαρµοστικότητα στις αλλαγές 

διακρίνονται από απουσία κανονικότητας στις βιολογικές λειτουργίες όπως δυσκολία 

στον ύπνο και έλλειψη τακτικότητας  και είναι απρόβλεπτα (Herbert.M.1999.σσ108-

110) 

 Μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του παιδιού η διάσταση της 

νευρωσικότητας –σταθερότητας  ενδέχεται να παίξει ρόλο στον έλεγχο της τάξης από 

πλευράς του δασκάλου,σύµφωνα µε τον Fontana. Τα παιδιά που βρίσκονται στο 

σταθερό άκρο της διάστασης τείνουν να είναι ευπροσάρµοστα και θετικά στη ζωή και 

πέρα από συνηθισµένη ζωηρότητα και τη δοκιµασία των ορίων που είναι κοινά σε 

όλα τα παιδιά δεν πρόκειται να παρουσιάσουν σηµαντικές δυσκολίες συµπεριφοράς 

µέσα σε µια  καλά οργανωµένη τάξη .Τα παιδιά όµως που βρίσκονται στο νευρωτικό 

άκρο πέρα από τα προβλήµατα που συνδέονται µε την ανεπαρκή προσωπική 

προσαρµογή ενδέχεται να αντιµετωπίζουν δυσχέρειες ως προς το σχηµατισµό 

ουσιαστικών κοινωνικών  σχέσεων µε το δάσκαλο και τους συµµαθητές τους .Ο  

Αϊζνεκ ,σύµφωνα µε σχετική µαρτυρία του Fontana υπολογίζει ότι υπάρχει µια 

ισχυρή βιολογική παράµετρος πίσω από τη νευρωσικότητα. Μερικά παιδιά 

κληρονοµούν ένα νευρωσικό σύστηµα που διεγείρεται πολύ έντονα από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους. 

 Εξίσου πιθανή είναι η εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς και από το 

διαταραγµένο παιδί. Το διαταραγµένο παιδί δε διαφέρει από τα άλλα παιδιά στο 

θεµελιακό ψυχολογικό επίπεδο .Ένα τέτοιο παιδί µπορεί να έχει µάθει ότι ο τρόπος 
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για να πετύχει κανείς είναι να είναι επιθετικό .Μπορεί ποτέ του να µη γνωρίσει 

ισορροπηµένες σχέσεις και να λάβει ή να δώσει στοργή. Απεχθάνεται το σχολείο και 

έχει µπλεξίµατα µε αστυνοµία και ιδρύµατα. Ερµηνεύει διαφορετικά τον κόσµο από 

ότι οι δάσκαλοι και αντιµετωπίζει προβλήµατα επικοινωνίας 

 Μια άλλη κατηγορία παιδιών που είναι πιθανό να  προκαλέσουν πειθαρχικά 

προβλήµατα είναι η κατηγορία των προικισµένων παιδιών .Πιο συγκεκριµένα,όπως 

υποστηρζει o Fontana όταν ένα ευφυές  παιδί µπορεί να αποδίδει άριστα στα 

µαθήµατα τότε  µπορεί να θεωρεί πολλά σηµεία της διδασκαλίας ευνόητα ,επέρχεται 

η ανία και η υιοθέτηση παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς. Ο δάσκαλος σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να δεχθεί την τάση αυτοεπιβεβαίωσης να σώσει την 

επαγγελµατική περηφάνια του και να καθοδηγήσει το προικισµένο παιδί  

αποφεύγοντας έτσι τις συγκρούσεις (Fontana. D.1996.σσ.59-68). 

 Τέλος µια άλλη κατηγορία παιδιών που είναι ευάλωτα στην παραβατικότητα 

είναι τα αυτοκαταστροφικά παιδιά. Αυτά τα παιδιά αρέσκονται για διάφορους 

ψυχολογικούς παράγοντες  να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο έχοντας την αίσθηση 

ότι έτσι θα ξεφύγουν από τα ψυχολογικά αδιέξοδα που αντιµετωπίζουν .Έτσι ένα 

ποσοστό ακόµα και σε πρώιµες ηλικίες καταφεύγουν στα ναρκωτικά και σε διάφορα 

άλλα αρκετά ριψοκίνδυνα σπορ (Lavery. B.Siegel.A.1993). 

Βέβαια σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να τονίσουµε ότι το παιδί από τη φύση 

του δεν µπορεί συµµορφωθεί απόλυτα σε κάποιους κανόνες ,διαπιστώνει ο 

Γκότοβος.Καθίσταται λοιπόν ανέφικτος ο διαχωρισµός µεταξύ φυσιολογικής και 

παθολογικής συµπεριφοράς εφόσον οι ψυχολογικές αναστατώσεις και διαταραχές 

µπορούν να θεωρηθούν ότι προκύπτουν ως υποπροϊόντα και δευτερογενείς συνέπειες 

καθώς το παιδί προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την 

ένταξη του στο σχολικό περιβάλλον . 

Όλες οι παρεκκλίνουσες συµπεριφορές λοιπόν δεν είναι παθολογικές .Η 

οικογένεια και το σχολείο έχουν επιφορτισθεί µε το έργο του εξανθρωπισµού και του 

εκπολιτισµού του ατόµου ,την κοινωνικοποίηση. Γονείς και δάσκαλοι έχουν 

προσδοκίες και πρότυπα συµπεριφοράς σύµφωνα µε τα οποία οι µαθητές 

συγκρίνονται και αξιολογούνται Τα Πρότυπα αυτά συµπεριφοράς λέγονται  

«νόρµες». Για τους περισσότερους ανθρώπους η συµπεριφορά θεωρείται 

παρεκκλίνουσα ή  όταν παρεκκλίνει του συνηθισµένου .Σε αυτό το σηµείο όµως 

εντοπίζεται ένας κίνδυνος:Οι κρίσεις µας για το αν είναι προβληµατική ή όχι είναι 

κρίσεις αξιολογικές γίνονται µε βάση κάποιο σύστηµα αξιών και είναι αναγκαίο να 
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µην ξεχνάµε ότι τα αξιολογικά κριτήρια δεν είναι ίδια σε όλες τις κοινωνίες και σε 

όλες τις εποχές .Ακόµα και στην ίδια την κοινωνία των προτύπων υπάρχουν 

υποκουλτούρες όπου τα κοινωνικά πρότυπα δεν είναι τα ίδια µε αυτά της ευρύτερης 

κοινωνίας . 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το άτοµο που έχει κοινωνικοποιηθεί οµαλά θα 

διαφέρει από εκείνο που θεωρείται φυσιολογικό .Οι µικροκλοπές για παράδειγµα 

µπορεί να θεωρούνται θεµιτοί στόχοι σε µια τέτοια κοινωνία .Η διαδικασία λοιπόν 

για το χαρακτηρισµό ενός παιδιού ως προβληµατικού δεν είναι αντικειµενική .Καθώς 

λοιπόν δεν υπάρχουν σταθερά κριτήρια για να διαγνωσθεί η ψυχοπαθολογική 

συµπεριφορά στην παιδική ηλικία .Αυτό σηµαίνει πως ο καθένας δίνει κάποιους 

χαρακτηρισµούς στα άτοµα ανάλογα µε τις προκαταλήψεις που έχει διαµορφώσει 

κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης της προσωπικότητας του(Herbert.M 1999.σσ24-

28). 

Μια από τις πιο χτυπητές ιδιαιτερότητες της νεανικής ηλικίας και ταυτόχρονα 

µια από τις ιστορικά ανθεκτικές διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στους νέους και 

ώριµους είναι ο χαρακτηρισµός ορισµένων πρακτικών ανάµεσα στους νέους ως 

αθέµιτων την ίδια στιγµή που οι ίδιες θεωρούνται κανονικές αν όχι περιστασιακά 

επιβεβληµένες για τους µεγάλους. Οι θαυµαστές της νεολαίας ως παράγωγου 

παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς φτάνουν συχνά στο σηµείο να υποστηρίζουν ότι  ο 

νέος δεν ωριµάζει αν δεν κάνει κάτι τρελό. Με την έννοια αυτή η παρέκκλιση 

θεωρείται επιθυµητή ως µαθησιακή διαδικασία .(Γκότοβος .Α.  1996 σσ.243-278).  

Ένα παιδί του νηπιαγωγείου δεν έχει µάθει  ποιος είναι ο κοινωνικά 

αποδεκτός τρόπος να ακολουθήσει .Μερικές φορές τα παιδιά δεν ξέρουν τι τους 

ζητάµε, ενώ άλλες ξέρουν αλλά δεν είναι έτοιµα για σωστή συµπεριφορά. Ενώ δεν 

επιδιώκει να ενοχλήσει τα παιδιά νηπιαγωγείου και της Α΄ δηµοτικού δε 

συµµορφώνονται. Όσο φυσιολογική λοιπόν και αν φαίνεται η παρεκκλίνουσα 

συµπεριφορά από τα νήπια (λόγω της αδυναµίας τήρησης της προσοχής τους για 

πολύ χρόνο  σε ένα αντικείµενο ή λόγω της µη λογικής συνέχειας σκέψης ή τέλος 

λόγω εγωκεντρισµού), ωστόσο είναι συχνά τα έντονα προβλήµατα πειθαρχίας µια 

που τα παραπτώµατα µπορεί να µην προκύπτουν µόνο µε την ιδιοσυγκρασία των 

παιδιών αλλά και για λόγους υποδοµής του σχολείου  ( Κυρίδης Α. Χατζηνικολάου. 

Β. Αγγελάκη . Χ. 2000 .σελ76) 

Οι παρεκκλίνουσες συµπεριφορές στο σχολείο γίνονται έντονα διακριτές 

εφόσον τόσο η συχνότητα τους όσο και ο βαθµός έντασης τους και παρενόχλησης της 
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τάξης του σχολείου βρίσκονται στο ζενίθ. Ενδεχόµενες καταστάσεις που προκύπτουν 

από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη είναι η διατήρηση της οµόνοιας 

στην περίπτωση που οι αντιλήψεις µαθητών για το ρόλο τους και το ρόλο του 

εκπαιδευτικού ταιριάζουν, της ψευδοοµόνοιας στην περίπτωση διατήρησης 

συµβατικής κατάστασης όπου οι αντιλήψεις των δύο µερών εµφανίζουν µια 

συµβατική σύµπνοια και η πρόκλησης της διχόνοιας όταν καµιά από τις δυο 

παραπάνω καταστάσεις δεν µπορούν να διατηρηθούν(Κυρίδης.Α.1999.σελ.75) 

Πότε όµως µια συµπεριφορά ενός µαθητή χαρακτηρίζεται ως παρεκκλίνουσα; 

Μια συµπεριφορά χαρακτηρίζεται παρεκκλίνουσα όταν δεν ανταποκρίνεται στην 

τήρηση των σχολικών κανόνων των  ειδικών νόµων δηλαδή εκείνων που η τήρηση 

τους εξασφαλίζει  την αρµονική συνύπαρξη των µελών της σχολικής οµάδας. Σε αυτό 

το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι  ορισµένοι σχολικοί κανόνες  δεν αποτελούν 

αναγκαστικά  αντικείµενο µιας  ρητής  και αυστηρής κανονιστικής ρύθµισης. 

Εποµένως ο χαρακτηρισµός µιας συµπεριφοράς ως παρεκκλίνουσας καθίσταται 

δυσχερής ειδικά όταν εκείνη η συµπεριφορά παρεκκλίνει στο ελάχιστο από τους 

σχολικούς κανόνες και νοµιµοποιείται από το νεαρό της ηλικίας των παιδιών. Συχνά 

οι κανόνες αυτοί εξυπακούονται και υπενθυµίζονται µόνο όταν παραβιάζονται. 

(Σολοµών. Ι. 1992. σσ.26-27)  

Ωστόσο συχνά στο σχολικό χώρο είναι έντονα τα σηµάδια της παρέκκλισης η 

οποία ενέχει και στοιχεία βίας .Παρεκκλίνουσα-παραβατική συµπεριφορά 

παρουσιάζεται  όταν συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: α)Θα πρέπει η συγκεκριµένη 

συµπεριφορά να είναι καταληπτή µέσω ενός κώδικα σηµασιοδότησης και β)Να 

ταξινοµηθεί  η συµπεριφορά σε παραβατική στην περίπτωση ανυπακοής του ατόµου 

σε συγκεκριµένους κανόνες οι οποίοι όµως θα είναι κοινώς γνωστοί και απαράβατοι. 

Οι S .Trenholm  και  T.Rose µέσα από συνεντεύξεις που  πραγµατοποιήθηκαν 

µε εκπαιδευτικούς ξεχώρισαν 6 κατηγορίες συµπεριφορές των µαθητών που 

χαρακτηρίζεται ως σωστή  οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

1)Τυπική ανταπόκριση στις ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις  

2)Περιορισµός του αυθορµητισµού  

3)Ώριµη αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων  

4)Αρµονική συναναστροφή και συνεργασία µε τους συµµαθητές  

5)Ενεργητική συµµετοχή στις δραστηριότητες της τάξης  

6)∆υνατότητα ανάπτυξης της  κατάλληλης συµπεριφοράς ανάλογα µε την 

περίσταση(Κυρίδης.Α.1999.σσ.62-65) 
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Ως παρεκκλίνουσα –παραβατική  συµπεριφορά κατά το Ματσαγγούρα 

κρίνεται η αταξία που αναιρεί τις συνθήκες διδασκαλίας, τη µάθηση του ίδιου του 

µαθητή και συµµαθητών και είναι ψυχολογικά και φυσικά επικίνδυνη για τα µέλη της 

σχολικής κοινότητας. Είναι συχνά αποτέλεσµα της χαµηλής ποιότητας της 

διδασκαλίας και της κοινωνικής ανωριµότητας των παιδιών  

Τα κύρια χαρακτηριστικά (σύµφωνα µε το Ματσαγγούρα) της 

παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς στη σχολική τάξη είναι τα ακόλουθα:  

1)∆εν προσέχει στο µάθηµα  

2) ∆εν ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και του βιβλίου  

3)∆ε ζητάει το λόγο αλλά πετάγεται   

4)Αρχίζει συζητήσεις µε τους διπλανούς του  ή τους ενοχλεί µε πειράγµατα  

5)Εγκαταλείπει χωρίς λόγο το θρανίο του και βγαίνει χωρίς την άδεια του 

   δασκάλου από την τάξη 

6)Χρησιµοποιεί υβριστική γλώσσα ή απειλητική γλώσσα και     

      γλώσσα«Αργκό»  κατά την επικοινωνία του µε τους υπόλοιπους    

7)Αντιγράφει από τους συµµαθητές του την ώρα της εξέτασης του  

8)Απουσιάζει αδικαιολόγητα από το σχολείο  

9)Προκαλεί σωµατική ή λεκτική βία προς τους συµµαθητές ή τους  

εκπαιδευτικούς 

10)Ψεύδεται κατά συρροή  

11)Κλέβει αντικείµενα άλλων  

12)Προβαίνει σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις, εκβιασµούς, εξαπατήσεις 

(Ματσαγγούρας.Η.2000.σσ.271-282) 

Η βία στο σχολικό χώρο εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές. Το πρώτο επίπεδο 

εκδήλωσης της µαθητικής βίας συντελείται υπό τη µορφή της λεκτικής βίας (της 

προσβολής ή της βρισιάς).Οι βρισιές που χρησιµοποιούνται από τους µαθητές  δεν 

έχουν γνωσιακή  σηµασία για το ίδιο το παιδί . Το παιδί είχε κωδικοποιήσει  µέσα 

από αυτές συναισθήµατα βίας τα οποία είχε δεχτεί  από το άµεσο οικογενειακό 

περιβάλλον  . 

Το επόµενο στάδιο εκδήλωσης της βίας παίρνει τη µορφή σωµατικής 

επιθετικότητας και της πρόκλησης πόνου. Πάρα πολλά αγόρια λανσάρουν το «Εγώ» 

τους στην αυλή του σχολείου  µέσα από την άσκηση σωµατικού πόνου .Συχνά 

µάλιστα είτε φανερά είτε όχι προβαίνουν και στην κλοπή αντικειµένων από τους 
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συµµαθητές τους ασκώντας σωµατική βία σε αυτούς. Προβαίνουν σε τέτοιου είδους 

συµπεριφορά  προκειµένου να ενισχύσουν τον ανδρισµό τους.  

Μια άλλη µορφή εκδήλωσης της παραβατικής συµπεριφοράς στα πλαίσια του 

σχολικού χώρου είναι και η ρύπανση του σχολικού περιβάλλοντος .Ξεκινά από τη 

σακούλα µε τα πατάκια, η οποία πετιέται έξω από τον κάδο των απορριµµάτων και 

φτάνει µέχρι το άδειασµα των σκουπιδιών στους διαδρόµους του σχολείου ή τη ρίψη 

σκουπιδιών στους συµµαθητές. 

Μια άλλη µορφή εκδήλωσης και αιτία πρόκλησης, παράλληλα, της βίας είναι 

και  ο αλκοολισµός. Ξεκινά από µια γουλιά κρασί από το ποτήρι των γονιών και 

µπορεί να φτάσει µέχρι και τον αλκοολισµό. Υπάρχουν παιδιά λοιπόν που πηγαίνουν 

µεθυσµένα στο σχολείο(∆ροσινού.Μ.1995) 

Πιο συγκεκριµένα το 1984 σε έρευνα αυτοµολογούµενης εγκληµατικότητας 

στα Λύκεια όλης της Ελλάδας από τους 3795 µαθητές ηλικίας 14-17χρ.,το 73,4 % 

απάντησε ότι έγραψε σε τοίχους θρανία ,χτύπησε άλλους .Το 57,9 %παραδέχτηκε ότι 

απείλησε κάποιο επειδή προσβλήθηκε. Το 19,9 %καβγάδισε κρατώντας ένα 

επικίνδυνο αντικείµενο και το 12,7% ότι πήρε µέρος σε συµπλοκή που είχε ως 

συνέπεια τον τραυµατισµό κάποιων ατόµων (Μπεζέ.Λ.1998.σελ.70).  Επίσης το 

50%των παιδιών του νηπιαγωγείου λένε ότι έχει δεχτεί χαστούκι το 52% της β΄ 

δηµοτικού έχει τραβήξει τα µαλλιά των συµµαθητών του και το 44%των  

 Συνεπώς, συχνά οι µαθητές εκδηλώνουν µε διάφορους τρόπους την 

παραβατικότητα (λεκτική βία ,σωµατική επιθετικότητα, κλοπή ,άσχηµη εξωτερική 

εµφάνιση και αυτοκαταστροφή) (∆ροσινού. Μ.1995). 

 

    4.2.) Αίτια σχολικής παραβατικότητας.  

Το φαινόµενο της σχολικής παραβατικότητας µπορεί να αναλυθεί από δύο 

θεωρητικές πλευρές δοµές :τη δοµολειτουργική και την αλληλεπιδραστική .Η 

δοµολειτουργική του Parsons και  Durkheim αναζητά τα αίτια της εµφάνισης της 

παρέκκλισης στα δυο χαρακτηριστικά της κοινωνίας συνολικά η οποία θεωρείται 

στατικό δοµικό µόρφωµα. Ως ανοµία σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία ορίζεται το 

φαινόµενο. Σηµασία ο Durkheim δίνει στη συλλογική συνείδηση .Η συλλογική 

συνείδηση είναι το στοιχείο που διαµορφώνει και εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή 

αποτελεί το θεµέλιο της ανθρώπινης γνώσης και σε τελική καθορίζει τη µορφή που 

παίρνουν οι ανθρώπινες σχέσεις και η ατοµική συµπεριφορά .Η ανυπαρξία αξιών και 

κοινωνικών κανόνων ,η ασάφεια του η σύγκρουση τους τέλος η αµφιταλάντευση των 
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ατόµων δηµιουργεί ένα φαινόµενο όπου η ατοµική συλλογική συµπεριφορά 

καθίσταται αδύνατη. 

Η θεωρία αλληλεπίδρασης δοµείται γύρω από τις έννοιες του εαυτού και του 

άλλου. Κεντρικά σηµεία ανάπτυξης αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ ατόµων. Η 

παρέκκλιση σε αυτή την περίπτωση αφορά τις διαµαθητικές σχέσεις και τις σχέσεις 

µαθητών δασκάλου. Είναι ένα φαινόµενο αναντιστοιχίας αντιλήψεων και µορφών 

συµπεριφοράς µεταξύ των διαδρώντων υποκειµένων όπου η κάθε µορφή δράσης 

απορρέει από τις διαµορφωµένες αντιλήψεις και ασκείται στις προδιαγραφές του 

ρόλου εκφοράς. Τα προβλήµατα πειθαρχίας είναι προϊόντα µιας διάδρασης στρεβλής 

όπου τα διαδρώντα υποκείµενα υιοθετούν διαφορετικά κίνητρα δράσης και όπου οι 

απείθαρχοι µαθητές επισκοπούν και εκλογικεύουν τη δράση τους µε διαφορετικό  

κώδικα από αυτόν που γνωρίζει ο εκπαιδευτικός(Κυρίδης.Α.1999.σσ.65-67) 

Ο Μάνος, από την πλευρά του, διακρίνει τις αιτίες πειθαρχικών προβληµάτων 

των εκπαιδευτικών σε τρεις  κατηγορίες:Στην κατηγορία που έχει ως φορέα τους 

εκπαιδευτικούς σε εκείνη που έχει ως φορέα τους µαθητές και σε εκείνη που έχει ως 

φορείς άλλους παράγοντες. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς ,η µη προετοιµασία του εκπαιδευτικού ,η 

µη  κατοχή της ύλης , η µη αντικειµενική βαθµολογία ή ασυνέπεια ,η ειρωνεία ,η 

κακή συµπεριφορά προς τους µαθητές αποτελούν τους κύριους παράγοντες 

πρόκλησης πειθαρχικών προβληµάτων. 

Οι µαθητές  από την πλευρά τους, συχνά, αντιµετωπίζουν διαταραχές της 

προσωπικότητας τους. Αντιµετωπίζοντας αρνητική στάση από τον εκπαιδευτικό 

αντιδρούν µε  µοναδικό µέσο την εκδήλωση της παραβατικότητας. 

Άλλοι παράγοντες εξώθησης της παραβατικότητας είναι ο υπερπληθυσµός 

των σχολικών τάξεων, οι κακές συνθήκες στέγασης και υλικοτεχνικής υποδοµής των 

σχολείων .Όλοι αυτοί οι παράγοντες όχι µόνο δε συντελούν στην  καταστολή του 

φαινοµένου της σχολικής παραβατικότητας αλλά την υποθάλπουν ευνοώντας τις 

συνθήκες γένεσης και αύξησης της συχνότητας εµφάνισης της.(Μάνος. 

Κ.1989.σελ.110)   

Ο Γκότοβος δίνει υπαιτιότητα για την σχολική παραβατικότητα στην έλλειψη 

διασαφήνισης των σχολικών κανόνων. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν άδηλοι κανόνες οι 

µαθητές µπορούν να συνθέτουν τον κανόνα από ορισµένα στοιχεία που διαθέτουν. 

Αυτό σηµαίνει πως µεσολαβεί ένα επίπεδο ερµηνείας της δράσης ή των εκφράσεων 

του δασκάλου . 
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Επίσης εφόσον θεσπίζει τους κανόνες ο εκπαιδευτικός, υπάρχει η περίπτωση  

να εµφανιστεί ως  πρόβληµα κάτι που προκύπτει  από τη συµπεριφορά του µαθητή  

που ορίζεται εκ των υστέρων  ως παράβαση κανόνων ο εκπαιδευτικός έχει τη 

δυνατότητα  εφεύρεσης κανόνα. Αν υπάρχει µια περιοχή για την οποία  ο µαθητής 

γνωρίζει αν είναι παράβαση κανόνα υπάρχει και άλλη µια περιοχή  για την οποία δε 

γνωρίζει αν µια συµπεριφορά  αποτελεί παράβαση , εκφράζοντας συχνά φράσεις 

όπως»µα δεν το ξέρα», «νοµίσαµε ότι δεν ήταν κακό»(Γκότοβος.Α.1994.σσ.87-88)  

 Τα αίτια κατά τον Dreikurs,µας αναφέρει ο Κυρίδης,  συνίστανται στην 

απόσπαση προσοχής των µαθητών στην επιζήτηση δύναµης, στην εκδικητική  

διάθεση και στην προσποιητική ανικανότητα. Η απόσπαση προσοχής του 

εκπαιδευτικού και της τάξης λόγω µειωµένων ευκαιριών που τους προσφέρονται για 

να αυτενεργήσουν καταλήγουν σε µη αποδεκτές µεθοδεύσεις  γεγονός που ωθεί τους 

µαθητές στην παρέκκλιση . 

Η εκδικητική διάθεση µοιάζει να εµφανίζεται από δύο εκδοχές, µαταιώσεις 

που δηµιουργεί το κοινωνικό σύνολο και καταπίεση από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Το άτοµο αδυνατώντας να ανελιχθεί στο κοινωνικό σύνολο και αντιµετωπίζοντας την 

καταπίεση από το κοινωνικό σύνολο αναπτύσσει εκδικητική διάθεση προς του 

κοινωνικούς φορείς και την εκδηλώνει µέσω της παραβατικότητας. 

Η προσποιητική ανικανότητα είναι  το τελευταίο αίτιο που προβάλει o 

Dreikurs .Οι συνεχείς τριβές του παιδιού µε τον κόσµο των ενηλίκων τα οδηγούν σε 

αποχή από τις δραστηριότητες. Τότε η πίεση που του ασκείται για συµµετοχή τον 

οδηγεί  στην παρέκκλιση. 

Είναι προφανές ότι η σχολική παραβατικότητα οφείλεται  σε ενδοσχολικούς 

και εξωσχολικούς παράγοντες. Όσον αφορά τους εξωσχολικούς παράγοντες είναι 

εκείνοι που αφορούν την οικογένεια ,ηλικιακούς ή συναισθηµατικούς λόγους που 

δηµιουργούν στον µαθητή µια αναστάτωση .Η κακή οικονοµική κατάσταση λοιπόν 

των γονέων των µαθητών, το άγχος ή  η ψυχολογική αναστάτωση του µαθητή για 

λόγους ηλικίας ή για παθολογικούς λόγους ,είναι οι κυρίαρχοι εξωσχολικοί 

παράγοντες (Κυρίδης.Α.1999.σελ107) 

Σηµαντικότατη επίδραση στην αγωγή του παιδιού ασκεί η οικογένεια .Η 

µεγάλη διάρκεια παιδευτικών επιδράσεων  στο οικογενειακό περιβάλλον ,η ύπαρξη 

έντονων φυσικών δεσµών  µεταξύ των µελών της οικογένειας, η προσωπικότητα ,το 

µορφωτικό και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων η τάση της παιδικής ψυχής  

να δέχεται  να εσωτερικεύει  τα ερεθίσµατα που αντλεί από την οικογένεια είναι οι 
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κύριοι παράγοντες που καθιστούν έντονη την επίδραση της στην διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του παιδιού (Κρουσταλάκη.Γ.1981.σσ20-30). 

Η στενή επαφή της οικογένειας µε το παιδί αποβαίνει άλλοτε θετική και 

άλλοτε αρνητική στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Εξαρτάται από 

το τι είδους σχέση διατηρούν οι γονείς µε τα παιδιά τους και κατά πόσο έντονος είναι 

ο παράγοντας «χάσµα γενεών» που υπεισέρχεται στις σχέσεις τους. Η συχνή αναφορά 

που γίνεται  στο χάσµα γενεών σαν εξηγηµατικό µοντέλο της υποκουλτούρας της 

νεολαίας, το περιεχόµενο της οποίας χαρακτηρίζεται  ως αντιθεσµός ,αντιαξία, 

αντιδεολογία  µέσα στα πλαίσια  της συµβατικής κοινωνίας, νοµιµοποιείται όλο και 

περισσότερο στα µάτια  των νέων ανθρώπων για παράνοµη δράση (Ταµίχτσης. Γ. 

1988) 

Οι γονείς µεσαίας και ανώτερης τάξης τιµωρούν την εσωτερική πρόθεση. 

Έτσι τα παιδιά εσωτερικεύουν τον έλεγχο των γονέων .Οι γονείς από την κατώτερη 

κοινωνική τάξη δε διακρίνουν την υποκειµενική πρόθεση και τιµωρούν τις άµεσες 

συνέπειες των πράξεων. Βιώνουν εξωτερικό και πειθαρχηµένο έλεγχο γονέων 

(Βουϊδάσκη.Β.1987.σελ111) 

Όταν οι γονείς των επιθετικών είναι και εκείνοι επιθετικοί ενώ υποδεικνύουν 

το αντίθετο τότε το  κάθε άλλο παρά µειώνεται η επιθετικότητα του παιδιού. Επίσης 

όταν οι γονείς επιβάλουν συχνά τιµωρίες και είναι εχθρικοί ,τότε οδηγούµαστε  στις 

επιθετικές συµπεριφορές. Η σωµατική βία είναι η λιγότερο αποτελεσµατική  µορφή 

πειθαρχίας. Μόνο  βραχυπρόθεσµα  µπορεί να  καταστείλει  την επιθετικότητα. Η 

εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς των παιδιών µάλιστα αυξάνεται όταν οι γονείς 

αφήνουν τα παιδιά τους να παρακολουθούν σκηνές βίας από τα Μ. Μ .Ε. 

καταλήγοντας έτσι τα παιδιά (και ιδιαίτερα τα ευάλωτα  λόγω της ήδη διαταραγµένης 

ψυχοσύνθεσης τους)στη µίµηση των σκηνών αυτών.(Herbert.M.1999.σσ.118-119) 

Όσον αφορά τους ενδοσχολικούς παράγοντες καθοριστικό ρόλο στη 

δηµιουργία διαδραµατίζει η εκπαιδευτική διαδικασία ,οι συνθήκες λειτουργίας του 

σχολείου η προσωπικότητα και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού  όπως παρουσιάζουµε 

συνοπτικά παρακάτω.  

Πιο συγκεκριµένα ο τρόπος που διεξάγεται η  εκπαιδευτική διαδικασία  

κουράζει τους µαθητές. Η ασυνέχεια προς το ωράριο, η αδυναµία µαθητών  να 

παρακολουθήσουν  την ύλη  και η αυξηµένη  προσοχή του εκπαιδευτικού στους 

καλούς µαθητές µπλοκάρει τους υπόλοιπους βιώνοντας έτσι έντονη καταπίεση 

(Κυρίδης.Α.1999.σελ.107) 
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Ο µοιραίος συνδυασµός που αφορά το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 

των γονέων και τη  χαµηλή σχολική επίδοση του παιδιού αποτελεί κυρίαρχο 

συστατικό στοιχείο πρόκλησης της παραβατικότητας. Οι Schwendinger (1985) στην 

εξακολουθητική έρευνα που πραγµατοποίησαν στις Η.Π.Α βρήκαν ότι τα δίκτυα των 

νεανικών κοινωνιών αρχίζουν να δηµιουργούνται στο δηµοτικό σχολείο. Ο Downes   

µε τη σειρά του επισηµαίνει ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα έχει θεσµοποιήσει την 

πολιτισµική σύγκρουση αυτή, έτσι ώστε το σύστηµα αξιών των νέων να έχει 

προβληθεί βαθύτατα  από τη σύγκρουση αυτή . Το γεγονός αυτό συµβάλει στη 

δηµιουργία ενός οικείου προτύπου :οι µαθητές της εργατικής τάξης που είναι 

τοποθετηµένοι στον πάτο της τυπικής και αξιολογικής κυριαρχίας αντιδρούν στη 

µειονεκτική τους κατάσταση και στο συνεπαγόµενο αίσθηµα αποτυχίας 

απορρίπτοντας  τις αξίες και τους στόχους του σχολείου και αναµειγνυόµενοι στην 

αντισχολική κουλτούρα ,η οποία εστιάζεται στην ανάπαυση, στην εδραιωµένη τοπική 

εργατική κουλτούρα . 

 Σύµφωνα µε τον Brake η αντισχολική κουλτούρα και η υπερβολική επένδυση 

στην ανάπαυση οδηγεί στην αναπαραγωγή της ταξικής δοµής της απασχόλησης, 

διαµόρφωση της υποκουλτούρας των µαζικών εργασιακών χωρών .Πρόκειται για 

παράδειγµα σύγκρουσης ανάµεσα στη λαϊκή από τα κάτω κουλτούρα και στην 

επίσηµη κουλτούρα που καταλήγει στην αναγκαστική προσαρµογή των νέων στις 

συνθήκες εργασίας(Αστρινάκης.Α.1990.σελ.24) .    

Σε σύγχρονη έρευνα  των Glueck (1988) διπλάσιοι παραβατικοί ανήλικοι 

βρισκόταν δυο τάξεις χαµηλότερα από εκείνη στην οποία θα έπρεπε να βρίσκονται. 

Το 10% µόνο των παραβατών έδειξαν ενδιαφέρον για το σχολείο, ενώ το 65,6% µη 

παραβατικών ατόµων ενδιαφερόταν για το σχολείο. Το 43% των παραβατικών 

ατόµων δήλωσε ότι θα διέκοπτε τη φοίτηση του ,ενώ το µόνο το 6,5% των µη 

παραβατικών ατόµων δήλωσε ότι θα διέκοπτε το σχολείο. 

 Τα παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση προέρχονται από οικογένειες που 

ανήκουν σε χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα.  Μη κατέχοντας επεξεργασµένο 

γλωσσικό κώδικα αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να αντεπεξέλθουν στις 

δυσκολίες της διδασκαλίας  καθώς έρχονται µε χαµηλότερο µορφωτικό 

κεφάλαιο(Καλτσούνη.Ν.Χ.2001.σσ.141-151) [σύµφωνα  µε τη θεωρία του Bourdieu  

που υποστηρίζει ότι το παιδί δεν έρχεται “tabula rasa” στο σχολείο αλλά φορτωµένο 

από ένα κεφάλαιο γνώσεων και πληροφοριών που το έχει προικοδοτήσει η οικογένεια 

του ανάλογα βέβαια πάντα µε το δικό της µορφωτικό επίπεδο 
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(Φραγκουδάκη.Α.1985.σσ.360-366)]από ότι τα άλλα παιδιά το οποίο διαιωνίζεται 

µέσω του στιγµατισµού και στο σχολείο. Σε έρευνα του των Brusten , Hurrelmann για 

το ρόλο του στιγµατισµού του σχολείου απέδειξε πως το παιδί χαµηλότερων 

κοινωνικών στρωµάτων  χαρακτηρίζεται ως αντιπαθής απείθαρχος .Άλλες σχετικές 

έρευνες έδειξαν πως µεταξύ των δασκάλων επικρατεί η αντίληψη πως ο αδύνατος 

µαθητής  είναι τεµπέλης, κακόβουλος χωρίς ενδιαφέρον και υπεύθυνος για την 

αποτυχία του. Ενώ οι µαθητές από την πλευρά τους, αποδέχονται έτσι κάθε είδους 

περιφρόνηση από το δάσκαλο και  καταλήγουν στο περιθώριο. 

 Όπως προκύπτει από στοιχεία των αστυνοµικών στατιστικών (1984-1998) το 

9,8% των παραβατικών ατόµων είναι αναλφάβητοι ή έχουν τελειώσει το ∆ηµοτικό, 

το 13,3% έχει τελειώσει το ∆ηµοτικό , το  30% έχει µερική φοίτηση στο Γυµνάσιο, το 

12,4 έχει τελειώσει το Γυµνάσιο, το 14%φοιτούν σε νυχτερινά σχολεία , το 8% ήταν 

τρόφιµοι σε ιδρύµατα ,το 87,7% ανεπάγγελτοι, ενώ µόνο το 11,5 έχει εργαστεί 

συστηµατικά. Το 59% είχε γονείς εργάτες ,ενώ µόνο το 0,9% είχε γονείς σε 

ακαδηµαϊκά επαγγέλµατα. Το 11,5% είχε καλή οικονοµική κατάσταση, το  37,2 

µέτρια και το 51,3%κακή οικονοµική κατάσταση (Καλτσούνη -Νόβα.Χ. 

2001.σσ.141-162)    

Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν οργανωθεί και λειτουργούν µε κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό τους τις επιδόσεις .Οι επιδόσεις προβάλλουν  σε όλους τους τύπους 

οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών ως κυρίαρχη κατηγορία που έχει 

αποφασιστική επίδραση στη διάταξη και λειτουργία κοινωνικής ζωής. Η οργάνωση 

της κοινωνικής ζωής έχει αναγορεύσει και επιβάλει τις επιδόσεις σε κοινωνικό  

κριτήριο –νόρµα µε την οποία προσδιορίζεται το κοινωνικό status των αγοριών. Οι 

σύγχρονες κοινωνίες είναι κοινωνίες επιδόσεων και ανταγωνισµών. Μπορούµε 

λοιπόν ως συνακόλουθο της κοινωνικής αυτής κατάστασης να δεχτούµε  ότι το 

υπαρκτό σχολείο έχει οργανωθεί και λειτουργεί µε τις αρχές και τα κριτήρια της 

λογικής των επιδόσεων. Οι πιέσεις που ασκούν σε συγκεκριµένους µαθητές οι 

επιδόσεις στο και αφετέρου µε συµπεριφορές και καταστάσεις που διαµορφώνονται 

από την αντιµετώπιση των µη επιθυµητών επιδόσεων (∆ήµου.Η.1998).  

Για τη µέτρηση των επιδόσεων ορίστηκε το  µέτρο της αξιολόγησης. 

Αντικείµενο της είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι ,οι µέθοδοι διδασκαλίας  και τα 

προγράµµατα και σκοπός της είναι όχι η µέτρηση των γνώσεων των µαθητών αλλά ο 

τρόπος που το παιδί αντιλαµβάνεται το πρόβληµα . 
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Ωστόσο συχνά η αξιολόγηση δεν επιτυγχάνει σε αυτό αφού ο εκπαιδευτικός 

µεταφέρει πολλές από τις απλές αξιολογήσεις και κρίσεις του στην τάξη, δουλεύει µε 

τους λίγους καλούς που µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί του και όχι µε παιδιά 

χαµηλού µορφωτικού κεφαλαίου. Οι χαρακτηρισµοί, οι επιδοκιµασίες ,οι 

αποδοκιµασίες, έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, παροτρύνουν  το µαθητή να 

ακολουθήσει τη συµπεριφορά που είναι σύµφωνη µε τον τύπο του µαθητή που ο 

δάσκαλος έχει φανταστεί .Οι ειρωνείες ,οι σαρκασµοί ,οι ετικέτες είναι αποτέλεσµα 

της δυσλειτουργίας του αξιολογικού µηχανισµού. Οι προφορικές αρνητικές 

εκτιµήσεις αποτελούν συναισθηµατική κακοποίηση. Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης 

λοιπόν καταδυναστεύει την ατοµική πρωτοβουλία. Μειώνεται η αυτοαντίληψη και 

χαµηλώνει η επίδοση. Αποτελέσµατα σχετικής έρευνας που διεξήγαγε ο 

Ματσαγγούρας διαπιστώνεται ότι  οι περισσότερες επικρίσεις απευθύνονται στους 

µαθητές χαµηλού µορφωτικό επιπέδου .Επίσης οι µαθητές που κάθονται  στα πρώτα 

θρανία ,έχουν περισσότερες επικοινωνίες µε το δάσκαλο. Συνεπώς υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις η αξιολόγηση αποτελεί αντιπαιδαγωγικό θεσµό αφού διαιωνίζονται οι 

εκπαιδευτικές ανισότητες (Ράπτη.Μ.,1995). 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα οδηγεί σε παραγωγή αντικοινωνικών 

συµπεριφορών, εφόσον στηρίζεται στη φιλοσοφία του ανταγωνισµού. Ο µαθητικός 

χρόνος στη σχολική τάξη καταγράφεται ως «χαµένος χρόνος», ενώ θετικά 

αξιολογούνται οι συλλογικές δραστηριότητες. Οι νέοι κατακλύζονται από άγχος και 

στερούνται τη χαρά το παιχνίδι και την ανεµελιά. Εξαναγκάζονται να παίξουν µε τους 

κανόνες του παιχνιδιού των µεγάλων (Γαλάνη.Γ.1995). 

Σε ότι αφορά τη γνώση οι µαθητές αντιστέκονται στον τρόπο  που µεταδίδεται 

(αυθεντία, αρµοδιότητα, τοπικά προσόντα, σχολικές ιεραρχήσεις, αξιολόγηση). Αυτό  

δε σηµαίνει ότι οι µαθητές έχουν µια αντιεπιστηµονική πίστη ,ότι εναντιώνονται στην 

αξία κάθε γνώσης  και αλήθειας. Αυτό που τίθεται σε αµφισβήτηση  είναι ο τρόπος 

µε τον οποίο η γνώση κυκλοφορεί  και λειτουργεί  οι  σχέσεις της µε την εξουσία  

δηλαδή «το καθεστώς της γνώσης» (Μακρυνιώτη ∆.1995.σσ.33-47). Η µετάδοση της  

γνώσης γίνεται µε τη νοµιµοποιηµένη βία   που κατέχει το εκπαιδευτικό σύστηµα  

επιβεβαιώνοντας τη ρήση «η γνώση είναι δύναµη» που υποδηλώνει ότι η γνώση είναι 

µορφή βίας(Τσούλια .Ν.1995). 

Το σχολείο στις µέρες µας παίρνει µορφή ιδρύµατος  στο οποίο γίνεται  η 

κατανοµή  των ευκαιριών .Ο συναγωνισµός γίνεται ανταγωνισµός και µετατρέπεται 

σε αντικοινωνική συµπεριφορά. Η βαθµοθηρία οδηγεί σε µεγάλο άγχος ,ενώ η 
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υφιστάµενη αντικοινωνική συµπεριφορά αµείβεται έµµεσα ή άµεσα µε καλύτερους 

βαθµούς  και καλύτερη µεταχείριση. Συνεπώς τα άτοµα µε υψηλή σχολική επίδοση  

οδηγούνται στην αδιαφορία για τα προβλήµατα και την εξέλιξη των συµµαθητών 

τους . 

Τα άτοµα µε χαµηλή σχολική επίδοση αναπτύσσουν έντονα υπαρξιακά άγχη 

αφού δε βλέπουν καµιά µελλοντική δυνατότητα και χάνονται στο λήθαργο ,την 

αδιαφορία ή την επιθετικότητα θέλοντας να καλύψουν στιγµιαίες ανάγκες. Η 

παραβατικότητα είναι το επακόλουθο αυτής της αλυσίδας  των αντιδράσεων .Στους 

καταδικασµένους υπότροπους νέους παρατηρούνται τα ακόλουθα κοινά 

χαρακτηριστικά: αποτυχίες στο σχολείο ,πρόωρη αποχώρηση  από το σχολείο, 

φοίτηση  σε σχολείο  για παιδιά µε ειδικές ανάγκες (Γαλάνης. Γ., 1990). 

 Και είναι αναµενόµενα αυτά τα χαρακτηριστικά εφόσον το παιδί χαµηλού 

µορφωτικού κεφαλαίου, ερχόµενο αντιµέτωπο µε την επικριτική στάση του 

εκπαιδευτικό σε συνεχή καθηµερινή βάση πέφτει όλο και περισσότερες επιθετικές 

κινήσεις αφού το ίδιο πιστεύει ότι έτσι και αλλιώς δεν  έχει καµιά καλή εικόνα που να 

θέσει σε κίνδυνο. Τελικά το παιδί αποβάλλεται από το σχολείο ,στιγµατίζεται ακόµη 

περισσότερο και ο  φαύλος κύκλος του αρνητικού συνδυασµού παιδί- σχολείο-

παραβατικότητα διαιωνίζεται.   

 Μελετώντας το πρόβληµα της εγκατάλειψης  της υποχρεωτικής εκπαίδευσης  

και της νεανικής παραβατικότητας οι Elliot και Voss σε έρευνα τους,που µας 

παρουσιάζει ο Καλογρίδης, σε 2167 µαθητές της 9ης τάξης στις Η.Π.Α κατέληξαν ότι 

και τα δυο προβλήµατα είναι οι εναλλακτικές απαντήσεις των µαθητών στην 

αποτυχία και αποξένωση τους από το σχολείο .Ο Kaplan σε µια άλλη έρευνα σε 

µαθητές της 7ης τάξης βρήκε ότι οι µαθητές µε χαµηλή αυτοεκτίµηση εκθέτουν 

παραβατική συµπεριφορά κατά ποσοστό 26%-28% µεγαλύτερο από αυτούς µε 

υψηλή. Η άποψη λοιπόν ότι η σχολική αποτυχία είναι η αιτία της νεανικής 

παραβατικότητας είναι η πλέον τεκµηριωµένη και αποδεκτή από διεθνείς 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς και ερευνητές παιδαγωγούς (Καλογρίδη. Σ. 1995).  

 Ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την εκπαίδευση  

και τη σχολική βία .Η σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού στην Ελλάδα αλλάζει  εδώ 

και µια δεκαετία. Η µαζική προέλευση µεταναστών που αποτελούν το 6% του 

συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας κυρίως από τη γειτονική  Αλβανία , έχει 

επηρεάσει τη σύνθεση. Σε όλες τις βαθµίδες  παρατηρείται σηµαντική συµµετοχή  

µαθητών αλλοδαπών  µε µαθησιακές δυσκολίες .Οι κοσµογονικές αλλαγές στις χώρες 
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της ανατολικής Ευρώπης  προκάλεσαν  ένα κύµα παλιννοστούντων ,οι οποίοι  σε 

συνδυασµό µε τις παραδοσιακές µειονότητες  των τσιγγάνων και Μουσουλµάνων 

συνθέτουν ένα αρκετά  µεγάλο κοµµάτι  του µαθητικού πληθυσµού .Παρατηρούνται  

δειλά ξενοφοβικές τάσεις που καλλιεργούνται στα οικογενειακά περιβάλλοντα καθώς 

και η όξυνση διαοµαδικών διαφορών  µέσα στη σχολική τάξη ,η οποία όµως 

αµβλύνεται. Επίσης έχει παρατηρηθεί αύξηση της διαρροής των µαθητών λόγω 

φτώχειας. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της διαρροής είναι µικρό ,ωστόσο είναι 

δηλωτικό της ανίας.  (Γκότοβος.Α.1996.σελ.1037) 

Παράλληλα, οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου αποτελούν τον αµέσως 

ενδοσχολικό παράγοντα πρόκλησης σχολικής παραβατικότητας. Στα πλαίσια  των 

δυσµενών συνθηκών λειτουργίας του σχολείου εντάσσονται οι ελλείψεις σε 

υλικοτεχνική υποδοµή, το κυλιόµενο ωράριο και τα διοικητικά προβλήµατα 

(Κυρίδης. Α. Κ .1999.σελ.107). 

Σε επίπεδο λειτουργίας του σχολείου επί τη βάσει των δεδοµένων  

πολυάριθµων αξιών  και κανόνων ,διαφορετικών  από αυτούς που γνωρίζουν  οι 

µαθητές στην κοινωνική τάξη  προέλευσης τους για τη µεταβίβαση γνώσεων  και 

τεχνικών που απαιτούν ένα θεωρητικό και γλωσσικό υπόβαθρο, το οποίο δεν 

κατέχουν οι µαθητές των µη προνοµιούχων τάξεων για τη µετάδοση µιας 

στερεότυπης  γνώσης των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων  σε σχέση  µε τις αλλαγές  

στη σύγχρονη κοινωνία για την προσκόλληση του σχολείου µόνο  στον εκπαιδευτικό  

ρόλο όχι στον παιδαγωγικό . 

Σε ότι αφορά τη γενική οργάνωση γίνεται λόγος για την πολιτισµική διάσταση 

µεταξύ των σχολικών εγχειριδίων  και του πραγµατικού περιβάλλοντος  των µαθητών  

στον στερεότυπο  χαρακτήρα  των σχολικών προγραµµάτων στην απουσία  

ενδιαφέροντος για ότι  διαδραµατίζεται έξω από το σχολείο  στην οµοιοµορφία των 

προτύπων αναφοράς που προτείνει το σχολείο.(Μπεζέ.Λ.1998. σελ.73) 

Ένας σηµαντικός  παράγοντας πρόκλησης της παραβατικότητας είναι η 

έλλειψη µεγάλων σχολικών κτιρίων. Συχνά ακούµε ενήλικες να διαµαρτύρονται γιατί 

ο χώρος εργασίας τους είναι µικρός και δε µπορούν να εργαστούν. Μπορούµε λοιπόν 

να φανταστούµε πόσο δύσκολο είναι για το παιδί να βρεθεί σε ένα µικρό χώρο και να 

κληθεί όχι µόνο να συνυπάρξει µε άλλα παιδιά στα πλαίσια αυτού του χώρου αλλά 

και να συνεργαστεί µαζί τους προκειµένου να γίνει ενεργός συµµέτοχος στη 

διαδικασία της µάθησης. Και είναι δύσκολο να το κατορθώσει αυτό εφόσον τα παιδιά 

σε ένα µεγάλο βαθµό έχουν µάθει από το σπίτι τους να έχουν το δικό τους ιδιωτικό 
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χώρο. Τώρα όχι µόνο δεν έχουν ιδιωτικό χώρο για ένα µεγάλο διάστηµα της ηµέρας 

αλλά και στην προσπάθεια τους να προσαρµοσθούν και να µπουν στη διαδικασία της 

µάθησης πάλι αντιµετωπίζουν δυσχέρειες εφόσον και  ο ίδιος ο δάσκαλος δεν έχει και 

πολλές δυνατότητες για την άσκηση µιας άρτιας διδασκαλίας. Κατά συνέπεια ο 

έλεγχος οποιασδήποτε παρέκκλισης καθίσταται αδύνατός, µια που και στην 

περίπτωση που ο εκπαιδευτικός για παράδειγµα θελήσει να σηκώσει όρθιο κάποιο 

παιδί για τιµωρία δε µπορεί αφού δεν υπάρχει χώρος(Froyen.L.1993.σελ.315) 

Στο σηµερινό ελληνικό σχολείο  βρίσκουµε διάφορες µορφές. Συναντούµε 

συνήθως τη µετωπική ,την οµαδική  και τη διάταξη  σε σχήµα «Π».Καθεµιά από τις 

τρεις  αυτές διατάξεις  στηρίζει και διευκολύνει  διαφορετική  µορφή διδασκαλίας . 

Η µετωπική διάταξη διευκολύνει  τη δασκαλοκεντρική και µονολογική µορφή 

διδασκαλίας .Η µετωπική διάταξη διευκολύνει τη δασκαλοκεντρική και µονολογική 

µορφή διδασκαλίας διότι διευκολύνει την άµεση επικοινωνία ,ενώ  µειώνει τη 

διαµαθητική επικοινωνία . 

Η διάταξη σε σχήµα «Π» ή ηµικυκλίου µεγιστοποιεί την πιθανότητα 

διαµαθητικής επικοινωνίας αλλά προσφέρεται  και για τη δασκαλοκεντρική 

επικοινωνία λόγω της άµεσης οπτικής επαφής. Η τοποθέτηση των θρανίων ανά δύο ή 

τρία προσφέρεται  για την κατά οµάδες διδασκαλία(Ματσαγγούρας.Η.2000.σσ.90-91) 

 Συχνό είναι το φαινόµενο όπου  η διάταξη των θρανίων εξυπηρετεί τη 

δασκαλοκεντρική  ενισχύοντας έτσι το αυταρχικό διδακτικό στυλ του εκπαιδευτικού 

που κάθε άλλο παρά βοηθά στην ενεργητική µάθηση του µαθητή . Ο  όρος «αίθουσα» 

έχει αντικατασταθεί από τον όρο «τάξη»  κατανοούµε ότι η λέξη  εκφράζει  πολύ 

ρεαλιστικά αυτό που συντελείται   στο εσωτερικό της και που δε µοιάζει µε 

µυσταγωγία αλλά  µε αδιάκοπη προσπάθεια  επιβολής και  επίδειξης δύναµης 

επίτευξης του «ιερού» σκοπού, της πειθαρχίας.                                                             

Τόσο το προφίλ  της τάξης (π.χ τρεις πτέρυγες θρανίων στοιχισµένα µε 

ακρίβεια  µεταξύ τους, οι µαθητές  ταξινοµηµένοι ανάλογα µε τη σωµατική τους 

διάπλαση) και  οι συµµαθητές ,και κυρίως η  στάση του εκπαιδευτικού που   έχει 

κυρίαρχη θέση στη σχολική τάξη(γεγονός που φαίνεται και από τη θέση της έδρας),το 

προφίλ του σχολείου (τα κτίρια γκρίζα και µπεζ µοιάζουν µε νεκροταφείο), 

αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες πρόκλησης της σχολικής παραβατικότητας 

(Κανελλοπούλου. Ν. ,1995) 

Πέρα όµως από αυτούς τους παράγοντες  σηµαντικός είναι και ο παράγοντας 

που αφορά την περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο .Για παράδειγµα τα σχολεία που 
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βρίσκονται σε αστικές περιοχές (τα πολυθέσια σχολεία) είναι σχολεία όπου 

παρατηρείται περισσότερη παραβατικότητα. Αυτό οφείλεται ενδεχοµένως στο µεγάλο 

µαθητικό πληθυσµό που έχουν και στην επικράτηση των απρόσωπων και ψυχρών 

σχέσεων. 

Αντίθετα στις  αγροτικές περιοχές και πιο συγκεκριµένα τα ολιγοθέσια 

σχολεία έχουν το πλεονέκτηµα να προσφέρουν δυνατότητες οµαλής 

δραστηριοποίησης συνεργασίας και   κοινωνικοποίησης στα παιδιά. Οι οµάδες των 

παιδιών αποτελούνται από διάφορες ηλικίες  από τα δύο φύλα και το γεγονός αυτό 

δηµιουργεί  περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία  και ανάπτυξη κοινωνικών 

σχέσεων. Τα µεγαλύτερα παιδιά αναλαµβάνουν  υπευθυνότητες  µε περισσότερη 

φυσικότητα  και τα µικρότερα µπορούν να µάθουν από τη φυσική επικοινωνία. Οι 

παρεξηγήσεις τους γρήγορα ξεχνιούνται αφού έχουν µάθει  να διατηρούν µια πιο 

θερµή επικοινωνία µεταξύ τους σε αντίθεση µε τα παιδιά που ανήκουν σε πολυθέσια 

σχολεία. Η νοοτροπία του χωριού στηρίζεται  στην αλληλεγγύη  και στη στενότητα 

των σχέσεων, γεγονός που καθιστά τους µαθητές των ολιγοθέσιων σχολείων πιο 

συνεργάσιµους. Επίσης στα ολιγοθέσια σχολεία οι δάσκαλοι συνήθως διατηρούν 

φιλικές σχέσεις µε τις οικογένειες των παιδιών. Έτσι, τα παιδιά αισθάνονται το 

σχολείο σαν προέκταση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (Παπασταµάτης. Α. 

1996.σσ.40-47). 

Βέβαια τίθεται το ερώτηµα πως ελέγχεται η τραχεία συµπεριφορά που έχουν 

τα αγροτόπαιδα. Σε αυτό δίνει η απάντηση η θέση του δασκάλου η οποία είναι 

εξέχουσα στην κοινωνία του χωριού. Το πρόσωπο του δασκάλου χαίρει του ανάλογου 

σεβασµού και το κύρος του είναι ιδιαίτερα αυξηµένο µια που εκτιµάται το γεγονός 

ότι ο δάσκαλος υπηρετεί στην περιοχή αυτή παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που 

έχουν οι αγροτικές περιοχές. Συνεπώς οι µαθητές των ολιγοθέσιων σχολείων  

υπακούουν περισσότερο στις εντολές του δασκάλου τους από ότι οι µαθητές των 

πολυθέσιων σχολείων (Ράπτη.Ν.1980) 

Όσον αφορά τον τρίτο ενδογενή παράγοντα ,τον παράγοντα «προσωπικότητα 

του εκπαιδευτικού»  στοιχεία όπως η κακή κατάρτιση του εκπαιδευτικού ,η 

αυταρχικότητα , η ασυνέπεια, και η  υιοθέτηση αρνητικής στάσης απέναντι στο 

µαθητή είναι συστατικά στοιχεία πρόκλησης σχολικής παραβατικότητας. Τα παιδιά 

ερχόµενα αντιµέτωπα µε τέτοιας φύσης εκπαιδευτικούς καταπιέζονται και 

εκτονώνουν την καταπίεση τους σε παραβατικές πράξεις. 
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Πιο συγκεκριµένα ,σύµφωνα µε το Μπαλάσκα ο εκπαιδευτικός  ρόλος -είτε  

λειτούργηµα είναι, είτε επάγγελµα –για να είναι σωστός προϋποθέτει  ορισµένες 

ιδιότητες και ορισµένες γνώσεις. Για  ιδιότητες δε γίνεται λόγος  αφού δε 

λαµβάνονται υπόψη πιθανές κλίσεις ενδιαφέροντα αγάπη  και έφεση για το 

εκπαιδευτικό έργο όπως δε λαµβάνεται υπόψη και η παντελής έλλειψη τους όταν 

κάποιος εκπαιδευτικός κρίνεται. Το µόνο που λαµβάνεται υπόψη είναι  οι γνώσεις(το 

πτυχίο, η σειρά εγγραφής στην επετηρίδα  και κάποια επιµόρφωση) που  έχει λάβει 

Αλλά ούτε και οι απαιτούµενες γνώσεις δεν  παρέχονται στον εκπαιδευτικό 

(Μπαλάσκας. Κ. 1995). 

Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί που δεν έχουν γνώσεις Κοινωνιολογίας  και 

πιο συγκεκριµένα  γνώσεις Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Η έλλειψη αυτών των 

γνώσεων  καθιστά ανέφικτο τον εντοπισµό κάποιων ερµηνευτικών σχηµάτων  για την 

πορεία του παιδιού  στον κοινωνικό του περίγυρο (Μακρυνιώτη ∆.,&Σολοµών 

Ι.,1991)  

Χωρίς όµως τη δέουσα  επαγγελµατική κατάρτιση  ο εκπαιδευτικός δεν 

αισθάνεται ασφάλεια  στην τάξη δε µπορεί  να επικοινωνήσει σωστά µε τους µαθητές 

.Αυτή η έλλειψη  επικοινωνίας δηµιουργεί  το φράγµα ανάµεσα στην έδρα και στα 

θρανία  και οδηγεί τους µαθητές στην παραπτωµατική  ή στην αδιαφορία Ένας άλλος 

παράγοντας που δρα ανασταλτικά στην αντιµετώπιση των πειθαρχικών προβληµάτων 

είναι η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του δασκάλου. Τα παιδιά γνωρίζοντας τη 

µέτρια κοινωνικοοικονοµική θέση που έχει ο δάσκαλος τους δεν τον εκτιµούν όσο θα 

έπρεπε. Είναι γνωστή µάλιστα η περίπτωση όπου η δασκάλα πιάνοντας ένα µαθητή  

από το µπουφάν προκειµένου να τον αποτρέψει από την αταξία εκείνος της λέει : 

«Άσε µε  µα ο µισθός σου δε φτάνει  για το µπουφάν µου»(Μπαλάσκας.Κ.1995)  

Επιπλέον η γλώσσα που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός και που συνήθως 

αποδέχεται είναι ο επεξεργασµένος κώδικας ,αποδεχόµενος και απόλυτα κατανοητός 

από τα παιδιά που ανήκουν σε υψηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, αποκλείοντας 

η στιγµατίζοντας παράλληλα τα χαµηλότερα στρώµατα. Συχνά ο εκπαιδευτικός 

δέχεται  επικρίσεις για το στόµφο ,τη λεξιθηρία ,την κενολογία ,σε αντίθεση  µε την 

αµεσότητα και την κυριολεξία των λαϊκών παραλλαγών. Ότι αποκλίνει από το 

σχολικό κώδικα εντάσσεται στις εκδηλώσεις ανταξίας και επιφέρει τις ανάλογες 

συνέπειες, εσωτερικεύεται  ως τέτοια από το µαθητή .Αυτή η εσωτερίκευση της 

καταδίκης του αυθεντικού προφορικού λόγου  στις παραλλαγές του αποτελεί αιτία 

για την αλαλία, την παθητικότητα στην τάξη αλλά και το λεγόµενο τρακ που 
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στηρίζεται σε συναισθήµατα κατωτερότητας όταν πρόκειται να µιλήσουν σε 

ακροατήριο .Επιστρατεύονται δε οι µαθητές που µιλούν  το αστικό ιδίωµα  για να 

καταλάβει  ότι δεν ξέρει να µιλάει .Αυτό λοιπόν δεν είναι απλά έκφραση βίας αλλά 

ωµού ρατσισµού µέσα στην τάξη .Ο λόγος της εκπαίδευσης ως φορέας βίας 

επεκτείνεται σε πλείστους  άλλους τοµείς σχετιζόµενους  µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του επίσηµου ιδιώµατος.(Σιµόπουλος.Γ.1995) 

 Συχνό είναι λοιπόν το φαινόµενο κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός έχοντας στο  

µυαλό του συγκεκριµένες φιγούρες ανήλικων παραβατών όντας επηρεασµένος από το 

πρότυπο του  ανήλικου παραβάτη  που έχει στο µυαλό του και συναντώντας  

παρεµφερείς φιγούρες  µαθητών µε αυτές  υιοθετεί µια αρνητική στάση απέναντι τους 

(∆ήµου.Η.,1998). Είναι ,λοιπόν,  περισσότερο αυστηρός  όταν παρατηρεί  κάποια  

απόκλιση στη συµπεριφορά τους(άρνηση του µαθητή να διατηρήσει τη θέση του 

στην τάξη, να αποδεχθεί  τη χρονική διάταξη των γεγονότων και να υπακούσει στις 

εντολές του εκπαιδευτικού ) (Γκότοβος.Α.1999.σελ.34). 

 Συχνά µάλιστα ο εκπαιδευτικός είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα αποφεύγει 

την επαφή και την επιδίωξη επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους γονείς των 

παιδιών .Σε αυτό το σηµείο έγκειται και ένα από τα σφάλµατα τους. Η συνεργασία 

γονέων –εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σηµασίας για την εξέλιξη του  παιδιού 

στο σχολείο. Οι γονείς δύνανται να προσφέρουν σε αυτή τη συνεργασία κάποιες 

πληροφορίες για την ιδιοσυγκρασία του παιδιού µια που δεν παύει να είναι σε 

µεγαλύτερη επαφή µαζί του από ότι οποιοσδήποτε άλλος. Από την άλλη οι 

εκπαιδευτικοί  µπορούν να ενηµερώσουν τους γονείς πως θα µπορούσαν να 

καταστείλουν την άστατη συµπεριφορά του παιδιού τους µε βάση ,πάντα, την 

παιδαγωγική κατάρτιση τους. Όταν η συνεργασία εκπαιδευτικών –γονέων δεν είναι  

οµαλή τότε οι γονείς διαµορφώνουν αρνητικές εντυπώσεις στα παιδιά τους για το 

σχολείο και τους εκπαιδευτικούς γεγονός που συµβάλει στην αύξηση του φαινοµένου 

της παραβατικότητας (Ασηµόπουλος.Β.1986). 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η εµφάνιση και η εξάπλωση  οποιασδήποτε 

µορφής βίας στο σχολείο απειλεί όχι µόνο  την εξέλιξη του σχολικού θεσµού αλλά 

και της ευρύτερης κοινωνίας αφού  το σχολείο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την 

κοινωνία. Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η λήψη κάποιων µέτρων καταστολής 

φαινοµένων βίας  στο σχολείο µέσω της  βελτίωσης της παιδαγωγικής και 

ψυχολογικής κατάρτισης  των εκπαιδευτικών,  της παρέµβασης ψυχολόγου σε κάθε 

σχολείο, της επεξεργασίας εγκληµατοπροληπτικών προγραµµάτων για  
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εκπαιδευτικούς ,γονείς ,µαθητές, αποφυγή στιγµατισµού και αποκλεισµού ορισµένων 

ατόµων  και  δηµιουργίας κλίµατος αλληλεγγύης, κατάργηση  της από έδρας 

διδασκαλία, αποφυγή στείρας µάθησης, καθιέρωση της καλλιτεχνικής και 

ανθρωπιστικής παιδείας(Γαλάνη.Γ.1995) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ  

5.1)∆ιδακτικά στυλ και  η  προσωπικότητα του δασκάλου 

Κατά τη διαδικασία της µάθησης στο σχολείο τη συµπεριφορά και την 

επίδοση των µαθητών δεν επηρεάζουν µόνο οι γνωστικές διαδικασίες ,τα 

αφοµοιωτικά σχήµατα και οι υποκειµενικές αντιλήψεις του δασκάλου, αλλά και οι 

λοιπές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις που απορρέουν από το διδακτικό στυλ 

διδασκαλίας που χρησιµοποιεί ο δάσκαλος. Με τον όρο διδακτικό στυλ εννοούµε το 

βαθµό  καθοδήγησης και ελέγχου της διδασκαλίας του σε συνδυασµό  µε την αγάπη, 

κατανόηση και τη συναισθηµατική θέρµη που επιδεικνύει προς τους µαθητές του . 

Τα κλασσικά στυλ αγωγής είναι το φιλόδοξο ,το παραδοσιακό στυλ, το φιλικό 

και το προοδευτικό στυλ αγωγής. Το φιλόδοξο στυλ αγωγής  απαιτεί υψηλά  επίπεδα 

προσοχής και απόδοσης .Ο τρόπος διδασκαλίας αυτών των δασκάλων  είναι η 

διάλεξη ή η τυπική ρουτίνα ερωτήσεων  και απαντήσεων .Αυτός ο τύπος δασκάλου 

κυριαρχεί  σε µεγάλα σχολεία όπου η γραφειοκρατία επικρατεί. 

Το παραδοσιακό στυλ αγωγής στηρίζεται στη παραδοσιακή διδασκαλία. 

Επικρατεί αυταρχικό πνεύµα και οι δάσκαλοι προσαρµόζουν την αγωγή που 

προσφέρουν σε τοπικά έθιµα. 

Το φιλικό στυλ αγωγής αναπτύσσεται στα µεγάλα σχολεία. Υπάρχει 

ανταγωνισµός µεταξύ δασκάλων .Επιλέγουν  τµήµατα µε προνοµιούχα παιδιά, µε τα 

οποία µπορούν να αποκτήσουν φιλικές σχέσεις. Υπάρχει περισσότερο 

αλληλεπίδραση παρά διδασκαλία. Το βασικό  αντικείµενο µελέτης  που ωθούν στην 

τάξη  τους είναι καίρια ζητήµατα ή κριτική ανάλυση  αντικειµένου ,ενώ ο ρόλος είναι 

συµβουλευτικός και υποβοηθητικός. 

