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Η εξέλιξη της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας 

της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000 

Δημήτρης Κυρίτσης 
34

 

Περίληψη 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανίχνευση της εξέλιξης της εμπειρικής –ποσοτικής 

και ποιοτικής- Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 

2000. Τα δημοσιευμένα κατά την περίοδο αυτή άρθρα των περιοδικών 

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Νέα Παιδεία, Τα Εκπαιδευτικά, Επιστήμες της Αγωγής 

και Σύγχρονη Εκπαίδευση αποτέλεσαν τη μονάδα μέτρησης της ποσοτικής 

έκτασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, ενώ ως μέσο συλλογής των 

δεδομένων επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Εισαγωγικά παρουσιάστηκε η 

ιστορική πορεία της εμπειρικής κοινωνιολογικής μελέτης της εκπαίδευσης σε 

διεθνές επίπεδο και η διαδρομή που διέγραψε ειδικά στην Ελλάδα. Στο κύριο 

μέρος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Διαπιστώθηκε ότι ένα 

υψηλό ποσοστό των μελετών εντάσσεται στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης, ποσοστό το οποίο κατά το δεύτερο ήμισυ της υπό διερεύνησης 

περιόδου εμφανίζεται αυξημένο. Επίσης προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι η 

πλειονότητα των άρθρων διακρίνεται από τη στατιστική ποσοτικοποίηση των 

δεδομένων, από τη χρήση το ερωτηματολογίου ως βασικού μεθοδολογικού 

εργαλείου, από τον ικανοποιητικό σε γενικές γραμμές θεωρητικό τους 

προσανατολισμό, από την εστίασή τους σε ζητήματα που αφορούν στη βαθμίδα 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από την ελλιπή χρησιμοποίηση 

σύνθετων στατιστικών μεθόδων και την ανεπαρκή ικανοποίηση των 

επιστημολογικών προϋποθέσεων της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εμπειρική έρευνα, Ελλάδα, 

δεκαετία 2000 

1. Εισαγωγικά    

 

          Στην αυγή του 20ού αιώνα, υπό τη σταδιακά κλιμακούμενη ανάπτυξη 

απόψεων στο χώρο της διανόησης (κυρίως από τους Dewey και Ward) που 

συνέκλιναν στην ανάγκη θεμελίωσης της φύσης της εκπαίδευσης πρωτίστως σε 
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μια κοινωνική οπτική και προσέγγιση, χρονολογούνται στις ΗΠΑ τα πρώτα 

ψήγματα αφενός της διαμόρφωσης και διάδοσης της πεποίθησης αναφορικά με τη 

στενή σχέση ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία και αφετέρου της απόπειρας 

ερμηνείας της παιδαγωγικής πράξης με κανόνες από την Κοινωνιολογία, την 

Κοινωνική Φιλοσοφία και τη Φιλοσοφία της Παιδείας. Την ίδια περίπου περίοδο 

τέθηκαν στη Γαλλία οι βάσεις της εμπειρικής έρευνας με τους Binet και Henri, οι 

οποίοι οραματίστηκαν τη δημιουργία μιας νέας Παιδαγωγικής βασισμένης στην 

παρατήρηση και στα πειράματα στο χώρο του σχολείου (Mialaret, 2008, σελ. 13-

17)∙ αλλά και στη Γερμανία αναπτύχθηκε σημαντική δραστηριότητα που με 

κύριους εκφραστές τους Meumann και Lay είχε ως ιδεολογική βάση την 

πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι ένα μετρίσιμο και υπολογίσιμο ον, περί της 

αγωγής του οποίου μπορεί κανείς με διάφορα πειράματα να αποκτήσει γνώσεις 

(Σαββόπουλος, 1987, σελ. 11, Tenorth, 2004, σελ. 165).  