Το προοδευτικό στυλ αγωγής στηρίζεται στην προοδευτική εκπαίδευση ως 

προς τους στόχους και τις µεθόδους. Αυτός ο τύπος  δασκάλου προωθεί τη χρήση 

ευέλικτων µεθόδων .Στα περιφερειακά σχολεία οι δάσκαλοι αυτού του τύπου αγωγής 

αφενός αλληλεπιδρούν και αφετέρου στηρίζουν τη διδασκαλία τους στην αρχή της 

επικαιρότητας, προσαρµόζοντας τη σε τρέχοντα ζητήµατα.(Bidwell.C. Frank.K. 

Quiroz.P. 1997) 

Επίσης κατά Lewin /Lippit/White συνήθη στυλ αγωγής,όπως µας µαρτυρά ο 

Μπασέτας ,είναι το αυταρχικό ,το δηµοκρατικό και το ελεύθερο/ αδιάφορο στυλ 
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διδασκαλίας. Σε αυτά τα στυλ ο Ματσαγγούρας προσθέτει το συµµετοχικό 

ρυθµιστικό στυλ διδασκαλίας, (Μπασέτας.1999.σσ110-111) 

 Ο αυταρχικός δάσκαλος έπαιρνε µόνος του τις αποφάσεις χωρίς να 

ενηµερώνει για το συνολικό  έργο δράσης .Απείχε από τις συντροφιές των παιδιών. 

Θεωρεί τους µαθητές ανεύθυνα και ανώριµα παιδιά  και πιστεύει ότι για αυτό 

ακριβώς το λόγο καλείται ο ίδιος να αποφασίζει για την εξέλιξη τους. Σε αυτή την 

περίπτωση κρίνεται δύσκολη η σωστή επικοινωνία δασκάλου µαθητή . 

 Η ορθή επικοινωνία τίθεται σε κίνδυνο και κατά την υιοθέτηση 

ελευθεριάζοντος στυλ από το δάσκαλο .Η κυριαρχία αυτού του στυλ στην τάξη 

επικρατεί απόλυτη ελευθερία και σύγχυση  .Ο δάσκαλος περιορίζεται στην έκθεση 

γενικών και αόριστων θέσεων .Αυτό το στυλ το υιοθετούν δάσκαλοι που δεν έχουν 

πυγµή και είναι άβουλοι. 

Το στυλ εκείνο που πραγµατικά συντελεί θετικά στη µάθηση µέσω της 

διαµόρφωσης εποικοδοµητικής επικοινωνίας είναι τόσο  δηµοκρατικό, όσο και το 

ρυθµιστικό-συµµετοχικό στυλ. Ο δάσκαλος κατά την υιοθέτηση αυτών των στυλ 

συζητά µε τα µέλη της οµάδας του τις αποφάσεις ,το σχέδιο δράσης .Παραµένει 

ύστατη πηγή εξουσίας και ευθύνης αλλά δεν επιβάλει  αυταρχικά την άποψη του. 

Επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των µαθητών και την κατανόηση και 

αποδοχή από πλευράς των µαθητών του σκεπτικού κάθε ενέργειας και απόφασης του. 

Πιστεύει και επενδύει στις δυνατότητες και δεξιότητες του παιδιού  αφήνοντας το σε 

ένα µεγάλο βαθµό να αυτενεργεί.(Ματσαγγούρας.Η.1988.σσ.47-49) 

Σε αυτά τα στυλ προστίθεται και το αναρχικό στυλ διδασκαλίας. Κατά την 

κυριαρχία αυτού του στυλ επικρατεί απόλυτη αναρχία .Απλά περιορίζεται  σε γενικές 

αοριστίες .Είναι αδύναµος  χαρακτήρας εκείνος ο εκπαιδευτικός που υιοθετεί αυτό το 

στυλ διδασκαλίας(Λιαναντωνάκης.Φ.2001)  

Είναι γεγονός ότι η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί αντικείµενο 

συστηµατικής µελέτης εφόσον είναι ο κύριος παράγοντας διαµόρφωσης του 

διδακτικού στυλ που ασκεί ο δάσκαλος µέσω του οποίου καλείται να αντιµετωπίσει 

τα πειθαρχικά προβλήµατα της τάξης του .Συχνά λοιπόν συναντούµε εκπαιδευτικούς 

διαφόρων τύπων  εκπαιδευτικού σύµφωνα µε την τυπολογία του Kerschensteiner  . 

Ο αγχώδης  εκπαιδευτικός κατακλύζεται από µια συνεχή ανησυχία .Αρνείται 

να αφήσει το µαθητή να παίξει  και να αναπτύξει την αυτενέργεια του. Σε 

οποιαδήποτε σύγκρουση των µαθητών παρεµβαίνει ακόµη και αν δεν υφίσταται 

σοβαρός λόγος φοβούµενος να µην εξελιχθεί σε µεγαλύτερη διένεξη. Αποστερεί από 
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τα παιδιά τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών τους µε το δικό τους τρόπο και κάθε 

είδους πρωτοβουλία. Επικρίνουν και καταστέλλουν µε αυστηρό τρόπο οποιαδήποτε 

παρέκκλιση του µαθητή. Αλλά και οι ίδιοι φοβούµενοι να µην παρεκκλίνουν από το 

στόχο τους δεν προβαίνουν σε δραστηριότητες  που παρωθούν τη δηµιουργική 

προσπάθεια. 

Ο αδιάφορος εκπαιδευτικός  υιοθετεί ακριβώς αντίθετη συµπεριφορά από τον 

αγχώδη. Πρόκειται για τον µοντέρνο εκπαιδευτικό  που απαξιεί να θέσει  

οποιοδήποτε στόχο στο παιδί. Το αφήνει να κινείται ελεύθερο και δεν παρεµβαίνει σε 

καµιά σύγκρουση που προκύπτει από τη διαµαθητική σχέση .Πιστεύει ότι µόνο του 

θα αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιµετωπίζει στο σχολείο (Πυργιωτάκης. 

Ι.  1999. σσ.229-230) ∆ιακρίνεται από ηρεµία και απάθεια, φαινοµενική ευγένεια  και 

κατανόηση .Οι επιδράσεις αυτού του τύπου δασκάλου  δεν είναι θετικές. Οι µαθητές 

δείχνουν την έλλειψη ή δυσκολία προσαρµογής, την έλλειψη ικανοποίησης από τον 

εαυτό τους ή από το δάσκαλο τους, αναποτελεσµατικότητα στις εργασίες του 

σχολείου  και επιθετικότητα. (Μπασέτας.Κ.1999.σελ118). 

Οι διαµεσολαβητές εκπαιδευτικοί βρίσκονται ανάµεσα στους αγχώδεις και 

στους αδιάφορους εκπαιδευτικούς. Παρέχουν πρότυπα προς µίµηση στα παιδιά τα 

οποία κατευθύνουν  και προτρέπουν δε δραστηριοποίηση  και µίµηση τους. Η 

άσκηση των ποινών δε κυριαρχεί στη  διδασκαλία τους . Οι παιδαγωγοί αυτοί δεν 

παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις από τις παιδαγωγικές αρχές. 

Οι συνετοί εκπαιδευτικοί  είναι εκείνοι που κατά καιρούς ονοµάστηκαν 

«γεννηµένοι παιδαγωγοί». Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι χαρισµατικά άτοµα .     

Κινούνται από ένα βαθύ  κοινωνικό συναίσθηµα  και από την αγάπη για πνευµατικές 

αξίες τις οποίες και επιθυµούν να µεταφέρουν στους µαθητές τους.(Πυργιωτάκης. Ι. 

Ε.1999.σελ230) 

Το πρότυπο του αυταρχικού δασκάλου αφορά το δάσκαλο εκείνο που αφήνει 

ελάχιστα περιθώρια στο µαθητή για αυτενέργεια  και κατακλύζεται από 

συναισθηµατική ψυχρότητα  αποστροφή και έλλειψη κατανόησης. Χαρακτηρίζεται 

συνήθως ως εχθρικός, αγενής ,ευερέθιστος ,απαισιόδοξος αυστηρός .Οι επιδράσεις 

του αυταρχικού δασκάλου στα παιδιά είναι η έλλειψη ικανότητας για οµαδική ή 

συνεργατική εργασία ,έλλειψη πρωτοβουλίας  και υπευθυνότητας, αρνητικές 

συναισθηµατικές εµπειρίες ,έλλειψη ψυχικής ωριµότητας, παροδική υπακοή και 

εξωτερική πειθαρχία καθώς και δυσκολία προσαρµογής  στην κοινωνία.    
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Αντίθετα µε το πρότυπο του αυταρχικού δασκάλου, το πρότυπο του 

δηµοκρατικού  διακρίνεται από υψηλή συναισθηµατική θέρµη ,συµπάθεια και 

κατανόηση. Επίσης χαρακτηρίζεται από ευγένεια, κατανόηση, απαισιοδοξία για τις 

ικανότητες των µαθητών ,φιλία και εµπιστοσύνη ,ηρεµία, δικαιολογηµένη ανησυχία, 

δικαιολογηµένο θυµό. Οι επιδράσεις που ασκούνται στην τάξη ενός δηµοκρατικού 

δασκάλου είναι θετικές. Πρόκειται για την κατάκτηση της συναισθηµατικής και 

κοινωνικής ωριµότητας ,την άµεση και έµµεση προσαρµογή ,τις θετικές 

συναισθηµατικές εµπειρίες ,την ανάπτυξη θετικών προσδοκιών και την ανάπτυξη 

κινήτρων µάθησης. (Μπασέτας.Κ.1999.σελ117)   

Ο Casselmann προβαίνει στο χαρακτηρισµό των  συµπεριφορών του 

δασκάλου µε βάση τη διάκριση της διδασκαλίας σε επικοινωνιακή και 

πραγµατολογική. Οι βασικοί λοιπόν τύποι δασκάλων σε αυτές τις µορφές 

διδασκαλίας είναι αντίστοιχα οι Λογότροποι και  οι Παιδότροποι. 

Οι Λογότροποι διακρίνονται στους θεωρητικό φιλοσοφικά 

προσανατολισµένους  και στους προσανατολισµένους στην επιστηµονική τους 

ειδίκευση .Οι πρώτοι  είναι προσκολληµένοι στις ιδέες τους  και ξεχνούν ότι 

βρίσκονται µπροστά σε µαθητές τους οποίους και αγνοούν .Οι δεύτεροι  γοητευµένοι 

από την επιστήµη  τη θεωρούν κύριο ρυθµιστικό παράγοντα των ενεργειών και των 

πράξεων τους .Κατά συνέπεια οι Λογότροποι αγνοούν τους µαθητές τους  τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα τους. 

Σε αντίθεση µε τους Λογότροπους οι Παιδότροποι θέτουν στο επίκεντρο  των 

ενεργειών και των πράξεων τους το ίδιο το παιδί ,τα προβλήµατα και τα 

ενδιαφέροντα του οποίου αποτελούν γι’ αυτούς βασικό παράγοντα στην οργάνωση 

και τη διεξαγωγή  της διδασκαλίας. Αυτού του τύπου οι δάσκαλοι δίνουν βάση  στην 

επικοινωνία τους µε τα παιδιά ,καθώς και κάλυψη των συναισθηµατικών αναγκών 

των µαθητών τους.(Πυργιωτάκης. Ι. Ε.1999.σσ.229-232) 

Οι Παιδότροποι δάσκαλοι είναι εκείνοι που µε τη στάση τους δεν αφήνουν 

πολλά περιθώρια για οποιαδήποτε παρέκκλιση. Γιατί σύµφωνα τουλάχιστον µε 

έρευνα που διεξήγαγε η Φραγκουδάκη τα παιδιά αδιαφορούν για µάθηση όταν το 

σχολείο προσφέρει στείρα γνώση και όταν ο δάσκαλος ακολουθεί µεθόδους 

διδασκαλίας που  δεν αγγίζουν καθόλου τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Φραγκουδάκη 

.Α.1995.σελ.43) 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι το πλέον επιθυµητό και αποδοτικό στυλ 

διδασκαλίας  τόσο στη σχολική µάθηση ,όσο και στην ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων  
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στους µαθητές ,είναι εκείνο του δηµοκρατικού δασκάλου. Βέβαια κατά την  άσκηση 

του δηµοκρατικού διδακτικού στυλ ο δάσκαλος συναντά κάποια προβλήµατα όπως 

προβλήµατα πειθαρχίας ,δυσκολίες µάθησης ,µη ικανοποίηση µαθητών  από το 

δάσκαλο και το σχολείο. Σε αυτό το σηµείο  οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι  οι 

δάσκαλοι κατά κανόνα  δε συµπεριφέρονται  σύµφωνα µε ένα πρότυπο διδακτικού 

στυλ . Οι καταστάσεις και οι εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας του σχολείου τους 

υπαγορεύουν την εναλλαγή των στυλ διδασκαλίας χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι 

δεν ασπάζονται σε ένα µεγάλο βαθµό ένα συγκεκριµένο στυλ. Εκείνος µάλιστα ο 

παράγοντας που δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια παρέκκλισης από το στυλ που 

έχουν εξαρχής υιοθετήσει  είναι ο παράγων «προσωπικότητα του εκπαιδευτικού». 

Τελευταίες έρευνες µας δείχνουν (παρά την θετική επίδραση του δηµοκρατικόυ 

διδακτικού στυλ)ότι το 97%των δασκάλων χρησιµοποιούν κατεξοχήν αυταρχικό στυλ 

διδασκαλίας και µόνο το 3% χρησιµοποιεί το δηµοκρατικό.(Μπασέτας.Κ.1999σσ119-

120) 

5.2)Συγκρούσεις στο ρόλο του εκπαιδευτικού 

Στη σύγχρονη κοινωνία ,η εικόνα του εκπαιδευτικού  φαίνεται να 

µεταβάλλεται  και το έργο του θεωρείται  έκφραση της κοινωνικής  θέλησης όπως 

διαµορφώνεται  κάτω από κοινωνικές επιρροές. Ο εκπαιδευτικός θεωρείται φορέας 

ενός ειδικού κοινωνικού ρόλου , ο οποίος διαµορφώνεται µέσα  από τη δυναµική των 

κοινωνικών οµάδων των «οµάδων αναφοράς»  µε βάση τις προσδοκίες τους. 

Η εκπλήρωση του ρόλου  µε ταυτόχρονη ικανοποίηση αλληλοσυγκρουόµενων 

προσδοκιών είναι σαφώς δύσκολη .Στις περιπτώσεις αυτές  το άτοµο  αντιµετωπίζει 

«σύγκρουση ρόλων».Καταβάλλεται από συναισθήµατα αµηχανίας, σύγχυσης και 

ανασφάλειας. Οι συγκρούσεις ρόλων είναι δύο ειδών :η ενδορολική  και η διαρολική 

σύγκρουση. Η ενδορολική σύγκρουση αφορά συγκρούσεις που προέρχονται από τις 

προσδοκίες  διαφορετικών οµάδων αναφοράς προς ένα συγκεκριµένο ρόλο. Η 

διαρολική σύγκρουση είναι συγκρούσεις που προκαλούνται από προσδοκίες 

διαφορετικών ρόλων . 

Η εκπλήρωση του ρόλου του δασκάλου παρουσιάζεται µε τρόπο ασαφή  και 

συγκεχυµένο,όπως διαπιστώνει ο Πυργιωτάκης, .Καλείται συνεχώς να ανταποκριθεί 

και στα δύο είδη των συγκρούσεων ρόλων . Ένα παράδειγµα σύγκρουσης ρόλων 

είναι η σύγκρουση του παιδαγωγικού και δηµοσιοϋπαλληλικού ρόλου. Οι προσδοκίες 

που διαµορφώνονται  για τον παιδαγωγικό ρόλο  και να οδηγήσουν τον φορέα σε 

συγκρούσεις . 
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Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχει µελετήσει  τις 

σχετικές επιστήµες  και έχει ενηµερωθεί  για τις ανάγκες  και τις δυνατότητες  του 

παιδιού. Αποφοιτώντας λοιπόν από τη Σχολή του είναι εξοπλισµένος από 

επιστηµονική κατάρτιση και εφοδιασµένος µε γνώσεις παιδαγωγικής ,ψυχολογικής 

και διδακτικής πλευράς. Με βάση λοιπόν την επιστηµονική του κατάρτιση  και 

ανάλογα τη δοµή του χαρακτήρα του και τα βιώµατα έχει διαµορφώσει  ένα πρότυπο 

δασκάλου  µε το οποίο τείνει να ταυτίζεται. Προκύπτουν ,έτσι, προσδοκίες που έχει ο 

ίδιος από τον εαυτό του και καθορίζεται ο «παιδαγωγικός ρόλος» 

 Ωστόσο µε το διορισµό του εντάσσεται στο χώρο των δηµόσιων υπαλλήλων, 

υπόκειται στη διοικητική ιεραρχία και η υπηρεσιακή του ζωή προσδιορίζεται από το 

δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τη σχολική νοµοθεσία. Το νοµικό πλαίσιο µε 

υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που ορίζει ,τις µεταθέσεις ή τις αποσπάσεις και τις 

άδειες που προβλέπει ,συγκεκριµένες προσδοκίες και ρυθµίζει  σε µεγάλο  βαθµό 

ακόµη και την προσωπική ζωή του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός ως δηµόσιος 

υπάλληλος οφείλει να ακολουθήσει τα αναλυτικά προγράµµατα ,τα µαθήµατα που 

διδάσκονται  σε κάθε τάξη καθώς και όλους τους κανονισµούς που αφορούν την 

έναρξη, τη λήξη του έτους ή τις αργίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς . κατά 

αυτό τον τρόπο διαµορφώνονται νέες προσδοκίες που συγκροτούν το 

δηµοσιοϋπαλληλικό ρόλο. 

 Ένα παράδειγµα  που µας προβάλει τη σύγκρουση του παιδαγωγικού και του 

δηµοσιοϋπαλληλικού ρόλου είναι η περίπτωση εκείνη του δασκάλου που γνωρίζει ότι 

το µέσο επίπεδο των µαθητών του είναι χαµηλό και ότι δεν υφίστανται προϋποθέσεις 

για εποικοδοµητική επεξεργασία των νέων αντικειµένων µάθησης .Από τη µια 

πλευρά η παιδαγωγική θεωρία  που έχει διαµορφώσει  δεν του επιτρέπει να 

προχωρήσει στην επεξεργασία  του νέου αν προηγουµένως  δεν εδραιώσει τις δοµές 

που αποτελούν  προϋπόθεση γι΄ αυτό. Αν όµως οι ελλείψεις απαιτούν χρόνο  και η 

κάλυψη τους  πρόκειται να αποβεί σε βάρος του νέου ,τότε ο παιδαγωγικός ρόλος 

συγκρούεται µε το δηµοσιοϋπαλληλικό.  

Ο δάσκαλος βεβαίως δεν θα πρέπει να γίνει σε καµιά περίπτωση άβουλος 

εκτελεστής των επιταγών  της διοίκησης ,ούτε να δεσµευτεί  από τις προσδοκίες 

οποιασδήποτε οµάδας. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµη η ανασυγκρότηση του δικού του 

«προσωπικού εκπαιδευτικού ρόλου»,του συνόλου των προσδοκιών που αναµένει ο 

εκπαιδευτικός από τον ίδιο του τον εαυτό. Εξίσου απαραίτητη κρίνεται και η 

προσωπική ελευθερία του εκπαιδευτικού . 



 107

Σε ότι αφορά τους παράγοντες που παρεµποδίζουν το έργο των εκπαιδευτικών 

η έρευνα του E.Scuch που µας παραθέτει ο Πυργιωτάκης, παρέχει εκτεταµένο 

κατάλογο πιθανών προβληµάτων που προκύπτουν  κατά τη διάρκεια της άσκησης του 

επαγγέλµατος τους .Μάλιστα ο ερευνητής προσπαθεί να διαπιστώσει  τις µεταβολές 

που οι δάσκαλοι είχαν υποστεί στο χαρακτήρα τους και την προσωπικότητα τους 

κατά την άσκηση του διδακτικού έργου τους. Οι ενδοσχολικές συνθήκες εργασίας 

(λειτουργία του σχολείου ,ρόλος του εκπαιδευτικού συνθήκες εργασίας ,ωράριο, 

αριθµός µαθητών ανά δάσκαλο ,αναλυτικό πρόγραµµα ,εξοπλισµός του 

σχολείου),προβλήµατα που αφορούν τους µαθητές και τους γονείς  τους και θέµατα 

που αφορούν τον ίδιο το δάσκαλο προσωπικά (καταλληλότητα για το επάγγελµα, 

επίπεδο µόρφωσης ,χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας ,προσωπικά βιώµατα) είναι 

παράγοντες που τους φθείρουν κατά τη διάρκεια άσκησης του . 

Οι παράγοντες που παρεµποδίζουν το εκπαιδευτικό έργο ,σύµφωνα µε τον 

Πυργιωτάκη, διακρίνονται σε εκείνους που παρεµποδίζουν το σύνολο των δασκάλων 

ανεξάρτητα από το φύλο  ή την ηλικία τους και τον τύπο του σχολείου στο οποίο 

υπηρετούν  και σε εκείνους που αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες  δασκάλων τους 

οποίους και παρεµποδίζουν στο έργο τους. 

Οι κυριότεροι παράγοντες της πρώτης κατηγορίας παραγόντων είναι οι 

ακόλουθοι: 

1)Αρνητικές επιπτώσεις της κοινωνίας στη συµπεριφορά  των µαθητών  

2)Αντίφαση σε αυτά που διδάσκει το σχολείο και ανάµεσα  όσα συµβαίνουν 

στην κοινωνία  

3)Υπερβολικές αξιώσεις της κοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς 

4)Υποτίµηση του έργου  του σχολείου 

5)ανεπάρκεια σε µέσα διδασκαλίας  

6)Απουσία εξειδίκευσης  

7)Υποτίµηση  του εκπαιδευτικού  έργου 

8)Χαµηλές αποδοχές 

9)Ηθική επιφόρτιση του  εκπαιδευτικού  

10)Συχνές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις 

Στους παράγοντες της δεύτερης περίπτωσης υπάγονται αυτοί που 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλο. Πιο συγκεκριµένα σε αυτή την κατηγορία 

κατατάσσονται: 
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1)Αποµόνωση σε µικρό χωριό  

2)Κοµµατικοποίηση των µαθητών  

3)Μικρός αριθµός µαθητών  

4)∆ιδασκαλία σε πολλές τάξεις  

5)Χαµηλό επίπεδο µαθητών  

6)Περιορισµένος χρόνος διδασκαλίας µαθηµάτων  

7)Αναχρονιστικό πρόγραµµα 

8)Απροθυµία συναδέλφων για εξωσχολική  δράση 

9)Άρνηση  συναδέλφων  για ένταξη στο σχολικό κλίµα 

10)Ανεπάρκεια βασικής εκπαίδευσης  

11)Αδιαφορία των γονέων για τη µόρφωση των παιδιών τους 

12)Κατοικία υπό ανεπαρκείς συνθήκες 

Οι  παραπάνω παράγοντες  περισσότερο ενοχλούν τους άντρες εφόσον 

υφίσταται στατιστικά σηµαντική διαφορά  µεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο µοναδικός  

παράγοντας που ενοχλεί τις γυναίκες σε µεγαλύτερο ποσοστό ,γεγονός που εξηγείται 

µε τον ενδοοικογενειακό ρόλο που εξυπηρετεί η γυναίκα . 

Ο παράγοντας που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών είναι 

εκείνος που  συνδέεται µε το µονοθέσιο σχολείο .Και είναι αναµενόµενη η µεγάλη 

συγκέντρωση  ποσοστού των ανδρών εφόσον εκείνοι υπηρετούν κατεξοχήν στα 

µονοθέσια σχολεία.  

Είναι   κοινώς αποδεκτό ότι ο παράγοντας φύλο είναι µια σηµαντική 

µεταβλητή   στην ευρύτερη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στους µαθητές .Οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα αγχωµένες όταν αντιµετωπίζουν πειθαρχικά 

προβλήµατα των µαθητών τους. Η στάση τους είναι  επίσηµα κριτική  και τα 

ποσοστά διαµαρτυρίας πολύ υψηλά. Σπάνια καταστέλλουν την παρέκκλιση µε 

αυστηρές στρατηγικές. Αντίθετα οι άντρες έχουν αυστηρότερη κριτική στάση  και  

περισσότερες απαιτήσεις από τους µαθητές τους φτάνοντας συχνά σε ακραίες 

συµπεριφορές. Η διαφοροποίηση αυτή στη στάση των δύο φύλων των εκπαιδευτικών 

απέναντι στους µαθητές του εξηγείται από το γεγονός ότι οι γυναίκες  δασκάλες 

επιλέγουν το επάγγελµα από εσωτερική διάθεση, ενώ οι άντρες καταλήγουν στην 

επιλογή του επαγγέλµατος ου εκπαιδευτικού από εξωτερικούς παράγοντες. Είναι 

λοιπόν αναµενόµενη η αντιµετώπιση περισσότερων δυσχερειών στη δηµιουργία µη 

διαταραγµένης σχέσης µε τους µαθητές τους . 
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Η ηλικία είναι ένας δεύτερος και  εξίσου καθοριστικός παράγοντας µε εκείνο 

του φύλου ,µας αναφέρει ο Πυργιωτάκης.Οι µικροί σε ηλικία δάσκαλοι  αισθάνονται 

να ενοχλούνται  περισσότερο από τους ακόλουθους παράγοντες : 

1)Αποµόνωση σε µικρό χωριό  

2)Κατοικία υπό ανεπαρκείς συνθήκες  

3)Χαµηλό επίπεδο µαθητών  

4)∆ιδασκαλία σε πολλές τάξεις 

5)Πολύ µικρός αριθµός  µαθητών  

6)Περιορισµένος χρόνος διδασκαλίας µαθηµάτων  

7)Συχνές αποσπάσεις και µετακινήσεις  

8)Ανεπάρκεια βασικής εκπαίδευσης  

9)Έλλειψη ευκαιριών για επιµόρφωση  

Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο έργο τους και λόγω 

της απειρίας τους αλλά και λόγω των ιδιόµορφων συνθηκών κάτω από τις οποίες  

υπηρετούν. Οι  µεγαλύτεροι σε ηλικία δάσκαλοι έρχονται αντιµέτωποι µε τα 

ακόλουθα  προβλήµατα: 

1)Εναλλαγή ωραρίου 

2)Συστέγαση µε άλλο στοιχείο  

3)Ακατάλληλα βιβλία 

4)Άρνηση νέων συναδέλφων να ενταχθούν στο κλίµα του σχολείο 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε  ότι  ο εκπαιδευτικός είτε λόγω των συγκρούσεων 

ρόλων που επιδέχεται κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του ,είτε λόγω άλλων 

παραγόντων (η σχολική πραγµατικότητα, η ιδιοσυγκρασία των µαθητών του ή ακόµη 

και τα προσωπικά του βιώµατα)τους οποίους τους αντιµετωπίζει  ανάλογα µε το φύλο 

ή την ηλικία που βρίσκεται ,διαµορφώνει µια συγκεκριµένη στάση απέναντι στους 

µαθητές του. Η στάση αυτή θα αποτελέσει της δασκαλοµαθητικής σχέσης η οποία  

οικοδοµείται µέρα µε τη µέρα και απαιτεί ισχυρή θέληση και από τις δυο πλευρές για  

την προάσπιση της. Επειδή όµως όπως είδαµε παραπάνω υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

και από τις δύο πλευρές  οι προσδοκίες  οι κυρώσεις και  ο στιγµατισµός (στοιχεία 

στα οποία καταλήγει  ο δάσκαλος) που αναστέλλουν τη δηµιουργία µιας υγιούς 

δασκαλοµαθητικής  σχέσης  και διαιωνίζουν το φαινόµενο της παραβατικότητας 

κρίνεται σκόπιµος ο εντοπισµός της γένεσης και των συνεπειών των στοιχείων 

αυτών,  ώστε  ο έλεγχος της συχνότητας τους  να γίνει εφικτός (Πυργιωτάκης. Ι. 

Ε.1999.σσ.241-275) 
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5.3Παράγοντες διαιώνισης του φαινοµένου της παραβατικότητας (Προσδοκίες –

Επαινοι-Κυρώσεις-Στιγµατισµός) 

5.3.1)Προσδοκίες-Φαινόµενο «Πυγµαλίωνα» - Φαινόµενο «Αυτοεκπληρούµενης 

προφητείας». 

 

 Η παιδαγωγική σχέση αποτελεί µια ιδιόρρυθµη και ασύµµετρη  σχέση εφόσον  

διακρίνεται από τις αρχές της κυριαρχίας  της ιεραρχίας και της επίδρασης που 

προσδίδουν εξουσία στον εκπαιδευτικό .Υπάρχει λοιπόν ασύµµετρη κατανοµή 

εξουσίας  ανάµεσα στα δύο µέρη .Η εξουσία στην παιδαγωγική σχέση εκδηλώνεται 

µε την έκφραση της βούλησης του δασκάλου και αποκρυσταλλώνεται στους κανόνες 

που εκείνος θεσπίζει  και που ισχύουν για τους µαθητές. Ο δάσκαλος είναι εκείνος 

που θέτει τα όρια στη σχέση του µε τους µαθητές ώστε εκείνοι να µη φτάσουν στην 

παρέκκλιση (Τσιάντης. Ι. Σιπήτάνου. Α. Πανιτς. ∆. Αρχοντάκη. Ι .Σόλµαν .Μ. 

Ναυρίδης .Κ 1986.σελ.57) 

 Στην τρέχουσα κοινωνιολογική και ψυχολογική βιβλιογραφία γύρω από το 

φαινόµενο  της παρέκκλισης δίνονται κατά κανόνα ,είτε η έννοια της προσδοκίας, 

είτε  η έννοια της κύρωσης .Η παρέκκλιση, κατά συνέπεια, ορίζεται ως συνάρτηση 

κάποιων προσδοκιών ,είτε ως συνάρτηση κάποιων κυρώσεων. (Γκότοβος. Α. 1998. 

σελ 28)  

 Η σχολική τάξη αποτελεί συχνά ένα µικρόκοσµο  του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος .Υπάρχουν  ρόλοι περισσότερο ή λιγότερο προκαθορισµένοι 

(µαθητής-δάσκαλος) ρόλοι δυναµικοί (καλός –κακός µαθητής )στερεότυπα που 

αναπαράγονται και διαιωνίζονται,σύµφωνα µε τη Βλοντάκη .Όλα αυτά δηµιουργούν 

ένα συναισθηµατικό κλίµα  που τελικά καθορίζει  την ποσότητα και την ποιότητα της 

µάθησης  

 Τόσο οι προσδοκίες του δασκάλου στο σχολείο, όσο και οι επιπτώσεις του 

στο µαθητή αποτελούν αναµφισβήτητο γεγονός. Οι προσδοκίες δεν είναι 

κληρονοµικές αλλά επίκτητες . Βασική προϋπόθεση για την απόκτηση των 

προσδοκιών  είναι η συγκέντρωση συγκεκριµένων εµπειριών  και των 

αποτελεσµάτων των καθηµερινών του πράξεων και βιωµάτων .Οι προσδοκίες του 

δασκάλου στηρίζονται είτε στις πληροφορίες  που αποκοµίζει για τους µαθητές του 

από τα διάφορα τεστ επιδόσεως από τους προηγούµενους δασκάλους ,τους γονείς, 

είτε µέσω της δικής του επικοινωνίας και προσωπικής αντίληψης για τους µαθητές 

στην τάξη .Όταν ένα άτοµο  διακατέχεται από κάποιες προσδοκίες για κάποιο άλλο 
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άτοµο ,έχει την τάση να βγάζει συµπεράσµατα  για την ποιότητα και την προκοπή  

των συνανθρώπων του, ανάλογα µε όσα βλέπει ,ακούει, παρατηρεί  κατά την 

καθηµερινή αλληλεπίδραση  του µε αυτούς. 

 Οι αντιδράσεις  του  απέναντι  στους µαθητές  ,κατά τη Βλοντάκη, 

καθορίζονται  µε βάση  όχι την ίδια  πράξη αλλά και το πώς αντιλαµβάνεται  τις 

υποκειµενικές αιτίες . Η χαρτογράφηση  του χώροι κοινωνικής αντιληπτικότητας  

αναφέρεται  στην αιτιολόγηση  µε διάκριση εξωτερικά και εσωτερικά αίτια  

συµπεριφοράς -ενδογενείς δηλαδή ή εξωγενείς παράγοντες που διαµορφώνουν τις 

συµπεριφορές. Η αιτιολόγηση µε βάση εξωτερικά ή εσωτερικά  αίτια εξαρτάται  από 

παράγοντες  όπως α) τις πηγές πληροφόρησης β) την επικέντρωση  προσοχής 

ανάλογα  µε το αν είµαστε πρωταγωνιστές γ) τις προκαταλήψεις και τις προσδοκίες .  

Όσον αφορά τις πηγές πληροφόρησης, είναι γεγονός ότι αποδίδουµε αιτίες σε 

ένα συµβάν  µε βάση τον πρωταγωνιστή της  πράξης ,το στόχο  προς το οποίο  

κατευθύνεται  καθώς και το γενικότερο πλαίσιο  µέσα στο οποίο εκδηλώνεται. 

Ερευνητικά δεδοµένα αποκαλύπτουν ότι οι πρωταγωνιστές των πράξεων αποδίδουν  

τα αίτια των πράξεων τους σε εξωτερικούς παράγοντες ,ενώ οι παρατηρητές 

αποδίδουν τις πράξεις  σε προσωπικά χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή. Οι 

παραπάνω πηγές πληροφόρησης  προϋποθέτουν ότι έχουµε  την ευκαιρία να 

παρατηρήσουµε τη συµπεριφορά ενός ατόµου διαχρονικά και σε διάφορα 

περιβάλλοντα .Όταν κάτι υποπίπτει  στην αντίληψη  µας τότε σηµαντικό ρόλο στις 

αιτιολογήσεις αξιολογήσεις παίζουν οι προσδοκίες .Υπάρχει µια σαφής τάση  

υποτίµησης  της κατάστασης και υπερτίµησης των χαρακτηριστικών του προσώπου. 

Και αυτό εξαρτάται  από το πώς εστιάζουµε  την προσοχή  µας στους πρωταγωνιστές   

ως παρατηρητές του γεγονότος.(Βλοντάκη.Π.1992 σελ10). 

 Οι προσδοκίες µε την απόδοση αιτιών  και των αξιολογήσεων είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη .Όσο σηµαντικές είναι  οι εµπειρίες που αποκοµίζει το άτοµο κατά την 

αυτοαξιολόγηση  και την απόδοση αιτιών για τα αποτελέσµατα των πράξεων του στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς  και των προσδοκιών του ,άλλο τόσο  σηµαντικές 

είναι οι εµπειρίες  που αποκοµίζει  το άτοµο από την αξιολόγηση του από άλλα 

άτοµα.  

 Στο χώρο του σχολείου βρέθηκε  από έρευνες του Meyer/Butzkamm 

(1975),που µας παραθέτει ο Μπασέτας, ότι οι δάσκαλοι  αποδίδουν τις αιτίες στις 

επιδόσεις των µαθητών  κατά 50% στις ικανότητες και στη νοηµοσύνη  των µαθητών  

και κατά 30% στην προσπάθεια ή προώθηση τους. Άλλες έρευνες 
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(Felson/Bohrnstedt,1980) ,έδειξαν ότι οι δάσκαλοι ήταν περισσότερο σίγουροι   για 

το ρόλο που παίζουν  οι ικανότητες των µαθητών στις επιδόσεις τους όσο  αυτές ήταν 

ή εξαιρετικά χαµηλές ή εξαιρετικά υψηλές. 

 Η απόδοση αιτιών της επίδοσης των µαθητών  κρίνεται από τις διαφορές  

µεταξύ των δασκάλων,όπως διατεινεται ο Μπασέτας .Οι διαφορές αυτές  προέρχονται 

είτε από το πρότυπο σύγκρισης της επίδοσης των µαθητών που έχει προσωπικά 

αναπτύξει ο δάσκαλος, είτε από όλη την προσωπικότητα του . 

 Στην πρώτη περίπτωση οι µεν δάσκαλοι  που συγκρίνουν τις επιδόσεις των 

µαθητών µεταξύ τους  έχουν την τάση να αποδίδουν  τις αιτίες της απόδοσης τους  

κυρίως σε σταθερούς  στο χρόνο παράγοντες όπως είναι οι ικανότητες ,ενώ οι άλλοι 

που  συγκρίνουν την επίδοση των µαθητών τους µε βάση την ανάπτυξη των 

ενδοατοµικών τους ικανοτήτων αποδίδουν τις αιτίες της απόδοσης  τους κυρίως σε 

µεταβλητούς στο χρόνο παράγοντες. 

Στη δεύτερη περίπτωση ,οι δάσκαλοι που έχουν ανεπτυγµένο  το 

αυτοσυναίσθηµα  τους αποδίδουν  περισσότερο τα αίτια  µιας εκδηλωµένης  από τους 

µαθητές  τους συµπεριφοράς  σε εξωτερικούς κυρίως παράγοντες ,ενώ οι άλλοι  που 

έχουν λιγότερο  ανεπτυγµένο το αυτοσυναίσθηµα  τους κυρίως σε εξωτερικούς 

παράγοντες. 

 Στην περίπτωση λοιπόν όπου ο δάσκαλος αποδίδει τις χαµηλές επιδόσεις  των 

µαθητών  του στο µη µεταβλητό  στο χρόνο εσωτερικό παράγοντα της νοηµοσύνης  ή 

της ικανότητας των µαθητών του. Ο µαθητής  χαρακτηρίζεται  ως «κακός» µαθητής 

και ο δάσκαλος  δεν προβαίνει  σε καµιά προσπάθεια  για να διορθώσει την επίδοση 

του µαθητή. Η άποψη του δασκάλου για µειωµένη  νοηµοσύνη  στην περίπτωση του 

µαθητή αυτού σταθεροποιείται  µε την πάροδο του χρόνου και ο µαθητής «µπαίνει 

στο µάτι του κυκλώνα». Μάλιστα όταν η απόδοση αιτιών που προκύπτουν από την 

αξιολόγηση ενός ατόµου συµπέσουν µε τις αποδόσεις αιτιών που προκύπτουν από 

την αυτοαξιολόγηση του τότε οι επιπτώσεις των αιτιών  είναι σαφώς πιο έντονες 

επηρεάζοντας  τις προσδοκίες τους για µελλοντικές επιτυχίες και αποδόσεις . 

 Οι προσδοκίες  και οι αποδόσεις  αιτιών  από το µέρος του δασκάλου  για τις 

καθηµερινές επιδόσεις και αποδόσεις  των µαθητών του στο σχολείο  επηρεάζουν τις 

προσδοκίες και αποδόσεις αιτιών των µαθητών του στο σχολείο. Η επίδραση  αυτή 

γίνεται  µέσω της εσωτερίκευσης  από τους µαθητές  και της απόδοσης αιτιών  των 

δασκάλων  τους ή ακόµη και µε την οικειοποίηση  του µηνύµατος από τους µαθητές  

που ασυνείδητα στέλνει ο δάσκαλος σε αυτούς  µέσω της δυναµικής  
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αλληλεπίδρασης στο σχολείο. Σε αυτή τη διαδικασία  οικειοποίησης  των προσδοκιών 

του δασκάλου  από τους µαθητές οφείλεται  το ψυχολογικό φαινόµενο  της 

«αυτοεκπληρούµενης προσδοκίας» ή το αποτέλεσµα του «Πυγµαλίωνα» το οποίο 

αφορά τόσο την επίδοση του µαθητή όσο όµως και την κοινωνική  του αναγνώριση, 

καθώς και την προβληµατική συµπεριφορά στο σχολείο 

 Σύµφωνα µε το φαινόµενο αυτό ο δάσκαλος επηρεασµένος από τις 

προσδοκίες (θετικές ή αρνητικές) που έχει από τους µαθητές του ακολουθεί την  

ανάλογη στάση ως προς αυτούς(θετική ή αρνητική ).Εκείνοι αρχίζουν σιγά σιγά να 

εσωτερικεύουν την στάση αυτή ασκώντας την αυτοαξιολόγηση τους επηρεασµένοι 

από την αξιολόγηση που  τους αποδίδει ο δάσκαλος .Η αλλαγή αυτή στην 

αξιολόγηση του µαθητή σταθεροποιείται και ισχυροποιείται .Ο δάσκαλος παρατηρεί 

ότι η  εικόνα που σχηµάτισε επιβεβαιώνεται από το µαθητή και τη  συνεχίζει. Ο 

µαθητής τέλος αρχίζει και ενστερνίζεται τη συµπεριφορά που ο δάσκαλος προσδοκά 

από αυτόν. Σε αυτό το σηµείο κλείνει ο κύκλος του ψυχολογικού φαινοµένου του 

«Πυγµαλίωνα» όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα 

Απόδοση αιτιών / 

∆ηµιουργία προσδοκίας 

 

Επιβεβαίωση προσδοκιών                                      Επίδραση στη συµπεριφορά 

                   δασκάλου                                                                    του  δασκάλου   
 

 

Ανάπτυξη θετικών ή                                              Επίδραση στη συµπεριφορά  

αρνητικών προσδοκιών                                                      του µαθητή 

και αυτοαξιολόγηση  

του µαθητή  

 

           ΣΧΗΜΑ 1 : Ο κύκλος της διαδικασίας του φαινοµένου του «Πυγµαλίωνα» 

  

Το ερώτηµα που προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι γιατί σε µερικές έρευνες 

που διενεργήθηκαν δεν επαληθεύθηκε το ψυχολογικό αυτό φαινόµενο 

«Πυγµαλίων».Η απάντηση δίνεται ,κατά τον Μπασέτα,µέσα από άλλες έρευνες  οι 

οποίες κατέληξαν στο συµπέρασµα για να λάβει χώρα το φαινόµενο αυτό το 

φαινόµενο θα πρέπει να συντρέξουν τρεις προϋποθέσεις . 
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 Πιο συγκεκριµένα  οι προσδοκίες του δασκάλου και η απόδοση αιτιών για  τις 

θετικές ή αρνητικές συνέπειες των πράξεων του µαθητή που τις συνοδεύουν 

διαµορφώνονται όταν  συµπίπτουν µε αυτές των µαθητών ή τουλάχιστον να τις 

οικειοποιούνται.. Οι µαθητές επίσης προϋποτίθεται  να έχουν ένα δάσκαλο  ώστε να 

µπορούν να αποδώσουν  περισσότερο . Επίσης  βασική προϋπόθεση για τη 

διαµόρφωση προσδοκιών αποτελεί η απόδοση των αποτυχιών τους σε εσωτερικούς 

αµετάβλητους παράγοντες και τις επιτυχιών τους σε εξωτερικούς 

(Μπασέτας.Κ.1999.σσ.25-38).  

 Ένα άλλο ερώτηµα  που τίθεται σε αυτό το σηµείο είναι εκείνο που αφορά τη 

διαφοροποιηµένη διαµόρφωση προσδοκιών ανάµεσα στους δασκάλους. Η εξήγηση 

του φαινοµένου αυτού έγκειται στη διαφορετική ατοµικότητα και ιδιοσυγκρασία του 

κάθε δασκάλου. Υπάρχουν όπως µας παρουσιάζει  ο Πυργιωτάκης τρεις τύποι 

εκπαιδευτικών . 

 Ο πρώτος τύπος εκπαιδευτικού είναι εκείνος που αναπτύσσει προσδοκίες για 

τους µαθητές του ανάλογες  µε την πραγµατικότητα. Ο δασκάλας αυτής της 

κατηγορίας δεν  προκαταβάλλεται απέναντι στους αδύνατους µαθητές ,δεν τους 

χαρακτηρίζει «κακούς» µαθητές αλλά διαβλέπει σε αυτούς δυνατότητες βελτίωσης. 

Καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση τους και συνήθως το επιτυγχάνει. 

 Ο δεύτερος τύπος δασκάλου µοιάζει µε τον πρώτο .Η µόνη διαφορά τους µε 

τον πρώτο τύπο εκπαιδευτικών είναι ότι ενώ γνωρίζουν τις αδυναµίες κάποιων 

µαθητών τους δεν κάνουν τίποτα για να τις βελτιώσουν .Λειτουργούν παθητικά και 

προσαρµόζουν οι ίδιοι τη συµπεριφορά τους σε  σχέση µε τη συµπεριφορά των 

µαθητών τους και όχι οι µαθητές σε σχέση µε τη δικιά τους. Εποµένως οι επιδράσεις 

που θα ασκηθούν στην τάξη θα προκύψουν  από την αλληλεπίδραση  των 

συµµαθητών και όχι την αλληλεπίδραση των µαθητών-δασκάλων 

 Στον τρίτο τύπο ανήκουν οι δάσκαλοι που λειτουργούν µε δικά τους 

στερεότυπα για τα οποία η γνώµη  τους είναι σταθερή  .Οι δάσκαλοι αυτού του τύπου 

από τις πρώτες κιόλας επαφές µε τους µαθητές τους σχηµατίζουν τις εντυπώσεις τους  

για τους µαθητές (π.χ απρόσεκτοι –ταραξίες ,καλοί-εργατικοί , αδιάφοροι-

τεµπέληδες).Όχι µόνο δε µειώνουν  αυτές τις διαφορές  αλλά τις καλλιεργούν  µε την 

προκατειληµµένη  στάση απέναντι στους µαθητές . 
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5.3.1.1)Η γένεση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού  

Πως όµως προκύπτουν οι προσδοκίες ;  Ποιοι παράγοντες είναι εκείνοι που 

προκαταβάλουν το δάσκαλο ώστε να δείξει αποστασιοποιηµένη έως και αρνητική 

στάση απέναντι στους «αδύναµους» µαθητές του; Οι παράγοντες που διαµορφώνουν 

τις προσδοκίες  είναι η κοινωνική θέση το φύλο του µαθητή , η σχολική του επίδοση, 

η θέση που κάθεται ο µαθητής και τέλος η προσωπικότητα του µαθητή . 

 Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, τη κοινωνική θέση του µαθητή, έρευνες 

που µας παραθέτει ο Πυργιωτάκης, έχουν αποφανθεί ότι οι δάσκαλοι έχουν την τάση 

να υπερεκτιµούν τις ικανότητες των µαθητών εκείνων που ανήκουν σε ανώτερη 

κοινωνική τάξη και να συµπεριφέρονται σε αυτούς µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον .Ο Rist  

παρακολούθησε µια οµάδα παιδιών από το Νηπιαγωγείο  ως το τέλος της β΄ τάξης . 

Σε ανάλογα συµπεράσµατα οδηγήθηκε αργότερα  και ο Friedman, ο οποίος ερεύνησε 

25 τάξεις (Ε και ΣΤ) και διαπίστωσε ότι τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών τάξεων  

είχαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες για µάθηση. 

 Το φύλο του µαθητή είναι ο επόµενος παράγοντας διαµόρφωσης προσδοκιών  

των εκπαιδευτικών. Παρόλο που τα συµπεράσµατα των σχετικών ερευνών δε 

συµπίπτουν , ωστόσο οι εκπαιδευτικοί  εκφράσουν θετικότερα συναισθήµατα στα 

κορίτσια. Οι περισσότερες συστάσεις  και κυρώσεις επιβάλλονται στα κορίτσια. 

Ακόµη και ο τόνος οµιλίας και η έκφραση των εκπαιδευτικών είναι πιο αυστηροί 

όταν απευθύνονται στα αγόρια . Βέβαια υπάρχουν και έρευνες που αποδεικνύουν ότι 

οι κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο αρνητικοί  µε τα κορίτσια παρά µε τα 

αγόρια.  Το σηµαντικό είναι ότι  υπάρχει διαφοροποίηση  στις δασκαλοµαθητικές 

σχέσεις ανάλογα µε το φύλο του µαθητή. 

Η σχολική επίδοση επίσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα γένεσης των 

προσδοκιών  των εκπαιδευτικών . Χαρακτηριστική είναι η έρευνα εκείνη που 

διενεργήθηκε σε τέσσερις διαφορετικές τάξεις (Α, Β, Γ, ∆).Οι µαθητές της κάθε 

τάξης χωρίστηκαν  ανάλογα µε τη βαθµολογία  τους σε καλούς µέτριους και 

αδύνατους. Ακολούθως ο ερευνητής επέλεξε τυχαία µαθητές από την κάθε κατηγορία 

(12 µαθητές από κάθε τάξη) και  άρχισε να παρατηρεί  συστηµατικά τη συµπεριφορά 

τους . Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκάλυψαν τη τάση των δασκάλων να 

επικοινωνήσουν  ιδιαίτερα µε τους µαθητές που έχουν υψηλή σχολική επίδοση 

αποδεικνύοντας την ισχύ του παράγοντα σχολική επίδοση στη διαµόρφωση 

προσδοκιών του εκπαιδευτικού. 
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 Σηµαντική είναι και η επίδραση του παράγοντα «θέση που κάθεται ο 

µαθητής».Πολλοί δάσκαλοι επηρεασµένοι  από την ανατοµική δοµή του ανθρώπου 

που θέλει τη δεξιά πλευρά ισχυρότερη  από την άλλη ,συνηθίζουν  µετά την  υποβολή 

µιας  ερώτησης  να στρέφονται  προς τη δεξιά πτέρυγα ,οπότε οι µαθητές  της 

πλευράς  αυτής έχουν περισσότερες  πιθανότητες να ερωτηθούν  και έρχονται 

συχνότερα  σε επικοινωνία µε το δάσκαλο. Με την ίδια λογική ο δάσκαλος 

επικοινωνεί καλύτερα και περισσότερο µε τους µαθητές  των πρώτων θρανίων . 

 Οι σχετικές έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα  ότι στις περισσότερες  

αίθουσες διδασκαλίας  υπάρχει µια συγκεκριµένη ζώνη «η ζώνη δράσης»του 

εκπαιδευτικού .Επίσης ένα σχετικό πείραµα που διεξήχθη σε 58 φοιτητές της 

ψυχολογίας  έδειξε η θέση που κάθεται ο µαθητής  είναι  σχετική µε τη βαθµολογία 

του. Πιο συγκεκριµένα σε πρώτη φάση σηµειώθηκαν τα ονόµατα  των φοιτητών  που 

κάθονταν στα πρώτα θρανία  και εκείνων που κάθονταν στα τελευταία .Έπειτα έγινα 

εξετάσεις στους φοιτητές αυτούς ,οι οποίες έδειξαν ότι τις υψηλότερες βαθµολογίες 

τις πήραν εκείνοι που κάθονταν στα πρώτα θρανία σε αντίθεση µε εκείνους που 

κάθονταν στα τελευταία . 

 Η προσωπικότητα, το παρελθόν  στο σχολικό περιβάλλον  και η εµφάνιση του 

µαθητή είναι εξίσου διαµορφωτικοί παράγοντες των προσδοκιών. Όσον αφορά την 

προσωπικότητα των µαθητών  ,ενδιαφέρον παρουσιάζει   µια έρευνα  που αναφέρει ο 

Πυργιωτάκης, και η οποία συντελέσθηκε στην Παιδαγωγική Σχολή  σε δείγµα 240 

σπουδαστριών  στις οποίες δόθηκαν δεκαέξι κείµενα  τα οποία περιέγραφαν διάφορα 

περιστατικά από αυτά που συµβαίνουν  καθηµερινά στο σχολείο .Στη συνέχεια 

ζητήθηκε  από τις δασκάλες να ταξινοµήσουν  τα παιδιά των κειµένων  µε τη σειρά 

προτεραιότητας  που θα ήθελαν να τα έχουν στην τάξη τους. Προτεραιότητα δόθηκε  

στα παιδιά που από τα περιστατικά φάνηκε ότι ήταν προσαρµόσιµα και τακτικά, 

ακολούθησαν τα ήσυχα  και πειθαρχηµένα και τέλος  τα άτακτα και οι ταραξίες. 

 Μεγάλη επίσης σηµασία δίνουν οι δάσκαλοι στο παρελθόν του παιδιού και 

στην επιµέλεια του. ∆ίνουν λοιπόν µεγάλη βάση στους βαθµούς που πήραν οι 

µαθητές τους τα προηγούµενα χρόνια καθώς και στο πόσο τακτικοί είναι µε τα 

τετράδια τους και πόσο πολύ επιµελούνται τις εργασίες τους. 

 Σηµαντικότατη επίδραση ασκεί η τάξη και η επιµέλεια που δείχνει ο µαθητής 

όχι µόνο στις εργασίες του αλλά και  στην εµφάνιση του. Ένας µαθητής ρακένδυτος 

µε µακρύ µαλλί και  σκουλαρίκια είναι αρκετά υποψήφιος στα µάτια των δασκάλων 
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του  για χαµηλή σχολική επίδοση ,αδιαφορία για το µάθηµα αλλά και  εκδήλωση 

παραβατικής συµπεριφοράς.(Πυργιωτάκης.Ι.1999.σσ.311-319) 

 Πέρα όµως από τους προαναφερθέντες παράγοντες υπάρχουν κάποιες 

προϋποθέσεις η τήρηση των οποίων καθιστά αναµενόµενη τη µετατροπή των 

προσδοκιών σε  «αυτοεκπληρούµενη προφητεία».Σύµφωνα µε τους Rosenthal και      

Jacobson ,όπως δηλώνει ο Κοσµόπουλο, η αυτοεκπληρούµενη προφητεία έχει 

περισσότερες πιθανότητες να πραγµατοποιηθεί υπό την κυριαρχία  των ακόλουθων 

συνθηκών: 

Α) Όταν ο δάσκαλος  δεν έχει για το παιδί σταθερή γνώµη ,εφόσον βέβαια η γνώµη  

αυτή συµπίπτει  µα την ασταθή γνώµη  του παιδιού για τον εαυτό του . 

Β)Όταν το παιδί δεν έχει καλή γνώµη για τον εαυτό του  και τις ικανότητες του  

Γ)Όταν το παιδί θεωρεί  το δάσκαλο σηµαντικό «πρόσωπο αναφοράς» του 

 Ο Merton,σύµφωνα µε σχετική αναφορά του Κοσµόπουλου, µίλησε για την 

«αυτοκαταστροφική προφητεία» ή την «αντιαυτοεκπληρούµενη προφητεία» µια 

προφητεία που ακριβώς προλέγει το αντίθετο της .Οι συνθήκες που απαιτούνται  για 

να πραγµατοποιηθεί η «αντιπροφητεία» είναι αντίθετες  από αυτές που απαιτούνται  

για την αυτοεκπκληρούµενη .Ο µαθητής θα πρέπει ,δηλαδή, να αντιδράσει  στη 

γνώµη του δασκάλου (χάρη στη δυνατή του πίστη  προς τον εαυτό του ,τον οποίο 

θεωρεί άδικα στιγµατισµένο) και να αποδείξει µε αγανάκτηση  ότι δεν πιάνει σε 

αυτόν η προφητεία. 

Στην περίπτωση όµως που ο µαθητής  δε διακρίνει καθαρά τις προσδοκίες του 

δασκάλου  και αντιλαµβάνεται λαθεµένα ,τότε µιλάµε για την «αυτιστική προφητεία» 

Στην περίπτωση αυτή δεν εκλαµβάνει σωστά τα µηνύµατα που του στέλνει ο 

δάσκαλος κατά τη δάσκαλο-µαθητική επικοινωνία  κλείνεται στον εαυτό του ή 

γίνεται το αντιδραστικό στοιχείο της τάξης (Κοσµόπουλος.Α.1990.σελ.461).  

 Μέχρι ενός σηµείου  η εικόνα του εγώ  είναι το προϊόν που νοµίζουµε ότι  µας 

αντιλαµβάνονται  οι «σηµαντικοί  άλλοι» . Αυτός είναι και ένας λόγος που  η εικόνα 

που έχει ο δάσκαλος  για το µαθητή έχει άµεσο αντίκτυπο  σε αυτή που έχει ο 

µαθητής  για τον εαυτό του. Οι προσδοκίες λοιπόν είναι βασικός παράγοντας  για το 

αν ένα αποτέλεσµα  θα αποδοθεί  σε σταθερούς ή µεταβλητούς  παράγοντες. Είναι 

πολύ βασικό  για το δάσκαλο  όταν σχηµατίζει  µια εικόνα για το παιδί  να λαµβάνει 

υπόψη  τα στοιχεία εκείνα  που µπορεί  να διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα 

δηµιουργώντας την προκατάληψη .  
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Η ευαισθητοποίηση στον τοµέα αυτό  είναι µια πολύ δύσκολη διαδικασία  

όπως φαίνεται  από το παρακάτω πείραµα. Σε µια οµάδα δασκάλων δόθηκε διάλεξη 

σχετικά  µε τη διαδικασία  της λανθασµένης της αιτιολόγησης. Τους  προβλήθηκαν  

σε video  σκηνές ενός παιδιού  που έπαιζε είτε το ρόλο του «καλού»,είτε το ρόλο του 

«κακού» µαθητή .Προηγουµένως οι δάσκαλοι  ενηµερώθηκαν  ότι το παιδί απλώς θα 

παριστάνει µια συµπεριφορά .Σκοπός της παρατήρησης  τους ήταν να διαβλέψουν 

την πραγµατική εικόνα του µαθητή και να τον αξιολογήσουν  όπως πραγµατικά είναι. 

Είναι πιθανό ότι οι δάσκαλοι παρατηρητές ενώ µπορούσαν να αποκλείσουν  

τις πιο αδρές πλευρές της φτιαχτής  συµπεριφοράς  χρησιµοποιούσαν µερικές 

ανεπιτήδευτες ενδείξεις για να σχηµατίσουν  την εντύπωση  ότι το παιδί  µέχρι ενός 

σηµείου  ήταν ότι παριστάνε, γεγονός που υποδηλώνει  ένα ορισµένο αυτοµατισµό 

στις αξιολογικές αντιδράσεις που ενδεχοµένως να µην υπόκειται σε συνειδητές 

διαρθρώσεις .Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουµε για τις  πρώτες εντυπώσεις  

αφορούν πως τα χαρακτηριστικά του προσώπου  επηρεάζουν την αξιολόγηση  του 

παρατηρητή  υπερισχύοντας των χαρακτηριστικών ης κατάστασης  στα πλαίσια της 

οποίας  αυτές οι αξιολογήσεις  συµβαίνουν .Και αυτός ο τρόπος  µε τον οποίο  αυτά 

τα χαρακτηριστικά χρησιµοποιούνται για να σχηµατίσουν  την εντύπωση συχνά 

εµφανίζεται παράλογος .  

Αξιόλογο είναι το εύρηµα ότι οι εκτιµήσεις  των δασκάλων  για τη νοητική  

ικανότητα των παιδιών για την οποία δεν έχουν άλλη πληροφορία επηρεάζεται  από 

το φύλο  την κοινωνική τάξη ,την εθνικότητα ,την εµφάνιση. Επίσης οι εντυπώσεις 

ως προς την ικανότητα που σχηµατίζονταν τα πρώτα λεπτά της διαπροσωπικής  

συνάντησης ασκούν επίδραση και δύσκολα  ανασκευάζονται . 

Μια οµάδα παρατήρησε  ένα εξεταζόµενο  να απαντάει  σε 30 ερωτήσεις  τεστ 

νοηµοσύνης .Το 1/3 µελών  της οµάδας είδαν  τον εξεταζόµενο να κάνει  ένα πολύ 

καλό ξεκίνηµα απαντώντας σε 10 από 15 ερωτήσεις σωστά και να µειώνει την 

απόδοση  του απαντώντας  µόνο σε 5  από τις τελευταίες 15 ερωτήσεις. Τα 2/3 των 

µελών της οµάδας του είδαν να λειτουργεί αντίστροφα  µε βελτίωση στο δεύτερο 

σκέλος του τεστ που απάντησε στις 10 από τις 15 ερωτήσεις .Και από τα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας είδαν τον εξεταζόµενο να απαντά σε 15 ερωτήσεις από τις 30 

ερωτήσεις χωρίς συγκεκριµένη καµπύλη  βελτίωσης  ή πτώση . 

Κατόπιν ζητήθηκε  από όλους τους παρατηρητές  να βαθµολογήσουν  τη 

νοητική ικανότητα του εξεταζόµενου να προβλέψουν την απόδοση του σε µια άλλη 

σειρά ερωτήσεων  και να θυµηθούν σε πόσες ερωτήσεις είχαν απαντήσει σωστά .Ας 
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µην ξεχνάµε βέβαια ότι και στις τρεις περιπτώσεις  ο εξεταζόµενος  είχε απαντήσει  

σωστά τον ίδιο αριθµό ερωτήσεων. Στην περίπτωση  (αρχικά καλή απόδοση –

σταδιακή χειροτέρευση ) ο εξεταζόµενος κρίθηκε σαν υψηλότερης νοηµοσύνης ενώ 

(στην κακή  απόδοση βελτίωση της ή διάσπαρτες σωστές απαντήσεις )κρίθηκε 

χαµηλότερης. Στην πρώτη περίπτωση  η πρόβλεψη για το µέλλον  ήταν πιο θετική. 

Ακόµη που παρακολουθούσαν  σε  video τη σταδιακή βελτίωση  ή χειροτέρευση της 

απόδοσης ενός παιδιού αξιολόγησαν τη δεύτερη περίπτωση ψηλά. Συχνά η έντονη 

προσδοκία ενός γεγονότος µπορεί να αλλάξει τη συµπεριφορά µας, έτσι  ώστε το 

προσδοκούµενο γεγονός να γίνει  πολύ πιθανό καταλήγοντας σε αυτοεκπληρούµενη 

προφητεία. Τα ακόλουθα πειράµατα αποδεικνύουν για  άλλη µια φορά την ισχύ του 

φαινοµένου της αυτοεκπληρούµενης προφητείας. 

 Πιο συγκεκριµένα µια οµάδα από φοιτητές –ερευνητές ανέλαβαν ο καθένας 

20 άτοµα για πειραµατισµό .Κάθε ερευνητής θα έδειχνε σε κάθε άτοµο της οµάδας 

του 10 φωτογραφίες προσώπων και αυτό θα βαθµολογούσε την επιτυχία (+10) ή 

αποτυχία (-10) που αντανακλούσε η έκφραση του προσώπου της φωτογραφίας .Τα 

πρόσωπα στις  φωτογραφίες είχαν επιλεγεί  έτσι ώστε  να είναι µάλλον ουδέτερα  και 

θα περίµενε κανείς  ο µέσος όρος των βαθµολογήσεων  να κυµαίνεται γύρω στο (0). 

Προηγουµένως στους µισούς πειραµατιστές λέχθηκε ότι τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα σύµφωνα µε ανάλογες έρευνες  ήταν ότι  τα πρόσωπα στις 

φωτογραφίες  βαθµολογούνταν  σαν επιτυχή (+5).Στους άλλους µισούς λέχθηκε ότι 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα σύµφωνα µε ανάλογες έρευνες ήταν ότι τα πρόσωπα 

έπαιρναν αρνητική αξιολόγηση(-5). 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι κάθε πειραµατιστής που είχε την προσδοκία ότι 

οι φωτογραφίες που απεικόνιζαν επιτυχηµένους ανθρώπους έπαιρνε υψηλότερη τη 

µέση βαθµολόγηση επιτυχίας  από την οµάδα  του σε σύγκριση  µε τον πειραµατιστή  

που είχε αντίθετη προσδοκία. ∆ιερευνώντας κατόπιν πως γινόταν ασυνείδητα η 

µεταβίβαση  της προσδοκίας διαπιστώθηκε πως οι αντιδράσεις  των πρώτων µελών  

της οµάδας επηρέαζαν  τη συµπεριφορά  του ερευνητή προς τα επόµενα .Αν οι 

απαντήσεις δηλ. των πρώτων  µελών  επιβεβαίωναν  την υπόθεση του ερευνητή ,η 

συµπεριφορά  του προς τους επόµενους  ήταν τέτοια που προκαλούσε την 

επιβεβαίωση της υπόθεσης του. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι  µπορούν να  

εµπλακούν σε πολύ αποτελεσµατική µη λεκτική επικοινωνία µε την έκφραση του 

προσώπου τους, τον τόνο της φωνής τους ή τις ανεπαίσθητες κινήσεις τους. 
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Παρεµφερές είναι και το πείραµα που έγινε σε 5 ποντίκια. Μια οµάδα από 12 

πειραµατιστές ανέλαβαν 5 ποντίκια τα οποία τα δίδαξε πως θα διανύουν ένα 

λαβύρινθο  µε τη βοήθεια οπτικών ενδείξεων. Στους πρώτους έξι λέχθηκε ότι τα 

ποντίκια ήταν έξυπνα ενώ στους άλλους έξι ότι ήταν κουτά. Στην πραγµατικότητα 

δεν υπήρχε καµία διαφορά στα ποντίκια. Στο τέλος του πειράµατος τα ποντίκια που 

είχαν χαρακτηρισθεί ως πιο έξυπνα δέχθηκαν µεγαλύτερη προσοχή  και ενδιαφέρον 

από τους ερευνητές και έτυχαν καλύτερης µάθησης. 

Ανάλογα αποτελέσµατα είχε και ένα πείραµα που έγινε στους δασκάλους. 

Επιλέχθηκε µια οµάδα παιδιών, η οποία (όπως ενηµερώθηκαν οι δάσκαλοι) 

υποτίθεται ότι αποτελούνταν από  έξυπνους µαθητές. Οι δάσκαλοι, βέβαια, 

επηρεασµένοι από το χαρακτηρισµό αυτό που δόθηκε στους µαθητές έδειξαν µεγάλο 

ενδιαφέρον και τελικά οι µαθητές έµαθαν γρηγορότερα από τους υπόλοιπους. 

Η ευαισθητοποίηση σε αυτά τα θέµατα είναι κάτι το  βασικό γιατί ο τρόπος µε 

τον οποίο ορίζουµε ένα πρόβληµα οριοθετεί  όχι µόνο το τι κάνουµε αλλά και το τι 

δεν κάνουµε. Γιατί ένα δένδρο είναι ένα δένδρο ανεξάρτητα από το πώς το 

ονοµάζουµε .Ο άνθρωπος όµως αρχίζει  να υπάρχει από τη στιγµή που αποκτά  ένα 

όνοµα ή ένα χαρακτηρισµό. Και είναι αυτό το τελευταίο  που βηµατοδοτεί την 

εξέλιξη του.(Βλοντάκη Π.1992). 

Από τη στιγµή που ένα άτοµο χαρακτηρισθεί  σαν υψηλής/ χαµηλής 

ικανότητας επιβιώνει έστω και αν η επίδοση αλλάξει στο µέλλον .Επειδή όµως η 

ικανότητα θεωρείται σταθερό  χαρακτηριστικό ,ενώ η προσπάθεια σαν 

χαρακτηριστικό  µεταβλητό ,απερίσκεπτοι χαρακτηρισµοί του τύπου «ικανός», 

«ανίκανος» µπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες(Βλοντάκη.Π.1992σσ16-

18).Έτσι  το γνωµικό «αυτό που παίρνεις είναι αυτό που περιµένεις» βρίσκει ανταπόκριση 

στη θεωρία του φαινοµένου του Πυγµαλίωνα και της αυτοεκπληρούµενης 

προφητείας(Dynkmeyer D.1998)  

   

5.3.2)Έπαινοι-Κυρώσεις 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σχέση του δασκάλου µε το µαθητή είναι 

εξέχουσας σηµασίας για την επίτευξη της αγωγής του δεύτερου. Κρίνεται σκόπιµο να 

στηρίζεται η σχέση αυτή στην αγάπη µια που όπως  η Montessori έχει υποστηρίξει «Η 

αγάπη  για το παιδί  πρέπει να είναι  το ασίγαστο  ελατήριο που δε θα µας αφήνει ήσυχους µέρα 

και νύχτα και παρορµά στη δηµιουργία  ευνοϊκής από κάθε πλευρά ατµόσφαιρας για τη λογική  

του ανάπτυξη και την πνευµατική του ωρίµανση» (Μιχαηλίδου Χ.,1980) 
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Ωστόσο, αποτελεί µια λίαν ευάλωτη σχέση καθώς αρκετοί παράγοντες 

ελλοχεύουν τον κίνδυνο της υπονόµευσης της ενώ οι προσδοκίες που καλλιεργεί για 

τους µαθητές του τον επηρεάζουν οδηγώντας τον είτε στην απονοµή επαίνων-όταν 

είναι θετικές- είτε  στην απονοµή κυρώσεων όταν είναι  αρνητικές. 

Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιοι συγκεκριµένοι λόγοι οδήγησαν το 

δάσκαλο στην διαµόρφωση θετικών προσδοκιών εκείνος ενισχύει περισσότερο τη 

θετική στάση που πιστεύει ότι έχει ο µαθητής µέσω των επαίνων, προκειµένου να 

δηµιουργήσει την αίσθηση της ικανοποίησης και της χαράς της δηµιουργίας στο 

παιδί. Έτσι επιτυγχάνει τη δραστηριοποίηση των εσωτερικών κινήτρων του παιδιού  

για µάθηση. 

Οι αµοιβές είναι άλλοτε υλικές και άλλοτε ηθικές .Οι υλικές αµοιβές είναι πιο 

συχνές στους µικρούς µαθητές. Οι ηθικές αµοιβές είναι ανάλογες µε την ηλικία και 

αποτελούν την απονοµή επαίνου. Σχετίζονται µε µπιχεβιοριστικές θεωρίες. Αυτές οι 

θεωρίες στηρίζονται στην ενίσχυση της επιθυµητής από το δάσκαλο συµπεριφορά 

που µόλις  παρουσιάζει ο µαθητής (Βιδάλη. Λαλούµη Ε.,1996, σελ. 132).Ο έπαινος 

χτίζει συνειδήσεις αλλά χάνει την παιδαγωγική του αξία όταν σπαταλάται σε λάθος  

χρόνους και ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν να  παρέχεται µε περίσκεψη  και σε όσους 

αξίζουν(Γιαννοπούλου. Σµαραγδάκη Ε., 1977.σελ. 194) . 

Είναι γεγονός ότι οι αµοιβές ενδείκνυνται σε αντίθεση µε τις κυρώσεις σε 

όλες τις ηλικίες. Ειδικά όµως στο νηπιαγωγείο  όπως µας αναφέρει  ο Αραβανής, η 

ενίσχυση της θετικής συµπεριφοράς είναι προτιµότερη   από την τιµωρία της 

ανεπιθύµητης, εφόσον  τα παιδιά του νηπιαγωγείου βρίσκονται στην πιο τρυφερή 

ηλικία . 

 Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει αναπτύξει αρνητικές προσδοκίες 

για κάποιους µαθητές του καταλήγει στην άσκηση ποινών οι οποίες µπορεί και σε 

κάποιες  περιπτώσεις να πάρουν τη µορφή σωµατικών ποινών . Συνήθως ο 

εκπαιδευτικός καταφεύγει σε προληπτικά µέτρα πριν καταλήξει στην άσκηση 

βαρύτερων κυρώσεων. Χρησιµοποιεί το µέσο της συµβουλής ,της απειλής, της 

απαγόρευσης και της επιστασίας. Αυτά τα προληπτικά µέσα είναι ωφέλιµα µόνο όταν 

γίνονται µε τακτ και συνέπεια. Συχνά ωστόσο οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρούνται 

από το δάσκαλο ,ο οποίος µάλιστα συνήθως καταφεύγει στην άσκηση βαρύτερων 

ποινών. 

 Οι θιασώτες της ποινής υποστηρίζουν ότι θα µπορούσε  να αποδοθεί  σε 

περιπτώσεις παράβασης  κανόνων. Η ανταποδοτική θεωρία του Kant όπως µας 
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φανερώνει ο Αραβανής, λέει ότι µε την ποινή ανταποδίδουµε το κακό .Η προληπτική 

θεωρία  πρεσβεύει ότι µε την ποινή  δεν πρέπει να εκδικούµαστε αλλά να 

προλαµβάνουµε το κακό .Η αναµορφωτική θεωρία  υποστηρίζει ότι πρέπει να 

λαµβάνουµε υπόψη όχι το αδίκηµα αλά το άτοµο . 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί  που προκαταβάλλονται έντονα από τις αρνητικές 

προσδοκίες που έχουν διαµορφώσει για τους µαθητές στους οποίους ασκούν την 

ποινή είναι οπαδοί της θεωρίας του Kant φορτίζοντας ακόµη περισσότερο την 

ατµόσφαιρα στην τάξη δηµιουργώντας έντονη πόλωση από «άριστους» και «κακούς» 

µαθητές στην τάξη(Αραβανής.Γ.1998.σσ15-38). 

 Και είναι αναµενόµενο η κατάσταση να εξωθείται στα άκρα υπό αυτές τις 

συνθήκες ,εφόσον η  τιµωρία  αναπόφευκτα  τραβά την προσοχή του µαθητή  πάνω 

στην κακή συµπεριφορά .Ωστόσο σχετικές  έρευνες  δείχνουν ότι είναι πιο 

αποτελεσµατικό  να τραβά  κανείς την προσοχή  στην καλή συµπεριφορά και όχι 

στην κακή. Εξάλλου η τιµωρία επενδύει  αρνητικά συναισθήµατα ,φθείρει τη σχέση  

µαθητή –εκπαιδευτικού διδάσκει ότι  ο δυνατός  µπορεί να επιβάλει  τη θέληση του 

στον αδύνατο, ενώ ο φόβος της τιµωρίας µπορεί να αναστείλει τη 

δηµιουργικότητα(Γαλάνης.Γ.1995) 

Σκοπός της τιµωρίας θα πρέπει να καθίσταται ο διάλογος ,ο σεβασµός ,η 

οµαλή κοινωνικοποίηση και η θετική επαφή  µε την κοινωνία. Οι κυρώσεις εξάλλου 

δεν αφορούν το αποτέλεσµα αλλά την κατανόηση του κανόνα(Gillborn D.,& Nixon 

J.,& Rudduct J.1993,σσ110-111) 

 Μια σχετική έρευνα των Brophu και Good (1970) φανερώνει την επίδραση 

υψηλών ή  χαµηλών προσδοκιών-προφητειών  του δασκάλου σε παιδιά της πρώτης 

τάξης  του ∆ηµοτικού Σχολείου. Τα παιδιά  που έπαιρναν επαίνους συνέχεια και 

αποτολµούσαν  περισσότερη επαφή µε το δάσκαλο ήταν εκείνα για τα οποία ο 

δάσκαλος είχε αναπτύξει πολλές θετικές προσδοκίες. Ο έπαινος σε αυτά τα παιδιά 

ήταν πιο απλόχερος και η κριτική µικρότερη από ότι εκείνη που ασκούνταν σε παιδιά 

χαµηλών προσδοκιών(Brophu J. H., Good T.L.1970) 

Η έρευνα του Εµµανουηλίδη  που διενεργήθηκε στη ∆ράµα σε δείγµα 96 

µαθητών ∆ και Ε τάξης ∆ηµοτικού  µας φανερώνει ότι ο έπαινος ως κίνητρο ασκεί 

µεγάλη  επίδραση στο  µαθητή η συνεχής όµως χρήση του ελαττώνει  την επιθυµία 

αυτή .Από την άλλη η επίπληξη και η αποδοκιµασία είναι κίνητρα αµφίβολης αξίας. 

Η εργασία της Hurlock σε ένα πείραµα σε 106 µαθητές της ∆, Ε τάξης 

∆ηµοτικού µας αποδεικνύει ότι οι µαθητές που αµείβονταν  έδειχναν βελτίωση. 
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Μεταγενέστερα πειράµατα έδειξαν ότι η εναλλαγή  επαίνου-µοµφής είναι 

προτιµότερη  από τη συνεχή επιδοκιµασία. 

Το  πείραµα της  Αβέλ σε παιδιά 9-10 χρόνων  σε τρεις ισοδύναµες  οµάδες 20 

ατόµων είχε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

Α)Η οµάδα που δεν αµειβόταν παρουσίασε  τη χαµηλότερη επίδοση . 

Β)Από τις άλλες οµάδες εκείνη που δεχόταν υλική αµοιβή έκανε λιγότερα 

λάθη στη διαδικασία της µάθησης  και είχε κοσµιοτάτη αγωγή. 

(Αραβανή.Γ.Ι.1998.σσ.41-42) . 

 

5.3.3.)Στιγµατισµός-Περιθωριοποίηση 

Ο στιγµατισµός έχει δύο στοιχεία : την τιτλοφόρηση  και την αποκλήρωση .Η 

τιτλοφόρηση  έγκειται στον ορισµό  κάποιου µε όρους ατιµίας  και επιφυλάσσει στο 

δέκτη  ένα µέλλον πλήρες φόβου  και δυσπιστίας από όλους .Η αποκλήρωση 

συνίσταται στην αποβολή  του ενόχου  από τις οµάδες  στις οποίες ανήκει  και στη 

διακοπή κάθε σχέσης µαζί του(Παναγιωτόπυλος.Ν.1998,σσ.263-264)  

Η παραποµπή του µαθητή ως ενοχλητικού παρεµποδιστικού παράγοντα και η 

άσκηση ποινής σε αυτόν αποτελεί την πρώτη φάση στιγµατισµού του και  σηµαίνει 

την αρχή µιας καριέρας ψυχολογοποίησης  των προβληµάτων του. Η πρακτική αυτή 

εµπεριέχει τον κίνδυνο στιγµατισµού του συγκεκριµένου µαθητή ως προσωπικότητας 

µε παρεκκλίνουσα συµπεριφορά, η οποία χρειάζεται θεραπεία. Ανάγει δηλαδή την 

περίπτωση του µαθητή σε ψυχοπαθολογικό χαρακτήρα .Έτσι αρχίζει µια διαδικασία 

στιγµατισµού γνωστού στη διεθνή βιβλιογραφία ως «ετικετοποίηση» κατά την οποία 

αποδίδεται  σε ένα άτοµο ένα ή µια σειρά αρνητικών χαρακτηριστικών (στίγµα).Ο 

στιγµατισµός είναι ανάλογος της ποινής(∆ασκαλάκης.Η.1985.σελ 152) 

Τα κοινωνικά συστήµατα κατά τον Becker ,σύµφωνα µε τη µαρτυρία της 

Καλτσούνη ,έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα ή και πολλές φορές σαν προνόµιο  κάθε 

δικό τους ορισµό  της πραγµατικότητας  να αποκλείσουν οποιαδήποτε άλλη 

δυνατότητα. Η φράσεις «ιεράρχηση» και «αξιοπιστία»  σηµαίνει επίσης ότι οι µη 

αποδεκτοί ορισµοί δε θεωρούνται  άξιοι πίστης ατόµων .Γι’ αυτό καταδικάζονται και 

τιµωρούνται Ο Howard S.Becker  µάλιστα δίνει τόση βάση  στις επιπτώσεις του 

στιγµατισµού που φτάνει στο σηµείο να  ορίσει την παρεκκλίνουσα συµπεριφορά όχι 

ως  µια ιδιότητα της πράξης εκείνου που την εκτελεί αλλά µια συνέπεια της 

εφαρµογής κανόνων και κυρώσεων στο πρόσωπο εκείνου που χαρακτηρίζεται 

παραβάτης. Εποµένως έκτροπος είναι αυτός πάνω στον οποίο έχουν επιθέσει µε 
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επιτυχία µια παρόµοια ετικέτα και παρεκκλίνουσα συµπεριφορά ή συµπεριφορά που 

έτσι τη θεωρεί ο κόσµος. 

Ο Gibbs από την άλλη πλευρά θεωρεί ότι υπάρχουν αδυναµίες της θεωρίας  

χαρακτηρισµού ,αναφορικά µε  την εννοιολογική διασαφήνιση  και τη λειτουργική 

δυναµική της ετικέτας .Επίσης δεν ορίζει την παραβατικότητα  ως αποτέλεσµα  

παράβασης κανόνων όχι ως αποτέλεσµα χαρακτηρισµού   και µέχρι εκεί υποστηρίζει 

ότι πρέπει να φτάσει  το κοινωνιολογικό ενδιαφέρον . 

Πώς όµως συντελείται η διαδικασία καθιέρωσης του στίγµατος σε κάποια 

άτοµα και συγκεκριµένα στους µαθητές; Ο W .Memmert διακρίνει 7 στάδια 

αφοµοίωσης στίγµατος,όπως µας τα παρουσιάζει ακολούθως η Καλτσούνη  : 

1)Χαρακτηρισµός:  Ο δάσκαλος χαρακτηρίζει και ερµηνεύει τη συµπεριφορά 

των µαθητών του. 

2)Γενίκευση : Θέτει τη συµπεριφορά που έχει χαρακτηρίσει σε ευρύτερο 

σταθερό πλαίσιο συµπεριφοράς. 

3)Τυποποίηση : Ταξινοµεί  τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς των 

µαθητών του σε ανελαστικό σχήµα 

4)∆ηµιουργία στερεότυπου : Οι ιδιότητες συνδέονται µε άλλα κοινωνικά - 

ψυχικά χαρακτηριστικά  και γενικεύονται  άκριτα και απλοποιηµένα (π.χ όποιος λέει  

ψέµατα µπορεί και να κλέβει). 

5)Στιγµατισµός :Οι στερεοτυπικοί χαρακτηρισµοί γίνονται γνωστοί στην 

ευρύτερη  σχολική οµάδα . 

6)Ταύτιση :Ο µαθητής  δεν αντιδρά και αφοµοιώνει  την αξιολόγηση . 

7)∆ηµοσιοποίηση :Επεκτείνεται  και εκτός σχολείου(Καλτσούνη-

Νόβα.Χ..2001.σσ.148-150) 

Συχνά  ο δάσκαλος  µπορεί να παρασυρθεί  σε µια προκατειληµµένη στάση  

και συµπεριφορά  προς το µαθητή του από το σύγχρονο  παιδαγωγικό και ψυχολογικό 

οπλοστάσιο του έργου του (ατοµικό φάκελο του µαθητή). Επηρεασµένος ο δάσκαλος  

από τεχνάσµατα του σχολείου  που συνδέονται µε την κατηγοριοποίηση 

προκαταβάλλεται αρνητικά απέναντι στο µαθητή και προσαρµόζει τη συµπεριφορά 

του ανάλογα απέναντι στο µαθητή. Όταν τοποθετήσει  το παιδί  σε κατηγορίες του 

«καλού» ή του «κακού»  δύσκολα αλλάζει γνώµη . Η αντίληψη και ερµηνεία του 

δασκάλου ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση .Ένα π.χ. κακό παιδί  όταν γίνει 

ευγενικό, το βλέπει µε υποψία  και αποδίδει πονηριά στις προθέσεις του .Όταν γράψει 

καλά, ενώ συνήθως δε γράφει , ο δάσκαλος φοβάται  ότι έχει αντιγράψει Κατά 
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συνέπεια φθάνει στο σηµείο να  εµποδίζει η συµπεριφορά του δασκάλου  το παιδί να 

αλλάξει συµπεριφορά ακόµη και αν αυτό επιθυµεί να βελτιωθεί και να αποδεσµευτεί 

από την ετικέτα του «κακού» µαθητή ή του « ταραξία» µαθητή(Κοσµόπουλος Α. 

1990.σσ461-462) . 

 Στο βαθµό που το ελληνικό σχολείο είναι σχολείο επίδοσης τότε οι 

αποτυχηµένοι µαθητές είναι στιγµατισµένοι. Ο δάσκαλος χαρακτηρίζει τον 

διστακτικό, τον  µαθητή που δεν είναι επιµελής µε τις εργασίες του και τον 

προβληµατισµένο µαθητή σε  προβληµατικό  µαθητή  (Γκότοβος.Α.1994.σελ119) 

Η απόδοση συγκεκριµένων αρνητικών χαρακτηριστικών  σε ένα άτοµο 

(µαθητή) επηρεάζει και κατευθύνει αποφασιστικά  τη συµπεριφορά των άλλων 

(εκπαιδευτικών και συµµαθητών)απέναντι του η οποία µε τη σειρά της, όπως 

διαπιστώθηκε από σχετική έρευνα επηρεάζει και την εικόνα που το ίδιο το άτοµο 

σχηµατίζει για τον εαυτό του. Όταν ένας µαθητής αποκτήσει ένα στίγµα  σε µια 

οµάδα είναι δύσκολο να το αποβάλει  γιατί οι νέες πληροφορίες  που παρέχονται για 

την αλλαγή της στάσης –γνώµης προσκρούουν στην αντίσταση των µελών της 

οµάδας. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα φαύλος κύκλος ο οποίος εµποδίζει 

αντίστοιχα την αλλαγή της ετεροαντίληψης και της αυτοαντίληψης του 

περιβάλλοντος και του µαθητή ,στοιχεία που συνθέτουν την αυτοεικόνα του 

τελευταίου. (Μπρούζος.Α.1998.σσ35-38) 

Σπάνια  εξετάζονται τα βιώµατα του παραβάτη και  τρόπος ζωής του  πριν την 

παράβαση πριν την απόδοση του στίγµατος. Η πολιτική διαφοροποίησης «εµείς και 

αυτοί» οριοθετεί  οριστικά τις σχέσεις  του σε συλλογικό επίπεδο  και κατά τον 

Durkheim διευκολύνει  την κοινωνική ζωή  µε τη δηµιουργία συστηµάτων 

ταξινόµησης των κατηγοριών  για τον προσανατολισµό των µελών της οµάδας. Αν οι 

φορείς των µηχανισµών  δεν επιθέσουν τελικά την έκτροπη ετικέτα ,τότε  το 

κοινωνικό στίγµα παραµένει τυπικά σαν πλαίσιο  αναφοράς  για τις µελλοντικές 

ενέργειες του ατόµου .Η ετικέτα ,το στίγµα ,η νέα ταυτότητα και η διαφοροποίηση 

των σχέσεων  συνθέτουν  το «κυρίαρχο έκτροπο κοινωνικό status».Το status αυτό  

κάνει τη ζωή  του έκτροπου να  ρυθµίζεται  ολοκληρωτικά από την έκτροπη ιδιότητα 

του αφού  οι άλλοι στοιχειοθετούν  τις σχέσεις  τους µε το έκτροπο άτοµο, µόνο µέσα  

από  µια διαρκή αναφορά στο κυρίαρχο έκτροπο  κοινωνικό  status(Τάτσης.Ν.1989)  

Το αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας για το µαθητή  είναι η παραίτηση του  

από κάθε προσπάθεια για βελτίωση  και η «βύθιση»του όλο και περισσότερο στην 

απελπισία . Ακόµη και στην περίπτωση που έχει θετικά αποτελέσµατα  λέει µέσα του 
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«είµαι ανίκανος».Η διαδικασία αυτή της «µαθηµένης απογοήτευσης» του µαθητή στο 

σχολείο έχει ανάλογα αποτελέσµατα µε εκείνα του «φαινοµένου του 

Πυγµαλίωνα».Το συναίσθηµα της µαθηµένης απογοήτευσης  αποτελεί ένα σύνδροµο  

µε 4 βασικά χαρακτηριστικά συµπτώµατα  όπως και από την όλη διαδικασία  

απόκτησης του συναισθήµατος  αυτού που περιγράψαµε  αµέσως παραπάνω 

αφήνεται να εννοηθεί. 

Α)Η έλλειψη παρώθησης  αποτελεί το πρώτο σύµπτωµα  του συνδρόµου  της 

µαθηµένης σχολικής απογοήτευσης .Ο µαθητής µε βάση το πρώτο αυτό σύµπτωµα  

δεν αντιδρά σχεδόν καθόλου  προκειµένου να διορθώσει  τις αρνητικές  του επιδόσεις  

στα µαθήµατα ή στο µάθηµα του σχολείου  του ή αντιδρά  πολύ αργά, ενώ δε 

λαµβάνει  κανένα µέτρο για να αλλάξει  την κατάσταση  στην οποία περιήλθε. Το 

ενδιαφέρον  του για το µάθηµα  ή τα µαθήµατα έχει εξαλειφθεί τελείως .Γι΄ αυτό 

εξωτερικεύει το συναίσθηµα αυτό µε τη φράση  «µου είναι τελείως αδιάφορο ότι και 

αν συµβεί µε το µάθηµα αυτό» 

Β)Ένας µαθητής που χαρακτηρίζεται  από το σύνδροµο της µαθηµένης 

απογοήτευσης καταλαµβάνεται από έλλειψη ορισµένων γνωστικών ικανοτήτων όπως 

είναι η αδυναµία του να αντιληφθεί  τα πραγµατικά αποτελέσµατα των πράξεων του 

και όταν ακόµη είναι ευνοϊκά για αυτόν ,η αδυναµία του για κατηγοριοποίηση  και 

εξαγωγή συµπερασµάτων  και η αδυναµία του για εσωτερική επανάληψη των 

αποµνηµονευµένων πληροφοριών . 

Το σύνδροµο αυτό µπορεί να γενικευθεί και να λάβει µεγάλες διαστάσεις υπό 

τη µορφή του τρίτου και του τέταρτου συµπτώµατος  του συνδρόµου  της µαθηµένης 

απογοήτευσης ,της βίωσης δηλαδή του µη ελέγχου των πράξεων του  που τον 

οδηγούν στη συναισθηµατική ανασφάλεια  και της αµφισβήτησης του 

αυτοσυναισθήµατος τους .Σε αυτούς τους µαθητές παρατηρεί κανείς ότι δεν 

αισθάνονται καλά και όταν τα αποτελέσµατα των πράξεων τους είναι επιτυχή 

(Μπασέτας.Κ.1999.σσ44-45) 

Η συνειδητοποίηση από το υποκείµενο  της οριστικής κοινωνικής απόρριψης 

έχει έντονες τραυµατικές  συνέπειες. ∆ιαπιστώνει ότι οι ανάγκες του για κοινωνικές 

σχέσεις δε µπορούν να ικανοποιηθούν παρά µόνο σε περιβάλλοντα  που 

αντιµετωπίζουν  τα ίδια προβλήµατα προσαρµογής. Αισθάνεται εξαπατηµένο στις 

προσδοκίες του ότι µετά την εξόφληση της ποινής που του ασκήθηκε και που 

προκάλεσε το στίγµα θα αποδεσµευόταν από εκείνο. Συναισθήµατα απογοήτευσης 

και ηττοπάθειας το διακρίνουν. Βλέποντας µάλιστα ότι δεν αποδεσµεύεται από το 
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στίγµα προβαίνει σε επόµενη παράβαση εφόσον πιστεύει ότι δεν έχει πλέον  καµιά 

καλή εικόνα την οποία θα έθετε σε κίνδυνο  µε την κατάληξη του στην «δευτερογενή 

παρέκκλιση». 

Έτσι όµως στενεύει τα όρια κοινωνικής προσαρµογής  του υποκειµένου αφού 

η δεύτερη πάντα παράβαση (στην οποία βέβαια η κοινωνία τον εξώθησε) θα 

ερµηνευθεί από την κοινωνία πάλι ως δείγµα του αβελτίωτου χαρακτήρα και το νέο 

στίγµα θα είναι πιο καταρρακωτικό .Εµπειρικά δεδοµένα από έρευνα του Reitzer µας 

πληροφορούν ότι αυτοί που κατορθώνουν να αποκρύψουν το παρελθόν τους  ή να 

αντισταθούν στο στίγµα παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά υποτροπής  και 

κατάληξης στη δευτερογενή παρέκκλιση οδηγώντας έτσι τον εαυτό του όλο και 

περισσότερο στο περιθώριο(∆ασκαλάκης.Η.1985.σσ15-154) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 
                                              Ανασκόπηση  Βιβλιογραφίας 

  6.1)Το πεδίο της έρευνας 

 Είναι γνωστό  ότι τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της συνεχούς 

αστικοποίησης των πληθυσµών  αυξάνεται ραγδαία  η παιδική εγκληµατικότητα και  

πολλαπλασιάζονται τα κρούσµατα της παραβατικής συµπεριφοράς. Τα ναρκωτικά, η 

παιδική πορνεία ,τα παιδιά που είναι εκτεθειµένα στους δρόµους ,στα φανάρια ,στις 

αγορές ,αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόµενο της καθηµερινότητας. Το Κράτος 

Πρόνοιας, µε τις ελλιπείς υπηρεσίες που διαθέτει, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες τους µε αποτέλεσµα το φαινόµενο της νεανικής παραβατικότητας να 

εξαπλώνεται συνεχώς( Πυργιωτάκης.Ι.Ε.1999.σελ.467). 

 Η νεανική παραβατικότητα έχει κάνει την εµφάνιση της και στο χώρο του 

σχολείου  καταστέλλοντας τις λειτουργίες του. Η  εξάπλωση της και σε αυτό το χώρο 

είναι αναµενόµενη καθώς  το σχολείο αν δεν είναι εικόνα και οµοίωση της κοινωνίας, 

τείνει ωστόσο να της µοιάσει και λειτουργεί  µε τους ίδιους κανόνες(συγκεκριµένη 

ιδεολογία και κανόνες συµπεριφοράς που η παράβαση τους από τους µαθητές 

επιφέρει την τιµωρία)(Βιδάλη.Σ.1995).                                                                                       

Ωστόσο η αποσιώπηση  του τεράστιου προβλήµατος  γίνεται συστηµατικά 

γεγονός που δρα ανασταλτικά στη βαθύτερη µελέτη του ζητήµατος και στην οµαλή 

διεξαγωγή  σχετικών ερευνών που θα συντελούσαν  καθοριστικά στην  µείωση αν όχι 

εξάλειψη του φαινοµένου αυτού( Πυργιωτάκης.Ι.Ε.1999.σελ.468)  

Το φαινόµενο της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς και της εµφάνισης νεανικής 

παραβατικότητας  έχει απασχολήσει  κατά καιρούς αρκετούς αξιόλογους µελετητές 

της κοινωνιολογίας της παρέκκλισης. Ωστόσο είτε επειδή τα παρεκκλίνοντα 

περιστατικά είναι πολύ καλά κρυµµένα είτε επειδή  οι ανήλικοι παραβάτες είναι 

τραχείς και απρόσιτοι στο να συνεργαστούν µε τους ερευνητές είτε ακόµα επειδή και  

το στενό περιβάλλον τους, προβάλει αντιρρήσεις να προσεγγισθούν από  

κοινωνιολόγους  ή άλλους επιστήµονες (γιατί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο ενέχει τον 

κίνδυνο να στιγµατισθούν  οι αποκλίνοντες )   η διεξαγωγή ερευνητικού έργου όλο 

και δυσχεραίνεται. Και  είναι τόσο δύσκολη η προσέγγιση των συµµοριών αυτών που 

κάποιοι ερευνητές  αναγκάζονται να υποδυθούν  παραβατικά άτοµα (Downes. D. 

Rock. Paul.1996.σσ.28-33).           



 129

 Κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει από ερευνητές να  προβούν σε 

ποσοτικές αναφορές  της βίαιης  συµπεριφοράς µάλλον καταγράφουν τη διαχείριση 

του φαινοµένου ,παρά αναπαριστούν την πραγµατική του έκταση .Η σχολική βία 

παραµένει εγκλωβισµένη στις σχολικές  πρακτικές .Η δηµοσίευση πρακτικών βίας 

στο σχολείο εµποδίζεται  από τους υπεύθυνους  των σχολείων  οι οποίοι θεωρούν ότι 

διασύρεται το ίδιο το σχολείο(Αρτινοπούλου.Βασω.2000.σσ.1035-1037). 

 Παρά την αντιµετώπιση αναµενόµενων δυσχερειών στην διεξαγωγή  

ολοκληρωµένης µελέτης του ζητήµατος της παραβατικότητας και πιο συγκεκριµένα 

της σχολικής παραβατικότητας, κατά καιρούς  έχουν διενεργηθεί  και  δηµοσιευθεί  

έρευνες που µελετούν το παραπάνω ζήτηµα. Ο Πανούσης µας παρουσιάζει µια 

έρευνα(µε τίτλο «στάσεις απέναντι στις αξιόποινες πράξεις και αυτοοµολογούµενη 

εγκληµατικότητα των εφήβων) που διενεργήθηκε από το  Εργαστήριο 

Εγκληµατολογίας και ∆ικαστικής Ψυχιατρικής της Νοµικής της Θράκης µε την 

εποπτεία της Μπεζέ σε σχολεία της Αθήνας ,Καλαµάτας, Χαλκίδας, Κέρκυρας, 

Κρήτης Θεσσαλονίκης ,Κατερίνης Γιαννιτσών σε νέους 14-15 χρόνων ή 16-17 

χρόνων. Η έρευνα αυτή είχε  τα ακόλουθα πορίσµατα: 

Α)Οι  επαρχιακές πόλεις παρουσιάζουν µεγαλύτερο αριθµό αυτοµολογούµενης 

εγκληµατικότητας. Η Θεσσαλονίκη προηγείται της Αθήνας. 

Β)Η προσφορά και η λήψη  χασίς είναι διαδεδοµένη  στην Αθήνα  και µετά στην 

Καλαµάτα .Στη χρήση ναρκωτικών η Θεσσαλονίκη  ξεπερνά  την Αθήνα και όλες τις 

άλλες πόλεις  

Γ)Στην Αθήνα διαπιστώνονται οι περισσότερες κλοπές φτηνών αντικειµένων ή η 

αποµάκρυνση από καταστήµατα  χωρίς πληρωµή .Η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη 

προηγούνται στις κλοπές .Στην αφαίρεση πορτοφολιού  από συγγενείς προπορεύονται  

η Καλαµάτα τα Γιαννιτσά .Οι κλοπές σε Super Market δίνουν µια  αδιαµφισβήτητη  

πρωτιά σε σχέση  µε τις επαρχιακές πόλεις ενώ η Θεσσαλονίκη προηγείται  της 

Αθήνας. 

∆)Στην επαρχία εντοπίζονται περισσότεροι ξυλοδαρµοί . Η Καλαµάτα προηγείται 

των άλλων επαρχιακών πόλεων .Η Θεσσαλονίκη  προηγείται της Αθήνας .Στη 

σύγκριση Κέρκυρας  Κρήτης –Θεσσαλονίκης  η Κρήτη υπερέχει  σε όλα τα σχετικά 

µε τα αυτοκίνητα αδικήµατα και η Θεσσαλονίκη  στις κλοπές. 

Ε)Ο νότος (Καλαµάτα Κρήτη)φαίνεται να προηγείται  σε κλοπές και τροχαίες 

παραβάσεις αλλά ο Βορράς έχει µεγαλύτερο  πρόβληµα  στα ναρκωτικά. Στις πόλεις 
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του Βορρά η Θεσσαλονίκη κατέχει τα πρωτεία εκτός από δανεισµό µεταφορικού 

µέσου όπου έρχονται πρώτα τα Γιαννιτσά 

ΣΤ)Φθορές στα σχολεία συναντάµε στα Γιαννιτσά ,στην Καλαµάτα, στην Κατερίνη, 

ενώ η Θεσσαλονίκη προηγείται της Αθήνας.(Πανούσης.Γ.1990).  

Η αύξηση της βίας τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ραγδαία αύξηση στα 

σχολεία. Πιο  συγκεκριµένα, σε µια πρόσφατη έρευνα  που διεξήγαγε ο  Γκότοβος 

(1996) σε αντιπροσωπευτικό δείγµα µαθητών είχαµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα. 

α)Πάνω από 40% των µαθητών του δείγµατος απάντησαν ότι παρατηρείται αύξηση 

της βίας στα σχολεία 

β)Ένας στους τέσσερις µαθητές  είναι θύµα σωµατικής  βίας στο σχολείο ή στο δρόµο 

από το σχολείο . 

γ)Το 35% των µαθητών απάντησε ότι πρέπει να προστατεύονται  οι µαθητές 

χρησιµοποιώντας  διάφορα µέσα άµυνας. 

δ)Πάνω από µισοί µαθητές είναι µάρτυρες περιστατικών  σωµατικής και λεκτικής 

βίας στο χώρο του σχολείου(Γκότοβος.Αθ.1996.) 

 Παρόµοιου περιεχοµένου είναι και η έρευνα των Gumbel και Meadan που 

πραγµατοποιήθηκε  σε τυχαίο δείγµα 979  παιδιών ∆ηµοτικών και που είχε τα εξής 

συµπεράσµατα. Τα κορίτσια  χρησιµοποιούν τη λεκτική  παρά τη σωµατική βία .Τα 

αγόρια  βλέπουν την άµεση  λεκτική επιθετικότητα   σαν πιο σκόπιµα επιβλαβή  από 

ότι τα κορίτσια .Οι πιο µεγάλοι απαντούσαν έχοντας την τάση να κρίνουν  τα θέµατα 

σα λιγότερο βίαια  από ότι οι µικρότεροι .Τα παιδιά µεσαίας ηλικίας  έδιναν  πιο 

υπερβολικές απαντήσεις .Επίσης τα κορίτσια  έδωσαν αυξηµένες απαντήσεις  στην 

αποδοχή συµπεριφορών  ως βίαιες από τα αγόρια(Gumbel.T.P.,Meadan.H.2000) 

Σε µια παρεµφερή έρευνα που διεξήγαγε ο  Φακιόλας. Ν.(1995) µε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα  µαθητών  µας παρουσιάζει το 60% των µαθητών να έχουν 

εµπλακεί  έστω και σπάνια σε κάποιου είδους σύγκρουση .Το 11% χρησιµοποιεί 

λεκτική βία, ενώ το 6% είχε συµµετάσχει σε βίαιες συγκρούσεις (Φακιόλας. Ν. 

1995).  

Τη συχνότητα και τους συντελεστές θυµατοποίησης εξετάζει η έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 165 παιδιών. Η έρευνα αυτή µας πληροφορεί ότι 1 στα 

10 παιδιά εµφανίζεται να είναι άσχηµα κακοποιηµένα. Τα κορίτσια δεν παρουσιάζουν 

διαφοροποίηση  στα ποσοστά θυµατοποίησης .Ενώ η φυσική επιθετικότητα µειώνεται 

µε την ηλικία ,η λεκτική µένει υψηλή  σε όλες τις ηλικίες. Υπάρχει σταθερότητα στη 

θυµατοποίηση όταν τα παιδιά φτάσουν στο Γυµνάσιο .Η θυµατοποίηση δε σχετίζεται  
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µε την απόρριψη  από συνοµηλίκους .Είναι χαµηλά τα ποσοστά συσχέτισης τους ,ενώ 

η θυµατοποίηση  µοιάζει λίγο µε την οπισθοχώρηση ,παρόλο που η οπισθοχώρηση 

δεν είναι τόσο  άσχετη µε την επιθετικότητα ,όσο η θυµατοποίηση που δεν έχει ίχνος 

επιθετικότητας .Η οπισθοχώρηση και συµβιβαστική στάση  σχετίζεται  µε τα θύµατα 

,τα παθητικά αλλά όχι µε όλα τα θύµατα .Έχει παρατηρηθεί  ότι και τα θύµατα  

µπορεί να είναι προκλητικά για επίθεση(Perry. D., Kuzel. S, Perry.L.1988) . 

 Σηµαντικά είναι και τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγε  ο 

Volokh.A. µε τη  Shell Lisa(1998) τα οποία µας µαρτυρούν πως είναι αδύνατο να 

βρεθεί µια κοινή λύση  για τα προβλήµατα παραβατικότητας όλων των σχολείων 

αφού το κάθε σχολείο είναι ιδιάζουσα περίπτωση. Παρατηρούν, ωστόσο πως  η 

νεανική παραβατικότητα είναι µειωµένη  στα ιδιωτικά σχολεία γιατί εκεί οι 

διευθύνσεις έχουν προνοήσει να παρέχουν φρουρά ,γιατί τα παιδιά φοράνε ποδιές 

(γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια να οπλοφορούν οι µαθητές ή να εµπλέκονται σε 

συγκρούσεις που πηγάζουν από σχολιασµό ή  ειρωνεία που αφορά ενδεχόµενη  

ιδιοµορφία του ντυσίµατος ),γιατί συνήθως τα ιδιωτικά σχολεία έχουν µειωµένο 

µαθητικό πληθυσµό γεγονός που συντελεί στον έλεγχο της παραβατικότητας(Volokh. 

A,  Shell.L.1998). 

 Αξιόλογη είναι η έρευνα  των Μαρσέλου, Κούτρα, Υφαντή, Καφετζόπουλου 

και Φραγκίδη (1984-85) οι οποίοι καταγράφουν τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών για να 

τεθεί το θέµα  στις πραγµατικές του διαστάσεις. ∆όθηκε λοιπόν  ανώνυµο 

ερωτηµατολόγιο  κλειστού τύπου σε 8092 µαθητές της Γ΄ τάξης Γυµνασίων και 

Λυκείων  της Αθήνας  Πάτρας και Ιωαννίνων. Τα  αποτελέσµατα ήταν 

αποθαρρυντικά. Μόνο το 23% δεν πίνει  και το 10% δεν έχει δοκιµάσει καθόλου 

ψυχότροπες ουσίες, ενώ οι υπόλοιποι πίνουν. Τα ποσοστά των κοριτσιών είναι 

µικρότερα από τα αγόρια  εκτός από εκείνα των Ιωαννίνων. Το 1,5% κάνει 

συστηµατική χρήση   των ουσιών αυτών ,ενώ το 3.6%  έχουν µόνο δοκιµάσει.. Η 

χρήση  ναρκωτικών εντοπίζεται  στις µεγαλύτερες ηλικίες. Τα κορίτσια(44,6%) 

προτιµούν ηρεµιστικά  ενώ τα αγόρια (28,1%) κάναβη .Το 4,6% έχει χρησιµοποιήσει 

ηρεµιστικά µε συνταγή γιατρού .Το 8,2%  δέχθηκε πρόκληση από οµηλίκους να 

πάρει άλλά δεν πήρε. Το 70% δεν έχουν οµαλή κοινωνικοποίηση  και αντλούν 

αρνητικά πρότυπα από τους πρωτογενείς και δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης. 

 Οι ενδείξεις για την αύξηση  των επεισοδίων  παραβατικής η βίαιης  

συµπεριφοράς µεταξύ των  νέων και µαθητών  έχουν τελευταία προκαλέσει  το 

ερευνητικό ενδιαφέρον  των  κοινωνικών  επιστηµόνων και στη χώρα µας .Μια 
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έρευνα που πραγµατοποιήθηκε  από το Φακιόλα και Αρµενάκη(1995)  σε (153) 

Γυµνάσια ,Λύκεια ,Εσπερινά Γυµνάσια ή Λύκεια και ΤΕΛ .Στο στρωµατοποιηµένο 

κατά τάξεις  και τµήµατα  σχολείων  τυχαίο στατιστικά δείγµα περιλαµβάνονται 

συνολικά 3.774 µαθητές που συµπλήρωσαν το  δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που τους 

παραδόθηκε. Η παρατηρούµενη κατάσταση δεν  δικαιολογεί πανικό ούτε συνιστά 

εφησυχασµό  της εκπαιδευτικής κοινότητας .Ασφαλώς πολλές µορφές 

παραβατικότητας  δε συνδέονται αποκλειστικά µε την ιδιότητα  του µαθητή  και την 

παραµονή  του για πολλές ώρες  σε ένα συγκεκριµένο σχολικό χώρο, αλλά  

καθορίζονται από  τους γενικότερους µηχανισµούς διαµόρφωσης της 

προσωπικότητας του εφήβου. 

 Είναι σηµαντικό και αξίζει  να τονιστεί ότι η αυξηµένη εµπλοκή των µαθητών 

σε βιαιότητες  συνδέεται  αρχικά µε κοινωνικo-δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους. 

Συχνότερη εµπλοκή σε  βιαιότητες εµφανίζουν  οι µαθητές που είναι αγόρια ανήκουν,  

στην ηλικιακή οµάδα(16-19) και φοιτούν  κυρίως σε  γενικά και τεχνικά Λύκεια, 

έχουν πολλές ελεύθερες ώρες και συχνάζουν, κυρίως σε καφετέριες  µπαράκια 

ηλεκτρονικά  και γήπεδα .Έχουν στερηθεί την παρουσία  ενός από τους δυο γονείς 

στο σπίτι, ανήκουν σε  χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα, έχουν γονείς απόφοιτους 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή και αναλφάβητους .Τα ευρήµατα αυτά δικαιολογούν την 

πεποίθηση ότι  το φαινόµενο της βίαιης συµπεριφοράς  δεν περιορίζεται  µόνο σε 

περιθωριακές οµάδες, αλλά αγκαλιάζει και ευρύτερες ακόµη  και κοινωνικά 

προνοµιούχες οµάδες. Τέλος οι  «βίαιοι» µαθητές συγκριτικά µε τους   «µη  βίαιους» 

καπνίζουν, πίνουν ή κάνουν χρήση ηρεµιστικών και ναρκωτικών συχνότερα ή  έχουν 

φίλους  και γονείς που καπνίζουν  ή πίνουν καθηµερινά ή κάνουν χρήση ηρεµιστικών  

και ναρκωτικών(Φακιόλας.Ν.Αρµενάκης.Α.1995)  

Με ένα ιδιόµορφο θέµα, όπου εκδηλώνεται βίαιη συµπεριφορά, µε το θέµα 

των καταλήψεων στα σχολεία ασχολήθηκε ο Γκότοβος(1993) σε µια πρόσφατη 

έρευνα του .∆ιένειµε, λοιπόν, 3830 ερωτηµατολόγια σε µαθητές των Ιωαννίνων της 

Κέρκυρας και της Ηγουµενίτσας και κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

1)Μεγαλύτερη πιθανότητα  για συστηµατική συµµετοχή στις καταλήψεις έχουν τα  

αγόρια  Γυµνασίων  που έχουν χαµηλή προέλευση. 

2)Οι  διαφωνούντες  δεν επηρεάζονται από τη µεταβλητή «φύλο»  αλλά από τη 

βαθµίδα(Γυµνάσιο). 

3)Μαθητές µε επιτρεπτικούς γονείς  είναι θετικότεροι προς την κατάληψη. 



 133

4)Μεγαλύτεροι µαθητές σε ηλικία  και µε µεγαλύτερη διάθεση  για ριζοσπαστική  

κοινωνική κριτική συµµετέχουν  περισσότερο στην  κατάληψη(Γκότοβος. Α. Ε. 1996. 

σσ.165-177) 

Ο Loeber (1982) µε τη σειρά του ,παρατηρεί ότι παιδιά που διακρίνονται από 

υψηλή συχνότητα ανεπιθύµητης συµπεριφοράς  στο σπίτι και στο νηπιαγωγείο ή στο 

σχολείο κινδυνεύουν να γίνουν αργότερα εγκληµατικά. Όσο νωρίτερα  γίνεται η 

παιδαγωγική  επέµβαση και τροποποίηση  της επιθετικής συµπεριφοράς  του παιδιού, 

τόσο  ευνοϊκότερες είναι οι προοπτικές για µια µόνιµη επιτυχία(Ζάχαρης. ∆. 1994. 

σελ.121) 

Μετέπειτα έρευνα  που πραγµατοποιήθηκε  σε 304 αγόρια νηπιαγωγείου µας 

δίνει ενδείξεις που οµολογούν ότι τα επιθετικά θύµατα χαρακτηρίζονται  από µια 

προκλητικά  υπεραντιδραστική  στάση και από δυσλειτουργία συναισθηµατική .Τα 

παιδιά που διακατέχονται µε επιθετικά ένστικτα και δεν αποτελούν σε καµιά 

περίπτωση θύµατα  χρησιµοποιούν την επιθετική συµπεριφορά για να επικρατήσουν  

στο σύνολο .Τα παιδιά αυτά προέρχονται από εχθρικούς γονείς ,ενώ τα επιθετικά 

παιδιά - θύµατα είχαν παρακολουθήσει βία αλλά δεν είχαν δεχθεί βία(Scwartz.D., 

Dodge. K., Pettit., G.Bates.1997) 

Οι καταλήψεις αποτελούν ένα  παράγοντα  πρόκλησης σωµατικής και 

λεκτικής επιθετικότητας. Όσον αφορά τη  σωµατική επιθετικότητα είναι αυξηµένη η 

εµφάνιση της στην Αγγλία  και είναι ευρέως  γνωστή µε τον όρο “bulying”. Oι 

Gordon  και   Boulton  µας  παρουσιάζουν  την αντιµετώπιση των παιδιών αυτών  από 

τους γονείς και την επιθυµία των γονέων αυτών για λήψη ανάλογων µέτρων 

πειθαρχίας από το σχολείο σε  σχετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε  το 1996. Πιο 

συγκεκριµένα  28 γονείς έδωσαν συνέντευξη στους ερευνητές και  απάντησαν ότι  

κύρια επιθυµία τους είναι να αποκτήσουν τα παιδιά τους ηθικές αξίες .Ωστόσο οι 

ίδιοι καθιστούν τους εαυτούς τους ανίκανους να ελέγξουν τα παιδιά της ιδιαίτερα 

όταν αυτά βρίσκονται στην  εφηβική ηλικία και εναποθέτουν την ευθύνη αυτή στο 

σχολείο  φανερώνοντας παράλληλα την επιθυµία τους οι ποινές που θα ασκούνται να 

µην είναι αυστηρές αλλά  επιεικείς και δίκαιες (Gordon ,Boulton 1996) . 

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε 1936 δίδυµα από 796 νοικοκυριά ότι όσα 

ανήκαν σε µονογονεϊκές οικογένειες έχουν τις ίδιες αιτιολογικές επιδράσεις µε τα 

παιδιά από πυρηνικές οικογένειες .Η κοινωνία µας δίνει έµφαση στις αιτιώδεις 

επιδράσεις της δοµής της οικογένειας .Απεναντίας η µελέτη αυτή δείχνει ότι παρόλο 

που τα προβλήµατα συµπεριφοράς ,έχουν συνδεθεί  µε τη δοµή της οικογένειας, 



 134

ωστόσο η γενετική είναι συνδεδεµένη  µε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις(Cleveland. 

H ,Wiebe. P, Edwin J Van den Oord ,Rowe .D.2000)   

Αξιοσηµείωτη είναι και  η έρευνα που διενεργήθηκε από την ερευνητική 

οµάδα του Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Πατρών και που ασχολήθηκε  µε την 

κοινωνική αναπαράσταση  της βίας  και µε τη διαφοροποίηση  µεταξύ δασκάλων –

µαθητών. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας δόθηκε σε 276 µαθητές και καθηγητές της 

β΄ τάξης Λυκείου και από τους καθηγητές των σχολείων τους. Σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα της έρευνας οι αυστηροί καθηγητές και µαθητές φαίνεται  ότι τροφοδοτούν  

περισσότερο τις εκδηλώσεις  βίας από ότι οι ανεκτικοί .Επίσης η αναπαράσταση της 

βίας  του αγοριού είναι διαφορετική από  εκείνη του κοριτσιού ενδεχοµένως λόγω της  

κουλτούρας  και των στερεοτύπων που επικρατούν. Η διαφορά κοινωνικής 

αναπαράστασης  της βίας µεταξύ καθηγητών  και των µαθητών  είναι προϊόν  των 

διαφορετικών  κοινωνικών συνθηκών των  περιοχών καταγωγής των υποκειµένων. 

Επιπλέον το γεγονός ότι  οι νέοι καθηγητές  παρουσιάζονται αυστηρότεροι στην 

περιοχή Α, επιτρέπει να υποθέσουµε  ότι αναπαριστούν τη  βία µε ιδιότυπο 

τρόπο:φοβούνται  τη βία των µαθητών  της πόλης  και ενισχύουν  τους µηχανισµούς  

«αντιβίας» για να ελέγχουν την κατάσταση. Τέλος οι επιεικείς εκπαιδευτικοί  

χρησιµοποίησαν  ψυχοπαιδαγωγικού περιεχοµένου  ενώ οι αυστηροί χρησιµοποίησαν 

ηθικοκοινωνικού χαρακτήρα αιτιολογίες  για τη στάση τους απέναντι στους µαθητές 

µε προβλήµατα συµπεριφοράς(Ερευνητική Οµάδα του Π.Τ.∆.Ε Πατρών  .1995.). 

 Σηµαντική  είναι τέλος  η  έρευνα που διεξήγαγε ο Πανούσης (1988-89)µε 

θέµα «το εγκληµατικό στερεότυπο».Η έρευνα  είχε δείγµα 161 φοιτητές και 30 

δηµοσιογράφους. Τα συµπεράσµατα συγκλίνουν στο ότι οι φοιτητές πιστεύουν ότι ο 

τύπος στιγµατίζει ενώ οι δηµοσιογράφοι, ότι ηρωποιεί. Το στερεότυπο του  

παρεκκλίνοντα είναι όχι µόνο  µια πλασµατική απεικόνιση  αλλά ένα κοινωνικό 

δηλητήριο  του οποίου η ύπαρξη διαιωνίζεται εξαιτίας της αντιµετώπισης του από τον 

τύπο(Πανούσης.Γ.1989). 
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6.2)Οριοθέτηση του προβλήµατος.  

 Το θέµα της εµφάνισης νεανικής παραβατικότητας στα σχολεία είναι πολύ 

ευρύ και οι  παρεµφερείς έρευνες  (παρά τη δυσκολία της αποπεράτωσης που 

αντιµετωπίζουν)αρκετές. Παρακάτω παραθέτουµε τις έρευνες εκείνες που 

προσεγγίζουν περισσότερο το αντικείµενο της δικής µας έρευνας  της εµφάνισης 

δηλαδή παραβατικής συµπεριφοράς  και της σχέσης εκπαιδευτικού και παραβατικών 

µαθητών ή  µαθητών που κατά τη γνώµη του ενδέχεται να  εκδηλώσουν παραβατική 

συµπεριφορά. 

 Ενδεικτική της αυξηµένης συχνότητας της παραβατικότητας  είναι και  µια 

έρευνα που έγινε  σε δείγµα 1104  µαθητών ∆ηµοτικών και Γυµνασίων των Flemish 

µε σκοπό να ελέγξει  και να αξιολογήσει την επίδραση  που ασκείται στη 

συµπεριφορά   των µαθητών εκείνων που δέχονται προγράµµατα “antibullying” µε 

επιπρόσθετη  ενίσχυση από την οµάδα έρευνας  και εκείνων που δέχονται  

προγράµµατα “antibullying”  χωρίς ενίσχυση. 

Θετικά αποτελέσµατα  υπήρξαν στα ∆ηµοτικά και µηδενικά  στα Γυµνάσια. 

Στα Γυµνάσια ίσως να µην υπήρξαν  αποτελέσµατα γιατί τα παιδιά βρίσκονται σε 

αναπτυξιακή και ιδιόµορφη ηλικία. Παράλληλα ο Olways µας καταθέτει ότι 1 στους 

7 µαθητές στη Νορβηγία  έχει βιώσει προβλήµατα  θυµατοποίησης. Στα ∆ηµοτικά  

υπήρχε . 

Ο Roland  αντέγραψε τον Olways και σε έρευνα που πραγµατοποίησε σε 

δείγµα 7000 µαθητών παρατήρησε ελαφριές αυξήσεις και συχνότητα επιθετικών 

πράξεων .Οι Smith και  Sharp σε έρευνα που διεξήγαγαν σε 8309 µαθητές 8-16 

χρόνων  ανέφεραν θετικά αποτελέσµατα  επιθετικότητας. Για τα δηµοτικά 

παρουσιάστηκε  12% παρακµή  µε την οµάδα επέµβασης .Το 3,5% της παρακµής  

παιδιών είχαν να κάνουν µε την οµάδα επέµβασης .Για τα Γυµνάσια  βρήκε µια 

µικρότερη  µείωση συχνότητας  στην επιθετικότητα. Στα ∆ηµοτικά υπήρχε πτώση  

στην επιθετικότητα  και στις δύο οµάδες (στην οµάδα θεραπείες µε  ενίσχυση και 

θεραπείας χωρίς ενίσχυση ).Και οι δύο οµάδες δε διέφεραν µεταξύ τους. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν καλύτερα  αποτελέσµατα στην επιθετικότητα και στη 

θυµατοποίηση  µεταξύ των µαθητών  στην πραγµάτευση  χωρίς υποστήριξη  και των 

µαθητών  του δέχονται  την επίδραση  της υποστηρικτικής   οµάδας .Οι µαθητές των 

δύο οµάδων  δε διαφοροποιούνται  από τους µαθητές  της οµάδας  ελέγχου .Ίσως 

επειδή  πρόκειται  για δύσκολη ηλικία  ή επειδή τα προγράµµατα είναι πιο περίπλοκα  
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και οι µαθητές είναι δύσκολο να αντιδράσουν(Stevens.V,Ilse De Bourdeaudhuiz, 

PauleteVan Oost.)  

 Στην έρευνα που πραγµατοποίησε ο  Boulton σε 89 παιδιά του ∆ηµοτικού στο 

Ηνωµένο Βασίλειο παρατήρησε ότι τα παιδιά που µένουν µόνα τους  στον περίβολο 

είναι υποψήφια για βίαιη συµπεριφορά . Τα κορίτσια ήταν επιθετικά ενώ τα αγόρια  

ήταν τα θύµατα. Αυτό εξηγείται γιατί τα κορίτσια  προτιµούν να αλληλεπιδρούν  σε 

δυάδες  ενώ τα αγόρια  σε µεγάλες παρέες .Επίσης τα αγόρια περισσότερο  από τα 

κορίτσια όταν είναι µόνα τους  είναι στόχοι παιδιών που προδιατίθενται να επιτεθούν. 

Επίσης  τα αγόρια είναι εύκολοι στόχοι  για τα άλλα αγόρια  γιατί δεν έχουν παρέα. 

Να τους υπερασπίσει .Από την άλλη τα κορίτσια  µένουν µόνα τους  γιατί δεν είναι 

καλά κοινωνικοποιηµένα και θεωρούνται απειλή από τα θύµατα τους γιατί 

αποζηµιώνουν τη µοναξιά και την εγκατάλειψη  τους µε επιθετική συµπεριφορά. 

Αυτό βέβαια οδηγεί τα άλλα παιδιά στο να αποφεύγουν και έτσι διαιωνίζεται  ο 

φαύλος κύκλος  παραβατικότητας .Είναι πιθανό ότι τα παιδιά  που έχουν δεχθεί  τη 

φήµη  ότι είναι θύµατα  ,δέχονται επίθεση ακόµα κι αν είναι σε µεγάλες οµάδες ,ενώ 

αν είναι πιο στενούς φίλους έχουν περισσότερη προστασία .Βέβαια αν οι φίλοι των 

θυµάτων είναι σωµατικά αδύναµοι ακόµα και αν θέλουν να τα βοηθήσουν  δε 

µπορούν. Επίσης  είναι φυσικό τα αγόρια και όχι  τα κορίτσια να θεωρείται  ότι είναι 

αφύσικο ,εφόσον βρίσκονται  σε µικρές οµάδες και όχι σε µεγάλες  .Επίσης  αγόρια 

επιθετικά βρίσκονταν και αλληλεπιδρούσαν σε µεγάλες οµάδες .Οι εκπαιδευτικοί 

προσέχουν περισσότερο τα παιδιά που ασκούν  βία όταν αλληλεπιδρούν  στον 

περίβολο  παρά τα παιδιά που µένουν µόνα τους. Έτσι τουλάχιστον  δείχνουν οι 

συνεντεύξεις  µε επιβλέποντες τον περίβολο .(Boulton.M.1999) 

 Τη σχέση των µη παραβατικών παιδιών µε τα παραβατικά εξετάζει η έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε σε 96 παιδιά από 14 διαφορετικές τάξεις .Τα παιδιά που 

µπαίνουν σε συγκρούσεις έχουν υψηλό ποσοστό  φυσικής επιθετικότητας .Βρέθηκε 

ότι  και µόνο η συµµετοχή  στις συγκρούσεις είναι αυτή που παίζει ρόλο στην 

κοινωνική απόρριψη  και όχι η χρήση  σωµατικής επιθετικότητας ,η φυσική 

επιθετικότητα  είναι αρνητικός παράγοντας  στο status των παιδιών  στους 

συνοµηλίκους .Όταν αυτή  συνοδεύεται και είναι µέσα σε συγκρούσεις .Τα αγόρια 

έχουν περισσότερες συγκρούσεις αλλά δεν επηρεάζει την αποδοχή από τους 

συνοµηλίκους από ότι τα κορίτσια(Shantz.D.W.1986)   

 Για  το θέµα των αντιδράσεων  των µαθητών µέσα στην τάξη  υπάρχει έκδηλο 

ενδιαφέρον µεταξύ των εκπαιδευτικών. Στο Γ΄ Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. 
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παρουσιάσθηκε µια έρευνα πάνω στο παραπάνω αντικείµενο. ∆όθηκε 

ερωτηµατολόγιο  σε 357 µαθητές και 441 µαθήτριες 6 λυκείων ,σε 127 µαθητές  και 

100 µαθήτριες  από 3 Γυµνάσια όλων των τάξεων. Τα συµπεράσµατα της έρευνας 

αναφέρουν ότι  ένας µαθητής κατά την πορεία του από την Α΄ Γυµνασίου µέχρι τη  Γ΄ 

Λυκείου  κάτω από την αυξανόµενη επίδραση των σχολικών µηχανισµών  γίνεται 

περισσότερο αδιάφορος, βαριέται περισσότερο ,χαίρεται λιγότερο, αγωνιά  και 

αγανακτεί περισσότερο, βαθµοθηρεί περισσότερο ,ρωτά τον εκπαιδευτικό λιγότερο 

και η σχέση του µε εκείνο γίνεται  πιο ψυχρή  ενώ παράλληλα αµφισβητεί την ισχύ 

των γνώσεων του σχολείου. 

 Στα ίδια επίπεδα αποτελεσµάτων κυµαίνεται και η ακόλουθη έρευνα που 

πραγµατοποίησε ο Μάνος (1980).Ένα δείγµα µαθητών της τάξεως των 1000 ατόµων 

απάντησε σε ερωτηµατολόγια που έλαβε προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του 

για τη σχέση του µε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Οι µισοί µαθητές 

απάντησαν ότι  αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τους γονείς τους και ζητούν 

κατανόηση. Οι µισοί επίσης µαθητές έχουν κάποιο πρόβληµα µε τους εκπαιδευτικούς 

και ζητούν κατανόηση, καλοπροαίρετη διάθεση και βελτίωση στρατηγικών 

διδασκαλίας (Μάνος.Κ.1980). 

 Με την επίδραση της οικογένειας ,και κυρίως της µητέρας, στην συµπεριφορά 

των παιδιών ασχολείται η ακόλουθη έρευνα η οποία είχε 160 υποκείµενα  3-5 χρόνων  

που µεγαλώνουν σε εγκληµατικές περιοχές. Πιο συγκεκριµένα οι µητέρες που είχαν 

βιώσει καταπόνηση ψυχολογική  ή σωµατική βία προκαλούσαν περισσότερη 

ψυχολογική  ταλαιπωρία στα παιδιά από ότι αυτές που δεν είχαν βιώσει  τόση .Η 

έκθεση  κοινωνικής βίας  είτε µέσω µητρικών  µαρτυριών είτε µέσω  ευθείας 

µαρτυρίας  εκπνέουν σαν ένας σηµαντικός παράγοντας  ρίσκου  που χρησιµοποιεί  

µια ανάποδη επίδραση  στις πρώιµες ηλικίες .Οι µητέρες  που ανέφεραν υψηλά  

επίπεδα κοινωνικής βίας  έδειξαν περισσότερη  ψυχολογική ταλαιπωρία από ότι οι 

µητέρες που ανέφεραν χαµηλή .Τα παιδιά  που έχουν ταλαιπωρηµένες  ήταν πιο 

πιθανό να εκθέσουν  προβλήµατα συµπεριφοράς. Οι  ενδείξεις  προβάλουν εµπειρική 

υποστήριξη  για ένα µοντέλο  µεσολάβησης  στο οποίο ο ευθύς σύνδεσµος  µεταξύ 

κοινωνικής βίας  και συµπεριφοράς  πρώιµης ηλικίας  δε φαίνεται σηµαντικός  όταν η 

µητρική καταπόνηση  συµπεριφοράς  λαµβάνεται σα µεσολαβητής  και έπειτα υπό 

έλεγχο  για την πιθανή πρόκληση  αµηχανίας οικογενειακής επιθετικότητας. Ενδείξεις 

λένε  ότι βοηθώντας τις µητέρες  που έχουν υποστεί  βία να χαλαρώσουν  µειώνεται η 
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αρνητική επίδραση στη συµπεριφορά (Oriana- Linares. L, Heren. T., Bronfman. E., 

Zuckerman .B. Augustin . M.Tronick.E.2001) 

 Αυξηµένη συχνότητα παραβατικότητας παρουσιάζεται (όπως µας φανερώνει 

έρευνα που διεξήχθη  σε 1588 λευκά παιδιά και σε 1001 µαύρα παιδιά της 

Καλιφόρνια) σε έγχρωµα παιδιά που ανήκουν σε διαλυµένες οικογένειες  και 

κατοικούν σε γειτονιές µε κακή φήµη. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι  οι µονογονεϊκές 

οικογένειες  είναι ο κατεξοχήν παράγοντας πρόκλησης της παραβατικότητας .Ωστόσο 

υπάρχει µικρός αριθµός  αυτών των οικογενειών ενώ µπορεί τελικά να προκληθεί  

επηρεασµένη επόµενη συµπεριφορά(Μatsheda.Heimer.K.1987) 

Μια έρευνα που διενεργηθεί σε 100 εν ενεργεία νηπιαγωγούς  σε 5 νοµούς της 

Κεντρικής Ελλάδας έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσµατα σε ότι αφορά τις απόψεις των 

νηπιαγωγών β για την πειθαρχία στα νηπιαγωγεία. Καταρχήν τα υποκείµενα της 

έρευνας φάνηκε ότι αντιλαµβανόταν  µε ενιαίο τρόπο την έννοια της πειθαρχίας. 

Κατά κοινή οµολογία των νηπιαγωγών ,τα προβλήµατα πειθαρχίας είναι περισσότερα 

στο νηπιαγωγείο λόγω της ανήσυχης  φύσης του παιδιού  αλλά και οι στόχοι είναι 

διαφορετικοί . 

∆εν ήταν, όµως, λίγες οι φορές εκείνες που τα υποκείµενα µαρτύρησαν ότι 

υιοθετούν πρακτικές  και απόψεις που δεν ταιριάζουν  µε τις αρχές  της προσχολικής 

παιδαγωγικής  και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα  της νηπιακής ηλικίας .Έδειξαν ότι τις 

περισσότερες φορές µετατρέπονται σε κεντρικό  πόλο  της εκπαιδευτικής πράξης  

χωρίς να αφήνουν τον απαραίτητο χρόνο  και χώρο αυτενέργειας των νηπίων .∆εν 

έχουν εµπεδώσει τη βιωµατική προσέγγιση  µάθησης και γενικότερα  της εµπλοκής 

σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες .∆εν αφήνουν  τα παιδιά να ανακαλύψουν  τις 

πτυχές της γνώσης  και καθηµερινής ζωής. ∆εν έχουν εµπιστοσύνη στη δυνατότητα 

των παιδιών να ανακαλύπτουν  τις παραµέτρους  της κοινωνικής τους δράσης. Όσον 

αφορά την επιστηµονική τους κατάρτιση, υπάρχει υψηλού επιπέδου συσχέτισης  των 

εννοιολογικών  παραµέτρων και πρακτικών  της προσχολικής παιδαγωγικής µε τις 

γενικές και ειδικές  αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής µεθοδολογίας(Κυρίδης. 

Α. Αγγελάκη.Χ.Χατζηνικολάου.Β.2000). 

Έντονα πειθαρχικά προβλήµατα παρουσιάζονται ,όπως τουλάχιστον µας 

µαρτυρεί έρευνα που έγινε σε 96 υποκείµενα κατά την επιλογή και επιµονή  ως προς 

ένα παιχνίδι .Συγκεκριµένα,373 συγκρούσεις παρατηρήθηκαν  µέσα σε δυο µέρες. 

Ένα µεγάλο µέρος της ώρας(20,9%)  ξόδεψαν τα παιδιά για συγκρούσεις .Οι 

συγκρούσεις αυξάνονταν  όταν υπήρχε  µη διαθεσιµότητα  αντιγραφών των 
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παιχνιδιών .Τα κορίτσια  συµµετείχαν  το ίδιο µε τα αγόρια και µάλιστα όταν τα 

παιχνίδια  ήταν  σπάνια και µη διαθέσιµα ,τα κορίτσια  χρησιµοποιούσαν  κάποιο 

όργανο για να επιτεθούν. Τα αγόρια χρησιµοποιούσαν πολύ τη λεκτική 

επιθετικότητα. Τα µεγαλύτερα παιδιά ξοδεύουν  περισσότερο χρόνο στη σύγκρουση  

από ότι τα πιο  νέα ειδικά όταν ξέρουν  ότι µπορεί να κερδίσουν κάτι .Τα δύο χρόνια 

εµπλέκονται συχνότερα σε συγκρούσεις .Τα παιδιά 1 έτους εκβιάζουν 

χρησιµοποιώντας όργανα.(Caplan. M., Vespo. E., Pedersen. J., Hay.D.1991). 

Η ηλικία είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη συµπεριφορά του 

ατόµο.Για παράδειγµα τα παιδιά που αποτελούν τους θύτες είναι µεγαλύτερης 

συνήθως ηλικίας από τα παιδιά που προκαλούν τα θύµατα. Αυτό διαπιστώθηκε σε 

έρευνα αυτοµολογούµενης συµπεριφοράς που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 98 

αγοριών και 84 κοριτσιών Βέβαια η αυτοοµολογούµενη συµπεριφορά  είναι 

ιδιάζουσα περίπτωση γιατί ενδεχοµένως τα παιδιά να κρύβουν την αλήθεια 

προκειµένου να αποφύγουν το στιγµατισµό ,γεγονός που µετριάζεται  από το γεγονός 

ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. Προκαλεί έκπληξη ότι σε κάποιες  φάσεις 

συνδέεται  η συνεργατικότητα µε την τροµοκρατική διάθεση, όταν για παράδειγµα 

πρόκειται  µέλη συµµορίας  να συνεργάζονται. Επίσης παράγοντες όπως η σωµατική 

δύναµη και το ανάστηµα  σχετίζονται  µε την  ανάµειξη σε τροµοκρατικές συµµορίες 

και το φύλο .(Rigby.K.Cox.J.Black.G.1997). 