         Παράλληλα, η απήχηση της κοινωνιολογικής θεωρίας της αγωγής του 

Durkheim σε συνδυασμό με την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των 

συσσωρευμένων ειδικών σοβαρών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

ζητημάτων (εγκληματικότητα, μαζικό ρεύμα μετανάστευσης, διαζύγια, ανεργία, 

φτώχια, πορνεία, ρατσισμός), ευνόησε την ανάπτυξη μιας δυναμικής σχέσης 

ανάμεσα στην εξαπλωνόμενη εμπειρική Παιδαγωγική (Depaepe, 2004, σελ. 43) 

και την Κοινωνιολογία, η συνεργατική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα 

των οποίων εκτιμήθηκε ότι θα συμβάλει στην  πραγματοποίηση των απαραίτητων 

παρεμβάσεων που θα κατευθύνουν τις κοινωνικές εξελίξεις και θα δημιουργήσουν 

μια πιο ανθρώπινη κοινωνία (Parelius & Parelius, 1987, σελ. 1-3, Planchard, 

1945). Ωστόσο, το ιδιαίτερο πεδίο μελέτης που δημιουργήθηκε τότε (αρχή της 

δεκαετίας του 1920) υπό την ονομασία Εκπαιδευτική Κοινωνιολογία (Educational 

Sociology) παρέμενε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940 μια μη ελκυστική και 

ελλιπώς αναπτυγμένη επιστημονική περιοχή, διατηρώντας απόσταση από το κύριο 

ρεύμα της Κοινωνιολογίας και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική της 

χρησιμότητα (Corwin, 1965, σελ. 56). 

         Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν παγκοσμίως (κυρίως βέβαια στις 

ΗΠΑ) μετά το B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνετέλεσαν στη σταδιακή μετάβαση από 

την Εκπαιδευτική Κοινωνιολογία στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, υπό την 

έννοια της εντονότερης κοινωνιολογικής διάστασης που εμπεριείχαν οι 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

223 

 

ερευνητικές προσεγγίσεις και οι εμπειρικές μελέτες. Αναλυτικότερα, η διεύρυνση 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως μαζικού προπαρασκευαστικού θεσμού 

(Richardson, 1986, σελ. xii), η αύξηση της παιδικής εγκληματικότητας, η 

ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εμφάνιση της έννοιας του ελευθέρου 

χρόνου, η ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη των επικοινωνιών, η απλοποίηση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς, η ανακάλυψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η 

πρόοδος στη στατιστική, η οικονομική άνθιση των αναπτυγμένων χωρών (De 

Landsheere, 1996, σελ. 24-27), η διαμόρφωση κατάλληλης εκπαιδευτικής 

πολιτικής που θα ευνοούσε την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης (Becker, 1975), η αυξανόμενη έλλειψη 

εμπιστοσύνης στο ισχυρό κράτος, η δημιουργία κοινωνικών κινημάτων και η 

κορύφωση των διεκδικήσεων των πολιτών με σκοπό την περαιτέρω 

δημοκρατικοποίηση της κοινωνίας (Vincent, 1996, σελ. 24) αποτέλεσαν τους 

βασικούς πολιτικούς, κοινωνικούς, και οικονομικούς παράγοντες που οδήγησαν 

σε διττό αποτέλεσμα. Αφενός αναπτύχθηκε ανάμεσα σε κοινωνιολόγους και 

παιδαγωγούς υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης και κοινής προσπάθειας∙ αφετέρου 

συνειδητοποιήθηκε η σπουδαιότητα του ρόλου της επιστημονικής έρευνας στο 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και συνακόλουθα κορυφώθηκε η 

κυβερνητική χρηματοδότηση σε ερευνητικές εταιρείες ή σε ερευνητές που 

δρούσαν αυτοδύναμα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αξιοπρόσεκτη αύξηση της 