Έρευνα που αφορά τη συσχέτιση εµφάνισης συναισθηµατικών προβληµάτων 

που οδηγούν στην παραβατικότητα  παραβατικότητας ανάλογα µε το φύλο, έλαβε 

χώρα σε 28 δασκάλους οι οποίοι απάντησαν για λογαριασµό 516 παιδιών(στην πρώτη 

µελέτη)και σε 35 δασκάλους που απάντησαν για λογαριασµό 350 παιδιών (στη 

δεύτερη µελέτη).Τα αποτελέσµατα των δύο µελετών αποκαλύπτουν ότι τα αγόρια 

περισσότερο από τα κορίτσια  αντιµετωπίζουν έντονα συναισθηµατικά 

προβλήµατα(James.S.Lynn.R.Jackson.S.1994) 

Τα  πειθαρχικά προβλήµατα συνδεόταν  µε την έλλειψη προσοχής και 

συµµετοχής στο µάθηµα. Η απότοµη αντικοινωνική συµπεριφορά  συνέβηκε από τα 

5-7 χρόνια µε παράλληλη ελλειµµατική συµµετοχή και αποτυχία  στην ανάγνωση. 

Έχουν πρόβληµα στο να µπουν στη διαδικασία να αποκτήσουν πληροφορίες  

κοινωνικές σε διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις 6% του δείγµατος και 8 των 

παραβατών είχαν εσωτερικές δυσλειτουργίες  και 8% του δείγµατος  και 27% των 

παραβατών είχαν πρόβληµα στην προσοχή τους(Moffit.T.1990) 
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Κατά την εξέταση 991 υποκειµένων αποδείχθηκε ότι τα  παιδιά που 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη ελέγχου  ήταν πιο πιθανό  να βιώσουν εµπειρία 

εσωστρέφειας και εξωστρέφειας η οποία ενδέχεται να τα οδηγήσει είτε σε έλλειψη 

προσοχής είτε σε υπερδραστηριότητα στοιχεία που παρωθούν την παρέκκλιση. 

Προβλήµατα έλλειψης προσοχής χαρακτηρίζουν και εκείνα τα παιδιά που πάσχουν 

από κατάθλιψη. Εποµένως η παραβατικότητα  στηρίζεται  σύµφωνα µε την 

προκείµενη έρευνα  σε δύο µοντέλα .Σε εκείνο της παραβατικότητας που υποβόσκει 

και σε εκείνο της εµφανούς επιθετικότητας και διαπροσωπικής αποξένωσης 

(Caspi.A.Henry.B.Mc Gee.Moffit.T.Silva.P.1995). 

Επίσης πειθαρχικά προβλήµατα προκύπτουν και σε παιδιά που προσπαθούν 

να λυτρωθούν από τα ψυχολογικά προβλήµατα τους και που κατά κάποιο χρονικό 

διάστηµα είχαν παραµείνει στο περιθώριο .Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας είναι 

παιδιά που είχαν παρακολουθήσει ειδικά προγράµµατα για την εξοµάλυνση της 

συµπεριφοράς τους(Ρήγα.Β.Α1988.). 

Σε µια προσπάθεια καλύτερης προσαρµογής της ταξινοµήσεως των 

συµφώνως προς την παρατηρούµενη συµπεριφορά οι Quay ,Morse, Culter  µε τη 

µέθοδο « του καταλόγου ελέγχου ροπής  προς την παρανοµία» του Peterson  

εξέτασαν ένα δείγµα µε ποσοστό 80% αγόρια και 20% κορίτσια και κατέληξαν στα 

ακόλουθα συµπεράσµατα: 

Τα παιδιά που προκαλούν πειθαρχικά προβλήµατα είναι, είτε παιδιά µε 

διαταραγµένη συµπεριφορά ,είτε  µε διάσταση προβληµάτων προσωπικότητας 

(νευρωτικά παιδιά)είτε µε διάσταση ανεπαρκούς ωριµότητας (απρόσεκτα, νωθρά, 

ειδικές κατηγορίες ειδικών παιδιών(Kirk.S.1973) 

Παραβατική συµπεριφορά  εντοπίζεται και στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 

∆ιαφωτιστική  είναι  η έρευνα της ∆ροσινού (2000) µε την οποία ανιχνεύει τις 

οργανώσεις παραβατικής συµπεριφοράς σε µαθητές µικρής ηλικίας  µε διάγνωση στο 

αυτιστικό φάσµα  µέσω των καθηµερινών καταγραφών, των ερωτηµατολογίων  

γονέων και παιδιών και του υλικού προφορικών διηγήσεων. Το δείγµα της 

προκείµενης έρευνας  αποτελείται από Ν=100 άτοµα(40 παιδιά ηλικίας 4,6-10χρ και 

60 γονείς. Η έρευνα διεξήχθη σε σχολεία  πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  στο κέντρο 

της Αθήνας. Στα αποτελέσµατα ο παράγοντας  διάγνωση στο αυτιστικό φάσµα  

προσδιορίστηκε στην εκπαιδευτική αξιολόγηση  µε δεδοµένα τη συνάντηση 

παραβατικών οργανώσεων στις συµπεριφορές και στις  τρεις εκφράσεις του αυτισµού 

(επικοινωνία ,κοινωνικοποίηση φαντασία).Με βάση  αυτή τη διάγνωση  βρέθηκε να 
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ενοχοποιείται για τις οργανώσεις  παραβατικών  συµπεριφορών σε 6 (1,06%)αγόρια 

µικρής ηλικίας (4,6-10χρ)που γνώριζαν γράµµατα και αριθµούς .Το ένα από αυτά τα 

αγόρια ανήκε στα παιδιά µάρτυρες ,είχε υψηλή σχολική επίδοση και δεν είχε 

διάγνωση στο αυτιστικό φάσµα .Επίσης υψηλά ποσοστά παραβατικής συµπεριφοράς 

συγκέντρωσαν οι µε άτυπα στοιχεία στο αυτιστικό φάσµα  .Από αυτούς ένας γονέας 

προέρχεται από την οµάδα  των µαρτύρων µε παιδί υψηλά λειτουργικό. Οι υπόλοιποι 

πατέρες που έχουν κατά καιρούς υιοθετήσει παραβατική συµπεριφορά έχουν παιδιά 

µε µαθησιακές δυσκολίες   και παραβατική συµπεριφορά. Σε αυτό το σηµείο πρέπει 

να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι  γονείς ελάχιστα γνώριζαν για το πρόβληµα της 

παραβατικότητας και του αυτισµού των παιδιών τους παρά τοπ γεγονός ότι 

παρακολουθούσαν υποστηρικτικά προγράµµατα ειδικής αγωγής Σ. Μ. Ε. Α 

(∆ροσινού. Μ. 2000). 

Με την αντιµετώπιση των πειθαρχικών προβληµάτων ασχολήθηκε ο 

Αραβανής σε πρόσφατη έρευνα του (1998). Μέσα από 1315 συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια από τους δασκάλους  παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των νέων εκπαιδευτικών αµείβει περισσότερο  και τιµωρεί λιγότερο τους µαθητές .Οι 

άνδρες εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν συχνότερα την ποινή .Προτιµάται  η  γραπτή 

τιµωρία  και  η επίπληξη  ως µέσο πειθαρχίας  και η αµοιβή ως κίνητρο για µάθηση. 

Οι σηµαντικότερες συναισθηµατικές αντιδράσεις  των µαθητών είναι  η 

επιθετικότητα και ο φόβος. Τέλος εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι  κανένα από τα 

υποκείµενα δε χρησιµοποιούν  τις σωµατικές ποινές στο διδακτικό έργο(Αραβανής. 

Γ. Ε.1998.σσ.84-85).  

 Σχετικά µε το θέµα της εκπαιδευτικής σχέσης ασχολείται και η έρευνα του 

Κατερέλου (1996)  στην προέρευνα που διεξήγαγε, χρησιµοποίησε τη µέθοδο της 

συνέντευξης (µε την ερώτηση «τί είναι για σας  εκπαιδευτική σχέση;»)προκειµένου 

να συντάξει, µε θεµατολογική ανάλυση των απαντήσεων ,το ερωτηµατολόγιο.Tο 

ερωτηµατολόγιο αυτό απαντήθηκε από 49 εκπαιδευτικούς  που δίδασκαν στην 

Προβηγγία  .Προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

έχουν  ένα λόγο µε σαφείς αναφορές σε µια νέα παιδαγωγική .Αν και τα σχήµατα 

είναι στερεότυπες διαδικασίες  πράξεων µε ένα σκοπό, τα άτοµα µπορούν να 

συναντήσουν καταστάσεις, όπου δεν υπάρχει συγκεκριµένο σχήµα  συµπεριφοράς, 

κατανοούν τις πράξεις των άλλων και σχεδιάζουν  τις δικές τους µε βάση µεγαλύτερα  

γνωστικά σύνολα ,που χαρακτηρίζονται σαν γενικά πλάνα δράσης που αποβλέπουν 

σε οµοιογενείς στόχους. Αφού ο εκπαιδευτικός έχει την τάση να δικαιολογεί τη 



 142

συµπεριφορά  µε βάση τις εξωτερικές συνθήκες τότε η υπόθεση της κατά συνθήκης 

συµπεριφοράς επαληθεύεται .Ξεκινώντας από το γεγονός ότι  οι εκπαιδευτικοί 

κάνουν χρήση  µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς, ο σεβασµός των αµοιβαίων 

κανόνων µπορεί να βοηθήσει  τους εκπαιδευτικούς στο πέρασµα της άλλης πλευράς . 

Το γεγονός όµως ότι δεν γίνεται αποδεκτός κάνει εύκολο το «γλίστρηµα» στην 

προηγούµενη πλευρά .Υπάρχουν κάποιοι ρόλοι που πρέπει να τηρούνται αλλά δεν 

τηρούνται  µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να  καταλήγουν στην άσκηση εξουσίας 

(Κατερέλος.Ι.∆.1996). 

 Στη σχέση εκπαιδευτικού –µαθητή εστιάζει το ερευνητικό ενδιαφέρον της η 

Καϊλα και προβαίνει στην εκπόνηση τεσσάρων ερωτηµατολογίων σε µαθητές 

∆ηµοτικού ,σε µαθητές  ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε δασκάλους και σε 

καθηγητές. Σκοπό της έρευνας της  έθεσε τη διερεύνηση αναπαραστάσεων και 

στάσεων των εκπαιδευτικών και των µαθητών και τη ανίχνευση ενδεχόµενης 

αλληλοδιείσδυσης και σύγκλισης αποστάσεων των στάσεων και αναπαραστάσεων 

εκατέρωθεν .Απαντήθηκαν 1500-1700 ερωτηµατολόγια  σε 30-34 σχολεία. Τα 

συµπεράσµατα που η ίδια η ερευνήτρια µας αναφέρει  αφορούν τα ερωτηµατολόγια 

των µαθητών και καθηγητών της  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και είναι τα 

ακόλουθα: 

1)Οι µαθητές  επιθυµούν από το δάσκαλο να τα ενθαρρύνει ,να έχει χιούµορ να είναι 

συνεργατικός, ευχάριστος και σαφής. Αυτό όσον αφορά τους καθηγητές µε 

αντιµετάθεση τους µαθητές . 

2)Η διδακτική µαθησιακή διαδικασία εµφανίζει ένα ψευδοδιάλογο µε µια πελατειακή 

σχέση  µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών . 

3)Υπάρχει µεγάλη απόσταση  µεταξύ θεωρίας και πράξης . 

4)Υπάρχει δασκαλοκεντρικό  µοντέλο διδασκαλίας. 

5)Τα άτοµα µε  πατέρα από ανώτερο  µορφωτικό επίπεδο ,µε υψηλό γενικό βαθµό  

και µαθήτριες Γυµνασίου ή Γενικού Λυκείου τονίζουν  περισσότερο τη διάσταση 

«προσέγγιση στις επιθυµητές ιδιότητες του εκπαιδευτικού»(Καίλα.Μ.Αθ.1999.σσ.67-

79) 

 Σχετικές έρευνες µε τις παραπάνω µας αναφέρει ο Fontana.Σύµφωνα µε τις 

αναφορές του µια διεξοδική έρευνα πάνω στην αλληλεπίδραση δασκάλου-µαθητή 

που  αποπερατώθηκε στα βρετανικά σχολεία  από το Wragg (1984)και τους 

συνεργάτες του έδειξε  ότι η µεγάλη πλειονότητα  των προβληµάτων στην τάξη 

ανήκαν στη σχετικά απλή κατηγορία του «κάντε ησυχία» και  µια µελέτη που διέταξε 
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η  Επιτροπή Ερεύνης  για την πειθαρχία στα σχολεία (1989) έδωσε ανάλογα 

ευρήµατα. Όταν τους ζητήθηκε  να αναφέρουν τις διασπαστικές συµπεριφορές  των 

παιδιών που είχαν  αντιµετωπίσει την προηγούµενη  εβδοµάδα  οι 2525 εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  του δείγµατος παρέθεσαν τα στοιχεία όπως: 

απρόσκλητη παρέµβαση ,τεµπελιά ή φυγοπονία ,παρεµπόδιση άλλων µαθητών, 

καθυστερηµένη προσέλευση ,περιττός θόρυβος ,παρουσίαση σχολικών κανόνων, 

αλλαγή θέσης στην τάξη ,φραστική επίθεση σε συµµαθητές, γενική βιαιότητα 

φραστική επίθεση στο δάσκαλο, σωµατική επίθεση στους  συµµαθητές σωµατική 

καταστροφικότητα ,σωµατική επίθεση στο δάσκαλο. 

 Ίδια είναι σε γενικές γραµµές και η κατάσταση που περιέγραψε το δείγµα  των 

1083 δασκάλων του δηµοτικού  σε έρευνα των Wheldal ,Merret (1989).Η τεµπελιά ,η 

καθυστερηµένη προσέλευση  και η αυθάδεια ήταν  λιγότερο συχνές  ενώ η αλλαγή 

θέσης  και η σωµατική επίθεση  στους συµµαθητές κάπως περισσότερο, αλλά σε 

γενικές γραµµές  φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της  µέσης και κατώτερης εκπαίδευση 

αντιµετωπίζουν τις ίδιες ενοχλήσεις (Fontana.1996.σσ.18-20). 

Αξιόλογη είναι και η έρευνα που µας παραθέτει ο Herbert  η οποία διεξήχθη 

από τον Belson (1975) και αφορούσε 1425 αγόρια από το Λονδίνο .Η έρευνα αυτή 

έδειξε  ότι  το 88% των αγοριών σε κάποια στιγµή  είχε κλέψει κάτι από το σχολείο  

και το 70% από καταστήµατα. Το 60% των παραβατών διέπραξαν το πρώτο τους 

παράπτωµα  πριν φτάσουν στην ηλικία των  10 ετών .Το πέρασµα από τη βρεφική 

ηλικία  που χαρακτηρίζεται από  την παντελή εξάρτηση  παιδιών µε γονείς ,στη 

νηπιακή όπου συναντούµε  νοητικά ανεπτυγµένα παιδιά σηµατοδοτείται µε νευρικά 

ξεσπάσµατα τα οποία όµως µια οικογένεια µε γερές βάσεις µπορεί να τα 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά  

Οι Sheldon και Glueck  έκαναν προσεκτικές συγκρίσεις σε 500 αγόρια  

παραβάτες του νόµου µε ένα αντίστοιχο  αριθµό αγοριών  που δεν είχαν  παρόµοια 

προβλήµατα και οι δύο οµάδες  προέρχονταν  από µη προνοµιούχα  πόλη . Είχαν την 

ίδια ηλικία  ,την ίδια εθνικότητα  και το ίδιο µέγεθος οικογένειας  η γενική τους 

νοηµοσύνη  ήταν συγκρίσιµη .Αυτά τα 1000 αγόρια είχαν ζήσει τη ζωή τους  σε 

άθλιες  κατοικίες της Βοστόνης  και Μασαχουσέτης .Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν 14 

χρονών. ∆ιαφωτίστηκε  το προσωπικό ιστορικό .Οι έρευνες συνεχίστηκαν  µέχρι τις 

ηλικίες των 30 χρόνων . 

Και οι δύο οµάδες που προέρχονταν  από παραπτωµατικά  ή µη 

παραπτωµατικά  άτοµα προέρχονταν από οικογένειες µε 5ή 6 αδέλφια .Οι οικογένειες 
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ήταν διαταραγµένες .Η επίβλεψη των παιδιών στην οικογένεια ήταν χαλαρή .∆εν 

υπήρχαν τακτές ώρες φαγητού. Ελάχιστες διαφορές προέκυψαν στη σωµατική  και 

πνευµατική  υγεία. Οι παραβάτες ήταν περισσότερο σωµατώδεις. Το 4% των 

παραβατικών παιδιών είχαν επαναλάβει την ίδια τάξη .Το 21%  των µη παραβατικών 

παιδιών δεν την επανέλαβε .Το 95% των παραβατικών παιδιών ήταν σκασιάρχες . 

Πριν από τα 17 χρόνια  το 90% των αγοριών  παραβατών είχε διαπράξει  ένα 

ή περισσότερα αδικήµατα .Στην ηλικία17-25 µειώθηκε το ποσοστό  στο 60% και στις 

ηλικίες 25-31 είχε φτάσει στα 29% .Σε συνεντεύξεις  απαντούν τα παιδιά  τα 

παραπτωµατικά  ότι µισούν  το σχολείο και θέλουν  να βρουν δουλειά .Τα 

περισσότερα εγκατέλειψαν το σχολείο στα 16 χρόνια .Τα αγόρια  της 

παραπτωµατικής  οµάδας δεν ανέφεραν  σε 98% ότι είχαν φίλους  άτοµα επίσηµα  

αναγνωρισµένα ως παραβάτες ,ενώ αυτό ισχύει για το 7% των  µη παραβατικών 

παιδιών .Οι παραβάτες  δεν πιάνουν εύκολα φιλία  µε τους φυσιολογικούς εφήβους. 

Απορρίπτονται και γίνονται πιο εχθρικά .Παρουσιάζουν  πρόβληµα στις µαθησιακές 

και κοινωνικές δεξιότητες. Ωστόσο δε χάνουν  την αυτοεκτίµηση τους. Αναπτύσσουν 

αρνητική στάση ως προς την οικογένεια  και τους φίλους ,την αστυνοµία και την 

κοινωνία γενικότερα. Ο Paterson λέει ότι ψυχολογικά προβλήµατα  αναπτύσσονται 

όταν δεν µπορούν να  λύσουν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα  τους .Καταλήγουν σε 

παραπτωµατική συµπεριφορά γιατί πιστεύουν ότι κάτι τους πιέζει .∆εν αντιστέκονται 

και περιθωριοποιούνται(Herbert.Μ.1999.σσ.109-117) 

Τέλος, ο Τάτσης  µας παρουσιάζει κάποιες έρευνες που έγιναν  στο παρελθόν 

και που  στηρίζονται στη θεωρία του χαρακτηρισµού των αποκλινόντων ατόµων .Πιο 

συγκεκριµένα  η αναφορά που κάνει στην έρευνα του Becker (1963)   µας φανερώνει 

ότι  οι χρήστες  µαριχουάνας δεν αποδέχονται την πραγµατικότητα σαν παθολογική 

αλλά µόνο όταν οι τρίτοι τους χαρακτηρίζουν έτσι . 

 Επίσης σύµφωνα µε µαρτυρία του Τάτση οι   Steffensmeier ,Terry (1973) 

χρησιµοποιώντας άτοµα  µε εµφάνιση περιθωριακών (ρακένδυτους ,µε µακριά 

µαλλιά) προσπάθησαν να καταγράψουν τις προκαταλήψεις των εµπόρων έναντι των 

πελατών τους .Πράγµατι οι έµποροι ήταν  σε πολύ υψηλά ποσοστά καταδότες  της 

κλοπής από τα υποτιθέµενα  περιθωριακά άτοµα ,µε σαφέστατη διαφοροποίηση  στην 

κατάδοση  των ανδρών σε σχέση  µε τις γυναίκες(Τατσης.Ν.Χ.1989). 

 Χαρακτηριστικές είναι οι έρευνες που µας παρουσιάζει ο  Πυργιώτάκης και 

που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις του δασκάλου –µαθητή και ειδικότερα  µε το 

κατά πόσο ο δάσκαλος  διαµορφώνει κάποια γνώµη για το µαθητή  χωρίς να 
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βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια και ρυθµίζει τη συµπεριφορά του ανάλογα προς 

το µαθητή. Πιο συγκεκριµένα οι Rosental και Jacobson έδωσαν  ένα τεστ και 

µέτρησαν το ∆. Ν στα   παιδιά  Α ,Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ τάξης  ενώ παράλληλα ΄έπεισαν 

τους εκπαιδευτικούς ότι το 20% των µαθητών από κάθε τάξη θα τους καταπλήξει  µε 

την ευφυΐα τους στο µέλλον. Αργότερα µε ένα τεστ  αντικειµενικής αξιολόγησης  

αποδείχθηκε ότι οι  µαθητές της πειραµατικής οµάδας δεν πήραν  σε όλα τα 

µαθήµατα την αναµενόµενη  βαθµολογία γεγονός που κατά την άποψη των 

ερευνητών οφείλεται στην αυστηρότητα  που διακρίνει τους  βαθµολογητές όταν 

αξιολογούν µαθητές από τους οποίους έχουν αυξηµένες απαιτήσεις. Όταν µάλιστα 

κλήθηκαν να  σχολιάσουν τους µαθητές της πειραµατικής οµάδας εξέφρασαν ευµενή 

σχόλια. 

 Σε µια παρεµφερή έρευνα που διεξήχθη από τους Brophy και Good σε 

τέσσερα από τα εννέα τµήµατα της Α τάξης του  σχολείου  µιας εργατικής συνοικίας. 

Ζητήθηκε από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν όλους τους 

µαθητές  σε µια κατάσταση µε µια σειρά προόδου .∆εν τους δόθηκαν εσκεµµένα 

πολλές διευκρινήσεις για να χρησιµοποιήσουν στην κατάταξη .Επίσης 

παρακολούθησαν την επικοινωνία του εκπαιδευτικού και  δώδεκα  παιδιών. Μπροστά 

στις ίδιες περιστάσεις  οι δάσκαλοι διαφοροποίησαν  τη συµπεριφορά τους ανάλογα  

µε τις προσδοκίες που έτρεφαν για τον κάθε µαθητή . Τα σηµεία όπου 

διαφοροποιείται η συµπεριφορά τους  είναι ο χρόνος αναµονής και παροχής 

βοήθειας, η επιβράβευση και αποδοκιµασία  και η  συχνότητα επικοινωνίας. Μάλιστα 

υπήρξαν κάποιοι εκπαιδευτικοί που πήραν την πρωτοβουλία να βοηθήσουν τους 

αδύναµους µαθητές και να  µειώσουν το χάσµα µε τους πιο δυνατούς. Υπήρξαν όµως 

και εκπαιδευτικοί που  αδιαφόρησαν  για τη βελτίωση των αδύναµων µαθητών ή 

υιοθέτησαν απόλυτα αρνητική στάση απέναντι στους µαθητές τους οποίους  µε βάση 

κάποια  δικά τους στερεότυπα ,τους είχαν  απωθήσει από το µυαλό τους.  

Οι παράγοντες που  αποδείχθηκε ότι επιδρούν στη διαµόρφωση των 

προσδοκιών του δασκάλου απέναντι στο µαθητή είναι  η κοινωνική θέση του µαθητή, 

το φύλο του µαθητή ,η σχολική επίδοση ,η θέση που κάθεται ο µαθητής ,η 

προσωπικότητα του µαθητή , ακόµα και στοιχεία όπως είναι  η εµφάνιση του γραπτού 

του µαθητή ,και η εικόνα που είχαν για το µαθητή  προηγούµενοι 

δάσκαλοι(Πυργιωτάκης. Ι. Ε. 1983). 

Στη φιλοδοξία των  µαθητών ανώτερων στρωµάτων τοποθετεί τη αίτια 

πρόκλησης της παραβατικότητας η έρευνα στην οποία συµµετείχαν 198 άτοµα 9-12 
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χρόνων. Σύµφωνα µε αυτή την έρευνα οι  δάσκαλοι θα πρέπει να είναι προσεχτικοί  

κατά την επιβράβευση κάποιων µαθητών . Η επιδίωξη  της κοινωνικής καταξίωσης  

και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν  προκαλούν την έλλειψη  συµπάθειας  για τα 

θύµατα ,γεγονός που είναι πιο έκδηλο στα αγόρια από ότι στα κορίτσια .Το να 

επιτίθεται  κανείς στην τάξη  και να µην προσπαθεί  ,µπορεί να προκαλέσει  φήµη 

στην παιδική παρέα  και να αποβεί  εµπόδιο  για τα σχολεία .Πιο επιδέξιος χειρισµός 

αναµένεται  από τα παιδιά που υιοθετούν  επιθετική  συµπεριφορά ,ενώ πιο 

απαισιόδοξη  συµπεριφορά από τα παιδιά «θύµατα».Παρόλο που υπάρχει 

“antibulying”  πολιτική(πολιτική για µη άσκηση κακοποίησης) δεν αποτρέπεται το 

“bulying”(άσκηση κακοποίησης)(Sutton.J.Keogh.E.2000) 

Κατά τη διδακτική  εµπειρία τους  και κατά τη συναναστροφή τους µε τους 

µαθητές οι δάσκαλοι αποκρυστάλλωσαν κάποιες εκτιµήσεις σχετικά µε τη 

συµπεριφορά των µαθητών τους. Μια σχετική έρευνα που διενεργήθηκε  από τους   

Mark.G.Borg και Joseph.M.Falzon και που έχει ως τίτλο της «Οι εκτιµήσεις των 

δασκάλων για την προβληµατική συµπεριφορά των µαθητών του ∆ηµοτικού 

Σχολείου:Οι επιδράσεις  που δέχεται η   διδακτική εµπειρία από την ηλικία των 

µαθητών ,το φύλο, και την έντονη δραστηριότητα»(“Teachers’perception of primary 

school children’s undesirable behaviors:The effects of teaching experience  pupil’s 

age sex and ability stream.”)έχει ως κύριο σκοπό της, την ανίχνευση των εκτιµήσεων 

των δασκάλων ως προς την προβληµατική συµπεριφορά των µαθητών και τις 

επιδράσεις που ασκούνται σε αυτές από το φύλο την ηλικία τις ικανότητες των 

µαθητών καθώς και από το µήκος της διδακτικής εµπειρίας. Σύµφωνα µε τις 

απαντήσεις λοιπόν που συγκεντρώθηκαν  από τα ερωτηµατολόγια που 

συµπληρώθηκαν από 844 γυναίκες εκπαιδευτικούς και από 234 άνδρες 

εκπαιδευτικούς από τη Μάλτα  συνάγονται τα ακόλουθα αποτελέσµατα : 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί εκτίµησαν ως κατηγορίες που συνιστούν στοιχεία 

ανεπιθύµητης συµπεριφοράς  τις ακόλουθες: 

1)Μη περιποιηµένη  και καθαρή προσωπική εµφάνιση  

2)Στάση «χουζούρη» 

3)Ευκολία αποθάρρυνσης και παραίτησης από οποιαδήποτε προσπάθεια 

4)Στάση «κλαψιάρη» 

5)Ανυπακοή  

6)Φλυαρία 

7)Ευκολία απόσπασης της προσοχής   
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8)Στάση εκφοβισµού 

9)Καχυποψία  

10)Σκληρότητα ,επιθετικότητα 

11)Στάση συνεσταλµένη και έντονα εσωστρεφή 

12)Κλοπή 

13)Αµέλεια 

14)Θρασύτητα 

15)Καταθλιπτική διάθεση 

16)Ανησυχία 

 Συχνότερη είναι η εµφάνιση (όπως εκτιµάται από τους δασκάλους της  

Μάλτας) της κλοπής και της εκδήλωσης σκληρότητας και εκφοβισµού από τους 

µαθητές .Ωστόσο όλες  οι κατηγορίες (εκτός εκείνη της καταθλιπτικής διάθεσης που 

παρουσιάζεται και  σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικίες ),είναι  έντονες σε µεγάλες 

ηλικίες. Επίσης, το φύλο ασκεί επίδραση στην συχνότητα κάποιων συµπεριφορών. 

Έτσι, τα αγόρια υιοθετούν συχνότερα τη στάση του φλύαρου και εύκολα 

αποθαρρηµένου απ’ ότι τα κορίτσια ,ενώ τα κορίτσια υιοθετούν συχνότερα τη στάση 

του «χουζούρη» και του απεριποίητου απ’ ότι τα  αγόρια. Όσον αφορά, το µήκος της 

διδακτικής εµπειρίας των δασκάλων ,τους κάνει πιο επιεικείς στην εκτίµηση 

ανεπιθύµητων συµπεριφορών(Borg Mark.G,Falson.Joseph.M.1990). 

   Mία εξίσου αξιόλογη µελέτη είναι εκείνη του  Hans Peter Langfeldt µε τίτλο 

«Οι εκτιµήσεις των δασκάλων για την προβληµατική συµπεριφορά .Μια µελέτη που 

διασταυρώνει δύο κουλτούρες, της Γερµανίας και της Νότιας Κορέας»(“Teachers 

perceptions of  problem behavior :A cross-cultural study between Germany and South  

Korea”)που στόχο της έχει να προβάλει µια σύγκριση της εκτίµησης των δασκάλων 

των Ευρωπαίων και των Ασιατών .Πιο συγκεκριµένα  η εξέταση ενός δείγµατος 123 

δασκάλων από το Μόναχο και 123 δασκάλων από τη Σεούλ µας συγκέντρωσαν τα 

ακόλουθα ποσοστά στις εξής κατηγορίες : 

Η ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΩΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ: 

Για τους Γερµανούς                                                                                                 3,3% 

Για τους Κορεάτες                                                                                                   2,3%                         

  

H ΟΠΙΣΘΟ∆ΡΟΜΙΚΗ-ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΩΣ ΚΑΠΩΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ: 
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Για τους Γερµανούς                                                                                                 1,5%          

Για τους Κορεάτες                                                                                                   1,1%     

Η µη συµβατική συµπεριφορά εκτιµάται ως µη προβληµατική  

από τους Γερµανούς  δασκάλους                                                                             0,8% 

Η µη συµβατική συµπεριφορά εκτιµάται ως προβληµατική από 

τους Κορεάτες δασκάλους                                                                                      1,8%    

Σε αυτό το σηµείο  οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι για άλλη µια φορά γίνεται έκδηλη  

η επίδραση του συντηρητισµού  του Κονφουκιανισµού στους Κορεάτες(Langefeldt 

Hans-Peter 1992). 

 Την αδυναµία εντοπισµού του κυρίαρχου αιτίου της παραβατικής 

συµπεριφοράς των µαθητών  από τους δασκάλους µας παρουσιάζει η παρακάτω 

έρευνα .Πιο συγκεκριµένα έγιναν  τρεις µελέτες Η πρώτη µελέτη έλαβε χώρα στην 

Ινδιανάπολη και αποτελούνταν από δείγµα 259 παιδιών της τρίτης ή της έκτης 

βαθµίδας .Η δεύτερη διενεργήθηκε σε 339 αγόρια µαύρα σε 25 πρώτης βαθµίδας και 

σε 28 τρίτης βαθµίδας των σχολείων της Βόρειας Καρολίνας. Η τρίτη µελέτη  

ανατέθηκε σε 56 απορριπτόµενους µαθητές και σε  58 µαθητές µέτριας σχολικής 

επίδοσης . 

Στην πρώτη µελέτη ανατέθηκε στους δασκάλους να διακρίνουν την 

επιθετικότητα που γίνεται ως αντίδραση και την επιθετικότητα που γίνεται για να 

κυριεύσουν τα παιδιά σε µια οµάδα. Στη δεύτερη µελέτη εξετάσθηκε λεπτοµερειακά 

η συµπεριφορά των δύο κατηγοριών παιδιών. Στην τρίτη  µελέτη τα παιδιά που έχουν 

επιθετικότητα ως αντίδραση ή που είναι περιθωριοποιηµένα υποτέθηκε  ότι είναι 

εχθρικά από ότι τα παιδιά που είναι επιθετικά για να κυριαρχήσουν  στην οµάδα .Τα 

µη επιθετικά και τα µέτρια παιδιά. Στην τέταρτη µελέτη  συνδυάστηκε αυτό που 

υποτέθηκε στην τρίτη µελέτη  µε κοινωνικά γνωστικά µέτρα (το κατά πόσο συνδέεται 

µε κοινωνικά και γνωστικά ελλείµµατα επιθετική συµπεριφορά ) 

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι µόνο τα εκπαιδευµένα άτοµα ξεχώρισαν  τα άτοµα 

που είχαν εκδηλώσει επιθετικότητα από αντίδραση από εκείνα που είχαν παρουσιάσει 

επιθετικότητα για να ηγηθούν µιας οµάδας. Οι παρατηρητές δεν έδωσαν βάση στην 

εµφάνιση των παιδιών των δύο κατηγοριών που σηµαίνει ότι δεν παρατήρησαν  µε 

επιµέλεια µια που έχουν µάθει να στρέφουν την προσοχή τους µόνο στο αποτέλεσµα 

ή γιατί και οι στάσεις των παιδιών δε είναι ξεκάθαρες .Παιδιά που παρουσιάζουν  

επιθετικότητα  για αντίδραση σε µια πράξη που τους ενοχλεί µπορεί να το κάνουν και 

για να ηγηθούν µιας παρέας(Dodge.K.,Coie.J 1987) 
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Την  αρνητική σχέση µεταξύ δασκάλων και µαθητών µας παρουσιάζει  ο 

Andrew. A. Terry   στην έρευνα του   µε τίτλο: «Οι δάσκαλοι σαν στόχος  τυραννικής  

διάθεσης από τους µαθητές τους(“Teachers as targets of bullying by their pupils:a 

study  to investigate incidence”).Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο τον εντοπισµό της 

συχνότητας της άσκησης βίας των  µαθητών προς τους δασκάλους τους. Η έρευνα 

έλαβε χώρα σε δείγµα 101 δασκάλων αστικών σχολείων και τα αποτελέσµατα της 

έρευνας είχαν ως εξής: 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ                                         

Οι δάσκαλοι  κακοποιούνται :τουλάχιστο µια φορά την εβδοµάδα                      56,4%         

                                                 µερικές φορές ή περισσότερο την εβδοµάδα        35,6%    

                                                 αρκετές φορές την εβδοµάδα 9,9%                              

Τις πέντε τελευταίες µέρες  

πριν την έρευνα :                       

µια ή περισσότερες φορές                                    41,6%                              

δυο φορές  ή περισσότερες                                                                                    20,8%                           

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ   

Οι µαθητές κακοποιούνται :     µια ή δυο φορές την εβδοµάδα                           36,7 % 

                                                  µερικές ή περισσότερες φορές                            21    %           

                                                  αυτό συνέβηκε αυτή την εβδοµάδα                    25,8 % 

ΠΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ; 

Αγόρια και κορίτσια                                                                                              58   % 

Συγκεκριµένα αγόρια                                                                                             21  % 

Ένα αγόρι                                                                                                                12 % 

Ένα κορίτσι                                                                                                               7 % 

Αρκετά κορίτσια                                                                                                        2%         

(Andrew.A.Terry.1998) 

           Τον εντοπισµό των κύριων αιτιών της παραβατικότητας  και την παρουσίαση 

προτάσεων για την  ορθότερη αντιµετώπιση της από τους εκπαιδευτικούς 

παρουσιάζει η ακόλουθη µελέτη. Η µελέτη αυτή έχει τίτλο: «Οι αιτιώδεις 

χαρακτηρισµοί των δασκάλων και οι γνωστικές  συναισθηµατικές και 

συµπεριφοριστικές αντιδράσεις στους µαθητές µε συναισθηµατικά  και δυσκολίες 

συµπεριφοράς»  («Teachers’  causal attributions cognitive , emotional and behavioral 

responses to students with emotional and behavioral difficulties») διεξήχθη από την 
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Μαρία Πούλου και τον Brahm Norwich και   πραγµατοποιήθηκε  σε  60 δηµόσια 

σχολεία της Αθήνας και ένα δείγµα 391 δασκάλων συµµετείχε στην έρευνα αυτή .  

 Η µελέτη των απαντήσεων αυτών µας οδήγησε  στον εντοπισµό των κύριων 

αιτιών υιοθέτησης παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς και στην πρόταση κάποιων µέτρων 

αντιµετώπισης της . 

Πιο συγκεκριµένα, τα αίτια παρεκκλίνουσας ή ακόµη και παραβατικής 

συµπεριφοράς  συνοψίζονται  στις εξής κατηγορίες: 

Α)Οικογενειακοί λόγοι 

Β)Φτωχή συναισθηµατική σύνδεση µεταξύ  γονέων και παιδιών  

Γ)Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις 

∆)Επιεικής  ή υπερβολικά αυστηρή τιµωρία  από τους γονείς 

Ε)Εγωκεντρισµός παιδιών  

ΣΤ)Ιδιόρρυθµη προσωπικότητα των εκπαιδευτικών 

 Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί προτείνουν ανεπιφύλακτα ως µέτρα αντιµετώπισης 

της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς  του παιδιού, την επανάκτηση  της παιδικής 

αυτοεκτίµησης ,την ανάµειξη του παιδιού σε δραστηριότητες και την  ανάγκη 

εκδήλωσης της αυτενέργειας του, την ενίσχυση της συµπεριφοράς του .∆ηλώνουν 

µάλιστα πως ως επικίνδυνες και λιγότερο αποτελεσµατικές τεχνικές  αποτελούν η 

άσκηση της ποινής και  η στάση  εκφοβισµού των παιδιών για την πάταξη 

οποιασδήποτε ανεπιθύµητης ενέργειας (Poulou .Maria ,Norwich Brahm 2000).  

 Η έρευνα του Παπαδόπουλου και του Αθανασιάδη  που διεξήχθη σε δείγµα 

4583 µαθητών Β΄ τάξης δηµόσιων ηµερήσιων Γυµνασίων και Λυκείων όλων των 

τύπων  από όλους τους νόµους της χώρας  αποδεικνύει ότι η καλή επίδοση  στο 

Γυµνάσιο συνοδεύεται από αβίαστη αποδοχή του σχολείου ,χαµηλή επίδοση  στο 

Γυµνάσιο φαίνεται να συµβαδίζει  µε αρνητική στάση  στο σχολείο µε µη έκφραση 

γνώµης ή και µε τάση εξωραϊσµού  του σχολικού κλίµατος .Μαθητές από µεγάλα 

αστικά κέντρα είναι εχθρικοί υπερόπτες και επιφυλακτικοί(Παπαδόπουλός .Ν 

Αθανασιάδης .Η.1994).  
Την αρνητική στάση  που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί  απέναντι στα επιθετικά 

αγόρια εξετάζει η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε  285 υποκείµενα µε τη µέθοδο 

κοινωνιοµετρικών συνεντεύξεων. Σε αυτή την έρευνα παρατηρείται  η αυξηµένη  

αναµονή εχθρότητας  από επιθετικά υποκείµενα η οποία θα µπορούσε  να αντανακλά 

µια γενική προκατάληψη  αναµονής εχθρότητας από τους δασκάλους που είναι 

αδιάφοροι για τους στόχους, µια παρανοϊκή συγκεκριµένη προκατάληψη  που θεωρεί 
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ότι η εχθρότητα  του δασκάλου κατευθύνεται  στα πιο επιθετικά παιδιά .Τα επιθετικά 

παιδιά δε δείχνουν µια εχθρική προκατάληψη που σχετίζεται  µε µη επιθετικά παιδιά 

.Ούτε δείχνουν µια προκατάληψη  που υπερεκτιµά  την εχθρότητα που αποδίδεται  σε 

αυτά και που αναµένουν να τους αποδοθεί .Ωστόσο  τα επιθετικά παιδιά δέχονται 

περισσότερη αρνητική στάση  από την κοινωνία  και προκλητική συµπεριφορά  σε 

φάσεις αυτά δεν είναι επιθετικά .Τα µη επιθετικά  είναι ίσως πιο επιδέξια στην 

επιθετική στρατηγική .Τα πρόσφατα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η επιθετικότητα 

διαιωνίζεται από τη στάση των δασκάλων(Tractenberg.S.Vicken.R.1994) 
Τέλος µια σχετική  έρευνα µε τη δικιά µας είναι εκείνη  που ως στόχο της 

θέτει  το διαφωτισµό ελληνικών δεδοµένων  στο θέµα της επίδρασης που 

ενδεχοµένως έχει το φύλο και η ηλικία του δασκάλου  σε συνάρτηση  µε την ηλικία  

και το φύλο του παιδιού  στην ποσοτική εκτίµηση  της προβληµατικής συµπεριφοράς 

του τελευταίου. Η έρευνα διενεργήθηκε, µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου, σε 

δείγµα 221 αγοριών και 223 κοριτσιών από αυτούσια τµήµατα Β, ∆, ΣΤ τάξης 

σχολείων από το Παγκράτι  και Καισαριανή .Από τη Β΄ τάξη λήφθηκε δείγµα 117 

ατόµων ,από τη ∆΄ τάξη το δείγµα αποτελούνταν από 143 άτοµα  και από τη ΣΤ΄ τάξη  

αποτελούνταν από 184 άτοµα .Τα δύο φύλα αντιπροσωπεύονταν µε το ίδιο ποσοστό 

και στις 3 τάξεις . Τα πορίσµατα είχαν ως εξής: 

Τα αγόρια παρουσιάζουν συνολικά προβλήµατα .Η προβληµατική  

συµπεριφορά µειώνεται από τη Β΄ στη ΣΤ΄ τάξη .Το σύνδροµο «αναστολή- δειλία» 

παρουσιάζεται στα κορίτσια .Το σύνδροµο «ανεπάρκεια –ανωριµότητα» συναντάται 

και στα δύο φύλα .Το σύνδροµο «ενούρηση» στη ∆΄ και Στ΄ τάξη .Στη Β΄ τάξη τρεις 

φορές περισσότερα προβλήµατα    παρά  στη ΣΤ΄ τάξη  . 

Οι γυναίκες είναι περισσότερο αυστηρές µε τα αγόρια .Όσον αφορά  την 

ηλικία των δασκάλων, οι µεγαλύτερης ηλικίας βρίσκουν στους µαθητές  περισσότερα 

προβλήµατα. Επίσης συναντάµε µια συστηµατική  διαφορά µεταξύ των δύο φύλων 

στα σύνδροµα αντικοινωνικής συµπεριφοράς ανεπάρκειας και ανωριµότητα;. 

Οφείλεται στον αργότερο ρυθµό  ωρίµανσης των αγοριών .Το παιδί µε αντικοινωνική  

συµπεριφορά είναι εξωστρεφές είναι εξωστρεφές ,ενεργητικό και  ενοχλητικό. Οι 

διαφορές του φύλου  µπορεί να οφείλονται  α)στην κοινωνικοποίηση β)σε πιθανές 

βιολογικές διαφορές κατά  την εξελικτική προσαρµογή  γ)στους τρόπους  

διαπαιδαγώγησης  δ)στους προσδιοριστικούς παράγοντες της αξιολόγησης. Τα 

κορίτσια  έχουν λιγότερο προβληµατική συµπεριφορά  υπακούουν σε κοινωνικούς 

κανόνες . 
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Όσον αφορά τώρα τα χαρακτηριστικά των δασκάλων: Οι δασκάλες  βλέπουν 

τρεις φορές περισσότερα προβλήµατα στα κορίτσια. Σε σχέση µε τα επιµέρους 

σύνδροµα για όλα ισχύει  η προαναφερθείσα  διαπίστωση στις δύο κατηγορίες. 

Επίσης η ηλικία των δασκάλων επηρεάζει στο πόσο αυξηµένα βλέπουν τα 

προβλήµατα .Οι νεότεροι  ίσως να τα βλέπουν  πιο χαλαρά γιατί είναι οι ίδιοι γονείς  

και έρχονται πιο συχνά σε επαφή µε άστατες συµπεριφορές.(Καλατνζή- Αζίζι Α.-

Μπεζεβέγκης.Η.1990). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
 

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

7.1)Ερευνητικά ερωτήµατα 

 Λαµβάνοντας υπόψη µας, ύστερα από τη σχετική βιβλιογραφική αναδίφηση 

στην οποία προβήκαµε, ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν συνήθως ανάλογα µε τις 

προσδοκίες που διαµορφώνουν για τους µαθητές τους  θελήσαµε να διαπιστώσουµε 

αν όντως υφίσταται αυτή η κατάσταση. Επιπλέον επιδιώξαµε  να ερευνήσουµε κατά 

πόσο κάποια προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού δρουν καταλυτικά στη 

διαµόρφωση των προσδοκιών που αναπτύσσει σε µαθητές που εκδηλώνουν  ή 

ενδέχεται, κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών, να εκδηλώσουν  παραβατική 

συµπεριφορά. 

  Πιο συγκεκριµένα θέσαµε ως σκοπό αυτής ης έρευνας την αποκόµιση 

στοιχείων  που θα δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα: 

1)Ο εκπαιδευτικός θεωρεί κάποιους τύπους µαθητών εγγύτερους  στην 

υιοθέτηση παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς; 

2)Αυτές οι θεωρήσεις του εκπαιδευτικού συσχετίζονται µε τα προσωπικά 

στοιχεία που έχει και αντανακλώνται  στη στάση του απέναντι σε τύπους µαθητών 

που διαθέτουν κάποια από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά;  

3)Ο δείκτης παραβατικότητας σχετίζεται µε τα προσωπικά στοιχεία του 

εκπαιδευτικού; 
7.2)Υποθέσεις της έρευνας. 

 Στην παρούσα λοιπόν έρευνα υποθέτουµε ότι: 

1)Οι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται από κάποιους τύπους µαθητών ή από την 

εκδήλωση κάποιων µορφών συµπεριφοράς  για το χαρακτηρισµό κάποιων ατόµων ως 

παραβατικά άτοµα. 

Α)Άτοµα µε ατηµέλητη εµφάνιση θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως 

άτοµα που βρίσκονται εγγύτερα στην υιοθέτηση αποκλίνουσας συµπεριφοράς. 

Β)Μαθητές µε χαµηλό  κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο θεωρούνται ως πιο  

ευάλωτοι στο να υποπέσουν σε παραβατικές πράξεις(π.χ. κλοπή). 

Γ)Μαθητές µε χαµηλή σχολική επίδοση θεωρούνται  από τους εκπαιδευτικούς 

ως άτοµα που µπορούν να παρασυρθούν σε παρεκκλίνουσες πράξεις. 
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∆)Η χρήση µη επεξεργασµένου γλωσσικού κώδικα  κρίνεται από τους 

εκπαιδευτικούς ως ένα επιπρόσθετο στοιχείο που τους επηρεάζει στην αρνητική 

κρίση τους προς ένα µαθητή. 

Ε)Η  τελευταία θέση που κάθεται ο µαθητής αποτελεί  ένα επιπλέον στοιχείο 

που διαµορφώνει αρνητικές προσδοκίες στον εκπαιδευτικό. 

ΣΤ)Οι συχνές  και ενδεχοµένως εσκεµµένες απουσίες του µαθητή θεωρούνται 

ως ένα χαρακτηριστικό υποψήφιου  αποκλίνοντα µαθητή. 

2)Οι θεωρήσεις αυτές του εκπαιδευτικού και ο δείκτης παραβατικότητας 

επηρεάζονται από τα προσωπικά στοιχεία που έχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. 

Α)Το φύλο στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός επηρεάζει τις απαντήσεις που 

έδωσε στο ερωτηµατολόγιο της παρούσας µελέτης. 

Β)Η ηλικία των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις απαντήσεις τους 

Γ)Τα χρόνια υπηρεσίας  του εκπαιδευτικού επιδρούν στις απαντήσεις που 

δίνει 

∆)Οι γνώσεις του εκπαιδευτικού αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 

διαµόρφωσης των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν. 

Ε)Η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού λειτουργεί καταλυτικά στη διαµόρφωση 

των απαντήσεων του. 

ΣΤ)Η αστικότητα της περιοχής όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός επηρεάζει τις 

απόψεις που έχει καταθέσει µέσω των απαντήσεων του. 

Ζ)Οι εκπαιδευτικοί ολιγοθέσιων καταθέτουν διαφορετικές απαντήσεις από 

εκείνους των πολυθέσιων σχολείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

8.1)Επιλογή της µεθόδου. 

 Κατά την διαδικασία του ελέγχου των υποθέσεων αυτών  εφαρµόσαµε την 

εµπειρική µέθοδο έρευνας µια που πρόκειται για µια µελέτη  που εκτείνεται σε  

κοινωνιολογικό ψυχολογικό αλλά και παιδαγωγικό επίπεδο  γεγονός που καθιστά πιο 

λεπτές τις ισορροπίες  ως προς την στενότερη και πιο προσωπική προσέγγιση των 

υποκειµένων. Επιλέξαµε ως όργανο της έρευνας αυτής το ερωτηµατολόγιο εφόσον  

θεωρείται κατά κοινή οµολογία το καταλληλότερο ψυχοτεχνικό µέσο για την 

αποκόµιση ειλικρινών απαντήσεων σε ένα τόσο λεπτό θέµα, όπως είναι το 

προκείµενο καθώς µας εξασφαλίζει τη διακριτική  προσέγγιση των υποκειµένων 

µέσω του απρόσωπου χαρακτήρα που συνήθως  διαθέτουν τα ερωτηµατολόγια. 

 Το ερωτηµατολόγιο κινήθηκε πάνω στους άξονες που υπαγορεύουν  οι 

υποθέσεις της  έρευνας µας  ενώ οι ερωτήσεις του θα είναι ανοιχτού και κλειστού 

τύπου  αποσκοπώντας ,πάντα, την αποκόµιση  όσο δυνατόν περισσότερο ειλικρινών 

και πρόσφορων για ερµηνεία και σχολιασµό,  απαντήσεων. 

Ειδικότερα το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο αποτελείται από: 

Α)Τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων (φύλο ,έτος γέννησης ,χρόνια 

υπηρεσίας, µορφωτικό επίπεδο, επιµόρφωση, οργανικότητα σχολείου στο οποίο 

υπηρετούν, αστικότητα περιοχής όπου  βρίσκονται τα σχολεία και αριθµός µαθητών 

που έχει)   

Β)Ειδικές ερωτήσεις ,πέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου (όπου απαντούν θετικά 

ή αρνητικά ή µε πενταβάθµια κλίµακα και δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου όπου 

απαντούν τα υποκείµενα µε εδικούς τους όρους και σύµφωνα µε δικές τους διαθέσεις. 

Σκοπός αυτών των ερωτήσεων είναι ο εντοπισµός των κριτηρίων που χρησιµοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί προκειµένου να χαρακτηρίσουν κάποιο µαθητή ως παραβατικό 

άτοµο. 

Πριν την τελική επίδοση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε πιλοτική 

εφαρµογή του σε µικρό αριθµό εκπαιδευτικών προκειµένου να ελεγχθεί η σαφήνεια 

των ερωτήσεων  του. Με το πέρας των ανώτερων προκαταρκτικών διαδικασιών το 

ερωτηµατολόγιο έλαβε την τελική µορφή µε την οποία επιδόθηκαν στα υποκείµενα 

της έρευνας. 
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8.2)Ο σχεδιασµός της έρευνας. 

 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 .Τα 

ερωτηµατολόγια κατανεµήθηκαν σε αγροτικές (περιοχές µε πληθυσµό µέχρι 2000) 

και αστικές περιοχές(περιοχές µε πληθυσµό πάνω από 5000),   γιατί θεωρήσαµε ότι  

οι µεταβλητές που  θα εξετάσουµε ενδέχεται να   διαφοροποιούνται. Η επεξεργασία 

τους διεξήχθη  µε τη βοήθεια του λογισµικού συστήµατος  S.P.S.S 10 αφού αρχικά 

προβήκαµε στην ανάλυση περιεχοµένου  για την οµαλότερη κωδικοποίηση των 

ανοιχτών ερωτήσεων. Η επιλογή των υποκειµένων του δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο 

της τυχαίας δειγµατοληψίας. 

 Κύριο µέληµα µας είναι η διασφάλιση κλίµατος εµπιστοσύνης µε τους 

εκπαιδευτικούς διαβεβαιώνοντας τους για την αναµφισβήτητη τήρηση του 

απόρρητου της ανωνυµίας τους και τη διασαφήνιση κάποιων ερωτήσεων, 

προκειµένου να µην υπάρχουν παρανοήσεις που θα παρεµποδίσουν τη συλλογή 

ευκρινών απαντήσεων . 

 
         8.3)Το δείγµα της έρευνας. 

 Το δείγµα της παρούσας έρευνας προέρχεται από τους 4 νόµους της Κρήτης 

(Νοµό Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Λασιθίου ).Πιο συγκεκριµένα επιδώσαµε το 

ερωτηµατολόγιο σε 70 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (σε 16 

υποκείµενα  στο νοµό Χανίων, σε 15  στο νοµό Ρεθύµνου, σε 15 στο νοµό Ηρακλείου 

και σε 18 στο νοµό Λασιθίου). Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι  

παρουσιάστηκε στην έρευνα  θνησιµότητα ερωτηµατολογίων, η οποία όµως δεν ήταν 

ανησυχητική. Πιο συγκεκριµένα από τα 70 ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν τα  

64.Ειδικότερα απαντήθηκαν στο νοµό Χανίων 8 από την πόλη των Χανίων  και 8 από 

το Καστέλι. Από το νοµό Ρεθύµνου απαντήθηκαν 7 από την πόλη του Ρεθύµνου και 6 

από τα Ζωνιανά,  1 από την  Αργυρούπολη, και 1 από το Πέραµα. Από το νοµό 

Ηρακλείου απαντήθηκαν  7 από την πόλη του Ηρακλείου και 4 από το Αρκαλοχώρι, 

3 από τη Ρογδιά  και 1 από τη Χερσόνησο. Τέλος από το νοµό Λασιθίου 

απαντήθηκαν 9 από την πόλη της Ιεράπετρας και 6 από τον Ξερόκαµπο 2 από το 

Μύρτος και 1 από την Καλαµαύκα.    
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8.4) Η διαδικασία επεξεργασίας του ερευνητικού υλικού . 

Αφού έλαβε τέλος η συγκέντρωση  των ερωτηµατολογίων , προβήκαµε στη 

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων  µέσω του στατιστικού  πακέτου ανάλυσης 

(S. P. S. S.) 10.00 εφαρµόστηκαν αρχές περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων (εύρεση συχνοτήτων, δεικτών συνάφειας κ. λ. 

π)  

 Πιο συγκεκριµένα αρχικά προβήκαµε στην περιγραφή του δείγµατος µε 

αναφορά των συχνοτήτων που αντλήσαµε από την περιγραφική επεξεργασία. 

Ακολούθως εκµεταλλευτήκαµε  την κατηγορία 8 των προσωπικών στοιχείων (που 

αναφέρεται στον αριθµό των µαθητών που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός) µε την πέµπτη 

ερώτηση «Ε.5» των ειδικών ερωτήσεων µέσω των οποίων  οικοδοµήσαµε ένα δείκτη 

παραβατικότητας .Ειδικότερα, λάβαµε το λόγο  των παραβατικών παιδιών  προς το 

σύνολο των  παιδιών µιας τάξης (Ε.5/8). Μέσω αυτής της διαδικασίας  επιδιώξαµε να 

ελέγξουµε τα ίχνη της εκδήλωσης  παραβατικότητας στην Κρήτη και τη σχέση που    

έχει αυτός ο δείκτης  παραβατικότητας µε  τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού. 

 Έπειτα επιδιώξαµε να δώσουµε απάντηση στα ερευνητικά µας ερωτήµατα 

µέσω της ανάδειξης συχνοτήτων  στις κύριες ερωτήσεις, εφαρµόζοντας  πάλι 

περιγραφική  στατιστική. Επειδή όµως το δείγµα µας δεν είναι τόσο µεγάλο 

χρησιµοποιήσαµε το χ2  µη παραµετρικό κριτήριο, το  οποίο ανίχνευσε κατά πόσο η 

κάθε  κατηγορία απαντήσεων έχει ισχύ  εγκυρότητα και την αναµενόµενη βαρύτητα. 

Επιπλέον, όσον αφορά την τελευταία ερώτηση που είναι ανοικτού τύπου 

ερώτηση, προβήκαµε στην ανάλυση περιεχοµένου. Αφού ελέγξαµε τις απαντήσεις 

των υποκειµένων  της έρευνας, τις κατηγοριοποιήσαµε, ανάλογα µε το περιεχόµενο 

τους σε εννιά ανεξάρτητες  µεταξύ τους κατηγορίες-µεταβλητές των οποίων στη 

συνέχεια  συγκεντρώσαµε τις συχνότητες . 

 Τέλος, τόσο οι ειδικές ερωτήσεις ,όσο και ο δείκτης παραβατικότητας, 

συσχετίσθηκαν µε τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων µέσω του χ2   

παραµετρικού κριτηρίου (στην περίπτωση που συσχετίζαµε δύο κατηγορικές 

µεταβλητές) και του t-test για τη συσχέτιση δύο ανεξάρτητων δειγµάτων(στην 

περίπτωση που συσχετίζαµε δυο µέσους όρους) και της  Anova (για τη συσχέτιση 

πάνω από δυο µέσων όρων). 
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8.5)Οι περιορισµοί της έρευνας 

Αν και ο σχεδιασµός της έρευνας αυτής έγινε µε µεγάλη προσοχή ,ωστόσο 

αντιµετωπίσαµε κάποια προβλήµατα που επέφεραν κάποιους περιορισµούς στη 

διεξαγωγή της χωρίς όµως αυτό να αναστείλει την αποτελεσµατικότητα της. 

Ενώ λοιπόν δόθηκε ίσος αριθµός ερωτηµατολογίων  σε όλους τους νοµούς, 

ωστόσο  υπήρξε κάποια µικρή θνησιµότητα ερωτηµατολογίων σε δυο νοµούς(στο 

νοµό Ρεθύµνου και στο νοµό Ηρακλείου) το οποίο όµως δεν είναι ανησυχητικό 

(8,4%). 

 Επίσης αντιµετωπίσαµε  κάποιο πρόβληµα προσέγγισης των εκπαιδευτικών, 

γεγονός που αποτέλεσε κύριο παράγοντα της  διανοµής των ερωτηµατολογίων σε ένα 

σχετικά µικρό δείγµα. Τέλος, πρόβληµα προσέγγισης αντιµετωπίσαµε κυρίως µε 

εκπαιδευτικούς τετραθέσιων και πενταθέσιων σχολείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο 

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

9.1)Κατανοµή του δείγµατος ως προς τα προσωπικά στοιχεία των 

υποκειµένων 

 Λαµβάνοντας υπόψη µας τις υποθέσεις και τους ερευνητικούς στόχους 

προβήκαµε στην επεξεργασία των δεδοµένων µας µε κύριο σκοπό µας την 

επαλήθευση ή όχι των υποθέσεων µας και την εξαγωγή σχετικών συµπερασµάτων. 

Κρίναµε λοιπόν σκόπιµο να προβούµε αρχικά σε µια περιγραφική ανάλυση των 

δεδοµένων που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία των υποκείµένων.  

 Καταρχήν οφείλουµε να διευκρινίσουµε εδώ, ότι η έρευνα µας διενεργήθηκε 

σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία όλων των νοµών της Κρήτης. Πιο 

συγκεκριµένα στην έρευνα αυτή έλαβαν µέρος 16 δάσκαλοι (25,0%)από το νοµό 

Χανίων, 15 δάσκαλοι (23,4%) από το νοµό Ρεθύµνου και από το νοµό Ηρακλείου και 

18 (28,1%) δάσκαλοι από το νοµό Λασιθίου. Η κατανοµή του δείγµατος είναι 

εµφανής στον ακόλουθο Πίνακα . 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:Το δείγµα της έρευνας 

Νοµός Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Χανιά 16 25,0 25,0 25,00 

Ρέθυµνο 15 23,4 23,4 48,4 

Ηράκλειο 15 23,4 23,4 71,9 

Λασίθι 18 28,1 28,1 100,00 

Σύνολο 64 100,00 100,00  

 

Στο γράφηµα 1 παρουσιάζεται παραστατικότατα η κατανοµή  του δείγµατος. 

Είναι λοιπόν εµφανής η υπεροχή (28,1%) στη συµµετοχή των εκπαιδευτικών του 

νοµού Λασιθίου σε αντίθεση µε εκείνους των άλλων νοµών [Χανίων(25,0%), 

Ρεθύµνου (23,4%) και Ηρακλείου(23,4%)]  . 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1:ΝΟΜΟΙ 
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 Στον πίνακα 2 παρατηρούµε ότι από τα 64 υποκείµενα που έλαβαν µέρος στην 

έρευνα, τα 28 (43,8%) είναι  άντρες και τα 36 (56,3%) είναι γυναίκες. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:Κατανοµή του φύλου σε όλο το δείγµα 

Φύλο 

Εκπαιδευτικού 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστική 

Συχνότητα 

Άντρες 28 43,8 43,8 43,8 

Γυναίκες 36 56,3 56,3 100,00 

Σύνολο 64 100,00 100,00  

Στο γράφηµα 2 παρουσιάζεται η κατανοµή φύλου σε όλο το δείγµα. 

Παρατηρούµε την αριθµητική υπεροχή συµµετοχής των ανδρών (43,8%). 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2:Κατανοµή του φύλου σε όλο το δείγµα 
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 Όσον αφορά τον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανοµή  του δείγµατος ανά 

έτος γέννησης των υποκειµένων. Ειδικότερα οι ηλικίες των εκπαιδευτικών 

κυµαίνονται από την ηλικία των 55 χρόνων (1947) µέχρι την ηλικία των 25 χρόνων 

(1977).Το µεγαλύτερο ποσοστό (14,1%)απαντήθηκε από τους δασκάλους  των 35 

χρόνων(1967), ενώ µικρότερα ποσοστά (1,6%) συγκέντρωσαν οι µεγαλύτερες 

ηλικίες(1947-1955). Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα3. 

Σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσουµε ότι πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι έχουµε 

ένα  4,7% θνησιµότητα απαντήσεων. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:Κατανοµή του δείγµατος ως προς το έτος γέννησης των υποκειµένων 

Έτος γέννησης  

Εκπαιδευτικού 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

1947 1 1,6 1,6 1,6 

1950 1 1,6 1,6 3,3 

1951 1 1,6 1,6 4,9 

1952 1 1,6 1,6 6,6 

1953 4 6,3 6,6 13,1 

1955 1 1,6 1,6 14,8 

1958 1 1,6 1,6 16,4 

1959 2 3,1 3,3 19,7 

1960 3 4,7 4,9 24,6 

1961 3 4,7 4,9 29,5 

1963 1 1,6 1,6 31,1 

1964 3 4,7 4,9 36,6 

1965 4 6,3 6,6 42,6 

1966 3 4,7 4,9 47,5 

1967 9 14,1 14,8 62,3 

1968 3 4,7 4,9 67,2 

1969 4 6,3 6,6 73,8 

1970 4 6,3 6,6 80,3 

1971 2 3,1 3,3 83,6 

1972 3 4,7 4,9 88,5 

1973 1 1,6 1,6 90,2 

1974 2 3,1 3,3 93,4 

1975 1 1,6 1,6 95,1 

1976 2 3,1 3,3 98,4 

1977 1 1,6 1,6 100,00 

Σύνολο 

Θνησιµότητας 

        63 

          3 

98,4 

4,7 

100,00  
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απαντήσεων 

Σύνολο 64 100,00   

 
Στο γράφηµα 3 παρατηρούµε ότι, µε εξαίρεση τη χρονολογία 1953, η 

δεκαετία 1960 είναι εκείνη που συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα ποσοστά σε αντίθεση µε 

τις ακραίες χρονολογίες. 
 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 :Κατανοµή του δείγµατος ως προς το έτος γέννησης τους  
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Τα χρόνια υπηρεσίας των υποκειµένων ήταν από 1-32 χρόνια υπηρεσίας. Τα 

υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώθηκαν  από υποκείµενα µε  1 χρόνο υπηρεσίας 19% 

και 2 χρόνια υπηρεσίας 16% ενώ τα χαµηλότερα  ποσοστά τα συγκέντρωσαν οι 

κατηγορίες των δασκάλων µε περισσότερα χρόνια υπηρεσίας(26-32 χρόνια 

υπηρεσίας). Επίσης ένα µόνο υποκείµενο δεν συµπλήρωσε τη συγκεκριµένη 

ερώτηση. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 4 και 

παραστατικότερα παρουσιάζονται στο Γράφηµα 4 
 

 

 

 

 



 163

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 :Κατανοµή του δείγµατος ως προς τα χρόνια υπηρεσίας που έχουν τα υποκείµενα 

Χρόνια 

Υπηρεσίας 

Εκπαιδευτικού 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

1 12 18,8 19,0 19,0 

2 10 15,9 15,9 34,9 

3 4 6,3 6,3 41,3 

4 3 4,7 4,8 46,0 

5 7 10,9 11,1 57,1 

6 3 4,7 4,8 61,9 

7 2 3,1 3,2 65,1 

8 2 3,1 3,2 68,3 

12 2 3,1 3,2 71,4 

14 2 3,1 3,2 74,6 

16 1 1,6 1,6 76,2 

17 1 1,6 1,6 77,8 

28 2 4,7 3,2 81,0 

21 3 1,6 4,8 85,7 

23 1 6,3 1,6 87,3 

25 4 1,6 6,3 93,7 

26 1 1,6 1,6 95,2 

28 1 1,6 1,6 96,8 

29 1 1,6 1,6 98,4 

32 1 1,6 1,6 100,00 

Σύνολο 63 100,00 100,00  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

1    

Σύνολο 64 100,00   

ΓΡΑΦΗΜΑ 4:Κατανοµή του δείγµατος ως προς τα χρόνια υπηρεσίας που τα υποκείµενα του 

έχουν. 
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Η κατανοµή του δείγµατος σε σχέση  µε το µορφωτικό επίπεδο των 

υποκειµένων έχει ως εξής σύµφωνα µε τον Πίνακα 5:Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού 

Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.∆.Ε.) συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο 

ποσοστό(48,4%) Ακολουθεί η κατηγορία των αποφοίτων της Παιδαγωγικής 

Ακαδηµίας η οποία συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξεως (43,8%) και ακολούθως οι 

κατηγορία των αποφοίτων των άλλων σχολών ,και οι κατηγορίες των µεταπτυχιακών 

κύκλων που συγκέντρωσαν το χαµηλότερο ποσοστό (1,6%).Η θνησιµότητα των 

απαντήσεων βρίσκεται και εδώ σε χαµηλά επίπεδα(1,6%) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 :Κατανοµή του δείγµατος σε σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο των υποκειµένων 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

εκπαιδευτικού 

   Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Απόφοιτοι 

Παιδαγωγικής 

Ακαδηµίας 

28 43,8 44,4 44,4 

Απόφοιτοι 

Π.Τ.∆.Ε 

31 48,4 49,2 93,7 

Απόφοιτοι και 

άλλων Σχολών 

1 1,6 1,6       95,2 

Απόφοιτοι 

Μεταπτυχιακού 

Κύκλου 

Σπουδών 

Α’(Master) 

2 3,1 3,2 98,4 

Απόφοιτοι 

Μεταπτυχιακού 

Κύκλου 

Σπουδών 

B’(∆ιδακτορικό) 

1 1,6 1,6 100,00 

        Σύνολο 63 98,4 100,00  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

1 1,6   

Σύνολο 64 100,00   

 

Στο γράφηµα 5  παρουσιάζεται η κατανοµή των υποκειµένων  είναι 

περισσότερο εµφανής η αριθµητική υπεροχή της κατηγορίας των αποφοίτων του 
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Π.Τ.∆.Ε. η οποία δεν απέχει βέβαια και πάρα πολύ από το επίπεδο της κατηγορίας 

των αποφοίτων της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 :Κατανοµή του δείγµατος ως προς το µορφωτικό επίπεδο των 

υποκειµένων 
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 Όσον αφορά την επιµόρφωση των δασκάλων που έλαβαν µέρος στην έρευνα 

µας, το µεγαλύτερο ποσοστό το συγκέντρωσε η πρώτη κατηγορία (Π.Ε.Κ.) Η τρίτη  

κατηγορία συγκέντρωσε το αµέσως επόµενο ποσοστό (26,6%) η δεύτερη κατηγορία 

συγκέντρωσε το 3,1 %  των απαντήσεων ενώ η τέταρτη και η πέµπτη κατηγορία(η 

εξοµοίωση και η Μαράσλειο)  δεν απαντήθηκαν. Εποµένως η θνησιµότητα των 

απαντήσεων ήταν σε υψηλότερα επίπεδα φτάνοντας σε ποσοστό της τάξεως 26,6% 

όπως µας δείχνει και ο ακόλουθος πίνακας(Πίνακας 6). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.Κατανοµή του δείγµατος ως προς την επιµόρφωση των υποκειµένων 

Επιµόρφωση 

Εκπαιδευτικών  

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Π.Ε.Κ 28 43,8 59,6 59,6 

Σ.Ε.Λ.∆.Ε 2 3,1 4,3 63,8 

Εξοµοίωση 17 26,6 36,2 100,00 

Σύνολο 47 73,4 100,00  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

17 26,6   

         Σύνολο 64 100,00   

 

 Στο γράφηµα 6 γίνεται περισσότερο εµφανής η συγκέντρωση υψηλού 

ποσοστού στην κατηγορία των Π. Ε. Κ.  (43,8%) και η µεγάλη  απόσταση που έχει µε 

τις άλλες κατηγορίες την κατηγορία της εξοµοίωσης (26,6%) κα την κατηγορία  της 

Σ. Ε .Λ. ∆. Ε ακολούθως η οποία συγκέντρωσε το χαµηλότερο ποσοστό (3,1%). 
ΓΡΑΦΗΜΑ 6:Η κατανοµή του δείγµατος ως προς την επιµόρφωση των υποκειµένων του . 
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Οι περισσότεροι δάσκαλοι που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο δίδασκαν σε χωριό 

(53,1%).Σε πόλη δίδασκε το 46,9% των εκπαιδευτικών όπως φαίνεται  στον Πίνακα 

και στο Γράφηµα 7. 
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την αστικότητα της περιοχής όπου διδάσκουν 

Αστικότητα 

περιοχής των 

σχολείων των 

εκπαιδευτικών  

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Χωριό 34 53,1 53,1 53,1 

Πόλη  30 46,9 46,9 100,00 

     Σύνολο 64 100,00 100,00 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 :Κατανοµή του δείγµατος ως προς την αστικότητα της περιοχής των σχολείων των δασκάλων 
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                                          Σειρά1=χωριό Σειρά 2=Πόλη Σειρά 3 =Σύνολο 

  

Τέλος οι περισσότεροι δάσκαλοι ήταν εκπαιδευτικοί πολυθέσιων (εξαθέσιων και 

άνω) αφού αυτή η κατηγορία συγκέντρωσε ένα ποσοστό της τάξεως 57,8%.Έπειτα 

ακολουθεί η κατηγορία των εξαθέσιων µε ποσοστό 18,8%, των τριθέσιων 16,9%, των 

διθέσιων 3,1% και των µονοθέσιων 4,7%. Η κατανοµή παρουσιάζεται στον  Πίνακα  

και στο Γράφηµα 8. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την οργανικότητα των σχολείων των 

υποκειµένων 

Οργανικότητα 

Σχολείου 

Εκπαιδευτικού 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Μονοθέσιο 3 4,7 4,7 4,7 

∆ιθέσιο 2 3,1 3,1 7,8 

Τριθέσιο 10 15,6 15,6 23,4 

Εξαθέσιο 12 18,8 18,8 42,2 

Επταθέσιο 37 57,8 57,1 100,00 

Σύνολο 64 100,00 100,00  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την οργανικότητα των σχολείων των 

υποκειµένων. 
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Εκµεταλλευόµενοι την 8η  κατηγορία των προσωπικών στοιχείων (που 

αναφέρει τον αριθµό των παιδιών που έχει ο κάθε δάσκαλος στην τάξη του) και την 

5η των κύριων ερωτήσεων(η οποία αναφέρει τον αριθµό των παραβατικών παιδιών 

που έχει ο κάθε δάσκαλος στην τάξη του) οικοδοµήσαµε ένα λόγο µε αριθµητή την 5η 

ερώτηση και παρονοµαστή την 8η  (Κατηγορία 8/Ερώτηση 5 ).Με αυτό τον τρόπο 

επιδιώξαµε να ελέγξουµε τα ίχνη της εκδήλωσης παραβατικότητας στην Κρήτη. Ο 

δείκτης παραβατικότητας λοιπόν όπως τουλάχιστον µας φανερώνουν οι συχνότητες 
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στον Πίνακα 9 ,είναι χαµηλός αφού οι τιµές του κυµαίνονται από το 0 έως το 1. 

Μάλιστα τη µεγαλύτερη συχνότητα 19% την συγκεντρώνει το 0 

Πίνακας 9 :∆είκτης παραβατικότητας στις τάξεις των υποκειµένων 

∆είκτης 

παραβατικότητας 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

0,000 11 17,2 19,0 19,0 

0,036 2 3,1 3,4 22,4 

0,045 2 3,1 3,4 25,9 

0,056 1 1,6 1,7 27,6 

0,063 1 1,6 1,7 29,3 

0,067 4 6,3 6,9 36,2 

0,077 3 4,7 5,2 41,4 

0,087 2 3,1 3,4 44,8 

0,091 1 1,6 1,7 46,6 

0,095 1 1,6 1,7 48,3 

0,100 6 9,4 10,3 58,6 

0,107 1 1,6 1,7 60,3 

0,111 2 3,1 3,4 63,8 

0,120 1 1,6 1,7 65,5 

0,125 2 3,1 3,4 69,0 

0,133 1 1,6 1,7 70,7 

0,150 2 3,1 3,4 74,1 

0,154 2 3,1 3,4 77,6 

0,158 1 1,6 1,7 79,3 

0,167 3 4,7 5,2 84,5 

0,179 1 1,6 1,7 86,2 

0,182 1 1,6 1,7 87,9 

0,231 1 1,6 1,7 89,7 

0,250 2 3,1 3,4 93,1 

0,292 1 1,6 1,7 94,8 

0,333 2 3,1 3,4 98,3 

1,000 1 1,6 1,7 100,0 

Σύνολο 58 90,6 100,0  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

6 9,4   

Σύνολο 64 100,0   
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Ύστερα από µια προσεχτική µελέτη  του δείκτη παραβατικότητας οφείλουµε 

να παρατηρήσουµε ότι οι τιµές του κυµαίνονται σε  Μέσο Όρο (Μ.Ο)12% επί του 

συνόλου ,η διάµεσος αγγίζει το 10% ενώ η δεσπόζουσα τιµή το 0Οι τυχαίες τιµές 

βρίσκονται κατά 0,14(τυπική απόκλιση )σε απόσταση από το Μέσο Όρο.Από το 

γράφηµα 9 βλέπουµε ότι υπάρχει θετική στρεβλότητα (skewness 0,314) κύρτοση 

(kurtosis 24,892). Έχουµε λοιπόν οξύκυρτη κατανοµή  και ασυµµετρία υψηλή 

αριστερή   
ΓΡΑΦΗΜΑ 9 :∆είκτης Παραβατικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2) Κατανoµή του δείγµατος ως προς τις κύριες ερωτήσεις 

9.2.1)Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων 

στην      Ερώτηση 1 

 Μετά την παρουσίαση του δείγµατος της έρευνας µας και την περιγραφή  των 

συχνοτήτων που συγκεντρώσαν τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων, 

προβαίνουµε στην παρουσίαση  των συχνοτήτων που συγκέντρωσαν οι κύριες 

ερωτήσεις .Πιο συγκεκριµένα στην Ερώτηση 1 «χαρακτηρίστε τις ακόλουθες 

συµπεριφορές ως ακραία, µέτρια  παραβατική, λιγότερο παραβατική  και καθόλου 

παραβατική συµπεριφορά η Ε1.1 κατηγορία «δεν προσέχει στο µάθηµα» 

συγκέντρωσε στην κατηγορία «ακραία παραβατική συµπεριφορά»ένα ποσοστό της 

τάξεως 6,3% των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ,στην κατηγορία «µέτρια 

παραβατική συµπεριφορά» ένα ποσοστό 23,8% στην κατηγορία «λιγότερο 

παραβατική συµπεριφορά’ ένα ποσοστό 38,1% και στην κατηγορία «καθόλου 

παραβατική συµπεριφορά ένα ποσοστό 31,7% όπως µας φανερώνει ο Πίνακας και το 

Γράφηµα 9 



 171

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 «Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες συµπεριφορές:» 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.1: («δεν προσέχει στο µάθηµα») 

∆εν προσέχει στο 

µάθηµα 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική 

Συχνότητα  

Έγκυρο ποσοστό  Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική  

συµπεριφορά 

4 6,3 6,3 6,3 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

          15 23,4 

 

23,8 30,2 

Λιγότερο 

παραβατική 

συµπεριφορά 

           24 37,5 38,1 68,3 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

           20  31,3 31,7 100,00 

Σύνολο           63 98,4 100,00  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων  

             1 1,6   

Σύνολο            64 100,00   

ΓΡΑΦΗΜΑ 9:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε.1.1:( «δεν προσέχει στο µάθηµα») 
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    1=   Ακραία   2=  Μέτρια  3=Λιγότερο   4= Καθόλου 5= Σύνολο 6=Θνησιµότητα απ. 7=Σύνολο 

             παραβατική      παραβατική    παραβατική      παραβατική  

            συµπεριφορά     συµπεριφορά   συµπεριφορά   συµπεριφορά 

 

 Για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας των απαντήσεων προβήκαµε  στη 

διεξαγωγή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου, προκειµένου να ελεγχθεί  η 

ποσοστιαία διαφορά και  απόσταση που έχουν οι απαντήσεις όλων των κύριων 
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ερωτήσεων µεταξύ τους γεγονός που τους δίνει περισσότερη ισχύ. ∆ιατυπώσαµε 

λοιπόν τις ερευνητικές υποθέσεις µας (µηδενική και εναλλακτική υπόθεση ως εξής: 

Ho (µηδενική υπόθεση) : Οι κατηγορίες απαντήσεων της Ε.1.1 (ακραία, µέτρια, 

λιγότερο και καθόλου παραβατική συµπεριφορά είναι ίσες µεταξύ τους 

H1(εναλλακτική υπόθεση): Οι  προαναφερθείσες κατηγορίες  διαφέρουν µεταξύ τους. 

Στην προκειµένη περίπτωση η Ε.1.1 το x2 p-value (2-tailed sign) είναι 

0,003<0,05.Κατά συνέπεια απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε την 

εναλλακτική. Άρα οι κατηγορίες των απαντήσεων διακρίνονται από εµφανή διαφορά 

µεταξύ τους γεγονός που καθιστά την τρίτη απάντηση  που συγκέντρωσε το 

µεγαλύτερο ποσοστό 38,1% εµφανώς ισχυρότερη των άλλων όπως εξάλλου µας 

παρουσιάζει και ο Πίνακας 9α .Να σηµειώσουµε εδώ τη µία περίπτωση που δεν 

απάντησε στην Ε1.1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9α: Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ε.1.1: («δεν προσέχει στο 

µάθηµα») 

∆εν προσέχει στο 

µάθηµα 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά 

4 15,8 -11,8 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

15 15,8 -8 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

24 15,8 8,3 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

20 15,8 4,3 

Σύνολο 63   

 

Στη δεύτερη κατηγορία («αυθαδιάζει»)της ερώτησης 1, η Ε.1.2 τα ποσοστά 

που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις τους είχαν ως εξής: ακραία 46%, µέτρια 

παραβατική συµπεριφορά 36,5%,λιγότερο παραβατική 14,3% ,καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 3,2%. Εδώ να σηµειώσουµε ότι είχαµε µόνο µένα υποκείµενο που δεν 

απάντησε στην Ε1.2 

 

 

 

 



 173

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε.12: («αυθαδιάζει») 

Αυθαδιάζει Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική 

συµπεριφορά 

29 45,3 46,0 46,0 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

23 35,9 36,5 82,5 

Λιγότερο 

παραβατική 

συµπεριφορά 

9 14,1 14,3 96,8 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

2 3,1 3,2 100,00 

Σύνολο 63 98,4 100,00  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

1 1,6   

Σύνολο 64 100,00   

 

Παρατηρούµε ότι το asymp.sign (2-tailed) είναι 0,000<0,05. Εποµένως αποδεχόµαστε 

την Η1 (εναλλακτική υπόθεση) και αποδίδουµε  εγκυρότητα  στο ποσοστό (46%) που 

συγκέντρωσε η πρώτη κατηγορία. 
ΓΡΑΦΗΜΑ 10:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.2: («αυθαδιάζει») 
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               1=   Ακραία   2= Μέτρια         3= Λιγότερο      4=Καθόλου 5=Σύνολο 6=Θνησιµ 7=Συνολο 

             παραβατική      παραβατική    παραβατική      παραβατική  

            συµπεριφορά     συµπεριφορά   συµπεριφορά   συµπεριφορά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10α :Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ε1.2: («αυθαδιάζει») 

«Αυθαδιάζει» Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

29 15,8 13,3 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

23 15,8 7,3 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

9 15,8 -6,8 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

63 15,8 13,8 

Σύνολο    

Στην τρίτη κατηγορία  της Ε.1 στην Ε1.3 («κουβεντιάζει µε τους συµµαθητές 

του») τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι επιµέρους κατηγορίες της είχαν ως εξής: 

ακραία παραβατική συµπεριφορά 8,2%,µέτρια παραβατική συµπεριφορά 29,5% 

λιγότερο παραβατική συµπεριφορά 44,3% ,καθόλου παραβατική συµπεριφορά 18%. 

Η θνησιµότητα των απαντήσεων βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα 4,7% όπως φαίνεται 

στον Πίνακα και στο Γράφηµα11. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.3 («Κουβεντιάζει µε τους συµµαθητές 

του») 

Κουβεντιάζει µε 

τους συµµαθητές 

του 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική 

συµπεριφορά 

29 45,3 8,2 46,0 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

23 35,9 29,5 82,5 

Λιγότερο 

παραβατική 

συµπεριφορά 

9 14,1 44,3 96,8 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

2 3,1 18,0 100,00 

Σύνολο 63 98,4 100,00  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

1 1,6   
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Σύνολο 64 100,00   

 

 

 

µαθήµατος» οι απαντήσεις των υποκειµένων είχαν ως εξής: «ακραία 

παραβατική συµπεριφορά»:68,8%, «µέτρια παραβατική συµπεριφορά» 25%,λιγότερο 

παραβατική συµπεριφορά 3,1%,καθόλου παραβατική συµπεριφορά 3,1%. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 12 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.4: («βρίζει την ώρα του 

µαθήµατος») 

«Βρίζει την ώρα 

του µαθήµατος» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική 

συµπεριφορά 

44 68,8 68,8 68,8 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

16 25,0 25,0 93,8 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

2 3,1 3,1 96,9 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

2 3,1 3,1 100,00 

Σύνολο 64 100,00 100,00  

ΓΡΑΦΗΜΑ 12:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.4: («βρίζει την ώρα του µαθήµατος») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12α  :  Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου ως  στην Ε1.4: («βρίζει την ώρα 

του µαθήµατος») 

«Βρίζει την ώρα του 

µαθήµατος" 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

44 16,0 28,0 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

16 16,0 0,00 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

2 16,0 -14,0 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

2 16,0 -14,0 

Σύνολο 64   

Από την εφαρµογή του χ2  στην Ε1.4 µη παραµετρικού κριτηρίου βρήκαµε 

ότι το p-value asymp. sign (2-tailed) είναι 0,000<0,05 γεγονός που µας οδηγεί στη 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1που  θέτει εµφανή την εγκυρότητα των 

κατηγοριών των απαντήσεων. Η  κατηγορία λοιπόν(«ακραία παραβατική 

συµπεριφορά») που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (68,8%) έχει την 

απαιτούµενη ισχύ. 

Στην πέµπτη κατηγορία  Ε1.5 κατηγορία («παίρνει αντικείµενα που δεν είναι  

δικά του»), οι απαντήσεις των υποκειµένων είχαν ως εξής: ακραία παραβατική 

συµπεριφορά:40,6%, µέτρια παραβατική συµπεριφορά 29,7%, λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 25%, καθόλου παραβατική συµπεριφορά 4,7%. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.5: («παίρνει αντικείµενα που 

δεν είναι  δικά του») 
Παίρνει αντικείµενα 

που δεν είναι δικά 

του 

Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 7αραβατική 

συµπεριφορά 

26 40,6 40,6 9,4 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

  19 19,7 29,7 26,6 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

16 25,0 25,0 64,1 

Καθόλου παραβατική 3 4,7 4,7 100,0 
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συµπεριφορά 

Σύνολο 64 100,0 100,0  

 

 
µαθήµατος» οι απαντήσεις των υποκειµένων είχαν ως εξής: «ακραία 

παραβατική συµπεριφορά»:68,8%, «µέτρια παραβατική συµπεριφορά» 25%,λιγότερο 

παραβατική συµπεριφορά 3,1%,καθόλου παραβατική συµπεριφορά 3,1%. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 12 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.4: («βρίζει την ώρα του 

µαθήµατος») 

«Βρίζει την ώρα 

του µαθήµατος» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική 

συµπεριφορά 

44 68,8 68,8 68,8 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

16 25,0 25,0 93,8 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

2 3,1 3,1 96,9 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

2 3,1 3,1 100,00 

Σύνολο 64 100,00 100,00  

ΓΡΑΦΗΜΑ 12:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.4: («βρίζει την ώρα του µαθήµατος») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12α  :  Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου ως  στην Ε1.4: («βρίζει την ώρα 

του µαθήµατος») 

«Βρίζει την ώρα του 

µαθήµατος" 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

44 16,0 28,0 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

16 16,0 0,00 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

2 16,0 -14,0 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

2 16,0 -14,0 

Σύνολο 64   

Από την εφαρµογή του χ2  στην Ε1.4 µη παραµετρικού κριτηρίου βρήκαµε 

ότι το p-value asymp. sign (2-tailed) είναι 0,000<0,05 γεγονός που µας οδηγεί στη 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1που  θέτει εµφανή την εγκυρότητα των 

κατηγοριών των απαντήσεων. Η  κατηγορία λοιπόν(«ακραία παραβατική 

συµπεριφορά») που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (68,8%) έχει την 

απαιτούµενη ισχύ. 

Στην πέµπτη κατηγορία  Ε1.5 κατηγορία («παίρνει αντικείµενα που δεν είναι  

δικά του»), οι απαντήσεις των υποκειµένων είχαν ως εξής: ακραία παραβατική 

συµπεριφορά:40,6%, µέτρια παραβατική συµπεριφορά 29,7%, λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 25%, καθόλου παραβατική συµπεριφορά 4,7%. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.5: («παίρνει αντικείµενα που 

δεν είναι  δικά του») 
Παίρνει αντικείµενα 

που δεν είναι δικά 

του 

Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 7αραβατική 

συµπεριφορά 

26 40,6 40,6 9,4 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

  19 19,7 29,7 26,6 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

16 25,0 25,0 64,1 

Καθόλου παραβατική 3 4,7 4,7 100,0 
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συµπεριφορά 

Σύνολο 64 100,0 100,0  

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 13:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.5: («παίρνει αντικείµενα που δεν είναι 

δικά του») 
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               1=  Ακραία     2=   Μέτρια          3= Λιγότερο     4= Καθόλου  5=Σύνολο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13α  :  Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου ως  στην Ε1.5: («παίρνει 

αντικείµενα που δεν είναι δικά του») 

«παίρνει αντικείµενα 

που δεν είναι δικά 

του" 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

26 16,0 10,0 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

19 16,0 3,0 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

16 16,0 0,0 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

3 16,0 -13,0 

Σύνολο 64   

 

Από την εφαρµογή του χ2  στην Ε1.5 µη παραµετρικού κριτηρίου βρήκαµε 

ότι το p-value asymp. sign (2-tailed) είναι 0,001<0,05 γεγονός που µας οδηγεί στη 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1 που  θέτει εµφανή την εγκυρότητα των 
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κατηγοριών των απαντήσεων. Η κατηγορία λοιπόν(«ακραία παραβατική 

συµπεριφορά») που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (40,6%) έχει την 

απαιτούµενη ισχύ. 

 

 Στην έκτη κατηγορία  Ε1.6 κατηγορία «δε συµµετέχει στο µάθηµα» οι 

απαντήσεις των υποκειµένων είχαν ως εξής: «ακραία παραβατική 

συµπεριφορά»:9,4% «µέτρια παραβατική συµπεριφορά»17,2 λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 37,5 καθόλου παραβατική συµπεριφορά 35,9%. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 14. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.6: («δε συµµετέχει στο 

µάθηµα») 

«∆ε συµµετέχει 

στο µάθηµα» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική 

συµπεριφορά 

6 9,4 9,4 9,4 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

11 17,2 17,2 26,6 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

24 37,5 37,5 64,1 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

23 35,9 35,9 100,00 

Σύνολο 64 100,00 100,00  

ΓΡΑΦΗΜΑ 14:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.6: («δε συµµετέχει στο µάθηµα») 
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          1=     Ακραία       2= Μέτρια        3=   Λιγότερο    4=Καθόλου  5=Σύνολο 

             παραβατική      παραβατική    παραβατική      παραβατική  
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            συµπεριφορά     συµπεριφορά   συµπεριφορά   συµπεριφορά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14α :  Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου ως  στην Ε1.6: («δε συµµετέχει 

στο µάθηµα») 

«∆ε συµµετέχει στο 

µάθηµα» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

6 16,0 -10,0 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

11 16,0 3,0 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

24 16,0 0,0 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

23 16,0 7,0 

Σύνολο 64   

Από την εφαρµογή του χ2  στην Ε1.6µη παραµετρικού κριτηρίου βρήκαµε ότι 

το p-value asymp. sign (2-tailed) είναι 0,002<0,05 γεγονός που µας οδηγεί στη 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1που  θέτει εµφανή την εγκυρότητα των 

κατηγοριών των απαντήσεων. Η  κατηγορία λοιπόν(«λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά») που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (37,5%) έχει την 

απαιτούµενη εγκυρότητα. 

Στην έβδοµη  κατηγορία  Ε1.7 κατηγορία «χτυπάει τους συµµαθητές του την 

ώρα του µαθήµατος» οι απαντήσεις των υποκειµένων είχαν ως εξής: «ακραία 

παραβατική συµπεριφορά» 87,5%, «µέτρια παραβατική συµπεριφορά» 9,4% 

λιγότερο παραβατική συµπεριφορά 1,6%, καθόλου παραβατική συµπεριφορά 3,1%. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 15. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.7:(«χτυπάει συµµαθητές του 

την ώρα του µαθήµατος») 
«Χτυπάει 

συµµαθητές του την 

ώρα του µαθήµατος» 

Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά 

56 87,5 87,5 87,5 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

6 9,4 9,4 96,9 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

1 1,6 1,6 98,4 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

1 1,6 1,6 100,00 

Σύνολο 64 100,00 100,00  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.7:(«χτυπάει  συµµαθητές του την ώρα 

του µαθήµατος») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15α :  Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου ως  στην Ε1.7: («χτυπάει τους 

συµµαθητές του την ώρα του µαθήµατος») 

«Χτυπάει τους 

συµµαθητές του την 

ώρα του µαθήµατος» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

56 16,0 40,0 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

6 16,0 -10,0 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

1 16,0 -15,0 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

1 16,0 -15,0 

Σύνολο 64   

Από την εφαρµογή του χ2  στην Ε1.7 µη παραµετρικού κριτηρίου βρήκαµε ότι 

το p-value asymp. sign (2-tailed) είναι 0,000<0,05 γεγονός που µας οδηγεί στη 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1που  θέτει εµφανή την εγκυρότητα των 

κατηγοριών των απαντήσεων. Η  κατηγορία λοιπόν(«ακραία παραβατική 

συµπεριφορά») που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (87,5%) έχει την 

απαιτούµενη ισχύ. 

 Η όγδοη κατηγορία  Ε1.8 «επιδεικνύει άλλες µορφές βίαιης συµπεριφοράς» 

συγκέντρωσε στην πρώτη κατηγορία απαντήσεων ένα ποσοστό της τάξεως 
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76,6%,στη δεύτερη κατηγορία 18,8% ,στη τρίτη κατηγορία 1,6%  και στην τέταρτη 

κατηγορία 3,1%.Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται και στον Πίνακα και Γράφηµα 16 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.8: («επιδεικνύει άλλες 

µορφές βίαιης συµπεριφοράς») 

«Επιδεικνύει 

άλλες µορφές 

βίαιης 

συµπεριφοράς» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική 

συµπεριφορά 

49 76,6 76,6 76,6 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

12 18,8 18,8 95,3 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

1 1,6 1,6 96,9 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

2 3,1 3,1 100,0 

Σύνολο 64 100,00 100,00  

ΓΡΑΦΗΜΑ 16:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.8 («επιδεικνύει άλλες µορφές βίαιης 

συµπεριφοράς»)  
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         1= Ακραία       2= Μέτρια          3= Λιγότερο        4= Καθόλου   5=Σύνολο 

             παραβατική      παραβατική    παραβατική      παραβατική  

            συµπεριφορά     συµπεριφορά   συµπεριφορά   συµπεριφορά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16α :  Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου ως  στην Ε1.8: («επιδεικνύει 

βίαιες µορφές συµπεριφοράς») 

«επιδεικνύει βίαιες 

µορφές 

συµπεριφοράς» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

49 16,0 33,0 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

12 16,0 -4,0 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

1 16,0 

 

-15,0 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

2 16,0 -14,0 

Σύνολο 64   

 

Από την εφαρµογή του χ2  στην Ε1.8 µη παραµετρικού κριτηρίου βρήκαµε ότι 

το p-value asymp. sign (2-tailed) είναι 0,000<0,05 γεγονός που µας οδηγεί στη 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1 που  θέτει εµφανή την εγκυρότητα των 

κατηγοριών των απαντήσεων. Η κατηγορία λοιπόν («ακραία παραβατική 

συµπεριφορά») που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (76,6%) έχει την 

απαιτούµενη ισχύ. 

 

Στην ένατη  κατηγορία  Ε1.9 κατηγορία «προκαλεί θόρυβο» οι απαντήσεις 

των υποκειµένων είχαν ως εξής: «ακραία παραβατική συµπεριφορά» 10,9%, «µέτρια 

παραβατική συµπεριφορά» 45,9% λιγότερο παραβατική συµπεριφορά 34,4%, 

καθόλου παραβατική συµπεριφορά 8,2%. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 17. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.9 («προκαλεί θόρυβο») 

«Προκαλεί 

θόρυβο» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική 

συµπεριφορά 

7 10,9 11,5 11,5 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

28 43,8 45,9 57,4 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

21 32,8 34,4 91,8 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

5 7,8 8,2 100,0 

Σύνολο 61 95,3 100,0  

Θνησιµότητα απ 3 4,7   

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 17:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.9:(«προκαλεί θόρυβο») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17α :  Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου ως  στην Ε1.9(«προκαλεί 

θόρυβο») 

«Προκαλεί θόρυβο» Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

7 15,3 -8,3 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

28  

15,3 

12,8 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

21 15,3 5,8 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

5 15,3 -10,3 

Σύνολο 61   

 

Από την εφαρµογή του χ2  στην Ε1.9 µη παραµετρικού κριτηρίου βρήκαµε ότι 

το p-value asymp. sign (2-tailed) είναι 0,000<0,05 γεγονός που µας οδηγεί στη 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1που  θέτει εµφανή την εγκυρότητα των 

κατηγοριών των απαντήσεων. Η  κατηγορία λοιπόν(«ακραία παραβατική 

συµπεριφορά») που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (45,9%) έχει την 

απαιτούµενη βαρύτητα. 

Στην δέκατη  κατηγορία  Ε1.10 κατηγορία «αµφισβητεί το δάσκαλο» οι 

απαντήσεις των υποκειµένων είχαν ως εξής: «ακραία παραβατική συµπεριφορά» 

23%, «µέτρια παραβατική συµπεριφορά» 23% λιγότερο παραβατική συµπεριφορά 

24,6%, καθόλου παραβατική συµπεριφορά 29,5%. Εδώ να σηµειώσουµε ότι έχουµε 

τρία άτοµα που δεν απάντησαν. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

στον Πίνακα και στο Γράφηµα 18. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18:Κατανοµή  του δείγµατος ως προς την ερώτηση Ε1.10 («αµφισβητεί το δάσκαλο») 

«Αµφισβητεί το 

δάσκαλο» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ακραία 

παραβατική 

συµπεριφορά 

14 21,9 23,0 23,0 

Μέτρια 

παραβατική 

συµπεριφορά 

14 21,9 23,0 45,9 

Λιγότερο  

παραβατική 

συµπεριφορά 

15 23,4 24,6 70,5 

Καθόλου 

παραβατική 

συµπεριφορά 

18 28,1 29,5 100,0 

Σύνολο 61 95,3 100,0  

Θνησιµότητα απ 3 4,7 100,0  

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 18:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ε1.10(«αµφισβητεί το δάσκαλο») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18α :  Εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου ως  στην Ε1.10 («αµφισβητεί το 

δάσκαλο») 

«Αµφισβητεί το 

δάσκαλο» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ακραία παραβατική 

συµπεριφορά  

14 15,3 -1,3 

Μέτρια παραβατική 

συµπεριφορά 

14 15,3 -1,3 

Λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά 

15 15,3 -3 

Καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά 

18 15,3 2,8 

Σύνολο 61   

 

Από την εφαρµογή του χ2  στην Ε1.10 µη παραµετρικού κριτηρίου βρήκαµε 

ότι το p-value asymp. sign (2-tailed) είναι 0,872>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στη    

αποδοχή της µηδενικής Ηο που θέτει αµφισβητήσιµη την εγκυρότητα των 

κατηγοριών των απαντήσεων. Η  κατηγορία λοιπόν(«καθόλου παραβατική 

συµπεριφορά») που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό (29,5%)δεν έχει την 

απαιτούµενη βαρύτητα. 

 
9.2.2)Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων 

στην δεύτερη ερώτηση 

 Σε ότι αφορά την ερώτηση 2 «Αισθάνεστε ότι κάποιοι  από τους µαθητές ή τις 

µαθήτριες σας ενδέχεται στο µέλλον  να εµπλακούν  σε ακραίες παραβατικές 

συµπεριφορές  ή και σε συµπεριφορές έξω από τα πλαίσια του νόµου (µικροκλοπές, 

σύσταση συµµοριών ,χουλιγκανισµός» οι δάσκαλοι απάντησαν θετικά κατά 28,1%, 

αρνητικά κατά 42% ,ενώ  ένα ποσοστό 29,7% συµπλήρωσε την απάντηση «δεν 

ξέρω» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19:Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων στην 

Ερώτηση 2 («Αισθάνεστε /εκτιµάτε ότι κάποιοι από τους µαθητές  ή τις µαθήτριες σας ενδέχεται 

στο µέλλον να εµπλακούν σε ακραίες παραβατικές συµπεριφορές ή και σε συµπεριφορές έξω από 

τα πλαίσια του νόµου (µικρό-κλοπές, σύσταση συµµοριών ,χουλιγκανισµό ,ξυλοδαρµούς;») 

Ερώτηση 2 Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 18 28,1 28,1 28,1 

∆εν ξέρω  19 29,7 29,7 57,8 

Όχι 27 42,2 42,2 100,0 

Σύνολο 64 100,0 100,0  

         

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 19:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ερώτηση 2(«Αισθάνεστε /εκτιµάτε ότι 

κάποιοι από τους µαθητές  ή τις µαθήτριες σας ενδέχεται στο µέλλον να εµπλακούν σε ακραίες 

παραβατικές συµπεριφορές ή και σε συµπεριφορές έξω από τα πλαίσια του νόµου (µικρό-κλοπές, 

σύσταση συµµοριών ,χουλιγκανισµό ,ξυλοδαρµούς;») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικο κριτηρίου στην Ερώτηση 2(«Αισθάνεστε/ 

εκτιµάτε ότι κάποιοι από τους µαθητές  ή τις µαθήτριες σας ενδέχεται στο µέλλον να εµπλακούν 

σε ακραίες παραβατικές συµπεριφορές ή και σε συµπεριφορές έξω από τα πλαίσια του νόµου 

(µικρό-κλοπές, σύσταση συµµοριών ,χουλιγκανισµό ,ξυλοδαρµούς;») 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

ΝΑΙ  18 21,3 -3,3 

∆ΕΝ ΞΕΡΩ 19 21,3 -2,3 

ΟΧΙ 27 21,3 5,7 

Σύνολο 64   
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Ύστερα από την εξέταση  των κατηγοριών των απαντήσεων της ερώτησης 2 

µέσω του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου προκειµένου να διασφαλισθεί η εγκυρότητα 

τους και η επαλήθευση της Ηο µηδενικής υπόθεσης (που υποστηρίζει ότι οι 

κατηγορίες των απαντήσεων είναι ίσες µεταξύ τους) και της Η1 (που υποστηρίζει ότι 

οι κατηγορίες απαντήσεων διαφέρουν µεταξύ τους).Παρατηρώντας λοιπόν ότι το 

asymp.sign (2-tailed) είναι 0,32>0,05 καταλήγουµε  στην αποδοχή της Ηο η οποία 

λέει ότι οι κατηγορίες είναι ίσες µεταξύ τους .Άρα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

ισχυρίζονται ότι οι µαθητές  τους δεν εµπλέκονται  σε παραβατικές πράξεις αλλά 

αυτό το ποσοστό δεν µας πείθει για τη βαρύτητα του  εφόσον δεν έχει και µεγάλη 

απόσταση  από τα άλλα. 

Στο υπόερώτηµα της ερώτησης 2 (Ε2α): «Αν ναι από πού αντλείτε αυτή την 

αίσθηση αναφορικά  µε τη συµπεριφορά τους µέσα  στην τάξη .Τι από όσα κάνουν 

σας υποψιάζει» και στις κατηγορίες απαντήσεων  δόθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις. 

Στην πρώτη κατηγορία «είναι απεριποίητος ,βρώµικος ,επιθετικός θρασύς, 

ανήσυχος»απάντησε το 76,2% των δασκάλων θετικά και το 23,8% αρνητικά όπως 

παρουσιάζεται και στον Πίνακα και στο Γράφηµα 20 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την πρώτη κατηγορία της ερώτησης Ε2α: 

(«Είναι απεριποίητος ,βρώµικος, επιθετικός, θρασύς, ανήσυχος»)     

«Είναι 

απεριποίητος, 

βρώµικος, 

επιθετικός, 

θρασύς, 

ανήσυχος»     

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 16 25,0 76,2 76,2 

Όχι 5 7,8 23,8 100,0 

Σύνολο 21 32,8 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

43 67,2   

Σύνολο 64 100,00   
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ΓΡΑΦΗΜΑ 20:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την πρώτη κατηγορία της ερώτησης Ε2α: 

(«Είναι απεριποίητος ,βρώµικος, επιθετικός, θρασύς, ανήσυχος»)     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση 2α1: («Είναι 

απεριποίητος ,βρώµικος, επιθετικός, θρασύς, ανήσυχος»)     

«Είναι απεριποίητος, 

βρώµικος, επιθετικός, 

θρασύς, ανήσυχος»     

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  16 10,5 5,5 

Όχι 5 10,5 -5,5 

Σύνολο 21   

 

 Μεταξύ των δύο κατηγοριών απάντησης(«ναι», «όχι»)υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά εφόσον asymp.sign 0,016<0,05 γεγονός που µας ωθεί στην 

αποδοχή της Η1 (εναλλακτικής υπόθεση) και στο συµπέρασµα ότι υφίσταται 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των κατηγοριών απάντησης 

Παρόµοια τύχη έχουν και  οι επόµενες  κατηγορίες .Πιο συγκεκριµένα  στη 

δεύτερη κατηγορία  της Ε2α «παθητικός, τεµπέλης, χουζούρης»τα υποκείµενα 

απάντησαν θετικά κατά 21,1% και  αρνητικά κατά 78,9% .Οι δύο  αυτές κατηγορίες  

διαφέρουν µεταξύ τους αφού το asymp.sign είναι 0,012<0,05 .Άρα αποδεχόµαστε την 

εναλλακτική υπόθεση . Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα και Γράφηµα  21 καθώς και στον Πίνακα 21α αντιστοίχως  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την δεύτερη κατηγορία της ερώτησης 

Ε2α2: («Είναι παθητικός, τεµπέλης, χουζούρης»)     

«Είναι παθητικός, 

τεµπέλης, 

χουζούρης»     

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 4 6,3 21,1 21,1 

Όχι 15 23,4 78,9 100,0 

Σύνολο 19 29,7 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

45 70,3   

Σύνολο 64 100,00   

ΓΡΑΦΗΜΑ 21:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την δεύτερη κατηγορία της ερώτησης Ε2α2: 

(«Είναι παθητικός, τεµπέλης, χουζούρης»)     
 

Σχετική Σ

Αθροιστική Σ

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Απ
όλυτη

Συχνότητα

Έ
γκυρο

Π
οσοστό 

Ναι

Όχι

Σύνολο

Θνησιµότητα
ερωτηµατολογίω
ν
Σύνολο

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση 2α2(«Είναι 

παθητικός, τεµπέλης, χουζούρης»)    

«Είναι παθητικός, 

τεµπέλης, χουζούρης»   

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι 4 9,5 -5,5 

Όχι 15 9,5 5,5 

Σύνολο 19   

 

Παροµοίως και στην τρίτη  κατηγορία  της Ε2α «απαισιόδοξος, κλαψιάρης, 

καταθλιπτικός, εσωστρεφής» όπου  ένα ποσοστό δασκάλων της τάξεως 26,3% 
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απάντησε θετικά ενώ ένα ποσοστό 73,7 απάντησε αρνητικά. Οι δύο  αυτές 

κατηγορίες  διαφέρουν µεταξύ τους αφού το asymp.sign είναι 0,039<0,05 .Άρα 

αποδεχόµαστε την εναλλακτική υπόθεση (Η1). Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα  22 καθώς και στον Πίνακα 22α 

αντιστοίχως   

ΠΙΝΑΚΑΣ 22:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τρίτη κατηγορία της ερώτησης Ε2α3: 

(«Είναι απαισιόδοξος, κλαψιάρης καταθλιπτικός ,εσωστρεφής»)     

«Είναι 

απαισιόδοξος, 

κλαψιάρης 

καταθλιπτικός, 

εσωστρεφής»     

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 5 7,8 26,3 26,3 

Όχι 14 21,9 73,7 100,0 

Σύνολο 19 29,7 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

45 70,3   

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 22:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τρίτη κατηγορία της ερώτησης Ε2α: 

(«Είναι απαισιόδοξος, κλαψιάρης καταθλιπτικός ,εσωστρεφής»)     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση 2α3(«Είναι 

απαισιόδοξος ,κλαψιάρης, καταθλιπτικός, εσωστρεφής»)  

«Είναι απαισιόδοξος 

,κλαψιάρης, 

καταθλιπτικός, 

εσωστρεφής»  

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  5 9,5 -4,5 

Όχι 14 9,5 4,5 

Σύνολο 19   

 

Παροµοίως και στην τέταρτη  κατηγορία  της Ε2α «αλαζόνας εγωκεντρικός 

παρορµητικός φλύαρος» όπου  ένα ποσοστό δασκάλων της τάξεως 47,4% απάντησε 

θετικά ενώ ένα ποσοστό 52,6 απάντησε αρνητικά. Οι δύο  αυτές κατηγορίες  

διαφέρουν µεταξύ τους αφού το asymp.sign είναι 0,500>0,05 .Άρα αποδεχόµαστε την 

µηδενική υπόθεση (Ηο). Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα και Γράφηµα  22 καθώς και στον Πίνακα 22α αντιστοίχως   
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τέταρτη κατηγορία της ερώτησης 

Ε2α4: («Είναι αλαζόνας, εγωκεντρικός, παρορµητικός ,φλύαρος»)     

«Είναι αλαζόνας, 

εγωκεντρικός, 

παρορµητικός»     

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 9 14,1 47,4 47,4 

Όχι 10 15,7 52,6 94,7 

Σύνολο 19 29,7 100,0 100,0 

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

45 70,3   

Σύνολο 64 100,0   
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ΓΡΑΦΗΜΑ 23:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τέταρτη κατηγορία της ερώτησης Ε2α4: 

(«Είναι αλαζόνας, εγωκεντρικός, παρορµητικός, φλύαρος») 

Σχετική Σ
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Συχνότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση 2α4(«Είναι 

αλαζόνας, εγωκεντρικός, παρορµητικός, φλύαρος»)  

«Είναι αλαζόνας, 

εγωκεντρικός, 

παρορµητικός, 

φλύαρος»  

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  9 9,0 0,0 

Όχι 10 9,0 1,0 

Σύνολο 19   

 

9.2.3)Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων 

στην  τρίτη ερώτηση 

Στην ερώτηση 3 «παρατηρείστε µε  προσοχή  τα παιδιά που απεικονίζονται  

στις παρακάτω φωτογραφίες. Ποιο από τα τρία παιδιά που απεικονίζονται , νοµίζεται 

ότι θα µπορούσε να εκδηλώσει άστατη και παραβατική συµπεριφορά;» ,οι κατηγορίες 

«το πρώτο παιδί», «το δεύτερο παιδί», «το τρίτο παιδί», «κανένα από τα παιδιά» 

συγκέντρωσαν τα αντίστοιχα ποσοστά:5%, 15%, 26,7% και 53,3% (βλ. παράρτηµα-

ερωτηµατολόγιο).Το µεγαλύτερο ποσοστό  το συγκέντρωσε η τελευταία  κατηγορία η 

οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα  αφού asymp.sign είναι 0,000<0,05 .Άρα 

αποδεχόµαστε την εναλλακτική υπόθεση (Η1). Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα  24 καθώς και στον Πίνακα 24α 

αντιστοίχως  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ερώτηση 3 («Παρατηρείστε µε 

προσοχή τα παιδιά που απεικονίζονται στις παρακάτω φωτογραφίες . Ποιο  από  τα  τρία παιδιά 

που απεικονίζονται  νοµίζετε ότι θα µπορούσε να εκδηλώσει  άστατη και παραβατική 

συµπεριφορά;») 

 

      

Ερώτηση 3  Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Το πρώτο παιδί 3 4,7 5,0 5,0 

Το δεύτερο παιδί 9 14,1 15,0 20,0 

Το τρίτο παιδί 16 25,0 26,7 46,7 

Κανένα από τα 

εικονιζόµενα 

παιδιά  

32 50,0 53,3 100,0 

Σύνολο 60 93,8 100,0  

 4 6,3   

 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 24:Κατανοµή του δείγµατος ως προς  την Ερώτηση 3 («Παρατηρείστε µε 

προσοχή τα παιδιά που απεικονίζονται στις παρακάτω φωτογραφίες . Ποιο  από  τα  τρία παιδιά 

που απεικονίζονται  νοµίζετε ότι θα µπορούσε να εκδηλώσει  άστατη και παραβατική 

συµπεριφορά;»)      
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1= Το α΄ παιδί  2=Το β΄ παιδί   3=Το γ΄ παιδί   4=Κανένα από 5=Σύνολο 6=Θνησιµ  7=Σύνολο 

                                                          από τα εικονιζόµενα παιδιά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση 3  

(«Παρατηρείστε µε προσοχή τα παιδιά που απεικονίζονται στις παρακάτω φωτογραφίες . Ποιο  

από  τα  τρία παιδιά που απεικονίζονται  νοµίζετε ότι θα µπορούσε να εκδηλώσει  άστατη και 

παραβατική συµπεριφορά ;»)      

Ερώτηση 3  

 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Το πρώτο παιδί 3 15,0 -12,0 

Το δεύτερο παιδί 9 15,0 -6,0 

Το τρίτο παιδί 16 15,0 1,0 

Κανένα από τα 

εικονιζόµενα παιδιά  

32 15,0 17,0 

Σύνολο 64   

 

 

9.2.4)Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων 

στην  τέταρτη ερώτηση 

Στην τέταρτη ερώτηση «ποια παιδιά είναι ευάλωτα στην εκδήλωση 

παραβατικής συµπεριφοράς» οι κατηγορίες  της συγκέντρωσαν τα ακόλουθα 

ποσοστά :Η πρώτη κατηγορία «Παιδιά που χρησιµοποιούν πολύ φτωχό 

λεξιλόγιο»συγκέντρωσε σε ποσοστό 13,2% θετικές απαντήσεις και 86,8 αρνητικές 

απαντήσεις των δασκάλων. Προβαίνοντας µάλιστα στην εξέταση του χ2 µη 

παραµετρικού κριτηρίου όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 25α και της εξέτασης του 

asymp.sign  το οποίο είναι 0,000<0,05 καταλήγουµε στην αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης  (Η1).Κατά συνέπεια η µη αποδοχή από τους δασκάλους της πρώτης 

κατηγορίας διακρίνεται από την απαραίτητη εγκυρότητα. Τα προαναφερθέντα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 25 καθώς και στον Πίνακα 

25α αντιστοίχως  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την πρώτη κατηγορία της ερώτησης 

Ε4: («παιδιά που χρησιµοποιούν πολύ φτωχό λεξιλόγιο») 

«Παιδιά που 

χρησιµοποιούν 

πολύ φτωχό 

λεξιλόγιο» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 7 10,9 13,2 13,2 

Όχι 46 71,9 86,8 100,0 

Σύνολο 53 82,8 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

11 17,2   

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 25:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την πρώτη κατηγορία της Ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά που χρησιµοποιούν πολύ φτωχό λεξιλόγιο»)  

Σχετική Σ

Αθροιστική 
Συχνότητα

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Α
π
όλυτη

Συχνότητα

Έ
γκυρο

Π
οσοστό 

Ναι

Όχι

Σύνολο

Θνησιµότητα
ερωτηµατολογίων
Σύνολο

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4:  

(« παιδιά που χρησιµοποιούν πολύ φτωχό λεξιλόγιο»)  

«Παιδιά που 

χρησιµοποιούν πολύ 

φτωχό λεξιλόγιο»  

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  7 26,5 -19,5 

Όχι 46 26,5 19,5 

Σύνολο 53   
 

Η δεύτερη κατηγορία «παιδιά που χρησιµοποιούν γλώσσα Αργκό» 

συγκέντρωσε  ποσοστό 55,2% θετικές απαντήσεις και 44,8% αρνητικές απαντήσεις 
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των δασκάλων. Προβαίνοντας ,λοιπόν, στην εξέταση του χ2 µη παραµετρικού 

κριτηρίου όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 25α και της εξέτασης του asymp.sign  το 

οποίο είναι 0,431>0,05 καταλήγουµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  

(Ηο).Κατά συνέπεια η αποδοχή από τους δασκάλους της δεύτερης κατηγορίας δε 

διακρίνεται από την απαραίτητη εγκυρότητα. Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 26 καθώς και στον Πίνακα 26α 

αντιστοίχως  

ΠΙΝΑΚΑΣ 26:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την δεύτερη κατηγορία της ερώτησης 

Ε4: («παιδιά που χρησιµοποιούν γλώσσα Αργκό») 

«παιδιά που 

χρησιµοποιούν 

γλώσσα Αργκό» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 32 50,6 55,2 55,2 

Όχι 26 40,6 44,8 100,0 

Σύνολο 58 90,6 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

6 9,4   

Σύνολο 64 100,0   
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 26: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την δεύτερη κατηγορία της Ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά που χρησιµοποιούν γλώσσα Αργκό») 
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    1= ΝΑΙ    2=ΟΧΙ    3=ΣΥΝΟΛΟ  4=ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  5=Σύνολο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4: («παιδιά που 

χρησιµοποιούν γλώσσα Αργκό») 

«παιδιά που 

χρησιµοποιούν 

γλώσσα Αργκό»  

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  7 26,5 -19,5 

Όχι 46 26,5 19,5 

Σύνολο 53   

 

Η τρίτη κατηγορία «παιδιά που κάθονται στα τελευταία θρανία της τάξης» 

συγκέντρωσε  ποσοστό 28,6% στις θετικές απαντήσεις και 71,4% αρνητικές 

απαντήσεις των δασκάλων. Προβαίνοντας ,λοιπόν, στην εξέταση του χ2 µη 

παραµετρικού κριτηρίου όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 25α και της εξέτασης του 

asymp.sign  το οποίο είναι 0,01<0,05 οδηγούµαστε στην αποδοχή της εναλλακτικής  

υπόθεσης  (Η1). Εποµένως, η αποδοχή από τους δασκάλους της τρίτης κατηγορίας 

διακρίνεται από την απαραίτητη ισχύ. Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 27 καθώς και στον Πίνακα 27α 

αντιστοίχως  
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τρίτη κατηγορία της ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά που κάθονται στα τελευταία θρανία της τάξης») 

«παιδιά που 

κάθονται στα 

τελευταία θρανία 

της τάξης» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 18 28,6 28,6            28,6 

Όχι 46 71,4 71,4 100,0 

Σύνολο 64 100 100,0  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 27: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τρίτη κατηγορία της ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά που κάθονται στα τελευταία θρανία της τάξη) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4: («παιδιά που 

κάθονται στα τελευταία θρανία της τάξης») 

«Παιδιά που κάθονται 

στα τελευταία θρανία 

της τάξης» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  16 28,0 -12,0 

Όχι 40 28,0 12,0 

Σύνολο 56   
 

Η τέταρτη κατηγορία «παιδιά που παρουσιάζουν συχνές και ενδεχοµένως 

εσκεµµένες απουσίες» συγκέντρωσε κατά 82,3% θετικές απαντήσεις και κατά 17,7% 

αρνητικές απαντήσεις των δασκάλων. Προβαίνοντας ,λοιπόν, στην εξέταση του χ2 µη 

παραµετρικού κριτηρίου όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 25α και της εξέτασης του 

asymp.sign  το οποίο είναι 0,000<0,05 οδηγούµαστε στην αποδοχή της εναλλακτικής  

υπόθεσης  (Η1). Εποµένως, η αποδοχή από τους δασκάλους της τέταρτης κατηγορίας 

διακρίνεται από την απαραίτητη ισχύ. Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 28 καθώς και στον Πίνακα 28α 

αντιστοίχως  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τέταρτη κατηγορία της ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά που παρουσιάζουν συχνές και ενδεχοµένως εσκεµµένες απουσίες») 
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«παιδιά που 

παρουσιάζουν 

συχνές και 

ενδεχοµένως 

εσκεµµένες 

απουσίες» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συ)χνότητα 

Ναι 51 79,7 82,3 82,3 

Όχι 11 17,2 17,7 100,0 

Σύνολο 62 96,9 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

2 3,1   

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 28: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τέταρτη κατηγορία της ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά που παρουσιάζουν συχνές και ενδεχοµένως εσκεµµένες απουσίες») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4: («παιδιά που 

παρουσιάζουν συχνές και ενδεχοµένως εσκεµµένες απουσίες») 
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«Παιδιά που 

παρουσιάζουν συχνές 

και ενδεχοµένως 

εσκεµµένες απουσίες» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  16 28,0 -12,0 

Όχι 40 28,0 12,0 

Σύνολο 56   

 

 

Στην πέµπτη κατηγορία «παιδιά που είναι σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος» 

οι θετικές απαντήσεις συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο ποσοστό 83,3% ενώ οι 

αρνητικές 16,7% αρνητικές απαντήσεις των δασκάλων. Η εξέταση του χ2 µη 

παραµετρικού κριτηρίου ,όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 25α και  του asymp.sign  

το οποίο είναι 0,000<0,05 µας οδηγεί στην αποδοχή της εναλλακτικής  υπόθεσης  

(Η1). Εποµένως, η αποδοχή από τους δασκάλους της πέµπτης κατηγορίας διακρίνεται 

από την απαραίτητη ισχύ. Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα και Γράφηµα 29 καθώς και στον Πίνακα 29α αντιστοίχων 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την πέµπτη κατηγορία της ερώτησης 

Ε4: («παιδιά που είναι σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος») 

«Παιδιά που 

είναι σιωπηλά 

την ώρα του 

µαθήµατος» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 9 14,1 16,7 16,7 

Όχι 45 70,3 83,3 100,0 

Σύνολο 54 84,4 100,0  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

10 15,6   

Σύνολο 64 100,0   

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 29: Κατανοµή του δείγµατος ως προς  την πέµπτη κατηγορία της ερώτησης 

Ε4: («παιδιά που είναι σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4 («παιδιά που 

είναι σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος») 

«Παιδιά που είναι 

σιωπηλά την ώρα του 

µαθήµατος» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  9 27,0 -18,0 

Όχι 45 27,0 18,0 

Σύνολο 54   
 

Στην έκτη κατηγορία «παιδιά που έχουν πλούσιο λεξιλόγιο» οι θετικές 

απαντήσεις προτιµήθηκαν κατά ένα ποσοστό 7,4% ενώ οι αρνητικές κατά 92,6% 

αρνητικές απαντήσεις των δασκάλων. Η εξέταση του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου, 

όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 30α και  του asymp.sign  το οποίο είναι 0,000<0,05 

µας οδηγεί στην αποδοχή της εναλλακτικής  υπόθεσης  (Η1) γεγονός που φανερώνει 

τη στατιστικά σηµαντική διαφορά των δύο κατηγοριών απάντησης. Τα 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 30 καθώς 

και στον Πίνακα 30α αντιστοίχως  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την έκτη κατηγορία της Ερώτησης 4: 

(«παιδιά που έχουν πλούσιο λεξιλόγιο») 

«Παιδιά που 

έχουν πλούσιο 

λεξιλόγιο» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 4 6,3 5,2 5,2 

Όχι 50 78,1 94,8 100,0 

Σύνολο 54 84,4 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

10 15,6   

Σύνολο 64 100,0   

ΓΡΑΦΗΜΑ 30: Κατανοµή του δείγµατος ως προς ως προς την έκτη κατηγορία της ερώτησης 

Ε4: («παιδιά που είναι σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος») 

Σχετική Σ

Αθροιστική 
Συχνότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4 

(«παιδιά που έχουν πλούσιο λεξιλόγιο») 

«Παιδιά που έχουν 

πλούσιο λεξιλόγιο» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  4 27,0 -23,0 

Όχι 50 27,0 23,0 

Σύνολο 54   
 

Η έβδοµη κατηγορία «παιδιά µε υψηλή σχολική επίδοση»  και η όγδοη 

κατηγορία («παιδιά που κάθονται στα πρώτα θρανία της τάξης») δέχθηκαν ποσοστά 

της τάξεως 5,2% στις  θετικές απαντήσεις ενώ ένα ποσοστό  στις αρνητικές κατά 

94,8% αρνητικές απαντήσεις των δασκάλων. Η εξέταση του χ2 µη παραµετρικού 

κριτηρίου, όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 31α και  του asymp.sign  το οποίο είναι 
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0,000<0,05 µας οδηγεί στην αποδοχή της εναλλακτικής  υπόθεσης  (Η1) γεγονός που 

φανερώνει τη στατιστικά σηµαντική διαφορά των δύο κατηγοριών απάντησης. Τα 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 31 καθώς 

και στον Πίνακα 31α αντιστοίχως  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την έβδοµη και όγδοη κατηγορία της 

Ερώτησης 4(Παιδιά µε υψηλή σχολική επίδοση/Παιδιά που κάθονται στα πρώτα θρανία της 

τάξης):  

Κατηγορίες 

Ε4.7&Ε4.8 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 3 4,7 5,6 5,6 

Όχι 51 79,7 94,4 100,0 

Σύνολο 54 84,4 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

10 15,6   

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  31 ΚΑΙ 31 Α΄: Κατανοµή του δείγµατος ως προς ως προς την έβδοµη και όγδοη 

κατηγορία της ερώτησης Ε4:  
Σχετική Σ

Αθροιστική 
Συχνότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4 7&ε4.8 

Κατηγορίες 

`Ε4.7&Ε4.8 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  3 27,0  -24,0 

Όχι 51 27,0 24,0 

Σύνολο 54   
 



 207

Η ένατη κατηγορία µας φανερώνει ότι «παιδιά µε µέτρια σχολική επίδοση» 

θεωρούνται κατά 16,4% πιθανά από τους δασκάλους να εκδηλώσουν παραβατική 

συµπεριφορά και κατά 83,4%  καθόλου πιθανά. Προβαίνοντας ,λοιπόν, στην εξέταση 

του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 32α και της 

εξέτασης του asymp.sign  το οποίο είναι 0,000<0,05 καταλήγουµε στην αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης (Η1).Κατά συνέπεια η αποδοχή από τους δασκάλους της 

πρώτης κατηγορίας διακρίνεται από την απαραίτητη εγκυρότητα. Τα 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 32 καθώς 

και στον Πίνακα 32α αντιστοίχως   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ένατη κατηγορία της ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά µε µέτρια σχολική επίδοση») 

«Παιδιά µε 

µέτρια σχολική 

επίδοση» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 9 14,1 16,4 16,4 

Όχι 46 71,9 83,6 100,0 

Σύνολο 55 85,9 100,0  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

9 14,1   

Σύνολο 64 100,0   

ΓΡΑΦΗΜΑ 32:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ένατη κατηγορία της ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά µε µέτρια σχολική επίδοση») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4: («παιδιά µε 

µέτρια σχολική επίδοση») 

«παιδιά µε µέτρια 

σχολική επίδοση» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  9 27,5 -18,5 

Όχι 46 27,5 18,5 

Σύνολο 55   
 

Η δέκατη κατηγορία «παιδιά µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου» και 

πιο συγκεκριµένα οι θετικές της απαντήσεις προτιµήθηκαν κατά 43,9% από τους 

εκπαιδευτικούς ενώ οι αρνητικές κατά 56,1% . Προβαίνοντας ,µάλιστα, στην εξέταση 

του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 33α και της 

εξέτασης του asymp. sign  το οποίο είναι 0,0354<0,05 καταλήγουµε στην αποδοχή 

της εναλλακτικής υπόθεσης (Η1). Κατά συνέπεια η αποδοχή από τους δασκάλους, 

της δεύτερης κατηγορίας διακρίνεται από την απαραίτητη εγκυρότητα. Τα 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 33 καθώς 

και στον Πίνακα 33α αντιστοίχως  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την δέκατη κατηγορία της ερώτησης 

Ε4: («παιδιά µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου») 

«Παιδιά µε γονείς 

χαµηλού 

µορφωτικού 

επιπέδου» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 25 39,1 43,9 43,9 

Όχι 32 50,0 56,1 100,0 

Σύνολο 57 89,1 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

7 10,9   

Σύνολο 64 100,0   

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 33:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την δέκατη κατηγορία της ερώτησης 

Ε4: «παιδιά µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33α  : Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4: («παιδιά µε 

γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου») 

«Παιδιά µε γονείς 

χαµηλού µορφωτικού 

επιπέδου» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Ναι  25 28,5 -3,5 

Όχι 32 28,5 3,5 

Σύνολο 57   
 

Η ενδέκατη κατηγορία «παιδιά από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα» 

συγκέντρωσε  ποσοστό 40,7% στις θετικές απαντήσεις και 59,3% αρνητικές 

απαντήσεις των δασκάλων. Προβαίνοντας ,λοιπόν, στην εξέταση του χ2 µη 

παραµετρικού κριτηρίου όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 34α και της εξέτασης του 

asymp.sign  το οποίο είναι 0,174>0,05 οδηγούµαστε στην αποδοχή της µηδενικής  

υπόθεσης (Ηο). Εποµένως, η αποδοχή από τους δασκάλους της ενδέκατης κατηγορίας 

δε διακρίνεται για την εγκυρότητα της. Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 34 καθώς και στον Πίνακα 34α 

αντιστοίχως . 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ενδέκατη κατηγορία της ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά οικογενειών µε χαµηλό εισόδηµα») 

«Παιδιά από Απόλυτη Σχετική Έγκυρο Αθροιστική 
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οικογένειες µε 

χαµηλό 

εισόδηµα» 

Συχνότητα Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα 

Ναι 22 34,4 40,7  

Όχι 32 50,0 59,3 100,0 

Σύνολο 54 84,4 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

10 15,6   

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 34:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την ενδέκατη κατηγορία της ερώτησης Ε4: 

(«παιδιά από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4: («παιδιά από 

οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα») 

«Παιδιά από 

οικογένειες µε χαµηλό 

εισόδηµα» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα2 

Υπόλοιπο 

Ναι  22 27,0 -5,0 

Όχι 32 27,0 5,0 

Σύνολο 54   
 

 

 

Στην δωδέκατη, τέλος,  κατηγορία («παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση » οι 

θετικές απαντήσεις προτιµήθηκαν κατά ένα ποσοστό 56,1% ενώ οι αρνητικές κατά 

43,9% αρνητικές απαντήσεις των δασκάλων. Η εξέταση του χ2 µη παραµετρικού 
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κριτηρίου, όπως προκύπτει µέσω του Πίνακα 35α και  του asymp.sign  το οποίο είναι 

0,354>0,05 µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης (Ηο) γεγονός που δε 

φανερώνει τη στατιστικά σηµαντική διαφορά των δύο κατηγοριών απάντησης. Τα 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα και Γράφηµα 35 καθώς 

και στον Πίνακα 35α αντιστοίχως  
ΠΙΝΑΚΑΣ 35:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την δωδέκατη κατηγορία της Ερώτησης 4: 

(«παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση») 

 

«Παιδιά µε 

χαµηλή σχολική 

επίδοση» 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Ναι 32 50,0 56,1 56,1 

Όχι 25 39,1 43,9 100,0 

Σύνολο 57 89,1 100,0  

Θνησιµότητα 

ερωτηµατολογίων 

7 10,9   

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 35: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την δωδέκατη κατηγορία της Ερώτησης 4: 

(«παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση») 
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1=ΝΑΙ    2=  ΟΧI 3= ΣΥΝΟΛΟ 4=ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 5= ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε4 («παιδιά µε 

χαµηλή σχολική επίδοση») 

«Παιδιά µε χαµηλή 

σχολική επίδοση» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 
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Ναι  32 28,5 3,5 

Όχι 25 28,5 -3,5 

Σύνολο 57   

Συνοψίζοντας και ύστερα από µια σχετική µελέτη των αποτελεσµάτων της 

ερώτησης 4 ,παρατηρούµε ότι όλες σχεδόν οι κατηγορίες συγκέντρωσαν µεγάλα 

ποσοστά στις αρνητικές απαντήσεις. Εκείνες που συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά στις 

θετικές απαντήσεις είναι οι κατηγορίες που αφορούν τα παιδιά που χρησιµοποιούν 

γλώσσα Αργκό, τα παιδιά µε τις εσκεµµένες απουσίες καθώς και τα παιδιά µε την 

υψηλή σχολική επίδοση.   

 

 

 

9.2.5)Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων 

στην  πέµπτη ερώτηση 

 Όσον αφορά την πέµπτη ερώτηση («Πόσα παιδιά από την τάξη σας υιοθετούν 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά;») µας  προβάλει ένα φάσµα 0,1,2,3,4,5,7,8  

παραβατικών παιδιών που έχει ο κάθε δάσκαλος. Ειδικότερα ένα ποσοστό 19% των 

δασκάλων δήλωσε ότι δεν είχε παραβατικούς µαθητές ,το 27,6%  των δασκάλων 

δήλωσε ότι είχε  ένα παραβατικό µαθητή, το µεγαλύτερο ποσοστό(31%)απάντησε ότι 

είχε δύο παραβατικούς µαθητές ,το 13,8 % δήλωσε ότι είχε τρεις παραβατικούς 

µαθητές, το 3,4%απάντησε ότι είχε 5 παραβατικούς µαθητές ενώ το χαµηλότερο 

ποσοστό δασκάλων δήλωσε ότι είχε 4,7 και  8 παραβατικούς µαθητές. 