συχνότητας δημογραφικών και κοινωνικών ερευνών και στη βελτίωση της 

ποιότητάς τους (Brookover & Erickson, 1975, σελ. 10). Ειδικότερα την άνθιση της 

εμπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970 ο Hallinan 

(2000, σελ. 3-4) την απέδωσε σε τρεις κύριους λόγους. Πρώτον, στο ότι οι 

κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης άρχισαν να ενισχύουν τις γνώσεις τους περί 

στατιστικής και να εφαρμόζουν στην έρευνά τους τις αναλυτικές τεχνικές που 

είχαν αναπτυχθεί στην οικονομετρία. Δεύτερον, στη συγκέντρωση δεδομένων 

αναφορικά με σχολεία, καθηγητές και μαθητές από χρηματοδοτούμενες από την 

κυβέρνηση Ενώσεις/Εταιρείες (National Science Foundation, National Institute of 

Health, US Department of Education). Τρίτον, στην αναζήτηση από την πολιτική 

ηγεσία εμπειρικών αποτελεσμάτων για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και γενικότερα για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με σχολικά 

ζητήματα. 
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          Στην Ελλάδα, με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες και τις ΗΠΑ, η επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης άρχισε να 

εμφανίζει πρόοδο από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 (Κονέτας, 1977, 

Ξωχέλλης, 2003, σελ. 337-338, Ταρατόρη, 1994, σελ. 81). Είχε προηγηθεί κατά 

την προηγούμενη δεκαετία μια πρώτη προσπάθεια ανάπτυξής της ως 

οργανωμένου θεσμού με την ίδρυση του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών 

Αθηνών και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Ηλιού, 2004). Η πρόοδος στην 

έρευνα ήταν μεν αξιοπρόσεκτη, χωρίς ωστόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα ούτε 

σε ποσοτικό επίπεδο, καθώς απέτυχε να λάβει εκτεταμένο και συστηματικό 

χαρακτήρα και περιορίστηκε στις μεμονωμένες προσπάθειες του επιστημονικού 

προσωπικού (Χριστομάνος, 1982, σελ. 53), ούτε σε ποιοτικό, αφού σε σημαντικό 

ποσοστό των δημοσιευμένων μελετών εντοπίστηκαν αδυναμίες στην οριοθέτηση 

του προβλήματος και των υποθέσεων, στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, 

στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και στην ερμηνεία των πορισμάτων 

(Τσιμπούκης & Κασσωτάκης, 1978, σελ. 92-96, Φράσσαρη, 1985, σελ. 38). 

          Η επιστημονική έρευνα ειδικά σε θέματα που άπτονται της κοινωνιολογίας 

της εκπαίδευσης πρωτοεμφανίστηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 

(Μυλωνάς, 1998) και ενισχύθηκε σημαντικά από τα μέσα της επόμενης, με την 

πτώση της δικτατορίας και τις μετέπειτα κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές 

εξελίξεις να αποτελούν ορόσημα για την ανάπτυξη και τη βαθμιαία θεσμοποίηση 

και νομιμοποίηση της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα. Έπειτα, θετικό ρόλο προς 

αυτήν την κατεύθυνση διαδραμάτισε η είσοδος στην ΕΟΚ, καθώς οι ερευνητικές 

της δραστηριότητες άνοιγαν το δρόμο για τη συμμετοχή Ελλήνων κοινωνικών 

επιστημόνων σε αυτές (Λαμπίρη-Δημάκη, 1987, σελ. 40-42). Ήδη στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 είχε ιδρυθεί στην Ακαδημία Αθηνών το Κέντρο Έρευνας της 

Ελληνικής Κοινωνίας (1978), ενώ η Κοινωνιολογία προσφερόταν σε όλες σχεδόν 

τις ανώτατες σχολές, στα ΚΑΤΕΕ και αμέσως μετά στα ΤΕΙ και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1982-83). Τη δεκαετία του 1980 μάλιστα ιδρύθηκαν 

στην Πάντειο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

αυτόνομα τμήματα Κοινωνιολογίας.  

          Οι πρώτες εμπειρικές κοινωνιολογικές μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως 

στην ύπαρξη των κοινωνικών ανισοτήτων εντός του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος ως αντανάκλαση ή προέκταση των ανισοτήτων της ευρύτερης 
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κοινωνίας (Παπακωνσταντίνου, 1981, Ηλιού, 1976, Μυλωνάς, 1982, 

Περισυνάκης, 1975, Soumelis, 1979, Τζάνη, 1983, Φραγκουδάκη, 1985), ένα 

σοβαρό πρόβλημα που είχε ήδη επαρκώς αναδειχθεί και τεκμηριωθεί σε διεθνές 

επίπεδο από μεγάλες συνεργατικές ποσοτικές μελέτες (Bradley et al., 1977, 

Central Advisory Council for Education- Plowden, 1967, Coleman, 1979, 

Douglas, 1964, Floud et al., 1956, Jenks, 1972, Marjoribanks, 1979, Rosen, 1956 

και 1961, Toby, 1957). Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και παρά τη 

σταδιακή ανά έτος αύξηση της συχνότητας δημοσίευσης των ποσοτικών ερευνών 

στο χώρο της εκπαίδευσης (Γκαρανάτσιου, 1999: 50-51), η παραγωγή 

ουσιαστικών μελετών ειδικά με κοινωνιολογικό προσανατολισμό εξακολουθούσε 

να είναι περιορισμένη (Μιχαλακόπουλος, 1990, σελ. 48). Νέα ώθηση στην 

ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης έδωσε η από τις αρχές της 

επόμενης δεκαετίας αθρόα εισροή μεταναστευτικών ρευμάτων με διαφορετική 

εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα. Η πολύπλοκη 

πραγματικότητα που διαμορφώθηκε δημιούργησε για τον εκπαιδευτικό οργανισμό 

δυσεπίλυτα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών των 

μεταναστών, την ομαλή πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική 

τους περιθωριοποίηση γενικότερα. Η πραγματικότητα αυτή αποτέλεσε ισχυρό 

κίνητρο για τους κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, οι οποίοι πραγματοποίησαν 

σειρά εμπειρικών ερευνών για να αναδείξουν μια σειρά από σοβαρά παρεπόμενα 

προβλήματα και να συμβάλουν στη διευκόλυνση του σχεδιασμού της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Γκότοβος, 2004, σελ. 24). Σήμερα τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα και οι Σχολές Επιστημών της Αγωγής σχεδόν στο σύνολό τους 

περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα σπουδών τους τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 

γεγονός που αποδεικνύει μια γενικότερη αποδοχή της σημασίας του 

συγκεκριμένου κλάδου των Επιστημών της Αγωγής. 

 

2. Σκοπός και μέθοδος της έρευνας       

    

          Σκοπός της μελέτης είναι η ανίχνευση της εξέλιξης της εμπειρικής –

ποσοτικής και ποιοτικής- Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη 

δεκαετία του 2000. Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό τα υπό διερεύνηση σημαντικά 

χαρακτηριστικά που διέπουν την κοινωνιολογική έρευνα στο χώρο της 
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εκπαίδευσης είναι η ποσοτική έκταση που κατά την περίοδο αυτή καταλαμβάνει η 

έρευνα, η ταυτότητα-ιδιότητα των συγγραφέων, η θεματική των άρθρων, ο 

θεωρητικός τους προσανατολισμός, η ερευνητική υπόθεση και τα διερευνητικά 

ερωτήματα που προτάσσονται, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων που επιλέγονται 

και ο τρόπος επεξεργασίας τους και ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του 

δείγματος. Καταληκτικά, εξετάζεται ο βαθμός που ο συγκεκριμένος κλάδος των 

Επιστημών της Αγωγής έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην παραγωγή τυπικά 

έγκυρης γνώσης και στη μείωση της αοριστίας στην πρόγνωση της έκβασης των 

γεγονότων που παράγονται με ή χωρίς την παρέμβαση των κοινωνικών δρώντων 

(Κελπανίδης, 2001, σελ. 318).  