Αναλυτικότερα τα ποσοστά των παραβατικών µαθητών που ισχυρίζονται  οι 

δάσκαλοι  ότι έχουν παρουσιάζονται   ακολούθως στον Πίνακα και στο Γράφηµα 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πινακας 36:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ερώτηση 5 («Πόσα παιδιά από την τάξη σας 

υιοθετούν παραβατική συµπεριφορά;») 
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Ερώτηση 5 Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

0 11 17,2 19,0 19,0 

1 16 25,0 27,6 46,6 

2 18 28,1 31,0 77,6 

3 8 12,5 13,8 91,4 

4 1 1,6 1,7 93,1 

5 2 3,1 3,4 96,6 

7 1 1,6 1,7 98,3 

8 1 1,6 1,7 100,0 

Σύνολο 58 90,6 100,0  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων  

6 9,4   

Σύνολο 64 100,0   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 36:Κατανοµή του δείγµατος ως προς την Ερώτηση 5 («Πόσα παιδιά από την τάξη 

σας υιοθετούν παραβατική συµπεριφορά;») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.6)Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων 

στην  έκτη ερώτηση 
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Στην έκτη ερώτηση η οποία καλεί τους δασκάλους να δείξουν ην προτίµηση 

τους ως προς τις παρατιθέµενες προτάσεις που σχετίζονται µε τα βήµατα που πρέπει 

να κάνει κάποιος εκπαιδευτικός προκειµένου να επέλθει η βελτίωση της σχέσης 

εκπαιδευτικού µαθητή .Πιο συγκεκριµένα η πρώτη κατηγορία («να τονίζεται η 

αυτοπεποίθηση του παιδιού») συγκέντρωσε ένα ποσοστό 57,8% στην πρώτη βαθµίδα 

(«πάρα πολύ»)της πενταβάθµιας κλίµακας των απαντήσεων που αφορούν τη 

συγκεκριµένη κατηγορία, 32,4% στη δεύτερη βαθµίδα(«πολύ») η τρίτη 

βαθµίδα(«αρκετά») 9,4% ενώ η τέταρτη και η πέµπτη κατηγορία(«λίγο»,«καθόλου») 

δεν προτιµήθηκε από κανένα από τα υποκείµενα(0%).Κατά την εξέταση της 

εγκυρότητας των απαντήσεων προβήκαµε στο χ2 µη παραµετρικό κριτήριο του 

οποίου το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (0,000<0,05) καθιστά αποδεκτή την 

εγκυρότητα της εναλλακτικής υπόθεσης. Εποµένως οι κατηγορίες είναι στατιστικά 

σηµαντικές και η συχνότητες που συγκεντρώνονται σε αυτές διακρίνονται από 

ανάλογη εγκυρότητα όπως τουλάχιστο παρουσιάζεται στον Πίνακα 37α  . Αναλυτικά 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 37.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την πρώτη κατηγορία της  Ερώτησης 

6 ( «Να τονίζεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού») 

«Να 

τονίζεται η 

αυτοπεποίθηση 

του παιδιού» 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο ποσοστό Αθροιστική 

Συχνότητα 

Πάρα πολύ 37 57,8 57,8 57,8 

Πολύ 21 32,8 32,8 90,6 

Αρκετά 6 9,4 9,4 100,0 

Σύνολο 64 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 37: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την πρώτη κατηγορία της  

Ερώτησης 6 ( «Να τονίζεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε6.1: («να 

τονίζεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού») 

«Να τονίζεται η 

αυτοπεποίθηση του 

παιδιού» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Πάρα πολύ 37 21,3 15,7 

Πολύ 21 21,3 -3 

Αρκετά 6 21,3                -15,3 

Σύνολο 64   

 

 Η δεύτερη πρόταση που παρουσιάζεται στα πλαίσια της έκτης ερωτήσεις(να 

δίνει συχνά ευκαιρίες δραστηριοποίησης του παιδιού») και πιο συγκεκριµένα οι 

διαβαθµίσεις της «πάρα πολύ», «πολύ», «αρκετά», «λίγο», «καθόλου», 

συγκέντρωσαν αντιστοίχως τα ακόλουθα ποσοστά: 7,9%, 28%,0% 0% 0% όπως 

φανερώνεται και στον Πίνακα και στο Γράφηµα 38. Η εφαρµογή µάλιστα του χ2 µη 

παραµετρικού κριτηρίου και το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας που προκύπτει 

από αυτό (Asymp. Sig 0,000<0,05) µας οδήγησε στην αποδοχή τη εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει  την στατιστική σηµαντικότητα των κατηγοριών όπως 

τουλάχιστον παρουσιάζεται στον Πίνακα 38α    .   

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 38:Κατανοµή του δείγµατος ως προς τη δεύτερη κατηγορία της Ερώτησης 6 («Να 

δίνει  συχνά ευκαιρίες δραστηριοποίησης του παιδιού») 
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«Να δίνει  συχνά 

ευκαιρίες 

δραστηριοποίησης 

του παιδιού» 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Πάρα Πολύ 46 71,9 71,9 71,9 

Πολύ 18 28,1 28,1 100,0 

Σύνολο 64 100,0 100,0  

ΓΡΑΦΗΜΑ 38:Κατανοµή του δείγµατος ως προς τη δεύτερη κατηγορία της Ερώτησης 6 («Να 

δίνει  συχνά ευκαιρίες δραστηριοποίησης του παιδιού») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε6.2 («να δίνει 

συχνά ευκαιρίες δραστηριοποίησης του παιδιού») 

«Να δίνει συχνά 

ευκαιρίες 

δραστηριοποίησης 

του παιδιού» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Πάρα πολύ 46 32,0 14,0 

Πολύ 18 32,0 -14,0 

Σύνολο 64   

Η τρίτη κατηγορία («να έχει ο δάσκαλος ακέραια και κοινωνικοποιηµένη 

προσωπικότητα») προτιµήθηκε πάρα πολύ από τους δασκάλους κατά ένα ποσοστό 

73,4%, πολύ 23,4%,αρκετά 3,1,λίγο 0% καθόλου 0%.Μάλιστα αυτά τα ποσοστά 

διακρίνονται και από την απαιτούµενη εγκυρότητα µια που το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας που προκύπτει από την εφαρµογή του χ2 µη παραµετρικού κριτηρίου 
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στον Πίνακα 39α είναι  (Asymp.Sig 0,000<0,05).  Αναλυτικά παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα στον Πίνακα και στο Γράφηµα 39. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τρίτη κατηγορία της  Ερώτησης 6 ( «Να 

έχει ο δάσκαλος ακέραια και κοινωνικοποιηµένη προσωπικότητα») 

«Να έχει ο 

δάσκαλος ακέραια 

και 

κοινωνικοποιηµένη 

προσωπικότητα» 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρο 

ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Πάρα πολύ 47 73,4 73,4 73,4 

Πολύ 15 23,4 23,4 96,9 

Αρκετά 2 3,1 3,1 100,0 

Σύνολο 64 100,0 100,0  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 39: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τρίτη κατηγορία της  Ερώτησης 6 

( «Να έχει ο δάσκαλος ακέραια και κοινωνικοποιηµένη προσωπικότητα») 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε 6.3(«Να έχει ο 

δάσκαλος ακέραια και κοινωνικοποιηµένη προσωπικότητα») 

«Να έχει ο δάσκαλος Παρατηρούµενη Αναµενόµενη Υπόλοιπο 
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ακέραια και 

κοινωνικοποιηµένη 

προσωπικότητα» 

Συχνότητα Συχνότητα 

Πάρα πολύ 47 21,3 25,7 

Πολύ 15 21,3 -6,3 

Αρκετά 2 21,3                 -19,3 

Σύνολο 64   

Η τέταρτη, τέλος, κατηγορία («να χρησιµοποιεί συχνά στη διδασκαλία τις 

νέες τεχνολογίες µε παιδαγωγικό τρόπο»)συγκέντρωσε στην υποκατηγορία 

απάντησης «πάρα πολύ» ένα ποσοστό της τάξεως 37,5%, στην  υποκατηγορία 

«πολύ» 32,8%, στην υποκατηγορία «αρκετά» 3,1%, στην υποκατηγορία «λίγο» 6,3% 

και στην υποκατηγορία καθόλου 1,6% όπως εξάλλου µας παρουσιάζουν ο Πίνακας 

και το Γράφηµα 40.Την ισχύ των απαντήσεων µας τη δίνει η εφαρµογή του χ2 µη 

παραµετρικού κριτηρίου  της οποίας το Asymp. Sig. είναι 0,000<0,05 αφού 

αποδέχεται την εναλλακτική υπόθεση που διασφαλίζει την εγκυρότητα των 

κατηγοριών της Ε6.4 όπως εξάλλου προκύπτει από τον Πίνακα 40α  
ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τέταρτη  κατηγορία της  

Ερώτησης 6 ( «Να χρησιµοποιεί στη διδασκαλία τις νέες τεχνολογίες µε παιδαγωγικό τρόπο»)  

«Να 

χρησιµοποιεί 

στη 

διδασκαλία τις 

νέες τεχνο-

λογίες µε παι-

δαγωγικό 

τρόπο»  

Απόλυτη Συχνότητα  Σχετική Συχνότητα Έγκυρο ποσοστό  Αθροιστική Συχνότητα 

Πάρα πολύ 24 37,5 37,5 37,5 

Πολύ 21 32,8 32,8 70,3 

Αρκετά 14 21,9 21,9 92,2 

Λίγο  4 6,3 6,3 98,4 

Καθόλου 1 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 64 100,0 100,0  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 40: Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τέταρτη κατηγορία της  Ερώτησης 6  

( «Να χρησιµοποιεί στη διδασκαλία τις νέες τεχνολογίες µε παιδαγωγικό τρόπο»)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40α Εφαρµογή του χ2  µη παραµετρικού κριτηρίου στην Ερώτηση Ε 6.4(«Να 

χρησιµοποιεί συχνά στη διδασκαλία του τις νέες τεχνολογίες µε παιδαγωγικό τρόπο») 

 «Να χρησιµοποιεί 

συχνά στη 

διδασκαλία του τις 

νέες τεχνολογίες µε 

παιδαγωγικό τρόπο» 

Παρατηρούµενη 

Συχνότητα 

Αναµενόµενη 

Συχνότητα 

Υπόλοιπο 

Πάρα πολύ 24 12,8 11,2 

Πολύ 21 12,8 8,2 

Αρκετά 14 12,8 1,2 

Λίγο 4 12,8 -8,8 

Καθόλου 1 12,8 -11,8 

Σύνολο 64   

 

 

9.2.7)Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων 

στην  έβδοµη ερώτηση 

Η έβδοµη ερώτηση και τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου(«Σήµερα 

τονίζεται το πόσο σηµαντικό είναι να  υπάρχουν  καλές σχέσεις ανάµεσα σε µαθητές 

και εκπαιδευτικούς. Τι θα µπορούσε να γίνει από την πλευρά των µαθητών για τη 

βελτίωση των σχέσεων τους;»)  κρίθηκε σκόπιµο να δεχθεί τη µέθοδο της ανάλυσης 

περιεχοµένου προκειµένου να κατοχυρωθεί η  κατάλληλη επεξεργασία της. Πιο 

συγκεκριµένα το γεγονός ότι η ερώτηση αυτή είναι ανοικτού τύπου αποτελεί ένα 

ανασταλτικό παράγοντα για την επιτυχία  της επεξεργασίας της. Γι’ αυτό ακριβώς το 
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λόγο ύστερα από προσεχτική µελέτη των ερωτηµατολογίων προβήκαµε στην 

κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των υποκειµένων και συνοψίζοντας τις 

απαντήσεις-προτάσεις  τους- για τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν οι µαθητές 

απέναντι στο δάσκαλο προκειµένου να επιτύχουν τη βελτίωση των σχέσεων τους -

στις εξής ανεξάρτητες µεταξύ τους κατηγορίες: 

1)Σεβασµός στον εκπαιδευτικό. 

2)∆ιάθεση για επικοινωνία. 

3)Συµµόρφωση µε τους κανόνες. 

4)Επιµελείς ,ειλικρινείς. 

5)Επίπεδο µόρφωσης γονέων. 

6)∆ιεκδίκηση των δικαιωµάτων τους. 

7)Καλές σχέσεις µε συµµαθητές. 

8)Κληρονοµικότητα. 

9)Κοινωνικοποιηµένη δραστηριότητα. 

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες απαντήθηκαν είτε µόνες τους είτε σε 

συνδυασµό µε άλλες. Μόνες τους συγκέντρωσαν τα ακόλουθα ποσοστά. Η πρώτη 

κατηγορία συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ποσοστό 16,7% ,η δεύτερη κατηγορία 

συγκέντρωσε το 2,4% ,η τρίτη συγκέντρωσε το 7,1%, η τέταρτη, η έκτη, η έβδοµη 

και η ένατη κατηγορία συγκέντρωσε η καθεµιά ξεχωριστά το 2,4% των απαντήσεων 

η πέµπτη και η  όγδοη δεν προτιµήθηκαν από κανένα παρα µόνο σε συνδυασµό µε 

άλλες. 

Οι απαντήσεις των υποκειµένων αποτελούνταν όχι µόνο από τις κατηγορίες 

ξεχωριστά αλλά και από συνδυασµό των κατηγοριών αυτών. Οι συνδυασµοί των 

κατηγοριών  ήταν οι ακόλουθοι και συγκέντρωσαν τα ακόλουθα ποσοστά. 

Η πρώτη σε συνδυασµό µε την τρίτη κατηγορία(σεβασµός στον εκπαιδευτικό 

µε τη συµµόρφωση µε τους κανόνες συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ποσοστό(11,9%).Η 

τρίτη σε συνδυασµό µε την ένατη (συµµόρφωση µε κανόνες και κοινωνικοποιηµένη 

δραστηριότητα)και η πρώτη ,η τρίτη και η έκτη (σεβασµός στον εκπαιδευτικό-

συµµόρφωση σε κανόνες και διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους)κατείχε το 4,8 των 

προτιµήσεων των υποκειµένων της έρευνας. 

Η πρώτη σε συνδυασµό µε την πέµπτη κατηγορία  (σεβασµός στον 

εκπαιδευτικό  και επίπεδο µόρφωσης γονέων),η δεύτερη µε την ένατη(διάθεση για 

επικοινωνία και κοινωνικοποιηµένη δραστηριότητα),η τρίτη µε την τέταρτη 

(συµµόρφωση µε κανόνες και επιµελείς ειλικρινείς)η τρίτη µε την έκτη (συµµορφωση 
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στους κανόνες και διεκδίκηση δικαιωµάτων ) συγκέντρωσε το 2,4% των απαντήσεων 

των υποκειµένων. Το ίδιο ποσοστό συγκέντρωσαν από την  τέταρτη µε την έβδοµη 

(επιµελείς ειλικρινείς και καλές σχέσεις µε συµµαθητές) την πέµπτη µε την έβδοµη 

(επίπεδο µόρφωσης γονέων µε τις καλές σχέσεις µε συµµαθητές),την πρώτη, τη 

δεύτερη και την έβδοµη (σεβασµός στον εκπαιδευτικό-διάθεση για επικοινωνία-

καλές σχέσεις µε συµµαθητές). Η πρώτη η τρίτη και η πέµπτη (σεβασµός στον 

εκπαιδευτικό –συµµόρφωση στους κανόνες –επίπεδο µόρφωσης γονέων),η πρώτη  η 

τρίτη και η έβδοµη κατηγορία(σεβασµός στον εκπαιδευτικό – συµµόρφωση µε 

κανόνες -καλές σχέσεις µε συµµαθητές),η πρώτη, η τέταρτη και η ένατη 

κατηγορία(σεβασµός στον εκπαιδευτικό –επιµελείς ειλικρινείς –κοινωνικοποιηµένης 

δραστηριότητας), η πρώτη ,η πέµπτη και η ένατη κατηγορία (σεβασµός στον 

εκπαιδευτικό –επίπεδο µόρφωσης γονέων και κοινωνικοποιηµένη δραστηριότητα),η 

πρώτη η έβδοµη και η ένατη κατηγορία(σεβασµός στον εκπαιδευτικό –καλές σχέσεις 

µε συµµαθητές-κοινωνικοποιηµένη δραστηριότητα)συγκέντρωσαν επίσης το 2,4% 

των απαντήσεων .Ο συνδυασµός της τρίτης της πέµπτης και της έκτης κατηγορίας 

(συµµόρφωση µε κανόνες –επίπεδο µόρφωσης γονέων -διεκδίκηση δικαιωµάτων) της 

τρίτης πέµπτης και έβδοµης κατηγορίας (συµµόρφωση  µε κανόνες, επίπεδο 

µόρφωσης των γονέων ,καλές σχέσεις µε συµµαθητές)της έκτης έβδοµης και όγδοης 

κατηγορίας (διεκδίκηση δικαιωµάτων-καλές σχέσεις µε συµµαθητές-

κληρονοµικότητα),της τρίτης της τέταρτης ,έκτης και έβδοµης κατηγορίας 

(συµµόρφωση σε κανόνες –επιµελείς ειλικρινείς –διεκδίκηση δικαιωµάτων και καλές 

σχέσεις µε συµµαθητές )καθώς και ο συνδυασµός της πρώτης τρίτης, πέµπτης όγδοης 

και ένατης κατηγορίας (σεβασµός στον εκπαιδευτικό –συµµόρφωση µε κανόνες –

επίπεδο µόρφωσης γονέων –κληρονοµικότητα και κοινωνικοποιηµένη 

δραστηριότητα)  απαντήθηκε από το 2,4% των εκπαιδευτικών. Μια πιο παραστατική 

παρουσίαση µας προσφέρει ο Πίνακας και το Γράφηµα  41 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 41 :Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων στην έβδοµη ερώτηση: («Τι 

θα µπορούσε να γίνει από την πλευρά των µαθητών για τη βελτίωση των σχέσεων εκπαιδευτικών –µαθητών») 

«Τι θα µπορούσε να 

γίνει από την πλευρά 

των µαθητών για τη 

βελτίωση των 

σχέσεων 

Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστική 

Συχνότητα 
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εκπαιδευτικών –

µαθητων 

1 7 10,9 16,7 16,7 

2 1 1,6 2,4 19,0 

3 3 4,7 7,1 26,2 

4 1 1,6 2,4 28,6 

6 1 1,6 2,4 31,0 

7 1 1,6 2,4 33,3 

9 1 1,6 2,4 35,7 

1,3 5 7,8 11,9 47,6 

1,5 1 1,6 2,4 50,0 

2,9 1 1,6 2,4 52,4 

3,4 1 1,6 2,4 54,8 

3,6 1 1,6 2,4 57,1 

3,9 2 3,1 4,8 61,9 

4,7 1 1,6 2,4 64,3 

4,9 1 1,6 2,4 66,7 

5,7 1 1,6 2,4 69,0 

1,2,7 1 1,6 2,4 71,4 

1,3,5 1 1,6 2,4 73,8 

1,3,6 2 3,1 4,8 78,6 

1,3,7 1 1,6 2,4 81,0 

1,4,9 1 1,6 2,4 83,3 

1,5,9 1 1,6 2,4 85,7 

1,7,9 1 1,6 2,4 88,1 

3,5,6 1 1,6 2,4 90,5 

3,5,7 1 1,6 2,4 92,9 

6,7,8 1 1,6 2,4 95,2 

3,4,6,7 1 1,6 2,4 97,6 

1,3,5,8,9 1 1,6 2,4 100,0 

Σύνολο 42 65,6 100,0  

Θνησιµότητα 

απαντήσεων 

22 34,4   

Σύνολο 64 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 41 :Κατανοµή του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις των υποκειµένων στην 41 έβδοµη ερώτηση: 

(«Τι θα µπορούσε να γίνει από την πλευρά των µαθητών για τη βελτίωση των σχέσεων εκπαιδευτικών –µαθητών») 
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Απόλυτη Συχνότητα
1

2

3

4

6

7

9

1,3

1,5

2,9

3,4

3,6

3,9

4,7

4,9

5,7

1,2,7

1,3,5

1,3,6

1,3,7

1,4,9

1,5,9

1,7,9

3,5,6

3,5,7

6,7,8

3,4,6,7

1,3,5,8,9

Σύνολο

Θνησιµότητα
ή  

 

9.3)Συσχέτιση  προσωπικών στοιχείων των υποκειµένων και των 

απαντήσεων που έχουν δώσει στις κύριες ερωτήσεις. 
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Στην προσπάθεια µας να εξακριβώσουµε κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 

επηρεάζονται από το φύλο τους, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας,  τις γραµµατικές 

γνώσεις την επιµόρφωση τους καθώς και την περιοχή ή την οργανικότητα των 

σχολείων όπου υπηρετούν κατά τη διαµόρφωση των απαντήσεων τους. Μάλιστα 

κρίναµε σκόπιµο να οµαδοποιήσουµε τις πολλές υποκατηγορίες των µεταβλητών 

«έτος γέννησης»και «χρόνια υπηρεσίας»,προκειµένου να διευκολυνθούµε στον 

έλεγχο των συσχετίσεων τους µε τις απαντήσεις των υποκειµένων στις κύριες 

ερωτήσεις. Έτσι τα έτη γέννησης 1947-1960, 1961-70, 1971-77, αποτέλεσαν τις 

κατηγορίες 1, 2 και 3,ενώ τα χρόνια υπηρεσίας 1-5, 6-14, 16-23 και 25-32 

αποτέλεσαν τις κατηγορίες 1, 2, 3 και 4. Για την εξακρίβωση ή όχι της  συσχέτισης 

των µεταβλητών αυτών προβήκαµε στην διεξαγωγή του χ2  παραµετρικού κριτηρίου. 

Επειδή όµως σε κάποιες συσχετίσεις δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις (όταν δηλαδή 

πάνω από 20% των κελιών του Πίνακα που υπόκειται στο χ2  τεστ είναι λιγότερο του 

5 ) για τη διεξαγωγή του ελέγξαµε για περαιτέρω ακρίβεια των συσχετίσεων τη 

Monte Carlo (2-sided) στατιστική σηµαντικότητα (sig). η οποία στηρίζεται σε 10.000 

δειγµατικούς πίνακες προκειµένου να διασφαλίσει έγκυρα αποτελέσµατα ή το Exact 

test Sig στην περίπτωση που αναφερόµαστε σε Πίνακα 2x2 και όχι την asymp.sig. 

Πριν προβούµε στην εξέταση των συσχετίσεων µεταξύ των προσωπικών στοιχείων 

των εκπαιδευτικών και των απαντήσεων που έδωσαν κρίναµε σκόπιµο να 

διατυπώσουµε τις ερευνητικές υποθέσεις ως εξής. 

Ηο(Μηδενική υπόθεση):τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων δεν 

επηρεάζουν τις απαντήσεις τους 

Η1(Εναλλακτική υπόθεση):τα προσωπικά στοιχεία επηρεάζουν τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών  

Η µηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή όταν η τιµή του χ2  είναι µεγαλύτερη 

του 0,05.Στην αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται και γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική 

υπόθεση.   

9.3.1)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε την ερώτηση 

1(«χαρακτηρίστε τις ακόλουθες συµπεριφορές») 

Για τον εντοπισµό συσχέτισης των προσωπικών στοιχείων και των 

απαντήσεων που δόθηκαν προβήκαµε στην εξέταση του χ2  παραµετρικού κριτηρίου ή 

του εναλλακτικού του Monte Carlo test αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, αν 

δηλαδή πάνω από το 20 %  των αναµενόµενων τιµών των κελιών των Πινάκων του 

παραρτήµατος έχουν χαµηλότερες τιµές του 5.Μέσω αυτών των κριτηρίων, ελέγξαµε 
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λοιπόν, αν γίνεται αποδεκτή η (Ηο) µηδενική υπόθεση η οποία υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχει συσχέτιση  ή η εναλλακτική υπόθεση (Η1) η οποία υποστηρίζει ότι 

υφίσταται συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Προβαίνοντας λοιπόν στη 

διαδικασία ελέγχου των µεταβλητών εξετάσαµε καθεµία κατηγορία της Ερώτησης 1 

µε τα προσωπικά στοιχεία.  

9.3.1.1)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην πρώτη κατηγορία της ερώτησης 1(«Κουβεντιάζει µε τους συµµαθητές του 

την ώρα του µαθήµατος») 

Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία «δεν προσέχει στο µάθηµα» 

παρατηρήσαµε ότι η κατηγορία αυτή  δεν διακρίνεται από συσχέτιση αφού το Monte 

Carlo Sig.0,347>0,05 µας οδήγησε στην αποδοχή της Ηο. Τη συσχέτιση την ελέγξαµε 

µέσω του Monte Carlo test αφού το 25% των κελιών του Πίνακα FYLO*Ε1.1 έχει 

χαµηλότερες του 5 τιµές. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον 

Πίνακα 42 .  

Πίνακας 42:Κριτήριο χ2    (Φύλο-Ε.1.1) 

Χ2   παραµετρικό 

κριτήριο 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 63 3 0,347 

  Όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης»και της 

Ε1.1 και µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 66,7% των αναµενόµενων 

τιµών του Πίνακα GENN1*E1.1 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) 

διαπιστώσαµε την αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών) αφού το Monte Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,670>0,05  
Πίνακας 43:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.1) 

Κριτήριο Monte Carlo Αριθµός υποκειµένων(Ν) Βαθµοί Ελευθερίας(df) Στατιστική σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-sided) 

Τιµή 63 6 0,670 

 

 

 

Την ίδια κατάληξη  έχει και η συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την Ε1.1. 

Eιδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε εφόσον το 
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81,3% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε1.1-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 9- είναι  0,304>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην Ε1.1 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 44.      

 Πίνακας 44: Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 62 9 0,304 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην Ε1.1 το 70% (άνω του επιτρεπτού ορίου 20%) 

των κελιών του Πίνακα Ε1.1 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 γεγονός που µας 

ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 0,051<0,05 και df:βαθµούς 

ελευθερίας 12,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1 

η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που απάντήσαν στην Ε1.1 

σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Έτσι ύστερα από µελέτη του Πίνακα Ε1.1*GN 

διακρίναµε ότι επίδραση ασκεί ο απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδηµίας στην τρίτη 

κατηγορία απαντήσεων (που αναφέρεται στο ότι θεωρείται λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά εκείνου του µαθητή που δεν προσέχει στο µάθηµα) αφού έχουµε θετικό 

Residual 5.Θετικό Residual έχουµε και κατά τη συσχέτιση της κατηγορίας Απόφοιτος 

ΑΕΙ και της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας οι οποίοι δηλώνουν κατεξοχήν ότι η 

προκείµενη συµπεριφορά θεωρείται λιγότερο ή καθόλου παραβατική η συµπεριφορά 

εκείνων που δεν προσέχουν στο µάθηµα. Έντονη συσχέτιση υπάρχει και µεταξύ της 

κατηγορίας των άλλων σχολών και εκείνης που αναφέρεται στη θεώρηση ως ακραίας 

συµπεριφοράς εκείνων που δεν προσέχουν στο µάθηµα (Residual 9).Oι 

µεταπτυχιακοί δάσκαλοι θεωρούν ως καθόλου παραβατική συµπεριφορά την 

προαναφερθείσα αφού παρουσιάζονται θετικά υπόλοιπα 1 και 20 στην τέταρτη 

κατηγορία απαντήσεων. 

Πίνακας 45:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.1) 
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Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 12 0,051 

 

Καµία συσχέτιση δεν παρουσιάσθηκε στην επιµόρφωση και στις απαντήσεις 

της Ε1.1.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 

(βλ. παράρτηµα- Πίνακα EPIM- E1.1) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,922>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 46) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 46:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 46 6 0,922 

 

Οι µεταβλητές όµως οργανικότητα σχολείου και Ε1.1 σχετίζονται , αφού  η 

τιµή του Μonte Carlo Sig.0,025 >0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1(στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε1.1*SCHOOL), µας επιτρέπει την αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως 

φανερώνει και ο Πίνακας 47.Ειδικότερα οι δάσκαλοι των µονοθέσιων  (Residual 8)  

και των πολυθέσιων θεωρούν ως ακραία παραβατική συµπεριφορά εκείνη κατά την 

οποία οι µαθητές δεν προσέχουν στο µάθηµα .Βέβαια κάποιο δάσκαλοι των 

πολυθέσιων τη θεωρούν ως καθόλου παραβατική αλλά το θετικό Residual 7 της 

πρώτης κατηγορίας υπερισχύει του θετικού Residual 1,6.Oι δάσκαλοι των διθέσιων 

και των τριθέσιων  και εξαθέσιων δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στη δεύτερη και 

τρίτη κατηγορία αντίστοιχα(Residual 1,5 2,6 3,4) που κρίνουν ως µέτρια και λιγότερο 

παραβατική συµπεριφορά εκείνη των παιδιών που δεν προσέχουν στο µάθηµα . 
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Πίνακας 47:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα Σχολείου-Ε1.1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 12 0,025 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 48 

0,712>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 25% των κελιών του Πίνακα YP*Ε1.1 

του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς ελευθερίας 3, µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη συσχέτιση της 

µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε1.1 και στην επόµενη αποδοχή της 

ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 48:Κριτήριο Monte Carlo  (Αατικότητα Σχολείου-Ε1.1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 3 0,712 

 

9.3.1.2)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην δεύτερη κατηγορία της ερώτησης 1(«Κουβεντιάζει µε τους συµµαθητές του 

την ώρα του µαθήµατος») 

Στο υποερώτηµα της Ερώτησης 1(«αυθαδιάζει»)το φύλο δε σχετίζεται µε τις 

απαντήσεις που έδωσαν τα υποκείµενα στην ερώτηση 2 αφού το Monte Carlo.sig.(2-

sided) µε βαθµούς ελευθερίας (df):3 είναι 0,522>0,05 όπως µας παρουσιάζει Πίνακας 

49.Σε αυτό το σηµείο  να τονίσουµε ότι προβήκαµε στον έλεγχο τουMonte Carlo.sig 

αφού πληρείται η προϋπόθεση της εφαρµογής του. Πιο συγκεκριµένα 37,5% των 

κελιών του Πίνακα Ε1.2-FYLO (βλ.Παράρτηµα) έχουν τιµές χαµηλότερες του 

5.Κατά συνέπεια  αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση η οποία µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι το φύλο του εκπαιδευτικού δεν τον επηρεάζει στην απάντηση που 

δίνει  στην ερώτηση 2 που αφορά το αν αισθάνεται ότι κάποιοι από τους µαθητές του 

ενδέχεται να εµπλακούν σε παραβατική συµπεριφορά . 
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Πίνακας 49:Κριτήριο χ2    (Φύλο-Ερώτηση 1.2) 

Χ2   παραµετρικό 

κριτήριο 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 63 3 0,522 

Κατά τη συσχέτιση  µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» και της Ε1.2 και 

µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 58,3% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα GENN1*E1.2 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,222>0,05  

Πίνακας 50:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 60 6 0,222 

Την ίδια κατάληξη  έχει και η συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την 

ερώτηση 1.2.Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε 

εφόσον το 81,3% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον 

Πίνακα Ε1.2-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του 

Μonte Carlo .sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 9- είναι  0,121>0,05 γεγονός που 

µας οδηγεί στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν 

σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση1. 2.      

 

 

 
Πίνακας 51:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 62 9 0,121 
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Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 1.2 αφού το 80% των κελιών του 

Πίνακα GN*E1.2 έχουν µικρότερες τιµές του 5 γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της 

τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 0,074>0,05 (df 12)η οποία µας οδηγεί στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που απάντήσαν στην E1.2 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. 

Πίνακας 52:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 12 0,074 

Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 1.2.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5(βλ. παράρτηµα- Πίνακα EPIM-E1.2) µας κατευθύνει στον έλεγχο της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,361>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 53) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 53:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε 1.2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 46 6 0,361 

 

Καµία συσχέτιση δεν υφίσταται και µεταξύ των µεταβλητών αστικότητα 

σχολείου και Ερώτηση 1.2 αφού  η τιµή του Μonte Carlo Sig. µε βαθµούς ελευθερίας 

3 είναι 0,249>0,05, (στον έλεγχο της οποίας προβήκαµε αφού το 80% των κελιών του 

Πίνακα ΥΡ*Ε1.2 έχει χαµηλότερες του 5 τιµές) των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών  

Πίνακας 54:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.2) 

Κριτήριο Monte Αριθµός 

έ (Ν)

Βαθµοί 

Ελ θ ί (df)

Στατιστική 

ό
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Carlo   υποκειµένων(Ν) Ελευθερίας(df) σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 3 0,249 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 55  

0,713>0,05 (την οποία ελέγχουµε εφόσον το 80% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε1.2 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 12 , µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 1.2 και στην 

επόµενη αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 55:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε1 2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 12 0,713 

 
9.3.1.3)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην τρίτη κατηγορία της ερώτησης 1(«Κουβεντιάζει µε τους συµµαθητές του 

την ώρα του µαθήµατος») 

Κατά την εξέταση της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ή όχι µεταξύ 

των  προσωπικών στοιχείων  µε την Ε1.3(«κουβεντιάζει µε τους συµµαθητές του την 

ώρα του µαθήµατος») προβήκαµε στο Monte Carlo test. Εφόσον  το 37,5% των 

κελιών του Πίνακα Ε1.3*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και υπερβαίνει το 

επιτρεπόµενο όριο 20%. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας Monte Carlo Sig. µε βαθµούς ελευθερίας 3, είναι 

0,395>0,05 οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι 

δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 56 

Πίνακας 56: Κριτήριο Monte Carlo  (Φύλο-Ε1.3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-



 232

sided) 

Τιµή 61 3 0,395 

Ακολούθως και κατά την εκπόνηση της εφαρµογής του Monte Carlo 

test(αφού το 58,3% των αναµενόµενων τιµών του Πίνακα GENN1*E1.3 είναι κάτω 

του επιτρεπτού ορίου 20%)  προκειµένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι  συσχέτισης  

µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» µε τη µεταβλητή  «Ε1.3» καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,304>0,05 . 

Πίνακας 57:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 60 6 0,304 

Στη συνέχεια και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

1.3% διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 81,3% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε1.3*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του Monte 

Carlo sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 9- είναι  0,909>0,05 γεγονός που µας 

οδηγεί στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν 

σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 1.3 όπως εξάλλου παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 58.    

Πίνακας 58:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.3)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 60 9 0,909 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 1.3 αφού το 75% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε1.3 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 
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0,732>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 12,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε1.3 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 59. 

Πίνακας 59:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 60 12 0,732 

Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε1.3. Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 

(βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E1.3) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,321>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 60) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 60:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 45 6 0,321 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε1.3 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Μonte Carlo Sig.0,850>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 3 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν µια που είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε1.3*ΥΡ ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του 

έχουν τιµές χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 61. 

Πίνακας 61:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης
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διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 61 3 0,850 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 62 

0,516>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 85% των κελιών του Πίνακα SCHOOL* 

Ε.1.3 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς ελευθερίας 12, 

µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη συσχέτιση της 

µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε1.3και στην επόµενη αποδοχή της 

ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 62:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε1.3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 61 12 0,516 

   

9.3.1.4) Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την τέταρτη κατηγορία  του 

υποερωτήµατος Ε1, την Ε1.4 («Βρίζει την ώρα του µαθήµατος») 

Η εξέταση της συσχέτισης της τέταρτης κατηγορίας του υποερωτήµατος  

Ε1.4, της πρώτης ερώτησης µε τα προσωπικά στοιχεία και η ανεπάρκεια των 

προϋποθέσεων για εφαρµογή του  χ2 παραµετρικού κριτηρίου µας οδήγησε  στο 

εναλλακτικό του test το  Monte Carlo test. Ειδικότερα κατά τον έλεγχο της άσκησης ή 

µη άσκησης επίδρασης της ανεξάρτητης µεταβλητής «φύλο» στην εξαρτηµένη 

«Ε1.4» και εφόσον το 50% των κελιών του Πίνακα FYLO*E1.4 του παραρτήµατος.   

Απορρίψαµε το χ2 αφού το 50% των κελιών του Πίνακα Ε1.4*FYLO, έχει τιµές 

χαµηλότερες του 5 και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε 

την τιµή Monte Carlo Sig. 0,782>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 3, οδηγηθήκαµε στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται 

µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 63 . 

Πίνακας 63:Κριτήριο Monte Carlo    (Φύλο-Ε1.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo     

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 



 235

(Μonte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,782 

Όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης»και της 

Ε1.4 και µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 66,7% των αναµενόµενων 

τιµών του Πίνακα GENN1*E1.4 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) 

διαπιστώσαµε την αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών) αφού το Monte Carlo Sig , µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,109>0,05  

Πίνακας 64:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 1 0,109 

Συσχέτιση και στις µεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «Ε1.4» δεν υφίσταται. 

Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε εφόσον το 

68,8% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε1.4-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 9- είναι  0,238>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 1.4 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 65      

 Πίνακας 65:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 9 0,238 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση1.4φού το 80(άνω του επιτρεπτού ορίου 

20%) των κελιών του Πίνακα GN*Ε1.4, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 γεγονός που 

µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided)0,284>0,05 και 

df:βαθµούς ελευθερίας 12,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 
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υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που απάντησαν στην 

ερώτηση 1,4 δεν επιδρούν στις απαντήσεις τους ,όπως φαίνεται στον Πίνακα 66. 

Πίνακας 66:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 12 0,284 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης1.4.Και εδώ το 75%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 

5 (βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM-E1.4) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,673>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 66) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών όπως 

προβάλλεται στον Πίνακα 67. 

Πίνακας 67:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 47 6 0,673 

Στις µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε1.4δεν υφίσταται συσχέτιση, αφού  

το Μonte Carlo Sig., µε βαθµούς ελευθερίας 1 είναι 0,799 >0,05 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε1.4*ΥΡ.αφού το 50% των κελιών του Πίνακα είναι 

λιγότερο του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία 

ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή 

της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 68. 

Πίνακας 68:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 
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(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,799 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 69 

0,509>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 90% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε1.4 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 12, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε1.4 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 69:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε1.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 12 0,509 

 

9.3.1.5) Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την πέµπτη κατηγορία  του 

υποερωτήµατος Ε1, την Ε1.5 («Παίρνει αντικείµενα που δεν του ανήκουν») 

Στην πέµπτη κατηγορία της ερώτησης 1, στην Ε1.5  το φύλο δε σχετίζεται µε 

τις απαντήσεις που έδωσαν τα υποκείµενα στην E1.5 αφού το Monte Carlo.sig.(2-

sided) µε βαθµούς ελευθερίας (df):3 είναι 0,140>0,05 όπως µας παρουσιάζει Πίνακας 

70. Σε αυτό το τεστ προβαίνουµε γιατί το  25 % των κελιών του Πίνακα Ε1.5-FYLO 

(βλ. Παράρτηµα) έχουν τιµές χαµηλότερες του 5.Κατά συνέπεια  αποδεχόµαστε τη 

µηδενική υπόθεση η οποία µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το φύλο του 

εκπαιδευτικού δεν τον επηρεάζει στην απάντηση που δίνει  στην ερώτηση 1.5 που 

αφορά το αν αισθάνεται ότι κάποιοι από τους µαθητές του ενδέχεται να εµπλακούν σε 

παραβατική συµπεριφορά  

 

Πίνακας 70:Κριτήριο Μonte Carlo (Φύλο-Ε1.5) 

Κριτήριο Μonte 

Carlo  

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής 

κατεύθυνσης(Μonte 

Carlo .sig.2-sided) 
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Τιµή 64 3 0,140 

Η διαδικασία συσχέτισης µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης»και της 

Ε1.4 µε βάση  τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 66,7% των αναµενόµενων 

τιµών του Πίνακα GENN1*E1.4 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) µας απέδειξε 

την ισχύ της Ηο που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών, αφού το Monte 

Carlo Sig , µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,845>0,05  

Πίνακας 71:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.5) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 6 0,845 

Την ίδια κατάληξη  έχει και η συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την 

ερώτηση 1.5.Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε 

εφόσον το 81,3% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον 

Πίνακα Ε1.5-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του 

Monte Carlo .sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 9- είναι  0,149>0,05 γεγονός που 

µας οδηγεί στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν 

σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 1.5.      

Πίνακας 72:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.5) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 9 0,149 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 1.5 αφού το 70% των κελιών του 

Πίνακα GN*E1.5 έχουν µικρότερες τιµές του 5 γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της 

τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 0,924>0,05(df 12) η οποία µας οδηγεί στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που απάντήσαν στην E1.5 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. 

Πίνακας 73:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.5) 



 239

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 61 12 0,924 

Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε1.5.Και εδώ το 58,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5(βλ. 

παράρτηµα- Πίνακα EPIM- E.1.5) µας κατευθύνει στον έλεγχο της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,273>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 74)και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών. 

Πίνακας 74:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.5) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 47 6 0,273 

Καµία συσχέτιση δεν υφίσταται και µεταξύ των µεταβλητών αστικότητα 

σχολείου και Ε1.5 αφού  η τιµή του Μonte Carlo Sig.(στο οποίο προβήκαµε αφού το 

25% των κελιών του Πίνακα YP*E1.5 έχει χαµηλότερες του 5 τιµές) µε βαθµούς 

ελευθερίας 3, είναι 0,292>0,05 και δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Σαφή παρουσίαση των αποτελεσµάτων προσφέρει ο 

Πίνακας 75.  

Πίνακας 75:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.5) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,292 
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Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 76 

0,856>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 85% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε1.5 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 12 , µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε1.5 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 76:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.5) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 12 0,856 

  

9.3.1.6) Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την έκτη κατηγορία  του 

υποερωτήµατος Ε1.6, («∆ε συµµετέχει στο µάθηµα »)      

Η εξέταση της συσχέτισης µεταξύ της έκτης κατηγορίας του υποερωτήµατος  

Ε1.6, µε τα προσωπικά στοιχεία και η αδυναµία εξασφάλισης της συνθήκης που 

προϋποτίθεται προκειµένου να εφαρµοσθεί το χ2 παραµετρικό κριτήριο µας οδήγησε  

στο εναλλακτικό του test το  Monte Carlo test. Ειδικότερα κατά τον έλεγχο της 

άσκησης ή µη άσκησης επίδρασης της ανεξάρτητης µεταβλητής «φύλο» στην 

εξαρτηµένη «Ε1.6» και εφόσον το 37,5% των κελιών του Πίνακα FYLO* E1.6 του 

παραρτήµατος. Απορρίψαµε το χ2 αφού το 37,5 των κελιών του Πίνακα 

Ε2Α1*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 

20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε την τιµή Monte Carlo Sig. 0,929>0,05 µε βαθµούς 

ελευθερίας 3, οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι 

δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 77. 

Πίνακας 77:Κριτήριο Monte Carlo (Φύλο-Ε1.6) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,929 
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Ακολούθως και κατά την εκπόνηση της εφαρµογής του Monte Carlo 

test(αφού το 58,3% των αναµενόµενων τιµών του Πίνακα GENN1*E1.6 είναι κάτω 

του επιτρεπτού ορίου 20%)  προκειµένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι  συσχέτισης  

µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» µε τη µεταβλητή  «Ε1.6» καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,182>0,05 . 

Πίνακας 78:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.6) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 6 0,182 

Καµιά συσχέτιση δεν διακρίνει τις µεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και 

«Ε1.6». Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε εφόσον 

το 81,3% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε1.6-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig 

(2-sided).Κατά συνέπεια καταφύγαµε στο εναλλακτικό του  χ2 το Monte Carlo test το 

οποίο µε βαθµούς ελευθερίας 9 έχει sig  0,329>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην E1.6 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 79.      

Πίνακας 79:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-E1.6) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 9 0,329 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην E1.6, αφού το 75% (άνω του επιτρεπτού ορίου 

20%) των κελιών του Πίνακα Ε1.6*GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 γεγονός που 

µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided)0,142>0,05 και 

df:βαθµούς ελευθερίας 12, γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 
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υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που απάντησαν στην 

ερώτηση 1.6 δεν επιδρούν στις απαντήσεις τους. 

Πίνακας 80:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-E1.6) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 12 0,189 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 1.6.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM-E1.6) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,433>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 80) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών όπως 

προβάλλεται στον Πίνακα 81  

Πίνακας 81:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-E1.6) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 47 6 0,433 

Στις µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε1.6 δεν υφίσταται συσχέτιση, 

αφού  το Μonte Carlo Sig., µε βαθµούς ελευθερίας 3 είναι 0,023<0,05 (στοιχεία τα 

οποία ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε1.6*YP αφού το 25% των κελιών του Πίνακα είναι 

λιγότερο του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης (Ηο)η οποία 

ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή 

της εναλλακτικής υπόθεσης(Η1) η οποία δέχεται οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 82.Μια προσεχτικότερη µελέτη του 

Πίνακα του παραρτήµατος µας οδηγεί στο συµπέρασµα µε βάση τον έλεγχο των 

Residuals ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε αγροτική περιοχή θεωρούν τη 

συµπεριφορά «δε συµµετέχει στο µάθηµα» ως λιγότερο παραβατική (Residual 
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5,3)ενώ των αστικών περιοχών τη θεωρούν ως ακραία (Residual 2,2),µέτρια(Residual 

1,8) και τέλος καθόλου παραβατική συµπεριφορά(Residual 1,2)  

Πίνακας 82:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.6) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,023 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 83 

0,264>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 90% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε1.6 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 12, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 1.6 και στην 

επόµενη αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 83:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε1.6) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 12 0,264 

 

9.3.1.7) Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την έβδοµη κατηγορία  του 

υποερωτήµατος Ε1, την Ε1.7 («Χτυπάει τους συµµαθητές του την ώρα του 

µαθήµατος») 

Η εξέταση της συσχέτισης της έβδοµης κατηγορίας του υποερωτήµατος  Ε1.7, 

της πρώτης ερώτησης µε τα προσωπικά στοιχεία και η ανεπάρκεια των 

προϋποθέσεων για εφαρµογή του  χ2 παραµετρικού κριτηρίου µας οδήγησε  στο 

εναλλακτικό του test το  Monte Carlo test. Ειδικότερα κατά τον έλεγχο της άσκησης ή 

µη άσκησης επίδρασης της ανεξάρτητης µεταβλητής «φύλο» στην εξαρτηµένη 

«Ε1.7» και εφόσον το 75% των κελιών του Πίνακα FYLO*E1.7 του παραρτήµατος.   

Απορρίψαµε το χ2 αφού το 50% των κελιών του Πίνακα Ε1.7 *FYLO, έχει τιµές 

χαµηλότερες του 5 και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε 

την τιµή Monte Carlo Sig. 0,208>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 3, οδηγηθήκαµε στην 
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αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται 

µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 84 

Πίνακας 84: Κριτήριο Monte Carlo  (Φύλο-Ε1.7) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,208 

Κατά τη συσχέτιση  µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» και της Ε1.7 και 

µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 50% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα GENN1*E1.7 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 4, είναι 0,103>0,05  

Πίνακας 85:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.7) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 2 0,103 

Συσχέτιση στις µεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «Ε1.7». Ειδικότερα η 

τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε εφόσον το 66,7% έχει 

αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα Ε1.7-XR.YP – 

συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig (2-sided) µε 

βαθµούς ελευθερίας 6- είναι  0,389>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην απόρριψη της 

εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο. 

Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις 

τους στην ερώτηση 1.7 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 86   

 Πίνακας 86:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.7) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 6 0,389 
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Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση1.7 αφού το 90%(άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα GN*Ε1.7, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-

sided)0,773>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 12,γεγονός που µας οδηγεί στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που απάντησαν στην ερώτηση 1.7 δεν επιδρούν στις απαντήσεις τους 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 87 

Πίνακας 87:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.7) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 12 0,773 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 1.7 Και εδώ το 83,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM-E1.7) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,377>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 88) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών . 

Πίνακας 88:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.7) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 47 6 0,377 

 

Στις µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε1.7 δεν υφίσταται συσχέτιση, 

αφού  το Μonte Carlo Sig., µε βαθµούς ελευθερίας  3 είναι 0,150>0,05 (στοιχεία τα 

οποία ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε1.7* YP αφού το 75% των κελιών του Πίνακα είναι 
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λιγότερο του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία 

ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή 

της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 89. 

Πίνακας  89:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.7) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,150 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 90 

0,474>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 90% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε1.7 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 12, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε1.7 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 90:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε1.7) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 12 0,474 

 

9.3.1.8)Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την όγδοη κατηγορία της 

πρώτης ερώτησης («Επιδεικνύει άλλες µορφές βίαιης συµπεριφοράς ,πετάει 

αντικείµενα κ.λ.π») 

Και στην όγδοη κατηγορία της πρώτης ερώτησης(«Επιδεικνύει άλλες µορφές 

βίαιης συµπεριφοράς ,πετάει αντικείµενα κ,λ,π») η εξέταση της συσχέτισης των 

απαντήσεων που έδωσαν τα υποκείµενα στις τέσσερις κατηγορίες απαντήσεων 

(«ακραία ,µέτρια λιγότερο και καθόλου παραβατική συµπεριφορά») µε τα προσωπικά 

στοιχεία τους προβήκαµε στο Monte Carlo test. Εφόσον  το 50% των κελιών του 

Πίνακα Ε1.8*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο 
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όριο 20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το  παρατηρούµενο  επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας Monte Carlo Sig.  µε βαθµούς ελευθερίας 3, είναι 0,664>0,05 

οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο 

µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 91. 

Πίνακας 91: Κριτήριο Monte Carlo  (Φύλο-Ε1.8) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,664 

 

Κατά τη συσχέτιση  µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» και της Ε1.8 και 

µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 50% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα GENN1*E1.8 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 4, είναι 0,401>0,05  

Πίνακας 92:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.8) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 4 0,401 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

1.8 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 68,8% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε1.8*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp. sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 9- είναι  0,673>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 1.8 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 93.     

 Πίνακας 93:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.8)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης
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διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 9 0,673 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 1.8 αφού το 85% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε1.8 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,617>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 12,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην ερώτηση 1.8 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 94. 

Πίνακας 94:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.8) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 12 0,617 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 1.8.Και εδώ το 83,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ. παράρτηµα- Πίνακα EPIM- E1.8) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,103>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 95) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 95:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.8) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 47 6 0,103 
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Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ερώτηση 1.8 δεν σχετίζονται , αφού  

η τιµή του Μonte Carlo Sig.0,416>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 3 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε1.8*YP ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του 

έχουν τιµές χαµηλότερες του 5.), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 96 

Πίνακας 96:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.8) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 3 0,416 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 97 

0,213>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 66,7% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.1.8 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 12, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 1.8 και στην 

επόµενη αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 97:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε1.8) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 12 0,213 

    

9.3.1.9)Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την όγδοη κατηγορία της 

πρώτης ερώτησης («Προκαλεί θόρυβο») 

όσον αφορά την ένατη κατηγορία της πρώτης ερώτησης(«προκαλεί θόρυβο») 

η εξέταση της συσχέτισης των απαντήσεων που έδωσαν τα υποκείµενα στις τέσσερις 

κατηγορίες απαντήσεων («ακραία ,µέτρια λιγότερο και καθόλου παραβατική 
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συµπεριφορά») µε τα προσωπικά στοιχεία η οποία διεξήχθη µέσω του Monte Carlo 

test εφόσον  το 50% των κελιών του Πίνακα Ε1.8*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 

5 και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20%,µας οδήγησε πάλι στην αποδοχή της Ηο  

ύστερα από  τον έλεγχο του  παρατηρούµενο  επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

Monte Carlo Sig. το οποίο , µε βαθµούς ελευθερίας 3, είναι 0,301>0,05 οδηγηθήκαµε 

στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Εποµένως καµία συσχέτιση δεν υφίσταται 

µεταξύ των δύο µεταβλητών όπως εξάλλου δηλώνει και ο Πίνακας 98. 

Πίνακας 98: Κριτήριο Monte Carlo  (Φύλο-Ε1.9) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo  sig.2-

sided) 

Τιµή 61 3 0,301 

 

Κατά τη συσχέτιση  µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» και της Ε1.9 και 

µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 50% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα GENN1*E1.9 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,095>0,05  

Πίνακας 99:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.9) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 58 6 0,095 

 

Καµιά επίδραση δεν ασκούν τα χρόνια υπηρεσίας στις απαντήσεις που 

δόθηκαν από τα υποκείµενα στην Ε1.8 σύµφωνα µε την τιµή του MonteCarlo test 

(0,452>0,05) και df 9,στον έλεγχο των οποίων  καταλήξαµε εφόσον το 81,3% έχει 

αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα Ε1.9 *XR.YP) 

συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του χ2 Αναλυτικά 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 100.     

 Πίνακας 100:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.9)     
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Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 60 9 0,452 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 1.9 αφού το 80% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε1.9 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,458>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 12,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην ερώτηση 1.9 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους .Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 101. 

Πίνακας 101:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.9) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 60 12 0,458 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 1.9.Και εδώ το 75%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ. παράρτηµα- Πίνακα EPIM- E1.9) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,877>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 102 και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 102:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.9) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 45 6 0,877 
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Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ερώτηση 1.9 σχετίζονται , αφού  η 

τιµή του Μonte Carlo Sig.0,031<0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 3 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε1.9*YP, ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του 

έχουν τιµές χαµηλότερες του 5.), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει και τη  µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία αποδέχεται οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 103. Και πιο 

συγκεκριµένα  και σύµφωνα µε τα θετικά υπόλοιπα του Πίνακα του παραρτήµατος οι 

πλειονότητα των  δασκάλων  που υπηρετούν στο χωριό θεωρούν τη συµπεριφορά 

«προκαλεί θόρυβο»ως λιγότερο έως καθόλου  παραβατική συµπεριφορά (Residuals 

0,6 και 2,3 αντίστοιχα) ενώ οι δάσκαλοι των πόλεων τη θεωρούν κατεξοχήν ως 

ακραία ή έστω µέτρια παραβατική συµπεριφορά (Residuals 2,8 και 1 αντίστοιχα) . 

Πίνακας 103:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.9) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 61 3 0,031 

 

Τέλος στην τελευταία συσχέτιση της Ε1.9  η  τιµή του  Monte Carlo  

κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 104 είναι  0,164>0,05(την οποία ελέγχουµε 

εφόσον το 85% των κελιών του Πίνακα SCHOOL*Ε.1.9 του παραρτήµατος, έχουν 

τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς ελευθερίας 12, µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της 

µεταβλητής της ερώτησης 1.9 και στην επόµενη αποδοχή της ύπαρξης της 

συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

 

 

Πίνακας 104:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε1.9) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης
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διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 61 12 0,164 

 

9.3.1.10)Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την δέκατη κατηγορία της 

πρώτης ερώτησης(«αµφισβητεί το δάσκαλο»)  

Όσον αφορά την δέκατη και τελευταία κατηγορία της Ε1 την 

Ε1.10(«αµφισβητεί το δάσκαλο») και ειδικότερα τη συσχέτιση του φύλου µε την 

Ε1.10 διαπιστώσαµε πως  δε υφίσταται αφού το asymp.sig.(2-sided) µε βαθµούς 

ελευθερίας (df):3 είναι 0,762>0,05 όπως µας παρουσιάζει Πίνακας 105.Σε αυτό το 

σηµείο  να τονίσουµε ότι προβήκαµε στον έλεγχο του asymp.sig αφού πληρείται η 

προϋπόθεση της εφαρµογής του. Πιο συγκεκριµένα 0 % των κελιών του Πίνακα 

Ε1.10-FYLO (βλ.Παράρτηµα) έχουν τιµές χαµηλότερες του 5.Κατά συνέπεια  

αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση η οποία µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το φύλο 

του εκπαιδευτικού δεν τον επηρεάζει στην απάντηση που δίνει  στην ερώτηση 2 που 

αφορά το αν αισθάνεται ότι κάποιοι από τους µαθητές του ενδέχεται να εµπλακούν σε 

παραβατική συµπεριφορά . 

Πίνακας 105:Κριτήριο χ2    (Φύλο-Ε1.10) 

Χ2   παραµετρικό 

κριτήριο 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 61 3 0,762 

 

Η  µεταβλητή «έτος γέννησης» και η µεταβλητή «Ε1.10» δε σχετίζονται  µε 

βάση τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 66,7% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα GENN1*E1.10 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Η1(που δηλώνει τη  συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,015<0,05.Οι δάσκαλοι, λοιπόν, της 

ηλικίας 1947-60 έκριναν ως ακραία και µέτρια παραβατική συµπεριφορά εκείνη των 

παιδιών που αµφισβητούν το δάσκαλο αφού οι παρατηρούµενες συχνότητες, 

υπερέχουν κατά 1,4 και 3,6 (Residuals 1,4και 3,6) έναντι των  αναµενόµενων. Επίσης 

οι ηλικίες 1947-60 και 1971-77 θεωρούν τη συµπεριφορά «αµφισβητεί το δάσκαλο» 

ως ακραία ή καθόλου παραβατική αφού  κατά ένα θετικό υπόλοιπο(Residuals 0,5 και  
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3,0 αντίστοιχα) η παρατηρούµενη συχνότητα υπερισχύει της αναµενόµενης. Τέλος οι 

δάσκαλοι ηλικίας 1971-77 χαρακτήρισαν την προκείµενη συµπεριφορά ως λιγότερο 

και καθόλου παραβατική συµπεριφορά, εφόσον τα θετικά υπόλοιπα των 

παρατηρούµενων συχνοτήτων είναι(  Residuals 2,9  και 0,9)  

Πίνακας 106:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.1.10) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 58 6 0,015 

 

Την ίδια κατάληξη  έχει και η συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την 

Ε1.10.Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε εφόσον 

το 75% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα Ε2-

XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig (2-

sided) µε βαθµούς ελευθερίας 9- είναι  0,085>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην Ε1.10.      

 Πίνακας 107:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε1.10) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 60 9 0,085 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην Ε1.10 αφού το 60% των κελιών του Πίνακα 

GN*Ε1.10 έχουν µικρότερες τιµές του 5 γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής 

του Monte Carlo Sig.(2-sided) 0,027<0,05 η οποία µας οδηγεί στην αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε1.10  σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Ειδικότερα ο απόφοιτος 

της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας εκτιµά την προκείµενη συµπεριφορά ως ακραία  και 
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µέτρια συµπεριφορά (Residuals 2,1 και 2,7 αντίστοιχα).Οι απόφοιτοι ΑΕΙ την 

θεωρούν ως λιγότερο ή και καθόλου παραβατική (Residuals 2,8 και 2,3 

αντίστοιχα).Οι απόφοιτοι άλλων Σχολών και οι µεταπτυχιακοί β΄ κύκλου την κρίνουν 

ακραία παραβατική (Residuals 0,8  και στις δύο περιπτώσεις)ενώ οι µεταπτυχιακοί α’ 

κύκλου την κρίνουν ως καθόλου παραβατική συµπεριφορά (Residual 1,4). 

Πίνακας 108:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε1.10) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 60 12 0,027 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε1.10.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 

(βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM-E.1.10) µας κατευθύνει στον έλεγχο της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,341>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 4 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα  109)και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 109:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε1.10) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 45 6 0,341 

 

Καµία συσχέτιση δεν υφίσταται και µεταξύ των µεταβλητών αστικότητα 

σχολείου και Ε1.10 αφού  η τιµή του χ2 Asymp Sig.είναι 0,109>0,05,µε βαθµούς 

ελευθερίας 3, δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία 

ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή 

της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών ,όπως προβάλλεται στον Πίνακα 110.Σε αυτό το σηµείο να 

διευκρινίσουµε ότι εφαρµόσαµε το χ2 γιατί το ποσοστό των κελιών µε τιµές 

µικρότερες του 5 του Πίνακα  YP*Ε1.10 ήταν κάτω του 20% .  
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Πίνακας 110:Κριτήριο χ2 (Αστικότητα Σχολείου-Ε1.10) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Asymp Sig.2-sided) 

Τιµή 61 3 0,109 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 111 

0,305>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 80% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*E1.10 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 12, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της E1.10 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών. 

    

Πίνακας 111:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα Σχολείου-E1.10) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 61 12 0,305 

 

9.3.2)Συσχέτισης προσωπικών στοιχείων και Ερώτησης 2 («Αισθάνεστε 

ότι κάποιοι από τους µαθητές  ή τις µαθήτριες  σας ενδέχεται  στο µέλλον να 

εµπλακούν  σε ακραίες παραβατικές συµπεριφορές ή και σε συµπεριφορές έξω  

από τα πλαίσια του νόµου (µικροκλοπές, σύσταση  συµµοριών, χουλιγκανισµό, 

ξυλοδαρµούς») 

 

Στην ερώτηση 2 και πιο συγκεκριµένα κατά τη συσχέτιση του φύλου και της 

Ερώτησης 2 αποδεχθήκαµε την Ηο (µηδενική υπόθεση) η οποία φανερώνει   ότι  

αυτές οι δύο µεταβλητές δε σχετίζονται όπως απορρέει  από τους παρακάτω Πίνακες  
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Πιο συγκεκριµένα το φύλο δε σχετίζεται µε τις απαντήσεις που έδωσαν τα 

υποκείµενα στην ερώτηση 2 αφού το asymp.sig.(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 

(df):2 είναι 0,18>0,05 όπως µας παρουσιάζει Πίνακας 110.Σε αυτό το σηµείο  να 

τονίσουµε ότι προβήκαµε στον έλεγχο του asymp.sig αφού πληρείται η προϋπόθεση 

της εφαρµογής του. Πιο συγκεκριµένα 0 % των κελιών του Πίνακα Ε2-FYLO 

(βλ.Παράρτηµα) έχουν τιµές χαµηλότερες του 5.Κατά συνέπεια  αποδεχόµαστε τη 

µηδενική υπόθεση η οποία µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το φύλο του 

εκπαιδευτικού δεν τον επηρεάζει στην απάντηση που δίνει  στην ερώτηση 2 που 

αφορά το αν αισθάνεται ότι κάποιοι από τους µαθητές του ενδέχεται να εµπλακούν σε 

παραβατική συµπεριφορά . 

Πίνακας 112:Κριτήριο χ2    (Φύλο-Ε2) 

Χ2   παραµετρικό 

κριτήριο 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 63 2 0,181 

 

Ακολούθως και κατά την εκπόνηση της εφαρµογής του Monte Carlo 

test(αφού το 83,3% των αναµενόµενων τιµών του Πίνακα GENN1*E2 είναι κάτω του 

επιτρεπτού ορίου 20%)  προκειµένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι  συσχέτισης  

µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» µε τη µεταβλητή  «Ε2» καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο (που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 4, είναι 0,852>0,05 . 

 
Πίνακας 113:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 4 0,852 

 

Την ίδια κατάληξη  έχει και η συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την 

ερώτηση 2.Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε 

εφόσον το 100% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον 
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Πίνακα Ε2-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του 

asymp.sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 38- είναι  0,844>0,05 γεγονός που µας 

οδηγεί στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν 

σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 2.      

 Πίνακας 114:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 8 0,844 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 2 αφού το 60% των κελιών του Πίνακα 

115 έχουν µικρότερες τιµές του 5 γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) 0487>0,05 η οποία µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην ερώτηση 2 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. 

 

 

Πίνακας 115:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 38 0,487 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 2.Και εδώ το 44%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 

5 (βλ. παράρτηµα- Πίνακα EPIM-E.2) µας κατευθύνει στον έλεγχο της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,276>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 4 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 116) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 
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Πίνακας 116:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε 2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 47 4 0,276 

 

Καµία συσχέτιση δεν υφίσταται και µεταξύ των µεταβλητών αστικότητα 

σχολείου και Ερώτηση 2 αφού  η τιµή του Μonte Carlo Sig.0,258>0,05,µε βαθµούς 

ελευθερίας 2, δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία 

ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή 

της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών . 

Πίνακας 117:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε 2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 2 0,258 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 118 

0,783>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 73,3% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε2 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 10 , µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 2 και στην 

επόµενη αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 118:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε 2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 



 260

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 64 8 0,783 

 

  9.3.2.1)Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων υποκειµένων και των 

κατηγοριών  του υποερωτήµατος της Ερώτησης 2 ,την Ε.2α («Αν ναι από πού 

αντλείτε αυτή την αίσθηση  αναφορικά µε τη συµπεριφορά τους µέσα στην τάξη; 

Τι από όσα κάνουν σας υποψιάζει;») 

9.3.2.1.1)Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την πρώτη κατηγορία  του 

υποερωτήµατος Ε2Α,την Ε2Α1(«Είναι απεριποίητος, βρώµικος, επιθετικός 

θρασύς, ανήσυχος»)      

Στο υποερώτηµα της ερώτησης 2,Ε.2.Α.1 (Αν ναι από  πού αντλείτε αυτή την 

αίσθηση αναφορικά µε τη συµπεριφορά  τους µέσα στην τάξη; Τι από  όσα σας 

κάνουν σας υποψιάζει;»)και πιο συγκεκριµένα για την εξακρίβωση της συσχέτισης  

του φύλου των υποκειµένων µε την πρώτη κατηγορία του υποερωτήµατος («είναι 

απεριποίητος βρώµικος ,επιθετικός, θρασύς, ανήσυχος») προβήκαµε στο Monte Carlo 

test.Απορρίψαµε το χ2 αφού το 50% των κελιών του Πίνακα Ε2Α1*FYLO, έχει τιµές 

χαµηλότερες του 5 και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε 

την τιµή Monte Carlo Sig.0,325>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 1, οδηγηθήκαµε στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται 

µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 119. 

Πίνακας 119:Κριτήριο Monte Carlo    (Φύλο-Ε2α1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo     

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 21 1 0,325 

Κατά τη συσχέτιση  µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» και της Ε1.9 και 

µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 50% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα GENN1*E1.9 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,228>0,05  

Πίνακας 120:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.2α 1) 

Κριτήριο Monte Αριθµός 

έ (Ν)

Βαθµοί 

Ελ θ ί (df)

Στατιστική 

ό
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Carlo υποκειµένων(Ν) Ελευθερίας(df) σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 19 2 0,228 

 

Την ίδια κατάληξη  έχει και η συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την 

ερώτηση 2α1.Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε 

εφόσον το 100% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον 

Πίνακα Ε2α1-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του 

asymp.sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 12- είναι  0,791>0,05 γεγονός που µας 

οδηγεί στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν 

σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 2α1 όπως εξάλλου παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 121.    

Πίνακας 121:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε 2α1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 21 12 0,791 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 2α1αφού το 75% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε2Α1 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,155>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 3, γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην ερώτηση 2α1 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. 

Πίνακας 122:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε2α1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-
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sided) 

Τιµή 20 3 0,155 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 2α1.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM-E2α1) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,188>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 123) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 123:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε 2α 1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 2 0,188 

 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ερώτηση 2α1 δεν σχετίζονται , αφού  

η τιµή του Μonte Carlo Sig.0,606>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1(στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε2Α1*YP.), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 124 

Πίνακας 124:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε2α 1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 21 1 0,606 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 125 

0,237>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 99% των κελιών του Πίνακα SCHOOL-

Ε.2α1 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς ελευθερίας 4 , 
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µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη συσχέτιση της 

µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 2α1 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

 

 

Πίνακας 125:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε 2α1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 21 1 0,242 

 

9.3.2.1.2) Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε τη δεύτερη  κατηγορία  

του υποερωτήµατος Ε2Α, την Ε2Α2 («Είναι παθητικός, τεµπέλης ‘χουζούρης’»)  

Η εξέταση της συσχέτισης της δεύτερης κατηγορίας του υποερωτήµατος  

Ε2Α, την Ε2Α2 µε τα προσωπικά στοιχεία και η ανεπάρκεια των προϋποθέσεων για 

εφαρµογή του  χ2 παραµετρικού κριτηρίου µας οδήγησε  στο εναλλακτικό του test το  

Monte Carlo test. Ειδικότερα κατά τον έλεγχο της άσκησης ή µη άσκησης επίδρασης 

της ανεξάρτητης µεταβλητής «φύλο» στην εξαρτηµένη «Ε2Α2» και εφόσον το 50% 

των κελιών του Πίνακα FYLO*E2A2 του παραρτήµατος.   Απορρίψαµε το χ2 αφού 

το 50% των κελιών του Πίνακα Ε2Α2*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και 

υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε την τιµή Monte Carlo 

Sig. 1,000>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 1, οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 126. 