         Μονάδα μέτρησης της ποσοτικής έκτασης και των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της εμπειρικής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης αποτέλεσαν τα 

δημοσιευμένα από το 2000 ως το 2009 άρθρα στα περιοδικά Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, Νέα Παιδεία, Τα Εκπαιδευτικά, Επιστήμες της Αγωγής και Σύγχρονη 

Εκπαίδευση, το θεματικό περιεχόμενο των οποίων είναι εστιασμένη αμιγώς στο 

χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης. Ως μέσο συλλογής των δεδομένων 

επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου, η οποία -μεταξύ των ποικίλων 

επιστημονικών κλάδων και των πολλών τάξεων ερευνητικών προβλημάτων που 

εφαρμόζεται (Μπονίδης, 2004)- συγκαταλέγεται και η χρησιμοποίησή της για τη 

σκιαγράφηση της εξέλιξης των ακαδημαϊκών τάσεων και ενδιαφερόντων στο 

πλαίσιο μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου μέσα από τη μελέτη των 

δημοσιευμένων σε μορφωτικά και επιστημονικά περιοδικά άρθρων (Berelson, 

1984, σελ. 31-35, Holsti, 1969, σελ. 47). Οι κατηγορίες ως λειτουργικοί ορισμοί 

των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας μελέτης σχηματίστηκαν ως εξής: α) 

έκταση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, β) ταυτότητα συγγραφέων, γ) 

θεματική άρθρων, δ) σχολική βαθμίδα ενδιαφέροντος, ε) θεωρητικός 

προσανατολισμός, ζ) ερευνητική υπόθεση-διερευνητικά ερωτήματα, η) μέθοδοι 

συλλογής δεδομένων, θ) αντιπροσωπευτικότητα-μέγεθος δείγματος, ι) επίπεδο 

στατιστικής ανάλυσης.  

 

3. Αποτελέσματα  

 

          Η αποδελτίωση κατά τη δεκαετία του 2000 των πέντε επιστημονικών 

περιοδικών που αποτέλεσαν την εμπειρική βάση της παρούσας έρευνας επέφερε 
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τη μελέτη 162 τευχών, στα οποία καταγράφηκαν 410 ερευνητικές μελέτες που 

εκλήφθηκαν ως δείκτες της ποσοτικής εξέλιξης της ερευνητικής δραστηριότητας 

στο χώρο της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η θεματική τους ταξινόμηση 

παρουσίασε υψηλό δείκτη δυσκολίας είτε λόγω της συχνής διαθεματικής τους 

προσέγγισης είτε διότι η ίδια η στοχοθεσία τους επέβαλε τη συμβολή 

περισσότερων του ενός κλάδου. Αναγκαστικά λοιπόν το κριτήριο για την 

πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος αποτέλεσε η βασική διάσταση που 

προσέδωσαν οι συγγραφείς, η διάσταση δηλαδή εκείνη που διατρέχει κεντρικά-

πρωταρχικά την κάθε ερευνητική προσέγγιση. Έτσι, με βάση το κριτήριο αυτό 

εντάχθηκαν στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης οι 97 (27,2%) 

δημοσιεύσεις (Βλ. Πίνακα 1), οι 78 (80,4%) εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι 

ακολουθούν την ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση ή έστω το συνδυασμό της 

ποσοτικής και της ποιοτικής μεθόδου, με την ανάλυση όμως των δεδομένων να 

διέπεται από ποσοτικοποίηση των πληροφοριών.  

         Από την αποδελτίωση των άρθρων αναδείχθηκαν επτά βασικοί-γενικοί 

θεματικοί άξονες, στους οποίους επικεντρώνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον εντός 

του πεδίου της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 26 

εργασίες που εξετάζουν τους μαθητές ως κοινωνική κατηγορία και ως δρώντες 

στο σχολικό περιβάλλον. Μερικά από τα ζητήματα που ερευνώνται στο πλαίσιο 

αυτό αφορούν στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους, στις δραστηριότητές τους, 

στη σχολική τους επίδοση, στις απόψεις και στάσεις τους για γνωστικά 

αντικείμενα, σε συμπεριφορικά τους γνωρίσματα, στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, στα ενδιαφέροντά τους. Ένας δεύτερος θεματικός άξονας περιλαμβάνει 

17 εργασίες που εστιάζουν στον εκπαιδευτικό ως δρώντα υποκείμενο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στο κοινωνικό του προφίλ, όπως είναι το 

επαγγελματικό άγχος και εξουθένωσή του, οι ρόλοι που αναλαμβάνει, οι τρόποι 

που αντιμετωπίζει το μαθητή, οι απόψεις του για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα. Ο 

τρίτος άξονας έχει ως θεματικό επίκεντρο τις κοινωνικές ανισότητες και τους 

μηχανισμούς αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων στο σχολείο, με τις 18 

σχετικές μελέτες να εξετάζουν ζητήματα που αφορούν στην  κοινωνική 

προέλευση και σχολική επίδοση του μαθητών και στην επίδραση των δομικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών του οικογενειακού περιβάλλοντος στον 

προσανατολισμό, στις επιλογές, στις προτεραιότητες και στις απόψεις τους. Ο 
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τέταρτος άξονας περιλαμβάνει τις 11 εργασίες που έχουν ως θεματικό επίκεντρο 

την πολυπολιτισμικότητα, τις μειονότητες και τη μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό 

ερευνώνται η πρόσληψη του «άλλου», οι στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα, 

η υποδοχή στους μετανάστες, οι επιμορφωτικές τους ανάγκες, διάφορα 

παιδαγωγικά προβλήματα που απορρέουν από τη μαθητική σύνθεση. Ο πέμπτος 

άξονας περιλαμβάνει τις 9 εργασίες που εστιάζουν στη διερεύνηση του  φύλου και 

ειδικότερα στην εικόνα της γυναίκας και την παρουσία των δύο φύλων στα 

σχολικά εγχειρίδια, στην ταυτότητα της γυναίκας και στο μητρικό και 

επαγγελματικό της ρόλο, στη γενικότερη αντιμετώπισή της. Στον έκτο άξονα 

εντάσσονται οι 8 μελέτες με θεματικό επίκεντρο τη διερεύνηση των μηχανισμών 

κοινωνικής επιλογής από το σχολείο και το πανεπιστήμιο, την αξιολόγηση, τους 

διαγωνισμούς και τις εξετάσεις. Ο τελευταίος άξονας που εντοπίστηκε αφορά τις 7 

εργασίες που εξετάζουν ζητήματα παραβατικών, αποκλινουσών, αντικοινωνικών 

και γενικότερα προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών. 

          Ως προς τη διαχρονική τους κατανομή παρατηρείται, όπως αποτυπώνεται 

σχηματικά με τη γραφική παράσταση (Βλ. Σχήμα 1), μια σημαντική αύξηση του 

αριθμού τους κατά την τελευταία πενταετία, που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε 

ότι ακολουθεί αύξουσα πορεία σε σχέση με το χρόνο.  

         Η διαφοροποίηση τους ως προς τον παράγοντα φύλο του συγγραφέα είναι 

σχεδόν μηδενική, καθώς σε σύνολο 192 ερευνητών οι 98 είναι άντρες και οι 94 

γυναίκες. Αντίθετα προκύπτει ανισοκατανομή στον αριθμό των εργασιών με 

κριτήριο το επίπεδο εκπαίδευσης-ακαδημαϊκής βαθμίδας των συγγραφέων (Βλ. 