 

Πίνακας 126:Κριτήριο χ2    (Φύλο-Ερώτηση 2α2) 

Χ2   παραµετρικό 

κριτήριο 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 19 1 1,000 
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Κατά τη συσχέτιση  µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» και της Ε1.9 και 

µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 50% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα GENN1*E1.9 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι  1,000>0,05  

 

Πίνακας 127:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.2α 2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 17 2 1,000 

 

Συσχέτιση στις µεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» και «Ε2α2». Ειδικότερα η 

τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε εφόσον το 100% έχει 

αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα Ε2α2-XR.YP – 

συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig (2-sided) µε 

βαθµούς ελευθερίας 10- είναι  0,626>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην απόρριψη της 

εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο. 

Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις 

τους στην ερώτηση 2α3 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 128. 

 Πίνακας 128:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 2α 2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 1 0,626 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 2α3, αφού το 50% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε2Α2*GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided)0,813 και 

df:βαθµούς ελευθερίας 2,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 
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υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που απάντησαν στην 

ερώτηση 2α 2 δεν επιδρούν στις απαντήσεις τους. 

 

 

 

 

Πίνακας 129:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ερώτηση2α 2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 18 1 0,813 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 2α3.Και εδώ το 75%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM-ER.2A3) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 1,000>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 129) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών όπως 

προβάλλεται στον Πίνακα 130. 

Πίνακας 130:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε2α2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 18 2 1,000 

 

Στις µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ερώτηση 2α2 δεν υφίσταται 

συσχέτιση, αφού  το Μonte Carlo Sig., µε βαθµούς ελευθερίας 1 είναι 0,750>0,05 

(στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού 

κριτηρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε2Α2*ΥΡ.αφού το 75% των κελιών του Πίνακα 

είναι λιγότερο του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η 

οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην 
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αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των 

δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 131. 

 

 

 

 

Πίνακας 131:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε 2 Α2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 1 0,750 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 132 

0,739>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 90% των κελιών του Πίνακα SCHOOL-

E.2α 2 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς ελευθερίας 4 , 

µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη συσχέτιση της 

µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 2α2 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 132:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ερώτηση 2α2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 4 0,739 

 

9.3.2.1.3) Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την τρίτη κατηγορία  του 

υποερωτήµατος Ε2Α, την Ε2Α3 («Είναι απαισιόδοξος, κλαψιάρης, 

‘καταθλιπτικός’,εσωστρεφής ») 

 Η εξέταση της συσχέτισης της δεύτερης κατηγορίας του υποερωτήµατος  

Ε2Α, την Ε2Α3 µε τα προσωπικά στοιχεία και η ανεπάρκεια των προϋποθέσεων για 

εφαρµογή του  χ2 παραµετρικού κριτηρίου µας οδήγησε  στο εναλλακτικό του test το  

Monte Carlo test. Ειδικότερα κατά τον έλεγχο της άσκησης ή µη άσκησης επίδρασης 
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της ανεξάρτητης µεταβλητής «φύλο» στην εξαρτηµένη «Ε2Α3» και εφόσον το 50% 

των κελιών του Πίνακα FYLO*E2A3 του παραρτήµατος.   Απορρίψαµε το χ2 αφού 

το 50% των κελιών του Πίνακα Ε2Α3*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και 

υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε την τιµή Monte Carlo 

Sig. 1>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 1, οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 133. 

Πίνακας 133:Κριτήριο Monte Carlo (Φύλο-Ερώτηση 2α3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo. sig.2-

sided) 

Τιµή 19 1 1,000 

Οι µεταβλητές «έτος γέννησης» και Ε2α3 δε σχετίζονται µια που η εφαρµογή 

του Monte Carlo test  και το επίπεδο σηµαντικότητας Monte Carlo Sig,είναι 

1,000>0,05,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. 

Αναλυτικά παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα στον ακόλουθο Πίνακα 

Πίνακας 134:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε2α3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo. sig.2-

sided) 

Τιµή 17 1 1,000 

Καµία συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε  στις µεταβλητές «χρόνια υπηρεσίας» 

και «Ε2α3». Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία καταλήξαµε 

εφόσον το 100% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον 

Πίνακα Ε2α3-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του 

asymp.sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 10- είναι  0,550>0,05 γεγονός που µας 

οδηγεί στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν 

σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 2α3 όπως εξάλλου παρουσιάζεται 

στον Πίνακα    135 

 Πίνακας 135:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 2α 3) 
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Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 10 0,550 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 2α3, αφού το 50% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε2α3*GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-

sided)0,189>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 2,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή 

της µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντησαν στην ερώτηση 2α3 δεν επιδρούν στις απαντήσεις τους. 

Πίνακας 136:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε 2α 3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 18 2 0,189 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 2α3.Και εδώ το 83,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM-E2α3) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,364>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 137) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών όπως 

προβάλλεται στον Πίνακα 137 

Πίνακας 137:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε2α3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 17 2 0,364 
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Στις µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε 2α 3 δεν υφίσταται συσχέτιση, 

αφού  το Μonte Carlo Sig., µε βαθµούς ελευθερίας 1 είναι 0,631>0,05 (στοιχεία τα 

οποία ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε2Α3*ΥΡ αφού το 75% των κελιών του Πίνακα είναι 

λιγότερο του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία 

ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή 

της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 138 

Πίνακας 138:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ερώτηση 2α3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 1 0,631 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 139 

0,150>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 90% των κελιών του Πίνακα 

SCHOLL*E2α 3 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 4 , µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 2α3 και στην 

επόµενη αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 139:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ερώτηση 2α3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 4 0,150 

 

9.3.2.1.4) Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την τέταρτη κατηγορία  

του υποερωτήµατος Ε2α, την Ε2α4(«Είναι αλαζόνας, εγωκεντρικός, 

παρορµητικός, φλύαρος»)      
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Στην τέταρτη κατηγορία του  υποερωτήµατος  Ε2α , στην Ε2α4(«είναι 

αλαζόνας εγωκεντρικός ,παρορµητικός φλύαρος») και πιο συγκεκριµένα κατά τη 

συσχέτιση των απαντήσεων που δόθηκαν στην κατηγορία αυτή από τα υποκείµενα µε 

τα προσωπικά στοιχεία, προβήκαµε στο Monte Carlo test .Απορρίψαµε το χ2 αφού το 

66,7% των κελιών του Πίνακα Ε2Α4*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και 

υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε την τιµή Monte Carlo 

Sig.0,791>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 2, οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 140. 

Πίνακας 140:Κριτήριο Monte Carlo (Φύλο-Ερώτηση 2α4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Μonte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 19 2 0,791 

 

Ακολούθως και κατά την εκπόνηση της εφαρµογής του Monte Carlo test 

(αφού το 100% των αναµενόµενων τιµών του Πίνακα GENN1*E2α4 είναι κάτω του 

επιτρεπτού ορίου 20%)  προκειµένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι  συσχέτισης  

µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» µε τη µεταβλητή  «Ε2α4» καταλήξαµε στην 

αποδοχή  της Ηο (που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το Monte 

Carlo Sig ,µε βαθµούς ελευθερίας 4, είναι 1,000>0,05 . 

Πίνακας 141:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε.2α4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 17 1 1,000 

Την ίδια πορεία ακολουθήσαµε και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας 

µε την ερώτηση 2α4. Ειδικότερα η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) στην οποία 

καταλήξαµε εφόσον το 100% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως 

φαίνεται στον Πίνακα Ε2α4-XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ 

της τιµής του asymp.sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 18- είναι  0,711>0,05 
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γεγονός που µας οδηγεί στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 2α1 όπως 

εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 142.     

  

 

Πίνακας 142:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 2α 4)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 18 0,711 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 2α4 αφού το 100% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε2Α1 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,638>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 2,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην ερώτηση 2α4 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 143 

Πίνακας 143:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε2α4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 18 2 0,638 

Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 2. Και εδώ το 100%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ. παράρτηµα- Πίνακα EPIM-E2A4) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του 

Monte Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,060>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 4 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 144) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 
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Πίνακας 144:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ερώτηση 2α4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 17 4 0,060 

 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ερώτηση 2α4 δεν σχετίζονται , αφού  

η τιµή του Μonte Carlo Sig.1,000>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 2 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε2Α4*ΥΡ.), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 145. 

Πίνακας 145:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ερώτηση 2α4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 19 2 1,000 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 146 

0,174>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 75% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε2α4 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 

ελευθερίας 3, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 2α4 και στην 

επόµενη αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.   

Πίνακας 146:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ε 2α 4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 18 3 0,174 
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9.3.3)Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την τρίτη ερώτηση 

(«Παρατηρείστε µε προσοχή τα παιδιά που απεικονίζονται  στις παραπάνω 

φωτογραφίες. Ποιο από τα τρία παιδιά νοµίζετε ότι θα µπορούσε να εκδηλώσει 

άστατη έως και παραβατική συµπεριφορά;»)   

Και στην τρίτη ερώτηση όπως και στις προαναφερθέντες η εξέταση της 

συσχέτισης των απαντήσεων που έδωσαν τα υποκείµενα στις τέσσερις κατηγορίες 

απαντήσεων «το πρώτο παιδί», «το δεύτερο παιδί», «το τρίτο παιδί» «κανένα από τα 

εικονιζόµενα» µε τα προσωπικά στοιχεία τουςπροβήκαµε στο Monte Carlo test. 

Εφόσον  το 50% των κελιών του Πίνακα Ε3*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και 

υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20% .Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το  παρατηρούµενο  

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας Monte Carlo Sig.  µε βαθµούς ελευθερίας 3, 

είναι 0,377>0,05οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά 

συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 

147 

Πίνακας 147:Κριτήριο Monte Carlo    (Φύλο-Ερώτηση 3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo     

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 60 3 0,377 

 

Όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ της µεταβλητής «έτος γέννησης» και της 

Ε3 και µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού το 66,7% των αναµενόµενων 

τιµών του Πίνακα GENN1*E3 είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου 20%) διαπιστώσαµε 

την αποδοχή  της Ηο(που δηλώνει τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών) αφού το 

Monte Carlo Sig , µε βαθµούς ελευθερίας 6, είναι 0,681>0,05  

Πίνακας 148:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε3) 
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Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 58 6 0,681 

Στη συνέχεια και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 3 

διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον το 

98,8% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε3*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 57- είναι  0,023>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 3 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 149.     

 Πίνακας 149:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε3)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 59 57 0,023 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 3 αφού το 80% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε3 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,311>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 12,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην ερώτηση 3 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 150. 

Πίνακας 150:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε 3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 
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Τιµή 59 12 0,311 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

ερώτησης 3.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες 

του 5 (βλ.παραρτηµα-Πίνακα EPIM-E3) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,752>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 151) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών  

Πίνακας 151:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε 3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 46 6 0,752 

 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ερώτηση 3 δεν σχετίζονται , αφού  η 

τιµή του Μonte Carlo Sig.0,753>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 3 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε3*ΥΡ ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του 

έχουν τιµές χαµηλότερες του 5.), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 152. 

Πίνακας 152:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε 3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 60 3 0,753 

 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 153 

0,228>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 66,7% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.3 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5) µε βαθµούς 
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ελευθερίας 6, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της ερώτησης 3 και στην 

επόµενη αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών. 

 

   

Πίνακας 153:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα-Ερώτηση 2α4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 59 6 0,228 

    

9.3.4)Συσχέτιση προσωπικών στοιχείων µε την τέταρτη ερώτηση («Ποια 

παιδιά είναι ευάλωτα στην εκδήλωση  παραβατικής συµπεριφοράς ;»)   

9.3.4.1)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην πρώτη κατηγορία της ερώτησης 4(«Παιδιά που χρησιµοποιούν πολύ φτωχό 

λεξιλόγιο») 

Κατά την εξέταση της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ή όχι µεταξύ 

των  προσωπικών στοιχείων  µε την Ε4.1(«παιδιά που χρησιµοποιούν πολύ φτωχό 

λεξιλόγιο»)και πιο συγκεκριµένα κατά τη συσχέτιση του φύλου και Ε4.1, προβήκαµε 

στο Monte Carlo test. Εφόσον  το 50% των κελιών του Πίνακα Ε4.1*FYLO, έχει 

τιµές χαµηλότερες του 5 και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20%. Αφού λοιπόν 

ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας Monte Carlo Sig. 

µε βαθµούς ελευθερίας 1, είναι 0,694>0,05 οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 154. 

Πίνακας 154:Monte Carlo test (Φύλο-Ε.4.1) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 1 0,694 
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Οι µεταβλητές «έτος γέννησης» και Ε4.1 δε σχετίζονται µια που η εφαρµογή 

του Monte Carlo test  και το επίπεδο σηµαντικότητας Monte Carlo Sig,είναι 

0,652>0,05,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. 

Αναλυτικά παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα στον ακόλουθο Πίνακα 

 

Πίνακας 155:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος Γέννησης-Ε4.1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo. sig.2-

sided) 

Τιµή 51 1 0,652 

 

Η συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 4.1 αποδείχθηκε ότι δεν 

υφίσταται µια που  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον το 

94,4% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.1*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 17- είναι  0,381>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.1 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 156.     

 Όσον αφορά τη  µεταβλητή των προσωπικών στοιχείων «έτος γέννησης» θα 

λέγαµε πως ούτε και αυτή επηρεάζει τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα υποκείµενα 

αφού ύστερα από έλεγχο του επιπέδου της στατιστικής σηµαντικότητας µέσω του 

Monte Carlo test το οποίο έχει τιµή 0,652>0,05 αποδεχτήκαµε τη µηδενική υπόθεση 

(Ηο).Το τεστ αυτό επιλέχτηκε εφόσον το 50% των κελιών του πίνακα Gen* E4.2 του 

παραρτήµατος είναι µε τιµές χαµηλότερες του 5 

Πίνακας 156:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε 4.1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 52 17 0,381 
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Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.1 αφού το 80% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.1 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,497>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.1 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 157 

Πίνακας 157:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 52 4 0,497 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.1.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.1) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,326>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 158) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 158:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.1) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 39 2 0,326 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.1 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Μonte Carlo Sig.0,224>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε4.1*ΥΡ ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του 

έχουν τιµές χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 
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οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 159. 

Πίνακας 159:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.1) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 53 1 0,224 
 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 160 

0,77>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 75% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.1 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 5, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.1 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 160:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα Σχολείου-Ε4.1) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 53 5 0,77 
 

9.3.4.2)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην δεύτερη κατηγορία της ερώτησης 4(«Παιδιά που χρησιµοποιούν γλώσσα 

Αργκό») 

Κατά την εξέταση της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ή όχι µεταξύ 

των  προσωπικών στοιχείων  µε την Ε4.2 («παιδιά που χρησιµοποιούν γλώσσα 

Αργκό») προβήκαµε στο χ2 παραµετρικό κριτήριο. Εφόσον  το 0% των κελιών του 

Πίνακα Ε4.2*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και δεν υπερβαίνει το 

επιτρεπόµενο όριο 20%. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας Sig. µε βαθµούς ελευθερίας 1, είναι 0,444>0,05 

οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο 

µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 161. 

Πίνακας 161:Κριτήριο χ2    (Φύλο-Ε4.2) 

Χ2   παραµετρικό 

κριτήριο 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 
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Τιµή 58 1 0,444 

 

Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε4.2.Σύµφωνα µε την εφαρµογή του χ2 παραµετρικού 

κριτηρίου  (αφού 0% των κελιών  του Πίνακα GENN*E4.2 είναι µε τιµές κάτω  του 

5) το οποίο µας έδωσε asymp. sig 0,146 >0,05µε βαθµούς ελευθέριας 2 

αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 162. 

Πίνακας 162:Κριτήριο χ2    (Έτος γέννησης -Ε.4.2) 

Χ2   παραµετρικό 

κριτήριο 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 56 2 0,146 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.2 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 75% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.2*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,817>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.2 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 163 

Πίνακας 163:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.2)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 57 3 0,817 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.2 αφού το 60% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.2 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,967>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 
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µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.2 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 164. 

 

 

 

Πίνακας 164:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 57 4 0,967 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.2.Και εδώ το 33,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.2) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,879>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 165) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 165:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.2) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 43 2 0,879 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.2 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp Sig.0,444>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Ε4.2* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 0% των κελιών του έχουν τιµές χαµηλότερες του 

5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και τη 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως 

φανερώνει και ο Πίνακας 166 

Πίνακας 166:  Κριτήριο χ2 (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.2) 
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Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 58 1 0,444 
 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 167 

0,956>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 66,7% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.2 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 5, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.2 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 167:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.2) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 58 4 0,956 
 

9.3.4.3)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην τρίτη  κατηγορία της ερώτησης 4(«Παιδιά που κάθονται στα τελευταία 

θρανία της τάξης»)  

Όσον αφορά τη συσχέτιση φύλο και Ε4.3 («παιδιά που κάθονται  στα 

τελευταία θρανία της τάξης») διαπιστώσαµε ότι ουτε εδώ υπαρχει συσχέτιση µεταξύ 

των µεταβλητών αφού προβήκαµε στο χ2 παραµετρικό κριτήριο. Εφόσον  το 0% των 

κελιών του Πίνακα Ε4.3*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και δεν υπερβαίνει το 

επιτρεπόµενο όριο 20%. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας Sig. µε βαθµούς ελευθερίας 1, είναι 1,000>0,05 

οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο 

µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 168. 

Πίνακας 168:Κριτήριο χ2    (Φύλο-Ε.4.3) 

Χ2   παραµετρικό 

κριτήριο 

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 56 1 1,000 

Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε4.3.Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte Carlo  
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κριτηρίου  (αφού 33,3% των κελιών  του Πίνακα GENN*E4.3 είναι µε τιµές κάτω  

του 5) το οποίο µας έδωσε Μonte Carlo. sig 0,196 >0,05µε βαθµούς ελευθέριας 2 

αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 169.  

 

 

 

Πίνακας 169:Monte Carlo test (Έτος γέννησης -Ε.4.3) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 54 2 0,196 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.3 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 50% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.3*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp .Sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,254>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.3 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 170 

 Πίνακας 170:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.3)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 55 3 0,254 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.3 αφού το 60% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.3 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 
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0,250>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.3 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 171. 

 

 

 

Πίνακας 171:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 55 4 0,250 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.2.Και εδώ το 33,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.2) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,361>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 172) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 172:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.3) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 41 2 0,361 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.3 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp Sig.0,240>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Ε4.3* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 0% των κελιών του έχουν τιµές χαµηλότερες του 

5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και τη 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως 

φανερώνει και ο Πίνακας 173. 

 
Πίνακας 173:  Κριτήριο χ2 (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.3) 
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Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 56 1 0,240 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 174 

0,846>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 66,7% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.3 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 4, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.3 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 174:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.3) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 56 4 0,846 
 

9.3.4.4)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην τέταρτη κατηγορία της ερώτησης 4:«Παιδιά που παρουσιάζουν συχνές και 

ενδεχοµένως εσκεµµένες απουσίες»)  

 

 Στην τέταρτη κατηγορία της τέταρτης ερώτησης και πιο συγκεκριµένα στη 

συσχέτιση φύλο και Ε4.4 («παιδιά που παρουσιάζουν συχνές και ενδεχοµένως 

εσκεµµένες απουσίες ») διαπιστώσαµε ότι δεν υφίσταται συσχέτιση µεταξύ της 

ανεξάρτητης και εξαρτηµένης µεταβλητής αφού προβήκαµε στο χ2 παραµετρικό 

κριτήριο. Εφόσον  το 25% των κελιών του Πίνακα Ε4.4*FYLO, έχει τιµές 

χαµηλότερες του 5 υπερβαίνοντας έτσι  το επιτρεπόµενο όριο 20% καταλήξαµε στον 

έλεγχο του Exact test. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας του Exact Sig(2-sided)0,510>0,05 µε βαθµούς 

ελευθερίας 1 –µια που ο πίνακας Ε4.4*FYLO είναι πίνακας 2x2- οδηγηθήκαµε στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται 

µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 175. 

Πίνακας 175:Μonte Carlo test (Φύλο-Ε.4.4) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 
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(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 62 1 0,510 

 

Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε4.4.Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte Carlo  

κριτηρίου  (αφού 33,3% των κελιών  του Πίνακα GENN*E4.4 είναι µε τιµές κάτω  

του 5) το οποίο µας έδωσε Μonte Carlo. sig 0,804>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 2 

αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 176 

Πίνακας 176:Monte Carlo test    (Έτος γέννησης -Ε.4.4) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 60 2 0,804 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.4 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 37,50% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.4*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp .Sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,095>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.4 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 177 

Πίνακας 177:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.4)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 61 3 0,095 
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Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.4, αφού το 60% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.4 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,874>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.4 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 178. 

 

Πίνακας 178:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 61 4 0,874 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.2.Και εδώ το 33,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.4) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,293>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 179) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

Πίνακας 179:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.3) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 45 2 0,293 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.4 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp Sig.0,923>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Ε4.4* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 0% των κελιών του έχουν τιµές χαµηλότερες του 

5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και τη 
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συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως 

φανερώνει και ο Πίνακας 180 

Πίνακας 180:  Κριτήριο χ2 (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.4) 
Κριτήριο χ2 Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 
Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 62 1 0,923 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 181 

0,401>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 60% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.4 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 5, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.4 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

 
Πίνακας 181:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε4.4) 

Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 62 4 0,401 
 

9.3.4.5)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην πέµπτη κατηγορία της ερώτησης 4 («Παιδιά που είναι σιωπηλά την ώρα 

του µαθήµατος»)  

 Στην πέµπτη κατηγορία της τέταρτης ερώτησης και πιο συγκεκριµένα στη 

συσχέτιση φύλο και Ε4.5 («Παιδιά που είναι σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος ») 

διαπιστώσαµε ότι δεν υφίσταται συσχέτιση µεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής αφού προβήκαµε στο χ2 παραµετρικό κριτήριο. Εφόσον  το 50% των 

κελιών του Πίνακα Ε4.5*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 υπερβαίνοντας έτσι  το 

επιτρεπόµενο όριο 20% καταλήξαµε στον έλεγχο του Monte Carlo test . Αφού λοιπόν 

ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας του Monte Carlo 

test το  Exact Sig(2-sided)0,72>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 1 –µια που ο πίνακας 

Ε4.4*FYLO είναι πίνακας 2x2- οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. 

Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 182. 
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Πίνακας 182:Μonte Carlo test (Φύλο-Ε.4.5) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 54 1 0,072 

 

Τις µεταβλητές έτος γέννησης των δασκάλων και  απαντήσεις που έδωσαν 

στην Ε4.5 δεν τις διέπει καµιά συσχέτιση. Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte 

Carlo  κριτηρίου  (αφού 33,3% των κελιών  του Πίνακα GENN*E4.5 είναι µε τιµές 

κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε Μonte Carlo. sig 0,230>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 

2 αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 183 

Πίνακας 183:Monte Carlo test    (Έτος γέννησης -Ε.4.5) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 52 2 0,230 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.5 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 50% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.4*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp .Sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,252>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.5 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 184 

 Πίνακας 184:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.5)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 
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Τιµή 53 3 0,252 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.5, αφού το 80% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.4 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,874>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4, γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.5 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 185. 

Πίνακας 185:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.5) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 4 0,238 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.5.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.5) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι  1>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 186) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία 

µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης µεταβλητής.  

Πίνακας 186:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.5) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 40 2 1,000 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.5 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Monte Carlo Sig.0,028<0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού καθίσταται αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε4.5* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του 

έχουν τιµές χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της µηδενικής 
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υπόθεσης η οποία ορίζει και τη µη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας 

οδηγεί στην αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία αποδέχεται οποιαδήποτε 

συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 187.Πιο 

συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τα θετικά υπόλοιπα(Residuals 3,2) που 

παρουσιάζονται στο πρώτο και στο πέµπτο κελί του Πίνακα του παραρτήµατος οι 

δάσκαλοι των χωριών σε αντίθεση µε τους δασκάλους της πόλης, απαντούν πως 

παιδιά που είναι σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος είναι πιθανό να εκδηλώσουν 

παραβατική συµπεριφορά. 

 Πίνακας 187:  Μonte Carlo test (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.5) 

Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 1 0,028 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 188 

0,449>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 60% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.5 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 4, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.5 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 188:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε4.5) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 4 0,449 
 

9.3.4.6)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην έκτη κατηγορία της ερώτησης 4: («Παιδιά που έχουν πλούσιο λεξιλόγιο»)  

 Η έκτη  κατηγορία της τέταρτης ερώτησης και πιο συγκεκριµένα η συσχέτιση 

φύλο και Ε4.6 («παιδιά που έχουν πλούσιο λεξιλόγιο») διαπιστώσαµε ότι δεν 

υφίσταται ύστερα από έλεγχο του Monte Carlo test µια που το 50% των κελιών του 

Πίνακα Ε4.6*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και δε µας επιτρέπει την εφαρµογή 

του χ2 παραµετρικού κριτήριο. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας του Monte Carlo test το  Exact Sig(2-sided) 1>0,05 µε 

βαθµούς ελευθερίας 1 –µια που ο πίνακας Ε4.6*FYLO είναι πίνακας 2x2- 
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οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο 

µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 189. 

Πίνακας 189:Μonte Carlo test (Φύλο-Ε.4.6) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 54 1 1,000 

Η διαδικασία συσχέτισης των µεταβλητών «Έτος γέννησης» και 

«Ε4.6».Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε4.6. Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte Carlo  

κριτηρίου  (αφού 50% των κελιών  του Πίνακα GENN*E4.6 είναι µε τιµές κάτω  του 

5) το οποίο µας έδωσε Μonte Carlo. sig 0,825>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 2 

αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 190 

Πίνακας 190:Monte Carlo test    (Έτος γέννησης -Ε.4.6) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 51 2 0,825 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.6 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 50% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.6*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp .Sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  1,000>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.6 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 191 

 Πίνακας 191:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.6)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης
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διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 3 1,000 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.6, αφού το 80% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.6 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,474>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.6 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 192. 

Πίνακας 192:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.6) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 4 0,474 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.6.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.6) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι 1,000>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 193) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

Πίνακας 193:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.6) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 40 2 1,000 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.6 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp Sig.0,375>0,05, µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα 
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Ε4.6* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 75,0% των κελιών του έχουν τιµές χαµηλότερες 

του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και 

τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών 

όπως φανερώνει και ο Πίνακας 194 

 
 
 
 
 

Πίνακας 194:  Monte Carlo test(Αστικότητα Σχολείου-Ε4.6) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 1 0,375 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 195 

0,752>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 70% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.6 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 5, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.6 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 195:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε4.6) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 4 0,745 
 

9.3.4.7)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην έβδοµη κατηγορία της ερώτησης 4: («Παιδιά µε υψηλή σχολική επίδοση»)  

 Η έβδοµη  κατηγορία της τέταρτης ερώτησης και πιο συγκεκριµένα η 

συσχέτιση φύλο και Ε4.7 («παιδιά µε υψηλή σχολική επίδοση») διαπιστώσαµε 

ύστερα από έλεγχο του Monte Carlo test µια που το 50% των κελιών του Πίνακα 

Ε4.6*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και δε µας επιτρέπει την εφαρµογή του χ2 

παραµετρικού κριτήριο ,ότι δεν υφίσταται. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το 

παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας του Monte Carlo test το  Exact 

Sig(2-sided) 0,604>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 1 –µια που ο πίνακας Ε4.7*FYLO 
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είναι πίνακας 2x2- οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά 

συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 

196. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 196:Μonte Carlo test (Φύλο-Ε.4.7) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 54 1 0,604 

 

Η διαδικασία συσχέτισης των µεταβλητών «Έτος γέννησης» και 

«Ε4.6».Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε4.7. Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte Carlo  

κριτηρίου  (αφού 50% των κελιών  του Πίνακα GENN 1*E4.7 είναι µε τιµές κάτω  

του 5) το οποίο µας έδωσε Μonte Carlo. sig 0,731>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 2 

αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 197 

Πίνακας 197:Monte Carlo test    (Έτος γέννησης -Ε.4.7) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 51 2 0,731 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.7 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 62,5% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 
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Ε4.6*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp .Sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  1,000>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.7 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 198 

  

 

 

 

Πίνακας 198:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.7)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 3 1,000 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.7, αφού το 80% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 80%) των κελιών του Πίνακα Ε4.7 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,645>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4, γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.7 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 199. 

Πίνακας 199:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.7) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 4 0,645 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις α4παντήσεις της 

Ε4.7. Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 
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(βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.7) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 1,000>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 200) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

Πίνακας 200:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.7) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 40 2 1,000 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.7 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp Sig.0,111>0,05, µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Ε4.7* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του έχουν τιµές χαµηλότερες 

του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και 

τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών 

όπως φανερώνει και ο Πίνακας 201 

Πίνακας 201:  Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.7) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 1 0,111 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 202 

0,668>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 66,7% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.7 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 4, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.7 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 202:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε4.7) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 4 0,668 
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9.3.4.8)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην όγδοη κατηγορία της ερώτησης 4:«Παιδιά που κάθονται στα πρώτα θρανία 

της τάξης» 

Κατά την εξέταση της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ή όχι µεταξύ 

του φύλου και της Ε4.8(«παιδιά που κάθονται στα πρώτα θρανία της τάξης») 

προβήκαµε στο Monte Carlo test. Εφόσον  το 50% των κελιών του Πίνακα 

Ε4.8*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 και υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 20%. 

Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

Monte Carlo Sig. µε βαθµούς ελευθερίας 1, είναι 0,086>0,05 οδηγηθήκαµε στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται 

µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 203 

Πίνακας 203:Monte Carlo test (Φύλο-Ε.4.8) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 54 1 0,086 

 

Στη συνέχεια και µετά τον έλεγχο του Monte Carlo test (αφού η εφαρµογή του 

χ2 παραµετρικού κριτηρίου καθίσταται ανέφικτη από την κυριαρχία του 50% των 

κελιών του Πίνακα GENN1 *E4.8 µε τιµές κάτω του 5)καταλήξαµε στην αποδοχή 

της Ηο µια που Monte Carlo Sig  µε df :2 είναι 0,818>0,05.Εποµένως η ανεξάρτητη 

µεταβλητή»έτος γέννησης» δεν έχει καµιά απολύτως συνάρτηση µε την εξαρτηµένη 

µεταβλητή Ε4.8   

Πίνακας 204:Monte Carlo test (Έτος γέννησης-Ε.4.8) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 52 2 0,818 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.8 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 
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το 50% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.8*XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής του asymp.sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 3- είναι  0,829>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης 

Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.8 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 205.     

 

Πίνακας 205:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε 4.8)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 3 0,829 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.8 αφού το 80% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.8 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,645>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.8 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 206. 

Πίνακας 206:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.8) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 4 0,645 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.8.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.8) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,621>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 
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παρουσιάζονται στον Πίνακα 207) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης των δύο µεταβλητών 

Πίνακας 207:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.8) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 40 2 0,621 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.8 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Μonte Carlo Sig.1>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού είναι αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε τον 

Πίνακα Ε4.8*ΥΡ ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του έχουν τιµές 

χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η 

οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των 

δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 208. 

Πίνακας 208:Κριτήριο Monte Carlo  (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.8) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 1 1,000 
 

Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 209 

0,327>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 75% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.8 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 4, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.8 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.    

Πίνακας 209:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα Σχολείου-Ε4.8) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 4 0,327 
 

9.3.4.9)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην πέµπτη κατηγορία της ερώτησης 4 («Παιδιά µε µέτρια σχολική επίδοση») 
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Στην ένατη  κατηγορία της τέταρτης ερώτησης και πιο συγκεκριµένα στη 

συσχέτιση φύλο και Ε4.9 («Παιδιά µε µέτρια σχολική επίδοση») διαπιστώσαµε ότι 

δεν υφίσταται συσχέτιση µεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτηµένης µεταβλητής. 

Εφόσον  το 50% των κελιών του Πίνακα Ε4.9*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 

υπερβαίνοντας έτσι  το επιτρεπόµενο όριο 20% καταλήξαµε στον έλεγχο του Monte 

Carlo test . Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας του Monte Carlo test το  Exact Sig(2-sided)0,86>0,05 µε βαθµούς 

ελευθερίας 1 –µια που ο πίνακας Ε4.9*FYLO είναι πίνακας 2x2- οδηγηθήκαµε στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται 

µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 210. 

Πίνακας 210:Μonte Carlo test (Φύλο-Ε.4.9) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 54 1 0,086 

 

Τις µεταβλητές έτος γέννησης των δασκάλων και  απαντήσεις που έδωσαν 

στην Ε4.9 δεν τις διέπει καµιά συσχέτιση. Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte 

Carlo  κριτηρίου  (αφού 50% των κελιών  του Πίνακα GENN*E4.9 είναι µε τιµές 

κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε Μonte Carlo. sig 0,230>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 

2 αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 211 

Πίνακας 211:Monte Carlo test    (Έτος γέννησης -Ε.4.9) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 52 2 0,230 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.9 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 50% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 
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Ε4.9*XR.YP  – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp 

.Sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,557>0,05 γεγονός που µας οδηγεί 

στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε 

τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.5 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 212 

  

 

 

Πίνακας 212:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.9)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 54 3 0,557 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.9, αφού το 80% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.9 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,468>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4, γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.9 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 213 

Πίνακας 213:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.9) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 54 4 0,468 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.9.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.9) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 
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Sig.(2-sided) η οποία είναι  0,781>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 214) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

Πίνακας 214:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.9) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 41 2 0,781 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.9 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Monte Carlo Exact Sig.0,126>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού καθίσταται αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε4.9 * YP ο οποίος φανερώνει ότι το 50% των κελιών του 

έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 και εφόσον έχουµε πίνακα 2x2), δε µας επιτρέπει την 

αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο 

µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία 

δεν αποδέχεται οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο 

Πίνακας 215. 

 Πίνακας 215:  Μonte Carlo test (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.9) 

Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 55 1 0,126 
 
           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 216 

0,456>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 66,7% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.5 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 4, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.9 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

 
 

Πίνακας 216:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε4.9) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
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sided) 
Τιµή 54 4 0,456 
 

 
9.3.4.10)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην δέκατη κατηγορία της ερώτησης 4 («Παιδιά µε γονείς χαµηλού 

µορφωτικού επιπέδου») 

Στην δέκατη κατηγορία της τέταρτης ερώτησης και πιο συγκεκριµένα στη 

συσχέτιση φύλο και Ε4.10 («Παιδιά µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου») 

διαπιστώσαµε ότι δεν υφίσταται συσχέτιση µεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής αφού προβήκαµε στο χ2 παραµετρικό κριτήριο. Εφόσον  το 50% των 

κελιών του Πίνακα Ε4.10*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 υπερβαίνοντας έτσι  

το επιτρεπόµενο όριο 20% καταλήξαµε στον έλεγχο του Monte Carlo test. Αφού 

λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας του Monte 

Carlo test το  Exact Sig(2-sided) 0,790>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 1 –µια που ο 

πίνακας Ε4.10*FYLO είναι πίνακας 2x2- οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 217 

Πίνακας 217:Μonte Carlo test (Φύλο-Ε.4.10) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 57 1 0,790 

 

Τις µεταβλητές έτος γέννησης των δασκάλων και  απαντήσεις που έδωσαν 

στην Ε4.10 δεν τις διέπει καµιά συσχέτιση. Σύµφωνα µε την εφαρµογή του χ2 

παραµετρικού κριτηρίου (αφού 0% των κελιών  του Πίνακα GENN 1*E4.10 είναι µε 

τιµές κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε Asymp sig 0,098>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 

2 αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 218 

 

 

Πίνακας 218 Κριτήριο χ2(Έτος γέννησης -Ε.4.10) 
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Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 55 2 0,098 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.10 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 62,5% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.10*XR.YP 1 – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp 

.Sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,102>0,05 γεγονός που µας οδηγεί 

στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε 

τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.10όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 

219 

 Πίνακας 219:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.10)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 56 3 0,102 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.10, αφού το 60% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.10 * GN, έχουν χαµηλότερες αναµενόµενη 

συχνότητα χαµηλότερη του 5, γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) 0,026<0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4, γεγονός που µας οδηγεί 

στην αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1 η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που απάντήσαν στην Ε4.10 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. 

Πιο συγκεκριµένα οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και οι απόφοιτοι 

άλλων σχολών θεωρούν ότι τα παιδιά µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου είναι 

ευάλωτα στην παραβατική συµπεριφορά, σύµφωνα µε τα θετικά υπόλοιπα(Residuals 

1,3 και 0,8 αντίστοιχα)ενώ οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και οι απόφοιτοι µεταπτυχιακού 

κύκλου α΄ όπως και οι απόφοιτοι µεταπτυχιακού κύκλου β΄ δε θεωρούν υποψήφιους 

παραβάτες των κανόνων του σχολείου τους µαθητές που προέρχονται από γονείς 
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χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, όπως τουλάχιστον µας φανερώνουν τα θετικά 

υπόλοιπα(Residuals 1 & 0,6 & 0,6 αντίστοιχα) . Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον  

Πίνακα του παραρτήµατος. 

Πίνακας 220:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.10) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 56 4 0,026 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.10. Και εδώ το 33,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 

(βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.10) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι  0,365>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 221) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

Πίνακας 221:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.10) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 43 2 0,365 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.10 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp. Sig.0,452>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού καθίσταται αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε 

τον Πίνακα Ε4.10 * YP ο οποίος φανερώνει ότι το 0% των κελιών του έχουν 

αναµενόµενες τιµές χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. 

Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία δεν αποδέχεται 

οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 222. 
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 Πίνακας 222:  Κριτήριο χ2 (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.10) 

Κριτήριο χ2 Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 57 1 0,452 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 223 

0,957>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 66,7% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.10 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 4, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.10 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.   

Πίνακας 223: Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε4.10) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 57 4 0,957 
 

 

9.3.4.11)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην ενδέκατη κατηγορία της ερώτησης 4:«Παιδιά από οικογένειες µε χαµηλό 

εισόδηµα») 

 Στην ενδέκατη  κατηγορία της τέταρτης ερώτησης και πιο συγκεκριµένα στη 

συσχέτιση φύλο και Ε4.11(«παιδιά από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα») 

διαπιστώσαµε ότι δεν υφίσταται συσχέτιση µεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής αφού προβήκαµε στο χ2 παραµετρικό κριτήριο, εφόσον  το 0% των 

κελιών του Πίνακα Ε4.11*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 υπερβαίνοντας έτσι  

το επιτρεπόµενο όριο 20%. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας του Asymp Sig(2-sided)0,097>0,05 µε βαθµούς 

ελευθερίας 1 –µια που ο πίνακας Ε4.11*FYLO -οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 224 

Πίνακας 224:Monte Carlo test (Φύλο-Ε.4.11) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 
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(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 54 1 0,097 

 

Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε4.11.Σύµφωνα µε την εφαρµογή του χ2 κριτηρίου  

(αφού 16,7% των κελιών  του Πίνακα GENN 1*E4.11 είναι µε αναµενόµενες τιµές 

κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε Asymp. sig 0,194>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 2 

αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 225. 

 

Πίνακας 225:Κριτήριο  χ2 (Έτος γέννησης -Ε.4.11) 

Κριτήριο  χ2 Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 52 2 0,194 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.11 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 75% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.11 *XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp 

.Sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,011<0,05 γεγονός που µας οδηγεί 

στην απόρριψη της µηδενικής  υπόθεσης Ηο και στην αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης Η1. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών  σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.11 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 

226.Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί µε 1-5 και 16-23 χρόνια υπηρεσίας κρίνουν πως τα 

παιδιά που έχουν γονείς από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα δεν είναι ευάλωτα στην 

παραβατικότητα(όπως τουλάχιστον µαρτυρούν τα Residuals 2,9 και 1,9 

αντίστοιχα).Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί µε  6-14 και 25-32 χρόνια υπηρεσίας θεωρούν 

ότι τα παιδιά µε γονείς χαµηλού εισοδήµατος είναι ευάλωτα στην εκδήλωση 

παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς(όπως δηλώνουν και τα θετικά υπόλοιπα1,7 και 3,1 

αντίστοιχα στις κατηγορίες αυτές) 
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 Πίνακας 226:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.11)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 3 0,011 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.11, αφού το 60% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.11 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,602>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.11 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 227. 

Πίνακας 227:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.11) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 53 4 0,602 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.11.Και εδώ το 33,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 

(βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.11) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,502>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 228) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

Πίνακας 228:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.11) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
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sided) 
Τιµή 40 2 0,502 

 
Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.4 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp Sig.0,435>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Ε4.11* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 0% των κελιών του έχουν τιµές χαµηλότερες 

του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και 

τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών 

όπως φανερώνει και ο Πίνακας 229 

Πίνακας 229:  Κριτήριο χ2 (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.11) 
Κριτήριο χ2 Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 
Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 54 1 0,435 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 230 

0,130>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 75% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.11 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 4, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.11 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 230:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε4.11) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 54 5 0,130 
 

9.3.4.12)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις απαντήσεις τους 

στην δωδέκατη  κατηγορία της ερώτησης 4(«Παιδιά µε χαµηλή σχολική 

επίδοση») 

 Η δωδέκατη  κατηγορία της τέταρτης ερώτησης και πιο συγκεκριµένα η 

συσχέτιση φύλου και Ε4.12(«παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση») διαπιστώσαµε ότι 

δεν υφίσταται αφού προβήκαµε στο χ2 παραµετρικό κριτήριο, εφόσον  το 0% των 

κελιών του Πίνακα Ε4.12*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 υπερβαίνοντας έτσι  

το επιτρεπόµενο όριο 20%. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο 



 311

στατιστικής σηµαντικότητας του Asymp Sig(2-sided)0,249>0,05 µε βαθµούς 

ελευθερίας 1 –µια που ο πίνακας Ε4.12*FYLO -οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 231 

Πίνακας 231:Κριτήριο χ2 (Φύλο-Ε.4.12) 

Κριτήριο χ2 Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Asympsig.2-sided) 

Τιµή 54 1 0,097 

 

Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε4.12.Σύµφωνα µε την εφαρµογή του χ2 κριτηρίου  

(αφού 16,7% των κελιών  του Πίνακα GENN 1*E4.12 είναι µε αναµενόµενες τιµές 

κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε Asymp. sig 0,865>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 2 

αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση .Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 232. 

Πίνακας 232:Κριτήριο  χ2 (Έτος γέννησης -Ε.4.12) 

Κριτήριο  χ2 Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 54 2 0,865 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

4.12 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 62,5% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε4.12 *XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp 

.Sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,827<0,05 γεγονός που µας οδηγεί 

στην απόρριψη της µηδενικής  υπόθεσης Ηο και στην αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης Η1. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών  σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 4.11 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 233 
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Πίνακας 233:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 4.12)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 56 3 0,827 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 4.12, αφού το 60% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε4.12 * GN, έχουν χαµηλότερες τιµές  του 5 

γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte Carlo Sig.(2-sided) 

0,309>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4,γεγονός που µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε4.12 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 234 

 

 

Πίνακας 234:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε4.12) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 56 4 0,309 

Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε4.12.Και εδώ το 33,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 

(βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E4.12) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,024<0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 235 και µας οδηγεί στην αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί τη συσχέτιση ανεξάρτητης και εξαρτηµένης µεταβλητής. 

Οι δάσκαλοι που έχουν παρακολουθήσει τα επιµορφωτικά σεµινάρια Π.Ε.Κ θεωρούν 

τα παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση ως υποψήφια για εκδήλωση παρεκκλίνουσας 

συµπεριφοράς(Residual3,6),ενώ εκείνοι που παρακολουθήσαν Σ.Ε.Λ.∆.Ε καθώς και 
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εκείνοι που έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα εξοµοίωσης δε θεωρούν ευάλωτα στην 

παραβατικότητα τα παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση(Residuals0,3 και 3,6 

αντίστοιχα).Κατατοπιστικός είναι οι Πίνακες EPIM *E4,12 και 149. 

Πίνακας 235:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε4.12) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 42 2 0,024 
Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε4.12 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp Sig.0,701>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα 

Ε4.12* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 0% των κελιών του έχουν τιµές χαµηλότερες 

του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και 

τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών 

όπως φανερώνει και ο Πίνακας 236 

 
 
 
 

Πίνακας 236 Κριτήριο χ2 (Αστικότητα Σχολείου-Ε4.12) 
Κριτήριο χ2 Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 
Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 57 1 0,701 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo test κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 

237, είναι 0,234>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 75% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.12 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 5, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.12 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 237:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε4.12) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 57 4 0,161 
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9.3.5)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε το δείκτη 

παραβατικότητας. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, αποσκοπώντας στην αποκάλυψη του επιπέδου 

σχολικής παραβατικότητας στην Κρήτη και στηριζόµενοι  στο συνδυασµό της 

ερώτησης 5 και της όγδοης κατηγορίας των προσωπικών στοιχείων οικοδοµήσαµε 

ένα δείκτη παραβατικότητας. Αυτό το επιδιώξαµε µέσω της οικοδόµησης του λόγου 

Ε5/Κατ 8(Αριθµός παραβατικών µαθητών του εκπαιδευτικού / Αριθµό µαθητών του 

εκπαιδευτικού).Έπειτα  µε στόχο την ανίχνευση του κατά πόσο τα προσωπικά 

στοιχεία των υποκειµένων (το φύλο ,η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, οι γνώσεις, η  

επιµόρφωση του εκπαιδευτικού καθώς και  η αστικότητα των περιοχών και η 

οργανικότητα των σχολείων  που ερευνούµε), ασκούν επιρροή στην καλλιέργεια ή 

όχι της σχολικής παραβατικότητας προβήκαµε στη διαδικασία ελέγχου συσχέτισης 

των προσωπικών στοιχείων του εκπαιδευτικού µε το δείκτη παραβατικότητας µέσω 

του t-test για ανεξάρτητα δείγµατα (όταν πρόκειται να ελέγξουµε τη συσχέτιση δύο 

µέσων όρων) και της ANOVA (σε περιπτώσεις συσχέτισης περισσότερων από δύο 

µέσους όρους). Στόχος µας είναι ο έλεγχος επαλήθευσης µιας από τις ακόλουθες δυο 

ερευνητικές υποθέσεις . 

Ηο(µηδενική υπόθεση):∆εν υπάρχει καµιά συσχέτιση µεταξύ των 

προσωπικών στοιχείων µε το ∆είκτη Παραβατικότητας 

Η1(εναλλακτική υπόθεση):Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των προσωπικών 

στοιχείων και του ∆είκτη Παραβατικότητας  

 

9.3.5.1)Συσχέτιση των µέσων όρων του φύλου µε το δείκτη  σχολικής 

παραβατικότητας(∆.Π) 

  Κατά τη διαδικασία συσχέτισης των προσωπικών στοιχείων και ειδικότερα 

κατά τη διαδικασία συσχέτισης του φύλου µε το δείκτη παραβατικότητας επιδιώξαµε 

την εξακρίβωση της ύπαρξης της ή όχι µέσω της εκπόνησης του t-test κριτηρίου για 

ανεξάρτητα δείγµατα. Η εφαρµογή όµως του κριτηρίου αυτού προϋποθέτει την 

ανεξαρτησία των δειγµάτων, την κανονικότητα και την  οµοιογένεια των δειγµάτων. 

Η ανεξαρτησία των δειγµάτων είναι εξασφαλισµένη, ενώ η κανονικότητα είναι 

προσεγγιστικά  εξασφαλισµένη, όπως προβάλλεται από το Γράφηµα 231α .Ο έλεγχος 

της οµοιογένειας καθίσταται εφικτός µέσω της εφαρµογής του Levene’s test. Γι’ αυτό 

ακριβώς το λόγο προβήκαµε πρώτιστα στην διατύπωση των ακόλουθων ερευνητικών 



 315

υποθέσεων των οποίων την επαλήθευση ή όχι καλείται να δώσει το Levene’s test.Οι  

υποθέσεις έχουν ως εξής: 

Ηο:Οι συγκρινόµενες υποοµάδες του πληθυσµού δεν απέχουν και πολύ από 

το να είναι οµοιογενείς. 

Η1:Οι συγκρινόµενες υποοµάδες του πληθυσµού απέχουν από το να είναι 

οµοιογενείς. 

Για την επαλήθευση ή όχι κάποιας από τις υποθέσεις και την περαιτέρω 

εφαρµογή του t-test κριτηρίου προβήκαµε στην εφαρµογή του Levene’s test το οποίο 

έχει παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας Levene’s test 

Sig.0,228>0,005 γεγονός που καθιστά αποδεκτή τη µηδενική υπόθεση(Ηο). Συνεπώς 

υπάρχει οµοιογένεια η οποία µας επιτρέπει την εφαρµογή του t-test κριτηρίου του  

οποίου το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας µε τη σειρά του (t-test sig.2-

tailed)0,815>0,05 επιτρέπει την αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία 

υποστηρίζει την µη συσχέτιση των µέσων όρων  του φύλου των εκπαιδευτικών µε 

βάση τις απαντήσεις που έδωσαν  στις ερωτήσεις που συνιστούν το δείκτη 

παραβατικότητας. 

 

 

Πίνακας 238: Εφαρµογή T-TEST κριτηρίου για ανεξάρτητα 

δείγµατα(Φύλο-∆είκτης Παραβατικότητας). 

ΦΥΛΟ Αριθµός 

Υποκειµένων 

(Ν) 

Μεσοι 

Όροι 

Τυπική 

Απόκλιση  

LEVENE’S

TEST   

Τιµή F 

LEVENE’S 

TEST 

Significance  

T-TEST 

SIG,(2-

tailed) 

Άνδρες 25 0,12 0,20 1,489 0,228 0,815 

Γυναίκες 33 0,11 0,0821 

 

Γράφηµα 238α :Έλεγχος κανονικότητας(box plot) 
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9.3.5.2)Συσχέτιση των µέσων όρων του έτους γέννησης των 

εκπαιδευτικών  µε το δείκτη σχολικής παραβατικότητας(∆. Π) 

Η συσχέτιση των τριών κατηγοριών της µεταβλητής «έτος γέννησης» µε τη 

µεταβλητή «∆είκτης Παραβατικότητας» απαίτησε την εφαρµογή του κριτηρίου 

ANOVA .Το γεγονός όµως ότι το κριτήριο αυτό ανήκει στα παραµετρικά κριτήρια 

µας οδηγεί στον έλεγχο κάποιων προϋποθέσεων (ανεξαρτησία δειγµάτων, 

οµοιογένεια και κανονικότητα)πριν προβούµε στην εφαρµογή του. Η ανεξαρτησία 

δειγµάτων είναι εξασφαλισµένη.  Για τον έλεγχο της οµοιογένειας διενεργήσαµε το 

Levene’s test του οποίου το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

(Sig.0,377>0,05)µας επιτρέπει την αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης (Ηο) η οποία 

υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων 

των  δύο συγκρινόµενων µεταβλητών . 

Ακολούθως και για τον έλεγχο της κανονικότητας της κατανοµής 

προβαίνουµε στη διεξαγωγή του Kolmogorov Smirnoff test (εφόσον έχουµε Ν>50) 

του οποίου τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας σε κάθε κατηγορία της 

µεταβλητής «έτος γέννησης» είναι 0,174>0,05& 0,051>0,05& 0,200>0,05 αντίστοιχα 

γεγονός που καθιστά αποδεκτή τη µηδενική υπόθεση Ηο η οποία δηλώνει ότι  η 

κατανοµή του δείγµατος δεν απέχει και πολύ από την κανονική κατανοµή. 

Κατά συνέπεια και εφόσον πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις 

προβαίνουµε στο ΑΝΟVA test προκειµένου να εξακριβώσουµε την ύπαρξη ή όχι 

συσχέτισης των δύο µεταβλητών. Παρατηρώντας το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας (Sig.0,173>0,05) καταλήγουµε στο πόρισµα ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των συγκρινόµενων µεταβλητών και 

αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση(Ηο). Αναλυτικότερα προβάλλονται τα σχετικά 

στοιχεία στους ακόλουθους Πίνακες. 

Πίνακας 239:Εφαρµογή Παραµετρικού Κριτηρίου ANOVA(Έτος 

Γέννησης-∆είκτης παραβατικότητας) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  239 Α΄ 

∆είκτης 

Παραβατικότητας

Άθροισµα 

των 

τετραγώνων 

Βαθµοί 

ελευθερίας 

Μέσος όρος 

τετραγώνων 

 Ανάµεσα στις 

οµάδες 

0,0417 2 0,0370 
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Μεταξύ των 

οµάδων 

1,084 53 0,0204 

Σύνολο 1,159 55  

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 239 Β΄                         

ΜΕΣΟΙ 

ΟΡΟΙ (Ανά 

κατηγορία 

της 

µεταβλητής 

«έτος 

γέννησης» 

1η, 2η ,3η 

αντίστοιχα): 

0,0542 &  

0,13 & 0,16  

0,12 

TIMH F: 

1,813 

LEVENE’S 

 Sig: 

0,374 

KOLOMOGOROV 

SMIRNOFF Sig(Ανά 

κατηγορία της 

µεταβλητής «έτος 

γέννησης» 1η, 2η,3η  

αντίστοιχα): 

  

0,146 & 0,51       0,704  

ANOVA 

Sig: 

0,173 

Η εξασφάλιση της συνθήκης της οµοιογένειας και της κανονικότητας και µια 

που ο αριθµός συσχετίσεων είναι  µικρός και επιζητεί περαιτέρω ανάλυσης 

εφαρµόσαµε το κριτήριο Bonferroni µε σκοπό τον έλεγχο των ακόλουθων 

υποθέσεων: 

Ηο (µηδενική υπόθεση):∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των µέσων όρων των ηλικιών  ως προς το δείκτη παραβατικότητας. 

Η1(εναλλακτική υπόθεση):Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των µέσων όρων των ηλικιών των εκπαιδευτικών ως προς το δείκτη 

παραβατικότητας. 

Τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας του Bonferroni  test είναι άνω του 

0,05 (όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 238Γ΄) γεγονός που µας οδηγεί στην 

αποδοχή της Ηο που ορίζει τη µη συσχέτιση ηλικιών των εκπαιδευτικών  µε το δείκτη 

σχολικής παραβατικότητας. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 239 :Κριτήριο BONFERRONI 

BONFERRONI TEST (Συσχέτιση ετών 

γέννησης µε δείκτη παραβατικότητας) 

 

SIGNIFICANCE 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1947-1960 µε   1961-70 0,321 



 318

                    µε   1971-77           0,252 

1961-70       µε   1947-60 

                           1961-70 

0,321 

1,000 

1971-77      µε   1947-60 

                           1961-70 

0,252 

1,000 

   

9.3.5.3)Συσχέτιση των µέσων όρων των χρόνων υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών µε το  δείκτη σχολικής παραβατικότητας(∆. Π) 

Για την εξέταση της συσχέτισης των  κατηγοριών της µεταβλητής «χρόνια 

υπηρεσίας» µε εκείνη του ∆είκτη Παραβατικότητας προβήκαµε στην εφαρµογή του 

κριτηρίου ANOVA αφού βέβαια πρώτα εξετάσαµε αν πληρούνται οι 

προαπαιτούµενες συνθήκες(ανεξαρτησία δειγµάτων, οµοιογένεια και κανονικότητα). 

Για τον έλεγχο της οµοιογένειας διενεργήσαµε το Levene’s test του οποίου το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (Sig.0,284>0,05) µας οδηγεί στην αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης η οποία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των δύο συγκρινόµενων µεταβλητών . 

Ακολούθως και για τον έλεγχο της κανονικότητας της κατανοµής 

προβαίνουµε στη διεξαγωγή του Kolmogorov Smirnoff test (εφόσον έχουµε Ν>50) 

του οποίου τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας σε κάθε κατηγορία της 

µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας» είναι 0,051>0,05& 0,113>0,05& 0,187>0,05 & 

0,200>0,05 αντίστοιχα, γεγονός που καθιστά αποδεκτή τη µηδενική υπόθεση Ηο η 

οποία δηλώνει ότι  η κατανοµή του δείγµατος δεν απέχει και πολύ από την κανονική 

κατανοµή. 

Κατά συνέπεια και εφόσον πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις 

προβαίνουµε στο ΑΝΟVA test προκειµένου να εξακριβώσουµε την ύπαρξη ή όχι 

συσχέτισης των δύο µεταβλητών. Παρατηρώντας το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας (Sig.0,091>0,05) καταλήγουµε στο πόρισµα ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των συγκρινόµενων µεταβλητών και 

αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση(Ηο). Αναλυτικότερα προβάλλονται τα σχετικά 

στοιχεία  στον ακόλουθο Πίνακα. 
Πίνακας 239 Εφαρµογή Παραµετρικού Κριτηρίου ANOVA(Χρόνια Υπηρεσίας-∆είκτης 

Παραβατικότητας) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  240 Α΄ 

∆είκτης 

Παραβατικότητας 

Άθροισµα 

των 

Βαθµοί 

ελευθερίας 

Μέσος όρος 

τετραγώνων 
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τετραγώνων 

 Ανάµεσα στις 

οµάδες 

0,1932 3 0,0440 

Μεταξύ των 

οµάδων 

1,028 53 0,0194 

Σύνολο 1,161 56  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 240Β΄ 

ΜΕΣΟΙ 

ΟΡΟΙ (Ανά 

κατηγορία 

της 

µεταβλητής 

«χρόνια 

υπηρεσίας» 

1η, 2η ,3η 4η 

αντίστοιχα): 

0,0542 &  

0,13 & 0 

TIMH F 

2,269 

LEVENE’S

 Sig. 

0,284 

KOLMOGOROV 

SMIRNOFF 

Sig(Ανά 

κατηγορία της 

µεταβλητής 

«χρόνια 

υπηρεσίας» 

1η,2η,3η,4η 

αντίστοιχα): 

 

0,146&0,51&0,704  

ANOVA 

Sig 

0,173 

 

Λαµβάνοντας υπόψη µας την κατοχύρωση των προϋποθέσεων της ANOVA  

της ανεξαρτησίας των δειγµάτων, της οµοιογένειας και της κανονικότητας και µια 

που ο αριθµός συσχετίσεων είναι  µικρός και επιζητεί περαιτέρω ανάλυσης 

εφαρµόσαµε το κριτήριο Bonferroni µε σκοπό τον έλεγχο των ακόλουθων 

υποθέσεων: 

Ηο (µηδενική υπόθεση):∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των µέσων όρων των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ως προς το δείκτη 

παραβατικότητας. 

Η1(εναλλακτική υπόθεση):Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των µέσων όρων των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ως προς το δείκτη 

παραβατικότητας. 

Τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας του Bonferroni  test είναι άνω του 

0,05 (όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 239 Γ΄) γεγονός που µας οδηγεί στην 

αποδοχή της Ηο που ορίζει τη µη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών  µε το δείκτη σχολικής παραβατικότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 240 Γ :Κριτήριο BONFERRONI 

BONFERRONI TEST (Συσχέτιση 

µέσων όρων χρόνων υπηρεσίας µε το 

δείκτη σχολικής  παραβατικότητας) 

 

SIGNIFICANCE 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1-5 χρ.υπ        µε   6-14  χρ.υπ 

                        µε 16-23  χρ.υπ 

                        µε 25-32  χρ.υπ 

0,555 

0,398 

0,601 

6-14 χρ.υπ      µε    1-5   χρ.υπ 

                        µε 16-23  χρ.υπ 

                        µε 25-32  χρ.υπ.   

0,555 

1,000 

1,000 

16-23 χρ.υπ    µε 1-5       χρ.υπ 

                        µε 6-14     χρ.υπ 

                        µε 25-32   χρ.υπ 

0,398 

1,000 

1,000 

25-32 χρ.υπ    µε 1-5       χρ.υπ 

                        µε 6-14     χρ.υπ 

                        µε 16-23   χρ.υπ 

0,601 

1,000 

1,000 

 

9.3.5.4)Συσχέτιση των µέσων όρων  των γνώσεων των εκπαιδευτικών µε  

το δείκτη σχολικής παραβατικότητας(∆. Π) 

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της συσχέτισης των µέσων όρων των 

κατηγοριών της µεταβλητής «γραµµατικές γνώσεις» µε εκείνη του ∆είκτη 

Παραβατικότητας προβήκαµε στην εφαρµογή του κριτηρίου ANOVA αφού βέβαια 

πρώτα εξετάσαµε αν πληρούνται οι προαπαιτούµενες συνθήκες(ανεξαρτησία 

δειγµάτων, οµοιογένεια και κανονικότητα). Για τον έλεγχο της οµοιογένειας 

διενεργήσαµε το Levene’s test του οποίου το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

(Sig.0,108>0,05) µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία 
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υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων 

των δύο συγκρινόµενων µεταβλητών . 

Ακολούθως και για τον έλεγχο της κανονικότητας της κατανοµής προβήκαµε 

στη διεξαγωγή του Kolmogorov Smirnoff test (εφόσον έχουµε Ν>50) του οποίου τα 

επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας σε κάθε κατηγορία της µεταβλητής 

«γραµµατικές γνώσεις» είναι 0,200>0,05& 0,200>0,05 αντίστοιχα, γεγονός που 

καθιστά αποδεκτή τη µηδενική υπόθεση Ηο η οποία δηλώνει ότι η ύπαρξη της 

κατανοµής του δείγµατος δεν απέχει και πολύ από την κανονική κατανοµή. 

Κατά συνέπεια και εφόσον πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις 

προβήκαµε  στο ΑΝΟVA test προκειµένου να εξακριβώσουµε την συσχέτιση των 

δύο µεταβλητών. Παρατηρώντας το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

(Sig.0,091>0,05) καταλήξαµε στο πόρισµα ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των µέσων όρων των συγκρινόµενων µεταβλητών και αποδεχτήκαµε 

τη µηδενική υπόθεση(Ηο). Αναλυτικότερα προβάλλονται τα σχετικά στοιχεία  στον 

ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακας 241:Εφαρµογή Παραµετρικού Κριτηρίου ANOVA(Γνώσεις-

∆είκτης Παραβατικότητας) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  241 Α΄ 

∆είκτης 

Παραβατικότητας

Άθροισµα 

των 

τετραγώνων 

Βαθµοί 

ελευθερίας 

Μέσος όρος 

τετραγώνων 

 Ανάµεσα στις 

οµάδες 

0,0467 2 0,0233 

Μεταξύ των 

οµάδων 

0,338 54 0,0625 

Σύνολο 0,385 56  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 241 Β΄ 

ΜΕΣΟΙ 

ΟΡΟΙ (Ανά 

κατηγορία 

της 

µεταβλητής 

γνώσεις 1η, 

TIMH F 

3,734 

LEVENE’S

 Sig. 

0,108 

KOLMOGOROV 

SMIRNOFF Sig 

(Ανά κατηγορία 

της µεταβλητής 

γνώσεις 1η, 2η, 

αντίστοιχα) 

ANOVA 

Sig 

0,030 
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2η,3η 

αντίστοιχα) 

0,0782  

0,013, 

0,037, 0,10 

0,200 , 

 0,200   

  

Η εξασφάλιση των συνθηκών(ανεξαρτησία δειγµάτων, οµοιογένεια και  

κανονικότητα) και ο µικρός αριθµός συσχετίσεων καθιστά απαραίτητη την εξέταση 

συσχετίσεων µεταξύ των µέσων όρων των επιµέρους κατηγοριών της µεταβλητής ως 

προς το δείκτη παραβατικότητας µέσω της εφαρµογής του κριτηρίου Bonferroni και 

εποµένως τον έλεγχο των ακόλουθων υποθέσεων: 

Ηο (µηδενική υπόθεση):∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των κατηγοριών των γνώσεων  ως προς το δείκτη παραβατικότητας. 

Η1(εναλλακτική υπόθεση):Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των κατηγοριών των γνώσεων των εκπαιδευτικών ως προς το δείκτη 

παραβατικότητας. 

Τα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας του Bonferroni  test είναι άνω του 

0,05 (όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 240 Γ΄) γεγονός που µας οδηγεί στην 

αποδοχή της Ηο που ορίζει τη µη συσχέτιση των µέσων όρων  των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών  µε το δείκτη σχολικής παραβατικότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 241 Γ :Κριτήριο BONFERRONI 

BONFERRONI TEST (Συσχέτιση 

ετών γέννησης µε δείκτη 

παραβατικότητας) 

 

SIGNIFICANCE 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσχέτιση κατηγοριών    1   µε  2   

                                                       3  

0,078 

1,000 

Συσχέτιση κατηγοριών    2   µε  1 

                                                       3 

0,078 

0,186 

Συσχέτιση κατηγοριών     3  µε   1 

                                                        2 

1,000 

0,186 

            ΌΠΟΥ:Κατηγορία 1=Απόφοιτοι παιδαγωγικής Ακαδηµίας 

             Κατηγορία 2=Απόφοιτοι Α.Ε.Ι 

             Κατηγορία  3=Απόφοιτοι άλλων Σχολών                   
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9.3.5.5)Συσχέτιση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και του δείκτη 

σχολικής παραβατικότητας(∆. Π) 

Κατά τη διαδικασία συσχέτισης της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε το 

δείκτη παραβατικότητας επιδιώξαµε την εξακρίβωση της ύπαρξης της ή όχι µέσω της 

εκπόνησης του t-test κριτηρίου για ανεξάρτητα δείγµατα. Η εφαρµογή όµως του 

κριτηρίου αυτού προϋποθέτει την ανεξαρτησία των δειγµάτων, την κανονικότητα της 

κατανοµής και την οµοιογένεια τους. Η ανεξαρτησία των δειγµάτων είναι 

εξασφαλισµένη, ενώ η κανονικότητα είναι προσεγγιστικά  εξασφαλισµένη, όπως 

προβάλλεται από το Γράφηµα 235α. Για τον έλεγχο της οµοιογένειας ακολουθήσαµε 

τις υποδείξεις του Levene’s test που φανερώνονται από τον έλεγχο των ακόλουθων 

υποθέσεων: 

Ηο:Οι συγκρινόµενες υποοµάδες του πληθυσµού δεν απέχουν και πολύ από 

το να είναι οµοιογενείς. 

Η1:Οι συγκρινόµενες υποοµάδες του πληθυσµού απέχουν από το να είναι 

οµοιογενείς. 

Για την επαλήθευση ή όχι κάποιας από τις υποθέσεις και την περαιτέρω 

εφαρµογή του t-test κριτηρίου προβήκαµε στην εφαρµογή του Levene’s test το οποίο 

έχει παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας Levene’s test 

Sig.0,226>0,005 γεγονός που καθιστά αποδεκτή τη µηδενική υπόθεση(Ηο). Συνεπώς 

υπάρχει οµοιογένεια η οποία µας επιτρέπει την εφαρµογή του t-test κριτηρίου του  

οποίου το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας µε τη σειρά του (t-test sig.2-tailed) 

0,700>0,05 επιτρέπει την αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία υποστηρίζει την 

µη συσχέτιση των µέσων όρων  του φύλου των εκπαιδευτικών µε βάση τις 

απαντήσεις που έδωσαν  στις ερωτήσεις που συνιστούν το δείκτη παραβατικότητας. 