Πίνακα 2), αλλά η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθίσταται δυσχερής και 

παρακινδυνευμένη εξαιτίας πρώτον του αγνώστου διαφορετικού πληθυσμιακού 

αριθμού της κάθε κατηγορίας και δεύτερον του υπολογίσιμου ποσοστού των 

ελλειπουσών τιμών (22,4%), δηλαδή των ερευνητών τα στοιχεία των οποίων δεν 

αναγράφονται στα περιοδικά. Αξιοσημείωτη φαίνεται πάντως ότι είναι η 

ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται από τους κατόχους διδακτορικού 

διπλώματος (24,8%), ενώ μάλλον ικανοποιητικό είναι το ποσοστό των μελών 

ΔΕΠ (37% επί του πληθυσμού), τηρουμένων των πληθυσμιακών αναλογιών της 

συγκεκριμένης ομάδας.  

         Το 53,6% των δημοσιευμένων εργασιών αποτελεί καρπό συνεργασίας δύο ή 

περισσοτέρων επιστημόνων, ενώ το υπόλοιπο 46,4% είναι αποτέλεσμα 
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αυτοδύναμης έρευνας (Βλ. Πίνακα 3), εύρημα από το οποίο διαφαίνεται η 

αναπτυγμένη συνεργατική διάθεση που έχει εδραιωθεί μεταξύ των συγγραφέων. 

         Η Πρωτοβάθμια συνιστά μακράν τη βαθμίδα εκπαίδευσης που κεντρίζει 

περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς οι μισές σχεδόν δημοσιευμένες 

εμπειρικές μελέτες (Ν=47, 48,5%) απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, στους 

δασκάλους ή στους γονείς τους. Έπεται η Δευτεροβάθμια, στην οποία 

επικεντρώνεται το 29,8% (Ν=27) των ερευνών. Ακολουθούν η Προσχολική και η 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ποσοστά 8,5% και 4,1% αντίστοιχα, ενώ σε 6 άρθρα 

(6,4%) πραγματοποιείται παράλληλη συγκριτική έρευνα σε υποκείμενα από όλες 

τις βαθμίδες. Τέλος, εντοπίστηκαν 2 άρθρα με σημείο ερευνητικής αναφοράς σε 

δείγματα ενηλίκων πέραν του πανεπιστημίου και πέρα από κάθε σχέση με τον 

εκπαιδευτικό χώρο (Βλ. Σχήμα 2).         

         Η θεωρητική ή ιστορική θεμελίωση του ερευνητικού προβλήματος, η σχέση 

των θεωρητικών όρων προς τους αντίστοιχους εμπειρικούς δείκτες και η 

παρουσίαση του σχετικού με το θέμα παραχθέντος συγγραφικού έργου, που 

συνθέτουν το θεωρητικό προσανατολισμό μιας ερευνητικής μελέτης, 

εντοπίστηκαν αναπτυγμένες ικανοποιητικά σε 74 (76,3%) δημοσιεύσεις, ενώ στις 

υπόλοιπες 23 (23,7%) το ερευνητικό πρόβλημα διατυπωνόταν απευθείας ή σχεδόν 

απευθείας χωρίς την απαραίτητη προηγηθείσα θεωρητική προσέγγιση-

τεκμηρίωση.  

        Οι έρευνες του δείγματος σχεδόν στο σύνολό τους (93,8%) διατυπώνουν με 

ευκρίνεια το σκοπό και τους στόχους τους. Σε ποσοστό 85,6% υποβάλλονται 

διερευνητικά ερωτήματα, τα οποία δεν συνάγονται με την αυστηρή έννοια από 

ένα θεωρητικό πλαίσιο (χωρίς αυτό κατ’ ανάγκη να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα 

της έρευνας) και σε ποσοστό 14,4% ερευνητικές υποθέσεις.  