Πίνακας 242: Εφαρµογή T-TEST κριτηρίου για ανεξάρτητα 

δείγµατα(Επιµόρφωση-∆είκτης Παραβατικότητας). 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  Αριθµός Μεσοι Τυπική LEVENE’S LEVENE’S T-
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Υποκειµένων 

(Ν) 

Όροι Απόκλιση TEST   

Τιµή F 

TEST 

Significance  

TEST 

SIG,(2-

tailed) 

ΠΕΚ 26 0,11 0,904 1,513 0,226 0,700 

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 16 0,13 0,13 

 

 

Γράφηµα 242α :Έλεγχος κανονικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.5.6)Συσχέτιση της αστικότητας των εκπαιδευτικών µε το δείκτη 

σχολικής παραβατικότητας(∆. Π) 

Στη συνέχεια και κατά τη διαδικασία συσχέτισης της αστικότητας των 

περιοχών όπου διδάσκουν οι δάσκαλοι µε το δείκτη παραβατικότητας επιδιώξαµε την 

εξακρίβωση της ύπαρξης της ή όχι µέσω της εκπόνησης του t-test κριτηρίου για 

ανεξάρτητα δείγµατα. Η εφαρµογή όµως του κριτηρίου αυτού προϋποθέτει την 

οµοιογένεια των δειγµάτων. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο προβήκαµε πρώτιστα στην 

διατύπωση των ακόλουθων ερευνητικών υποθέσεων του Lenene’s test: 

Ηο:Οι συγκρινόµενες υποοµάδες του πληθυσµού δεν απέχουν και πολύ από 

το να είναι οµοιογενείς. 

Η1:Οι συγκρινόµενες υποοµάδες του πληθυσµού απέχουν από το να είναι 

οµοιογενείς. 

Για την επαλήθευση ή όχι κάποιας από τις υποθέσεις και την περαιτέρω 

εφαρµογή του t-test κριτηρίου προβήκαµε στην εφαρµογή του Levene’s test το οποίο 

έχει παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας Levene’s test 

Sig.0,295>0,005 γεγονός που καθιστά αποδεκτή τη µηδενική υπόθεση(Ηο). Συνεπώς 
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υπάρχει οµοιογένεια η οποία µας επιτρέπει την εφαρµογή του t-test κριτηρίου του  

οποίου το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας µε τη σειρά του (t-test sig.2-

tailed)0,150>0,05 επιτρέπει την αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία 

υποστηρίζει την µη συσχέτιση των µέσων όρων  του φύλου των εκπαιδευτικών µε 

βάση τις απαντήσεις που έδωσαν  στις ερωτήσεις που συνιστούν το δείκτη 

παραβατικότητας. 

Πίνακας 243: Εφαρµογή T-TEST κριτηρίου για ανεξάρτητα 

δείγµατα(Αστικότητα Σχολείου-∆είκτης Παραβατικότητας). 

ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Αριθµός 

Υποκειµένων 

(Ν) 

Μεσοι 

Όροι 

Τυπική 

Απόκλιση 

LEVENE’S

TEST   

Τιµή F 

LEVENE’S 

TEST 

Significance  

T-

TEST 

SIG,(2-

tailed) 

ΧΩΡΙΟ  31 0,14 0,18 1,116 0,295 0,150 

ΠΟΛΗ 27 0,0895 0,0842 

 

9.3.5.7)Συσχέτιση των µέσων όρων της οργανικότητας των 

εκπαιδευτικών µε το δείκτη σχολικής παραβατικότητας(∆. Π) 

Τέλος η διαδικασία ελέγχου συσχέτισης της οργανικότητας των σχολείων 

όπου υπηρετούν οι δάσκαλοι µε το δείκτη παραβατικότητας απαιτεί την εφαρµογή 

του ANOVA test αφού πρόκειται για τη συσχέτιση παραπάνω από δύο µέσους όρους 

των συγκρινόµενων µεταβλητών. Επειδή όµως οι δύο προϋποθέσεις οµοιογένεια και 

κανονικότητα δεν πληρούνται ,ύστερα από τον έλεγχο του επιπέδου στατιστικής 

σηµαντικότητας του Levene’s test (0,000<0,05)και του Kolmogorov 

Smirnoff(0,000<0,05 0,000<0,05  0,02<0,05 0,02<0,05 0,000<0,05),εκπονήσαµε τη 

διεξαγωγή του εναλλακτικού κριτηρίου του Anova test, του  Games Howell(Spss 

Base 10,0,1999,σελ.267),ενώ δεν προβήκαµε σε περαιτέρω εξέταση των επιµέρους 

συσχετίσεων µέσω του κριτηρίου Bonferroni. Σύµφωνα µε τα επίπεδα στατιστικής 

σηµαντικότητας(Sig) που παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα γίνεται αποδεκτή η 

Ηο αφού όλα βρίσκονται άνω του επιτρεπτού ορίου (0,05). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 244 :Κριτήριο Games Howell (Οργανικότητα Σχολείου –

∆είκτης Παραβατικότητας 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ Επίπεδο Στατιστικής Σηµαντικότητας (Sig) 

Μονοθέσιο µε : ∆ιθέσιο  0,886 

Τριθέσιο 0,355 

Εξαθέσιο  0,997 

Εξαθέσιο και άνω  0,263 

∆ιθέσιο µε :       ∆ιθέσιο 0,886 

Τριθέσιο 0,837 

Εξαθέσιο  0,879 

Εξαθέσιο και άνω  0,843 

Τριθέσιο   µε : ∆ιθέσιο 0,355 

Τριθέσιο 0,837 

Εξαθέσιο  0,532 

Εξαθέσιο και άνω  0,999 

Εξαθέσιο    µε : ∆ιθέσιο 0,997 

Τριθέσιο 0,879 

Εξαθέσιο  0,532 

Εξαθέσιο και άνω  0,400 

Εξαθέσιο και άνω   µε : ∆ιθέσιο 0,263 

                        Τριθέσιο 0,84 

                         Εξαθέσιο  0,999 

                          Εξαθέσιο και άνω  0,400 
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9.3.6)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τις κατηγορίες της έκτης 

ερώτησης(«Σήµερα τονίζεται το πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχουν καλές 

σχέσεις ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς. Τι  θα µπορούσε να γίνει από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση των σχέσεων τους;») 

9.3.6.1)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε την πρώτη κατηγορία 

της Ερώτησης 6 («Να τονίζεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού») 

Η διαδικασία συσχέτισης της πρώτης κατηγορίας της έκτης ερώτησης («να 

τονίζεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού»)µας οδήγησε στο πόρισµα που καθιστά 

αποδεκτή τη µηδενική υπόθεση (Ηο)που αναφέρει ότι καµία συσχέτιση δε διακρίνει 

τις δύο µεταβλητές. Η διαπίστωση αυτή προέκυψε ύστερα από τον έλεγχο του Monte 

Carlo test στο οποίο οδηγηθήκαµε εφόσον το 33,3% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα FYLO*E6.1 είναι κάτω του  5, υπερβαίνοντας έτσι  το επιτρεπόµενο όριο 

20%. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας του Monte Carlo Sig (2-sided) 0,937>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 2 

–µια που ο πίνακας Ε6.1*FYLO -οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 245 

Πίνακας 245:Monte Carlo test (Φύλο-Ε.6.1) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 64 1 0,097 

 

Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε6.1.Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte Carlo 

κριτηρίου (αφού 55,6% των κελιών  του Πίνακα GENN 1*E6.1 είναι µε 
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αναµενόµενες τιµές κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε  Monnte Carlo. sig 

0,276>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 4 αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον Πίνακα 246. 

 

 

 

Πίνακας 246:Κριτήριο  χ2 (Έτος γέννησης -Ε.6.1) 

Κριτήριο  χ2 Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 4 0,275 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

6.1 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 75% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε6.1 *XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp.Sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,265<0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

απόρριψη της µηδενικής  υπόθεσης Ηο και στην αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης 

Η1. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών  σχετίζονται µε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 6.1 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 247 

 Πίνακας 247:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 6.1)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 6 0,265 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 6.1, αφού το 73,3% (άνω του 

επιτρεπτού ορίου 20%) των αναµενόµενων τιµών  του Πίνακα Ε6.1* GN, έχουν 

χαµηλότερες τιµές  του 5 γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) 0,717>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 8,γεγονός που µας οδηγεί 

στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των 
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εκπαιδευτικών που απάντήσαν στην Ε6.1 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον Πίνακα 248. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 248:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε6.1) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 8 0,717 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε6.1.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E6.1) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι 1,000<0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 4(όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 249) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί τη µη συσχέτιση ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

Πίνακας 249:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε 6.1) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 47 4 1,000 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε 6.1 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Monte Carlo Sig.0,868>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε 

τον Πίνακα Ε 6.1* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 33,3% των κελιών του έχουν τιµές 

χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η 

οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των 

δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 250 
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Πίνακας 250:  Κριτήριο Monte Carlo (Αστικότητα Σχολείου-Ε 6.1) 
Κριτήριο Monte 
Carlo 

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(ΜonteCarlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 64 2 0,868 
          Η τιµή του  Monte Carlo test κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 251 

0,842>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 73,3% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.12 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 8, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.12 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 251:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε6.1) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 64 8 0,842 
 

9.3.6.2)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τη δεύτερη κατηγορία της 

Ερώτησης 6 («Να δίνει συχνά ευκαιρίες δραστηριοποίησης του παιδιού»)  

Στην δεύτερη  κατηγορία της ερώτησης 6 και πιο συγκεκριµένα στη 

συσχέτιση φύλο και Ε6.2 («Να δίνει ευκαιρίες δραστηριοποίησης του παιδιού») 

διαπιστώσαµε ότι δεν υφίσταται συσχέτιση µεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής αφού προβήκαµε στο χ2 παραµετρικό κριτήριο, εφόσον  το 0% των 

κελιών του Πίνακα Ε 6.2*FYLO, έχει τιµές χαµηλότερες του 5 υπερβαίνοντας έτσι  

το επιτρεπόµενο όριο 20%. Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας του Asymp Sig(2-sided) 0,080>0,05 µε βαθµούς 

ελευθερίας 1 , οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια 

οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 252. 

Πίνακας 252:Κριτήριο χ2 (Φύλο-Ε 6.2) 

Κριτήριο χ2 Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Asymp sig.2-sided) 

Τιµή 64 1 0,080 
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Τις µεταβλητές έτος γέννησης των δασκάλων και  απαντήσεις που έδωσαν 

στην Ε 6.2 δεν τις διέπει καµιά συσχέτιση. Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte 

Carlo κριτηρίου (αφού 33,3% των κελιών  του Πίνακα GENN 1*E6.2 είναι µε τιµές 

κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε Monte Carlo sig 0,540>0,05µε βαθµούς ελευθέριας 

2 αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση, που υποστηρίζει τη µη συσχέτιση των 

δύο µεταβλητών . Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον Πίνακα 253 

 

 

Πίνακας 253:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος γέννησης -Ε.6.2) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 2 0,540 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

6.2 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 37,5% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε6.2*XR.YP 1 – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp 

.Sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  3- είναι  0,589>0,05 γεγονός που µας οδηγεί 

στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε 

τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 6.2 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 254 

Πίνακας 254:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε6.2)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 3 0,589 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 6.2, αφού το 60% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε 6.2 * GN, έχουν χαµηλότερες αναµενόµενη 

συχνότητα χαµηλότερη του 5, γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) 0,909<0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 4, γεγονός που µας οδηγεί 
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στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που απάντήσαν στην Ε6.2 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους 

στην Ε6.2                     Πίνακας 255:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε6.2) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 4 0,909 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε 6.2. Και εδώ το 33,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 

(βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E 6.2) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι  0,761>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 2 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 255) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

 
Πίνακας 256:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε6.2) 

Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 47 2 0,761 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε 6.2 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Asymp. Sig.0,787>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 1 (στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν 

αφού καθίσταται αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε 

τον Πίνακα Ε 6.2 * YP ο οποίος φανερώνει ότι το 0% των κελιών του έχουν 

αναµενόµενες τιµές χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. 

Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία δεν αποδέχεται 

οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 257. 

 Πίνακας 257:  Κριτήριο χ2 (Αστικότητα Σχολείου-Ε6.2) 

Κριτήριο χ2 Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Asymp.sig.2-sided) 

Τιµή 64 1 0,787 
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        Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 258 

0,952>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 66,7% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.6.2 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 5, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε6.2 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών. 

 

 
Πίνακας 258:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε6.2) 

Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 64 4 0,952 
 

9.3.6.3)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε την τρίτη κατηγορία 

της Ερώτησης 6 («Να έχει ο δάσκαλος ακέραια και κοινωνικοποιηµένη 

προσωπικότητα») 

Κατά τη συσχέτιση της τρίτης κατηγορίας της έκτης ερώτησης («να έχει ο 

δάσκαλος ακέραια και κοινωνικοποποιηµένη προσωπικότητα»)µας οδήγησε στην 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεση (Ηο)που αναφέρει ότι καµία συσχέτιση δε διακρίνει 

τις δύο µεταβλητές. Η διαπίστωση αυτή προέκυψε ύστερα από τον έλεγχο του Monte 

Carlo test στο οποίο οδηγηθήκαµε εφόσον το 33,3% των αναµενόµενων τιµών του 

Πίνακα FYLO*E6.3 είναι κάτω του  5, υπερβαίνοντας έτσι  το επιτρεπόµενο όριο 

20%.Αφού λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

του Monte Carlo Sig (2-sided) 0,192>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 8 –µια που ο 

πίνακας Ε6.3*FYLO -οδηγηθήκαµε στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Κατά 

συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 

259 

Πίνακας 259:Monte Carlo test (Φύλο-Ε.6.3) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo sig.2-

sided) 
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Τιµή 64 8 0,192 

 

Καµία συσχέτιση δεν υπάρχει µεταξύ έτους γέννησης των δασκάλων και των 

απαντήσεων που έδωσαν στην Ε6.3.Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte Carlo 

κριτηρίου (αφού 55,6% των κελιών  του Πίνακα GENN 1*E6.3 είναι µε 

αναµενόµενες τιµές κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε  Monte Carlo. sig 0,900>0,05µε 

βαθµούς ελευθέριας 4 αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 260. 

Πίνακας 260:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος γέννησης -Ε.6.3) 

Monte Carlo Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 4 0,900 

 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

6.3 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 58,3% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε6.3 *XR.YP – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp.Sig 

(2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας  6- είναι  0,473>0,05 γεγονός που µας οδηγεί στην 

αποδοχή της µηδενικής  υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών  σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 6.3όπως εξάλλου 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 261. 

 Πίνακας 261:Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ερώτηση 6.3)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 6 0,473 

 

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 6.1, αφού το 73,3% (άνω του 

επιτρεπτού ορίου 20%) των αναµενόµενων τιµών  του Πίνακα Ε6.3* GN, έχουν 
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χαµηλότερες τιµές  του 5 γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) 0,112>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 8,γεγονός που µας οδηγεί 

στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που απάντήσαν στην Ε6.3 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον Πίνακα 262. 

 

 

 

Πίνακας 262:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε6.3) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 8 0,112 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε6.3.Και εδώ το 66,7%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 (βλ. 

παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E6.1) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte Carlo 

Sig.(2-sided) η οποία είναι 0,058>0,05  µε βαθµούς ελευθερίας 4(όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 263) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί τη µη συσχέτιση ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

 
Πίνακας 263:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε 6.3) 

Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 47 4 0,058 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε 6.3 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Monte Carlo Sig.0,106>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 2 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού δυνατή η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου σύµφωνα µε 

τον Πίνακα Ε 6.3* YP ο οποίος φανερώνει ότι το 33,3% των κελιών του έχουν τιµές 

χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης η 

οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. Αντιθέτως µας οδηγεί στην 
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αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε συσχέτιση των 

δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 264 

Πίνακας 264:  Κριτήριο Monte Carlo (Αστικότητα Σχολείου-Ε 6.3) 
Κριτήριο Monte 
Carlo 

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(ΜonteCarlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 64 2 0,106 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo test κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 

265, είναι 0,234>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 75% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.4.12 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 5, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε4.12 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών.  

Πίνακας 265:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε6.3) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 64 8 0,192 
 

9.3.6.4)Συσχέτιση των προσωπικών στοιχείων µε τη τέταρτη κατηγορία 

της Ερώτησης 6 («Να  χρησιµοποιεί συχνά στη διδασκαλία του τις νέες 

τεχνολογίες µε παιδαγωγικό τρόπο»)  

Στην τέταρτη  κατηγορία της ερώτησης 6 και πιο συγκεκριµένα στη 

συσχέτιση φύλο και Ε6.4 («Να χρησιµοποιεί συχνά στη διδασκαλία του τις νέες 

τεχνολογίες µε παιδαγωγικό τρόπο») διαπιστώσαµε ότι δεν υφίσταται συσχέτιση 

µεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτηµένης µεταβλητής αφού προβήκαµε στο Monte 

Carlo κριτήριο, εφόσον  το 40% των αναµενόµενων τιµών  του Πίνακα Ε 6.4*FYLO, 

έχει τιµές χαµηλότερες του 5 υπερβαίνοντας έτσι  το επιτρεπόµενο όριο 20%. Αφού 

λοιπόν ελέγξαµε, το παρατηρούµενο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας του Monte 

Carlo Sig(2-sided) 0,977>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 4, οδηγηθήκαµε στην αποδοχή 

της µηδενικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια οι δύο µεταβλητές δεν  σχετίζονται µεταξύ 

τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 266. 
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Πίνακας 266:Κριτήριο Monte Carlo  (Φύλο-Ε 6.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo sig.2-

sided) 

Τιµή 64 1 0,977 

Τις µεταβλητές έτος γέννησης των δασκάλων και  απαντήσεις που έδωσαν 

στην Ε 6.4 δεν τις διέπει καµιά συσχέτιση. Σύµφωνα µε την εφαρµογή του Monte 

Carlo κριτηρίου (αφού 73,3% των κελιών  του Πίνακα GENN 1*E6.4 είναι µε τιµές 

κάτω  του 5) το οποίο µας έδωσε Monte Carlo sig 0,715>0,05 µε βαθµούς ελευθέριας 

8 αποδεχόµαστε την Ηο µηδενική υπόθεση, που υποστηρίζει τη µη συσχέτιση των 

δύο µεταβλητών . Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον Πίνακα 267 

Πίνακας 267:Κριτήριο Monte Carlo (Έτος γέννησης -Ε.6.4) 

Monte Carlo test Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo .sig.2-

sided) 

Τιµή 61 8 0,717 

Ακολούθως και κατά τη συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας µε την ερώτηση 

6.4 διαπιστώσαµε ότι  η τιµή Monte Carlo Sig.(2-sided) την οποία ελέγξαµε εφόσον 

το 85% έχει αναµενόµενη συχνότητα λιγότερη του 5 (όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ε6.2*XR.YP 1 – συνθήκη που θέτει σε αµφισβήτηση την ισχύ της τιµής το Asymp 

.Sig (2-sided) µε βαθµούς ελευθερίας 12- είναι  0,701>0,05 γεγονός που µας οδηγεί 

στην απόρριψη της εναλλακτικής  υπόθεσης Η1 και στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης Ηο. Εποµένως τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονται µε 

τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 6.4 όπως εξάλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα 268 

Πίνακας 268 :Κριτήριο Monte Carlo  (Χρόνια Υπηρεσίας-Ε6.4)     

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 12 0,701 

 



 338

Η προϋπόθεση για την εφαρµογή του χ2 δεν πληρείται και στη συσχέτιση των 

γνώσεων και των απαντήσεων στην ερώτηση 6.4, αφού το 76% (άνω του επιτρεπτού 

ορίου 20%) των κελιών του Πίνακα Ε 6.4 * GN, έχουν χαµηλότερες αναµενόµενη 

συχνότητα χαµηλότερη του 5, γεγονός που µας ωθεί στον έλεγχο της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) 0,385>0,05 και df:βαθµούς ελευθερίας 16, γεγονός που µας 

οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Ηο η οποία ορίζει ότι οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών που απάντήσαν στην Ε6.4 δεν σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους 

στην Ε6.4 

 

 

Πίνακας 269:Κριτήριο Monte Carlo  (Γνώσεις-Ε6.4) 

Κριτήριο Monte 

Carlo   

Αριθµός 

υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 

Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 

σηµαντικότητα 

διπλής κατεύθυνσης 

(Monte Carlo.sig.2-

sided) 

Τιµή 63 16 0,385 

 

 Παρόµοια τύχη έχει και η συσχέτιση της επιµόρφωσης µε τις απαντήσεις της 

Ε 6.4. Και εδώ το 58,3%  των κελιών των οποίων οι τιµές είναι χαµηλότερες του 5 

(βλ. παράρτηµα-Πίνακα EPIM * E 6.4) µας ωθεί στην εξέταση της τιµής του Monte 

Carlo Sig.(2-sided) η οποία είναι  0,633>0,05 µε βαθµούς ελευθερίας 6 (όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 270) και µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης η οποία µαρτυρεί την έλλειψη συσχέτισης ανεξάρτητης και εξαρτηµένης 

µεταβλητής.  

Πίνακας 270:Κριτήριο Monte Carlo  (Επιµόρφωση-Ε6.4) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 47 6 0,633 
 

Οι µεταβλητές αστικότητα σχολείου και Ε 6.4 δεν σχετίζονται , αφού  η τιµή 

του Monte Carlo.Sig.0,698>0,05,µε βαθµούς ελευθερίας 4 (στοιχεία τα οποία 

ελέγχθηκαν αφού καθίσταται αδύνατη η εφαρµογή του χ2 παραµετρικού κριτηρίου 

σύµφωνα µε τον Πίνακα Ε 6.4 * YP ο οποίος φανερώνει ότι το 40% των κελιών του 
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έχουν αναµενόµενες τιµές χαµηλότερες του 5), δε µας επιτρέπει την αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης η οποία ορίζει και τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών. 

Αντιθέτως µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης η οποία δεν αποδέχεται 

οποιαδήποτε συσχέτιση των δύο µεταβλητών όπως φανερώνει και ο Πίνακας 271. 

 Πίνακας 271: Κριτήριο Monte Carlo(Αστικότητα Σχολείου-Ε6.4) 

Κριτήριο Monte 
Carlo  

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 64 1 0,698 
 

           Η τιµή του  Monte Carlo  κριτηρίου όπως φαίνεται στον Πίνακα 272 

0,541>0,05(την οποία ελέγχουµε εφόσον το 88,0% των κελιών του Πίνακα 

SCHOOL*Ε.6.4 του παραρτήµατος, έχουν τιµές χαµηλότερες του 5 µε βαθµούς 

ελευθερίας 16, µας οδηγεί στην αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης  και κατά τη 

συσχέτιση της µεταβλητής σχολείο και της µεταβλητής της Ε6.4 και στην επόµενη 

αποδοχή της ύπαρξης της συσχέτισης των δύο µεταβλητών. 

  

Πίνακας 272:Κριτήριο Monte Carlo  (Οργανικότητα  Σχολείου-Ε6.4) 
Κριτήριο Monte 
Carlo   

Αριθµός 
υποκειµένων(Ν) 

Βαθµοί 
Ελευθερίας(df) 

Στατιστική 
σηµαντικότητα 
διπλής κατεύθυνσης 
(Monte Carlo.sig.2-
sided) 

Τιµή 64 16 0,541 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
  

Έως τώρα παρουσιάσαµε τα αποτελέσµατα τη έρευνας αυτής. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα προβούµε σε µια ανάλυση και µια σχετική ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

αυτών. Πιο συγκεκριµένα θα ξεκινήσουνε κάνοντας µια σχετική µνεία στις 

επικρατέστερες κατηγορίες των προσωπικών στοιχείων. Έπειτα θα προβούµε στην 

αναφορά των κατηγοριών των κύριων ερωτήσεων που προτιµήθηκαν περισσότερο 

από τα υποκείµενα. Τέλος θα αναφερθούµε στις κατηγορίες εκείνες που 

παρατηρήθηκε συσχέτιση µε τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων .   

 

10.1)ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία παρατηρήθηκε ότι οι κατηγορίες των 

υποκειµένων  που συµµετείχαν περισσότερο στην έρευνα αυτή ήταν οι ακόλουθες: 

1)Οι εκπαιδευτικοί  του Νοµού Λασιθίου,  

2)Οι εκπαιδευτικοί  που ανήκαν σε φύλο θηλυκό, 

3)Οι εκπαιδευτικοί που γεννήθηκαν στη δεκαετία του 1960 και  ως επί το 

πλείστον στις χρονολογίες 1967,1965,1969 και 1970. 

4)Οι εκπαιδευτικοί µε λίγα χρόνια υπηρεσίας(1-5χρόνια υπηρεσίας) 

5)Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από Α.Ε.Ι 

6)Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει Π.Ε.Κ και Εξοµοίωση 

7)Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία αγροτικών περιοχών. 

8)Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε πολυθέσια σχολεία 

 

10.2)ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Κατά την εκπόνηση µιας περαιτέρω µελέτης των αποτελεσµάτων της έρευνας 

παρατηρήσαµε κάποιες προτιµήσεις των υποκειµένων σε κάποιες κατηγορίες των 

κύριων ερωτήσεων. Στην πρώτη λοιπόν ερώτηση που ζητά ουσιαστικά από τους 

εκπαιδευτικούς να οριοθετήσουν την παραβατικότητα εντοπίσθηκαν οι ακόλουθες 

προτιµήσεις: Ως ακραία παραβατική συµπεριφορά (όπως τουλάχιστον µας µαρτυρούν 
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οι υψηλές συχνότητες που συγκεντρώθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες)οι εκπαιδευτικοί 

της Κρήτης θεωρούν τις συµπεριφορές εκείνες που περιέχουν αυθάδεια, κλοπή 

αντικειµένων ,σωµατική και λεκτική βία, βανδαλισµοί. Ως µέτρια παραβατική 

συµπεριφορά ορίζουν εκείνη  της πρόκλησης θορύβου. Ως λιγότερο παραβατική 

συµπεριφορά χαρακτήρισαν εκείνη τη συµπεριφορά που αφορά την απόσπαση 

προσοχής στο µάθηµα, την περιττή και ενοχλητική συζήτηση των παιδιών µε τους 

συµµαθητές τους και τη µη συµµετοχή τους στο µάθηµα, ενώ ως καθόλου 

παραβατική συµπεριφορά χαρακτηρίστηκε από τους δασκάλους της Κρήτης που 

συµµετείχαν στην έρευνα µας, την αµφισβήτηση του δασκάλου η οποία όµως δεν 

κρίθηκε στατιστικά σηµαντική. 

Στην ερώτηση 2 της οποίας η σκοπιµότητα είναι να εντοπισθεί αν υπάρχει 

παραβατική συµπεριφορά στις τάξεις των υποκειµένων οι περισσότερες απαντήσεις 

συγκεντρώθηκαν στην κατηγορία («Όχι») .Ωστόσο οι δάσκαλοι η κατηγορία αυτή 

δεν είναι στατιστικά σηµαντική ενώ  εκείνοι που απάντησαν θετικά όταν ερωτήθηκαν 

«ποια κατηγορία µαθητών τους υποψιάζει» τις περισσότερες θετικές απαντήσεις τις 

έδωσαν στην κατηγορία(«είναι απεριποίητος, βρώµικός, επιθετικός θρασύς 

ανήσυχος») στην κατηγορία(«είναι απαισιόδοξος, κλαψιάρης, καταθλιπτικός, 

εσωστρεφής»),και   όχι στην κατηγορία («είναι παθητικός τεµπέλης, ΄΄χουζούρης΄΄») 

ούτε τέλος στην κατηγορία («είναι αλαζόνας, εγωκεντρικός, παρορµητικός, 

φλύαρος»).Η τελευταία βέβαια κατηγορία δε διακρίνεται από την απαραίτητη ισχύ. 

Στην ερώτηση 3 η οποία παρουσιάζει µια φωτογραφία ενός παιδιού που 

φαίνεται ότι προέρχεται από οικογένεια υψηλού οικονοµικού επιπέδου, µια 

φωτογραφία ενός ειδικού παιδιού και µια φωτογραφία παιδιού που φαίνεται ότι 

ανήκει σε οικογένεια χαµηλού οικονοµικού επιπέδου και καλεί τους δασκάλους να 

προτιµήσουν µια από αυτές τις φωτογραφίες ως ένδειξη της πεποίθησης τους ότι 

κάποιο από αυτά τα παιδιά ενδέχεται να εξελιχθούν σε παραβατικούς µαθητές, ή  την 

κατηγορία απάντησης που υποστηρίζει ότι κανένα από αυτά τα παιδιά δεν πιστεύουν 

ότι θα αναπτύξουν παραβατικότητα η πλειοψηφία των απαντήσεων συγκεντρώθηκε 

στην προαναφερθείσα κατηγορία. Σε αυτό το σηµείο όµως να σηµειώσουµε ότι η 

αµέσως επόµενη δηµοφιλής κατηγορία είναι εκείνη του ρακένδυτου παιδιού, γεγονός 

που φανερώνει µια τάση  για προκατάληψη των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά 

αυτά. 

Όσον αφορά την ερώτηση 4 η οποία παρουσιάζει όλους τους τύπους των 

µαθητών εκείνοι οι τύποι που εκτιµώνται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 
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µας ως οι πιο ευάλωτοι κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών στην εκδήλωση 

παραβατικής συµπεριφοράς είναι οι τύποι  µαθητών που χρησιµοποιούν γλώσσα 

Αργκό , που έχουν σηµειώσει εσκεµµένες απουσίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

και εκείνα που διακρίνονται από χαµηλή σχολική επίδοση.Η κατηγορία που 

αναφέρεται στα παιδιά  γονέων µε χαµηλό εισόδηµα συγκέντρωσε αρνητικές 

απαντήσεις,αλλά δεν κρίθηκε στατιστικά σηµαντική γεγονός που µας παρώθησε να 

µη λάβουµε υπόψη µας τις αρνητικές απαντήσεις . 

Αντιθέτως οι µαθητές εκείνοι που µιλούν σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος ,οι 

µαθητές µε υψηλή σχολική επίδοση ,οι µαθητές που κάθονται στα πρώτα  και στα 

τελευταία θρανία της τάξης ,παιδιά µε µέτρια σχολική επίδοση ,παιδιά µε γονείς 

χαµηλού µορφωτικού επιπέδου . 

Κατά τη µεµονωµένη µελέτη της ερώτησης 5 που ζητά από τους 

εκπαιδευτικούς να δηλώσουν πόσα παραβατικά παιδιά έχουν στην τάξη τους 

παρατηρήσαµε ότι πρόβαλαν ένα φάσµα παραβατικών παιδιών από 1-8 ,ενώ η 

απάντηση «τρία παραβατικά παιδιά» δέχθηκε το µεγαλύτερο ποσοστό. Παρεµφερή 

κατάσταση παρουσιάζει και ο δείκτης παραβατικότητας που αποτελείται από το 

συνδυασµό της προκείµενης ερώτησης και της όγδοης κατηγορίας ων προσωπικών 

στοιχείων που ζητά τη δήλωση του αριθµού των µαθητών των υποκειµένων. 

Ειδικότερα ο δείκτης παραβατικότητας βρίσκεται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπέδα 

αφού τα µεγαλύτερα ποσοστά τα συγκέντρωσε η κατηγορία 0,000-0,100. 

Στην έκτη ερώτηση που καλεί τους δασκάλους να προτιµήσουν µια κατηγορία 

από τη διαβαθµιστική κλίµακα (πάρα πολύ, πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου) σε ότι 

αφορά  τις προτάσεις για βελτίωση των σχέσεων εκπαιδευτικών παρατηρούµε ότι σε 

όλες τις προτάσεις («να τονίζεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού», «να δίνει συχνά 

ευκαιρίες δραστηριοποίησης του παιδιού», «να έχει ο δάσκαλος ακέραια και 

κοινωνικοποιηµένη προσωπικότητα», «να χρησιµοποιεί συχνά στη διδασκαλία του 

νέες τεχνολογίες»)  οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτίµησαν την πρώτη κατηγορία 

της διαβαθµιστικής κλίµακας(«πάρα πολύ») και την τρίτη κατηγορία απαντήσεων. 

Τέλος κατά τη µελέτη των ποσοστών που συγκέντρωσαν οι κατηγορίες της 

έβδοµης ερώτησης (που καλεί τους εκπαιδευτικούς να προτείνουν συµπεριφορές που 

θα έπρεπε να υιοθετήσουν οι µαθητές µε απώτερο στόχο τη βελτίωση των σχέσεων 

τους µε τους εκπαιδευτικούς) τα υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι κατηγορίες 

που αναφέρονται στη συµµόρφωση µε τους κανόνες, στο σεβασµό των 
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εκπαιδευτικών, τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων των παιδιών και στην 

κοινωνικοποιηµένη δραστηριότητα. 

 

10.2.1)Σχολιασµός επικρατέστερων απαντήσεων 

Συνοψίζοντας λοιπόν θα  λέγαµε ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας µας παρόλο 

που έχουν τη διάθεση να αποδεσµευτούν από τις στερεότυπα του παρελθόντος 

γεγονός που αποδεικνύεται από κρίσιµες κατηγορίες όπου ενώ για παράδειγµα 

απαντούν αρνητικά ωστόσο η µεν πρώτη που αναφέρεται στο χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο των παιδιών κρίθηκε στατιστικά ασήµαντη ενώ η 

δεύτερη που αποτελεί η Ε5 ενώ η πρώτη κατηγορία προτίµησης είναι εκείνη που 

αναφέρει ότι κανένα από τα εικονιζόµενα παιδιά δεν καθίστανται ευαλωτα στην 

παραβατικότητα, ωστόσο η αµέσως επόµενη κατηγορία είναι εκείνη που αναφέρεται 

στο ρακένδυτο  και χαµηλής κοινωνικοοικονοµικής στάθµης παιδί. Παράλληλα  

καταφατικές απαντήσεις συγκέντρωσε και η κατηγορία του απεριποίητου /βρώµικου 

µαθητή  Επίσης ενώ οι εκπαιδευτικοί δείχνουν µια πολύ καλή διάθεση (όπως 

τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται από την Ερώτηση 6) για να αποτελέσουν µέσω της 

προσωπικότητας τους και του έργου τους καθοριστικό υποβοηθητικό παράγοντα στην 

πρόοδο των  µαθητών τους ωστόσο οι στερεοτυπικές αντιλήψεις (όπως µας 

φανερώνουν οι απαντήσεις τους στην πλειοψηφία των υπόλοιπων ερωτήσεων) 

συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα στην εκτέλεση του προσδοκώµενου έργου που 

θέλουν να εκπληρώσουν  Ερ6  . 

Οι δάσκαλοι λοιπόν στους οποίους διενεργήθηκε η έρευνα αυτή διαπιστώνουν 

ασπαζόµενοι τη σχετική θεώρηση του Ματσαγγούρα [όπως παρουσιάζεται στην 85 

σελ του θεωρητικού µας µέρους(Ματσαγγούρας Η.2000.σσ271-282)] ότι τύποι 

µαθητών που παρουσιάζουν εσκεµµένες απουσίες, που η απόδοση τους στο σχολείο 

είναι χαµηλή  που χρησιµοποιούν «Αργκό» γλώσσα που είναι ατηµέλητοι, που 

επιδεικνύουν µορφές βίαιης συµπεριφοράς που παίρνουν αντικείµενα που δεν είναι 

δικά τους και που αµφισβητούν το δάσκαλο αποτελούν λίαν ευάλωτους χαρακτήρες 

να υποπέσουν σε παραβατικές πράξεις. 

Η στάση των δασκάλων επαληθεύει θεωρήσεις διαφόρων µελετητών που 

αναφέρουν ότι µαθητές των προαναφερθέντων κατηγοριών είναι ευάλωτοι στην 

εκδήλωση παραβατικότητας .Σύµφωνα µε τις θεωρήσεις αυτές όπως τουλάχιστον µας 

µαρτυρά η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήσαµε στο θεωρητικό µας µέρος και  

συγκεκριµένα στις σελίδες 68.89,92 τα παιδιά µε χαµηλό εισόδηµα δέχονται µορφές 
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βίας είτε από την άρνηση της κοινωνίας να τους δώσει ευκαιρίες σε οποιοδήποτε 

τοµέα χωρίς κανένα οικονοµικό κόστος, είτε από το στιγµατισµό  την απόρριψη και 

την ειρωνεία που εισπράττουν συνήθως  από τον περίγυρο τους είτε ακόµη και από 

τους ίδιους τους  γονείς τους οι οποίοι συχνά ασκούν τη σωµατική ποινή σε 

περίπτωση που πρόκειται να τα συνετίσουν (Παπαϊωάννου.Σ1995σσ28-30 

&Λαµπροπούλου Ε1994,σελ88&Herbert .M1999σσ118-119&Ράπτη.Μ1995). 

Προσλαµβάνοντας λοιπόν αυτά τα παιδιά µια τέτοια κατάσταση ως 

πραγµατικότητα και κατέχοντας χαµηλό µορφωτικό κεφάλαιο το οποίο δε γίνεται και 

µεγάλη προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς να αντισταθµιστεί εφόσον έχουν ήδη 

στιγµατίσει σε µεγάλο βαθµό  αυτή την κατηγορία  µαθητών ωθούνται  στην 

αντανάκλαση αυτής της αρνητικής αύρας που συνιστά άσκηση µορφή βίας  από την 

πλευρά του περίγυρου των παιδιών ,εκδηλώνοντας παραβατική συµπεριφοράς [όπως 

τουλάχιστον υποστηρίζει η Καλτσούνη και η Φραγκουδάκη  στις σελίδες 90-92του 

θεωρητικού µας(Καλτσούνη.  Ν. 2001.σσ.141-151& Φραγκουδάκη.Α1985σσ360-

366)].  

Η υιοθέτηση αυτής της συµπεριφοράς συντελείται είτε γιατί αναπόφευκτα 

σηµειώνουν χαµηλή σχολική επίδοση η οποία τους στέλνει στο περιθώριο, είτε γιατί 

εκτονώνουν το θυµικό τους  και επιδιώκουν µέσω της άστατης στάσης να 

καταρρίψουν αυτή την πραγµατικότητα και να καθιερώσουν µια άλλη πιο ωφέλιµη σε 

αυτά. Έτσι καταλήγουν αυτά τα παιδιά σε ριζοσπαστικές κινήσεις συµµετέχοντας σε 

συµµορίες γιατί έτσι νοιώθουν ότι κάπου  ανήκουν και ότι η στάση τους αυτή θα 

επιφέρει την αλλαγή στις άθλιες οικονοµικές συνθήκες που τα περιβάλλουν όπως 

τουλάχιστον φανερώνεται στις σελίδες 48-68 του θεωρητικού µας µέσω από τις 

θεωρήσεις που προβάλλουν οι Αστρινάκης-Λαµπροπούλου(Αστρινάκης Α.1990σσ2-

136&ΛαµπροπούλουΕ1994σελ.188)  

Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να τονίσουµε ότι η θεωρήσεις αυτές 

εντοπίσθηκαν σε συγκεκριµένες κατηγορίες εκπαιδευτικών τις οποίες και εξετάζουµε 

ακολούθως. 

10.3)ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

Θέτοντας ως στόχο µας όχι µόνο τη µελέτη των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε το θέµα της σχολικής παραβατικότητας αλλά και την 

επίδραση που ασκεί το φύλο η ηλικία, η εµπειρία ,οι γνώσεις, η επιµόρφωση τους 

αλλά και η αστικότητα των περιοχών καθώς και η οργανικότητα των σχολείων που 
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υπηρετούν προβήκαµε στη µελέτη και στην παρουσίαση  κάποιων στοιχείων που 

συντελούν στον εντοπισµό συσχετίσεων των κυρίων ερωτήσεων µε τα προσωπικά 

στοιχεία. Κατά τη διαδικασία συσχέτισης όλων των προσωπικών στοιχείων µε όλες 

τις κατηγορίες των κύριων ερωτήσεων  δεν εντοπίσθηκαν ιδιαίτερες συσχετίσεις. Οι 

µοναδικές συσχετίσεις που εξακριβώθηκαν είναι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών και η 

οργανικότητα µε την Ε1.1 ερώτηση, η αστικότητα της περιοχής όπου οι εκπαιδευτικοί  

υπηρετούν µε την Ε1.6,µε την Ε1.9 και µε την Ε4.5,το έτος γέννησης και τις γνώσεις 

µε την Ε1.10,οι γνώσεις µε την Ε4.10, τα χρόνια υπηρεσίας µε την Ε4.11 και τέλος η 

επιµόρφωση µε την  Ε4.12. 

 Στην πρώτη συσχέτιση (GN* E1.1) παρατηρούµε ότι οι γνώσεις επηρεάζουν 

τις απαντήσεις που δόθηκαν στην κατηγορία που αναφέρεται στη συµπεριφορά 

εκείνη της ελλιπούς προσοχής από τους µαθητές στο µάθηµα .Μάλιστα περισσότεροι 

από ότι αναµένονταν δάσκαλοι-απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας απάντησαν 

ότι  µια τέτοια συµπεριφορά τη θεωρούν λιγότερο παραβατική .Επίσης περισσότεροι 

από τους αναµενόµενους δασκάλους-απόφοιτους των ΑΕΙ και των µεταπτυχιακών  

κύκλων α΄ και β΄ την έκριναν ως λιγότερο ή καθόλου παραβατική συµπεριφορά, ενώ 

οι δάσκαλοι –απόφοιτοι άλλων σχολών την έκριναν ως ακραία παραβατική 

συµπεριφορά. 

Η δεύτερη συσχέτιση βρίσκεται µεταξύ των µεταβλητών: Οργανικότητα 

Σχολείου µε την Ε1.1.Ειδικότερα οι δάσκαλοι των µονοθέσιων  σε αντίθεση µε 

αυτούς των πολυθέσιων θεωρούν ως ακραία παραβατική συµπεριφορά εκείνη κατά 

την οποία οι µαθητές δεν προσέχουν στο µάθηµα .Oι δάσκαλοι των διθέσιων και των 

τριθέσιων  και εξαθέσιων δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στη δεύτερη και τρίτη 

κατηγορία αντίστοιχα που κρίνουν ως µέτρια και λιγότερο παραβατική συµπεριφορά 

εκείνη των παιδιών που δεν προσέχουν στο µάθηµα . 

 Όσον αφορά την επίδραση που προκαλεί η αστικότητα των περιοχών που 

υπηρετούν οι δάσκαλοι στις κατηγορίες Ε1.6, Ε1.9 και  Ε4.5παρατηρούµε ότι οι 

δάσκαλοι που υπηρετούν σε αγροτικές περιοχές χαρακτήρισαν στην Ε1.6 και Ε1.9 

την έλλειψη συµµετοχής, και της πρόκλησης θορύβου αντίστοιχα, ως λιγότερο και 

καθόλου παραβατικές συµπεριφορές σε αντίθεση µε τους δασκάλους των αστικών 

περιοχών, οι οποίοι εκτιµούν αυτές τις συµπεριφορές ως ακραίες παραβατικές 

συµπεριφορές .Επιπλέον οι δάσκαλοι των αγροτικών περιοχών σε αντίθεση µε 

εκείνους των αστικών κατατάσσουν τα σιωπηλά παιδιά στα υψηλού κινδύνου για 

εκδήλωση παραβατικότητας άτοµα.. 
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Άξια προσοχής είναι εκείνη που ορίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

απάντήσαν στην Ε1.10  (αµφισβήτηση δασκάλου)σχετίζονται µε τις απαντήσεις τους. 

Ειδικότερα ο απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας εκτιµά την προκείµενη 

συµπεριφορά ως ακραία  και µέτρια συµπεριφορά .Οι απόφοιτοι των ΑΕΙ την 

θεωρούν ως λιγότερο ή και καθόλου παραβατική.Οι απόφοιτοι άλλων Σχολών και οι 

µεταπτυχιακοί β΄ κύκλου την κρίνουν ακραία παραβατική ενώ οι µεταπτυχιακοί α’ 

κύκλου την κρίνουν ως καθόλου παραβατική συµπεριφορά. 

 Ισχυρή συνάρτηση διακρίνει τις κατηγορίες «έτος γέννησης»και «Ε1.10».Οι 

δάσκαλοι δηλαδή των πιο ώριµων ηλικιών 1947-60 και 1961-1970 χαρακτήρισαν ως 

ακραία ή έστω µέτρια παραβατική συµπεριφορά  εκείνη που υπαγορεύει στο µαθητή 

να αµφισβητεί το δάσκαλο. Αντίθετα οι πιο πρώιµες ηλικίες 1971-77 κρίνουν µε 

λιγότερη καχυποψία αυτή τη συµπεριφορά (χαρακτηριστικό που αρµόζει στο νεαρό 

της ηλικίας τους), δηλώνοντας την ως καθόλου παραβατική συµπεριφορά.    

Μια άλλη συσχέτιση εξίσου άξια προσοχής είναι εκείνη των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών και της κατηγορίας Ε4.10.Αυτή η συσχέτιση υπαγορεύει ότι οι 

εκπαιδευτικοί που είναι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας όπως και οι 

εκπαιδευτικοί-απόφοιτοι άλλων Σχολών  κρίνουν ως ευάλωτα στην παραβατικότητα 

τα παιδιά µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, σε αντίθεση µε τους 

εκπαιδευτικούς-απόφοιτους των Α.Ε.Ι ή των µεταπτυχιακών κύκλων Α΄ και Β΄. 

   Επίσης οι δάσκαλοι µε λίγα χρόνια υπηρεσίας 1-5 και 16-23 πρεσβεύουν ότι 

τα παιδιά µε γονείς χαµηλού εισοδήµατος  δεν είναι ευάλωτα στην παραβατικότητα 

σε αντίθεση µε τους δασκάλους µε περισσότερα χρόνια υπηρεσίας 6-14 και 25-32 

χρόνια υπηρεσίας, όπως τουλάχιστον διακρίνουµε από την εκτενέστερη µελέτη της 

συσχέτισης των µεταβλητών «χρόνια υπηρεσίας»και «Ε.4.11».  

Τέλος η τελευταία συσχέτιση που διέπει τις κατηγορίες «επιµόρφωση» και 

«Ε4.12»και µια µακρύτερη µελέτη πάνω σε αυτή τη συσχέτιση µας οδηγεί στο 

πόρισµα που αποδεικνύει ότι οι δάσκαλοι που παρακολούθησαν Π.Ε.Κ σε αντίθεση 

µε εκείνους που παρακολούθησαν Σ.Ε.Λ.∆.Ε. και Εξοµοίωση υποστηρίζουν ότι τα 

παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση είναι ευάλωτα στην εκδήλωση σχολικής 

παραβατικότητας.  

 

10.3.1)Σχολιασµός συσχετίσεων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι θεωρήσεις των εκπαιδευτικών που διαπιστώθηκε 

ότι  φέρουν ίχνη στερεοτυπικών αντιλήψεων εκµαιεύτηκαν από συγκεκριµένες 
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κατηγορίες εκπαιδευτικών .Πιο συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε µονοθέσια είναι περισσότερο καχύποπτοι µε οµαλές συµπεριφορές σε 

αντίθεση µε εκείνους των πολυθέσιων. Αυτή η στάση τους εξηγείται από το γεγονός 

ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε µονοθέσια είναι κατεξοχήν νέοι εφόσον η 

κατοχύρωση θέσης σε πολυθέσια σχολεία απαιτεί κατοχύρωση περισσότερων µορίων 

η οποία είναι συνυφασµένη µε τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών .Όντας 

λοιπόν νέοι και άπειροι είναι  καχύποπτοι και µε τις πιο ήπιες µορφές παρέκκλισης. 

Εξάλλου οι εκπαιδευτικοί των αγροτικών συµπεριφορών δεν συναντούν παραβατικές 

συµπεριφορές  στο σχολείο ,µια που τα παιδιά των αγροτικών περιοχών εκτονώνουν 

την υπερκινητικότητα που χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία σε άλλα  περιβάλλοντα , 

λόγω της ελευθερίας των κινήσεων που προσφέρει  ο τρόπος διαβίωσης στις 

αγροτικές περιοχές. Αντιθέτως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε πολυθέσια 

αναγάγουν τις πιο σύνθετες συµπεριφορές ως ακραίες παραβατικές εφόσον αφενός 

κάτι τέτοιο έχει διαπιστωθεί µε την πάροδο των χρόνων και αφετέρου είναι 

συνηθισµένοι σε πιο σύνθετες συµπεριφορές που εκδηλώνουν τα παιδιά των πόλεων 

λόγω της καταπίεσης  που δέχονται  από τον  αστικό  τρόπο διαβίωσης. 

Επίσης οι διαπιστώσεις  που αναφέρουν ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικής 

Ακαδηµίας και οι πιο ώριµοι σε ηλικία αναγάγουν την αµφισβήτηση του δασκάλου 

από τους µαθητές του ως ακραία παραβατική συµπεριφορά µας φανερώνουν για άλλη 

µια φορά ότι οι πιο ώριµοι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους εαυτούς αυθεντίες και δεν 

ανέχονται οποιαδήποτε αµφισβήτηση ή κριτική στο έργο τους. Αντιθέτως οι νεότεροι 

εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει επιπλέον µόρφωση (απόφοιτοι Α.Ε.Ι, 

Μάστερ)γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αµφισβήτηση προς το πρόσωπο τους πρέπει 

αρχικά να εκληφθεί ως κίνητρο για αυτοκριτική και έναρξη διαλόγου µε τους 

µαθητές και έπειτα ως καθαρά στάση αντίδρασης και αναρχικής διάθεσης. 

 Τέλος, κατά την εξέταση των συσχετίσεων Γνώσεις εκπαιδευτικων-Ε4.10 

(«Παιδιά µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου») και χρόνια υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών και Ε4.11(«Παιδιά µε γονείς χαµηλού εισοδήµατος») παρατηρείται 

µια προκατάληψη  των ωριµότερων εκπαιδευτικών  (τόσο εκείνων δηλαδή µε πολλά 

χρόνια υπηρεσίας ,όσο και των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών ) απέναντι 

στους µαθητές µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου και χαµηλού εισοδήµατος. 

Κρίνουν δηλαδή πως οι µαθητές αυτής της κατηγορίας κατατάσσονται στις οµάδες 

υψηλού κινδύνου για εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς. Για άλλη µια αφορά 

αποδεικνύεται ότι οι ωριµότεροι εκπαιδευτικοί φέρουν τα στερεότυπα του 
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παρελθόντος διαµορφώνοντας τη στάση τους απέναντι στους µαθητές τους σύµφωνα 

µε αυτά.  

Τέλος µια αξιοσηµείωτη συσχέτιση είναι εκείνη που αναφέρει ότι οι 

επιµορφούµενοι των Π.Ε.Κ. έναντι εκείνων της Σ.Ε.Λ.∆.Ε και της Εξοµοίωσης 

ορίζουν τη χαµηλή σχολική επίδοση ως παράγοντα πρόκλησης παραβατικής 

συµπεριφοράς. Γνωρίζοντας ότι οι επιµορφούµενοι των ΠΕΚ είναι νεοδιόριστοι 

αιτιολογούµε αυτή τους τη στάση καθώς κρίνουν στηριζόµενοι σε θεωρητικά και όχι 

εµπειρικά δεδοµένα.  

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός παρόλο που 

βρίσκέται σε ικανοποιητικά επίπεδα µόρφωσης η οποία του επιτρέπει να 

αποδεσµευτεί από στερεοτυπικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις ,ελάχιστα έχει 

απαλλαγεί από τέτοιου είδους πεποιθήσεις. Έτσι ενώ κάποιες απαντήσεις τους 

φανερώνουν µια σχετική αποδέσµευση του, ωστόσο κάποιες άλλες µαρτυρούν ότι 

είναι γαλουχηµένος µε  κατάλοιπα στερεότυπων του παρελθόντος που είναι δύσκολο 

να εξαλείψει, διαµορφώνοντας  έτσι συχνά µια προκατειληµµένη στάση απέναντι σε 

συγκεκριµένες κατηγορίες µαθητών και ανθρώπων. 

 

10.4)∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η συνθετική θεώρηση των ευρηµάτων της έρευνας µας επιτρέπει να 

διατυπώσουµε τα παρακάτω συµπεράσµατα και προτάσεις αναφορικά µε τη στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στο ζήτηµα της σχολικής παραβατικότητας και την 

επίδραση που ασκούν τα προσωπικά στοιχεία τους στη στάση τους αυτή. 

 

 

 

10.4.1) ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Η µελέτη αυτή κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 

⇒Μαθητές µε ατηµέλητη εµφάνιση θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως 

άτοµα που είναι πιθανό να εκδηλώσουν παρεκκλίνουσα συµπεριφορά. 

⇒Το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο δεν ανάγεται από τους 

εκπαιδευτικούς ως παράγοντας πρόκλησης της σχολικής παραβατικότητας χωρίς 

βέβαια αυτό το αποτέλεσµα να διακρίνεται από την απαιτούµενη εγκυρότητα. 
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⇒Μαθητές µε χαµηλή σχολική επίδοση κρίνονται ως ευαλωτα για εκδήλωση 

παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς 

⇒Μαθητές µε µη επεξεργασµένο γλωσσικό κώδικα δε θεωρούνται από τους 

εκπαιδευτικούς υποψήφια άτοµα για υιοθέτηση παραβατικής συµπεριφοράς. 

⇒Η επιλογή των τελευταίων θρανίων από τους µαθητές δεν χαρακτηρίζεται 

ως ενδεικτικό στοιχείο προδιάθεσης των παιδιών να παράγουν αντισχολική-

παραβατική  συµπεριφορά 

⇒Μαθητές συχνοί εσκεµµένα απόντες από το σχολείο κρίνονται ως ευάλωτοι 

στην παρέκκλιση. 

⇒Οι θεωρήσεις αυτές των εκπαιδευτικών και ο ∆είκτης Παραβατικότητας δεν 

επηρεάζονται από το φύλο τους. Όλα τα άλλα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων 

επηρεάζουν συγκεκριµένες κατηγορίες απαντήσεων. 

Συνεπώς θα λέγαµε  ότι  οι υποθέσεις που επαληθεύονται είναι εκείνες που 

αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειληµµένοι µε τους τύπους εκείνους των 

µαθητών  που απουσιάζουν εσκεµµένα συχνά από το σχολείο που προέρχονται από 

οικογένειες χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού υπόβαθρου, που είναι ατηµέλητοι που 

χρησιµοποιούν την «Αργκό» γλώσσα. Η υπόθεση εκείνη που κάνει λόγο για 

συσχέτιση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών µε τα προσωπικά τους στοιχεία εν 

µέρει επαληθεύεται ,εφόσον συγκεκριµένα προσωπικά στοιχεία επηρεάζουν κάποιες 

θεωρήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε το προκείµενο θέµα.     

 

10.4.2)ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Είναι γεγονός ότι το φαινόµενο της σχολικής παραβατικότητας αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος ακόµα και 

όταν βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο κρίνεται σκόπιµη η 

λήψη κάποιων µέτρων από όλους τους σχολικούς φορείς προκειµένου να αποτραπεί 

το φαινόµενο αυτό. 

Καταρχήν άµεσης ανάγκης χρήζει η βελτίωση των δασκαλοµαθητικών 

σχέσεων. Από την πλευρά του δασκάλου αρκεί η διαµόρφωση κατάλληλης 

παιδαγωγικής ατµόσφαιρας. Τι σηµαίνει όµως αυτό; Πρόκειται για µια γενική στάση 

που περικλείει όλες τις ενέργειες που κάνει ο δάσκαλος για να δείξει το σεβασµό   

στην προσωπικότητα του  µαθητή. Σέβοµαι όµως το µαθητή σηµαίνει ότι σέβοµαι, 

ό,τι συνιστά την προσωπικότητα του, τα ρούχα του , το χτένισµα του ,την εµφάνιση 
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του γενικότερα όπως και το “background” της οικογένειας του. Αποδέχοµαι  το 

ρυθµό εργασίας και µάθησης του, την επιλογή της θέσης όπου κάθεται .Αναγνωρίζω 

και στο χειρότερο µαθητή κάποιες ικανότητες. Αποφεύγω κάθε τιµωρία του 

«αποδιοποµπαίου τράγου».∆ηλώνω ξεκάθαρα τι  δεν ανέχοµαι και  το τηρώ. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί  δειλιάζουν  να αντιµετωπίζουν παιδιά παραβατικά. Γι 

αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται  συστηµατική κατάρτιση και επαφή µε παιδαγωγικά 

ιδρύµατα, ιδρύµατα προστασίας νέων, κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε να 

αποδεσµευτεί από τη µονοδιάστατη και προκατειληµµένη 

Αλλά και από την πλευρά των µαθητών θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για 

βελτίωση των σχέσεων. Χρέος τους είναι να εµπεδώσουν τους κανονισµούς του 

σχολείου και να τους τηρούν, ώστε να αποφευχθούν διενέξεις που υποσκάπτουν την 

εξισορρόπηση των σχέσεων τους µε τους δασκάλους. Ο σεβασµός προς το πρόσωπο 

των δασκάλων τους και η συµµόρφωση τους σε ότι τους στις επιταγές του σχολείου 

αποτελούν αρχές  καίριας σηµασίας. 

 

10.4.3)ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το σχολείο οφείλει να θυµάται διαρκώς ότι απευθύνεται σε άτοµα εν τω 

γίγνεσθαι  και πως για το λόγο  αυτό θα πρέπει να συντροφεύει όλες τις ελπίδες που 

εναποτίθενται σε αυτά .Εκπαιδεύω δε σηµαίνει προσφέρω στείρες γνώσεις αλλά και 

γαλουχώ  και αποκτώ κοινωνικές δεξιότητες ,αυτοπεποίθηση και ικανότητα να 

εκφράζω και να διεκδικώ τα δικαιώµατα µου .Κύριος στόχος του σχολείου είναι  να 

απαλλάξει τους µαθητές του από τα δεσµά του στιγµατισµού.  

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να πιστεύει σε κάθε ένα από τους µαθητές του ,µε τη 

σκέψη πως και αν δε γίνουν διανοούµενοι είναι σηµαντικό ο καθένας να βρει στο 

σχολείο ,εκείνα τα γνωστικά συναισθηµατικά σηµεία αναφοράς που θα τον 

βοηθήσουν να γίνει υπεύθυνος ενήλίκας .  

Μόνο τότε το σχολείο ως κύριο κύτταρο της κοινωνίας ,θα αποτελέσει τη 

βάση για τη διασφάλιση των αρµονικών σχέσεων και της οµαλής κοινωνικοποίησης, 

και εποµένως τη γαλούχηση υγιών ,ώριµων και υπεύθυνων προσωπικοτήτων που θα 

συντελέσουν στη διαµόρφωση  ενός ισορροπηµένου κοινωνικού συνόλου.   
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
                  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Θέµα µεταπτυχιακής εργασίας 

 

Η παραβατικότητα στα  Σχολεία. Στάσεις εκπαιδευτικών κατά την 
εκδήλωση της ή κατά την αναµονή  ενδεχόµενης εκδήλωσης της 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Α΄ΚΥΚΛΟΥ: ΑΤΣΑΛΗ ΑΝΝΑ 
ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
                               ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Με το ερωτηµατολόγιο αυτό θέλουµε να προβούµε στη διεξαγωγή µιας έρευνας στα 

πλαίσια του φαινοµένου της σχολικής παραβατικότητας και τη στάση του 

εκπαιδευτικού πάνω σε αυτή. Η συµµετοχή σας µέσω της συµπλήρωσης των 

ερωτηµάτων του ερωτηµατολογίου αυτού κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή 

αποπεράτωση της έρευνας αυτής.                                                                                           

 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων  

 για τη συνεργασία σας.                   

 

(Σηµειώστε µε ένα (χ) την απάντηση ή τις απαντήσεις που σας ταιριάζουν.) 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1)Φύλο εκπαιδευτικού:    Άνδρας    
                                         Γυναίκα  
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2)Έτος  γεννήσεως:________________ 
 
 
 
 3)Χρόνια υπηρεσίας:_______________ 
 
   
 
  4)Γραµµατικές γνώσεις:Απόφοιτος-η Παιδαγωγικής Ακαδηµίας                  
                                         Απόφοιτος-η  Α.Ε.Ι                                                   
                                         Απόφοιτος-η άλλων Σχολών                                         
                                         Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών Α (master)                                           
                                         Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών Β (διδακτορικό)  
 
 
 5)Επιµόρφωση:                 ΠΕΚ                                                    
                                           ΣΕΛ∆Ε                                                                       
                                           Εξοµοίωση                                                              
                                           Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο                              
     
6)Υπηρετείτε  σε:               χωριό(µέχρι 2000 κατοίκους)             
                                           πόλη(από 10000 και πάνω)                 
 
7)Το σχολείο που υπηρετείτε είναι:          µονοθέσιο                            
                                                                   διθέσιο                        
                                                                   τριθέσιο                                                                   
                                                                   τετραθέσιο                               
                                                                   πενταθέσιο                  
                                                                   εξαθέσιο                      
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2) Αισθάνεστε/ εκτιµάτε ότι κάποιοι από τους µαθητές ή τις µαθήτριες 

σας ενδέχεται στο µέλλον να εµπλακούν σε ακραίες παραβατικές 

συµπεριφορές ή και σε συµπεριφορές έξω από τα πλαίσια του νόµου 

(µικρο-κλοπές, σύσταση συµµοριών, χουλιγκανισµό, ξυλοδαρµούς 

κ.λπ.).                             

1.   Χαρακτηρίστε  τις  ακόλουθες  συµπεριφορές 
 
 

Ακραία 
παραβατική 
συµπεριφορά

Μέτρια 
παραβατική 
συµπεριφορά

Λιγότερο 
παραβατική 
συµπεριφορά 

Καθόλου 
παραβατική 
συµπεριφορά

∆εν προσέχει στο 

µάθηµα 
    

Αυθαδιάζει 
    

Κουβεντιάζει µε τους 
συµµαθητές του την 
ώρα του µαθήµατος 

    

Βρίζει την ώρα του 
µαθήµατος 

    

Παίρνει αντικείµενα 
που δεν είναι δικά 

του 

    

∆ε συµµετέχει στο 
µάθηµα 

    

Χτυπάει συµµαθητές 
του την ώρα του 

µαθήµατος 

    

Επιδεικνύει άλλες 
µορφές βίαιης 

συµπεριφοράς(πετάει 
αντικείµενα, κ.λ.π.) 

    

Προκαλεί θόρυβο 
 

    

Αµφισβητεί το 
δάσκαλο 
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           Ναι         ∆εν ξέρω         Όχι    

 

 

 

 

2α) Από πού αντλείτε αυτή την αίσθηση, αναφορικά πάντα µε τη 

συµπεριφορά τους µέσα στην τάξη. Τι από όσα κάνουν σας «υποψιάζει»;  
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     2α.    Αν ναι, από πού αντλείτε αυτή την αίσθηση, 
αναφορικά µε τη συµπεριφορά τους µέσα στην τάξη;
Τι απ’ όσα κάνουν σας «υποψιάζει»; 

 
   Ναι  

 

Όχι 

 

Είναι απεριποίητος, βρώµικος, επιθετικός, θρασύς, 

ανήσυχος 

 

  

 
Παθητικός, τεµπέλης, χουζούρης 

 

  

 
Απαισιόδοξος, κλαψιάρης, καταθλιπτικός, 

εσωστρεφής 
 

  

 
Αλαζόνας, εγωκεντρικός, παρορµητικός, φλύαρος 
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3)Παρατηρείστε µε προσοχή  τα παιδιά που απεικονίζονται στις 

παραπάνω φωτογραφίες. Ποιο από τα τρία παιδιά νοµίζετε ότι θα 

µπορούσε να εκδηλώσει άστατη έως  και παραβατική συµπεριφορά; 

 
 
                      Α)Το πρώτο παιδί                                    
 
                      Β)Το δεύτερο παιδί                                  
 
                      Γ)Το τρίτο παιδί                                       
 
                          ∆)Κανένα από τα εικονιζόµενα άτοµα       
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4.   Ποια παιδιά είναι ευάλωτα στην εκδήλωση 
παραβατικής συµπεριφοράς; 

 
 

Ναι 

 
 

Όχι 

Παιδιά που χρησιµοποιούν πολύ φτωχό λεξιλόγιο 
 

  

Παιδιά που χρησιµοποιούν γλώσσα «Αργκό» 
 

  

Παιδιά που κάθονται στα τελευταία θρανία της τάξης
 

  

Παιδιά που παρουσιάζουν συχνές κι ενδεχοµένως 
εσκεµµένες απουσίες 

  

Παιδιά που είναι σιωπηλά την ώρα του µαθήµατος 
 

  

Παιδιά που έχουν πλούσιο λεξιλόγιο 
 

  

Παιδιά µε υψηλή σχολική επίδοση 
 

  

Παιδιά που κάθονται στα πρώτα θρανία της τάξης 
 

  

Παιδιά µε µέτρια σχολική επίδοση 
 

  

Παιδιά µε γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου 
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Παιδιά από οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα 
 

  

Παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση 
 

  

 

 

 

 

5)Πόσα από τα παιδιά της τάξης σας υιοθετούν παρεκκλίνουσα 

συµπεριφορά; ________________________________ 

 

 

6)Σήµερα τονίζεται το πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχουν καλές 

σχέσεις ανάµεσα σε µαθητές  και εκπαιδευτικούς. Τι θα µπορούσε να 

κάνει ο εκπαιδευτικός για τη βελτίωση των σχέσεων τους; 

 

1)Να τονίζεται η  αυτοπεποίθηση του παιδιού 

α)Πάρα πολύ   

 β)Πολύ           

 γ)Αρκετά        

 δ)Λίγο            

 ε)Καθόλου     

 

2)Να δίνει συχνά ευκαιρίες δραστηριοποίησης του παιδιού  

α)Πάρα πολύ   

β)Πολύ            

  γ)Αρκετά         

δ)Λίγο             

ε)Καθόλου       
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3)Να έχει  ο δάσκαλος ακέραια και κοινωνικοποιηµένη 

προσωπικότητα  

α)Πάρα πολύ     

β)Πολύ              

γ)Αρκετά    

δ)Λίγο               

ε)Καθόλου        

 

4)Να χρησιµοποιεί συχνά στη διδασκαλία του τις νέες 

τεχνολογίες µε παιδαγωγικό τρόπο. 

Α)Πάρα πολύ    

β)Πολύ              

γ)Αρκετά           

δ)Λίγο               

ε)Καθόλου        

 

7)Από την πλευρά των µαθητών ; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________ 
 

 
 