        Μακράν συνηθέστερη μέθοδος συλλογής δεδομένων αναδείχθηκε η 

επισκόπηση (54,6%) με όργανο μέτρησης το αυτοσχέδιο (Ν=53) ή σταθμισμένο 

(Ν=6) ερωτηματολόγιο. Έπονται η συνέντευξη και η ανάλυση περιεχομένου που 

αποτέλεσαν το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών στο 14,4 

και 12,4% του πληθυσμού της παρούσας έρευνας αντίστοιχα, η παρατήρηση που 

εφαρμόστηκε στο 6,2% και η πειραματική μέθοδος-τεστ που εντοπίστηκε μόνο σε 

3 (3,1%) εργασίες. Τέλος, ο συνδυασμός των μεθόδων ερωτηματολογίου και 
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συνέντευξης -με ισοβαρή περίπου συμβολή των δύο στη συλλογή δεδομένων- 

προτιμήθηκε σε 3 εμπειρικές μελέτες (Βλ. Σχήμα 3).    

         Για την ανάλυση της κατηγορίας αντιπροσωπευτικότητα-μέγεθος του 

δείγματος, αφού ελήφθησαν υπόψη οι βασικοί επιστημολογικοί στατιστικοί 

κανόνες ως προς τον τρόπο δειγματοληψίας και το μέγεθος τους δείγματος (Lohr, 

2009) και πάντα σε συνάρτηση με τους στόχους της έρευνας, τα υποκείμενα στα 

οποία απευθύνεται και τα προβλήματα που πραγματεύεται, εκτιμήθηκε ότι 29 

μελέτες πληρούν επαρκώς τις επιστημολογικές προϋποθέσεις δειγματοληψίας 

παραγωγής γενικεύσιμης γνώσης, 36 σε μέτριο επίπεδο και 32 σε χαμηλό. 

Ειδικότερα, οι δείκτες κεντρικής τάσης του μεγέθους του δείγματος των 

ποσοτικών ερευνών που, εφαρμόζοντας ως ερευνητικό εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο, εστιάζουν σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς είναι για τους 

πρώτους Μέσος Όρος: 533, Διάμεσος: 338, Επικρατούσα τιμή: 145 και για τους 

δεύτερους  Μέσος Όρος: 395, Διάμεσος: 278, Επικρατούσα τιμή: 220. Η 

σημαντική όμως διασπορά που προκύπτει μεταξύ των τιμών (για τους μαθητές 

Εύρος: 1980 και Τυπική Απόκλιση: 478 και για τους εκπαιδευτικούς: Εύρος: 1725 

και Τυπική Απόκλιση: 371) καθιστά τη Διάμεσο ως τον καταλληλότερο δείκτη.  

         Η αξιολόγηση του επιπέδου της στατιστικής ανάλυσης των ποσοτικών 

εμπειρικών ερευνών έφερε υψηλό δείκτη δυσκολίας, διότι απαιτούσε την 

προσεκτική παράλληλη συνεκτίμηση κρίσιμων παραγόντων, όπως οι στόχοι και 

το δείγμα της έρευνας, οι κλίμακες μέτρησης, η επιλογή των δεικτών συσχέτισης 

για την περιγραφή, τον έλεγχο και τη μελέτη του βαθμού συνάφειας ή 

αλληλεξάρτησης των μεταβλητών και το περιθώριο ή η σκοπιμότητα 

πραγματοποίησης σύνθετων μεθόδων ανάλυσης. Προέκυψε ότι στις 47 (60,3%) 

από τις 78 ποσοτικές μελέτες του δείγματος η ανάλυση περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τις βασικές επαγωγικές στατιστικές μεθόδους, στις 32 μάλιστα εκ των οποίων 

χρησιμοποιούνται και πιο σύνθετες μέθοδοι (πολυμεταβλητή ανάλυση). Αντίθετα, 

στις 31 (39,7%) εργασίες η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται σε απλή 

περιγραφική στατιστική.  

 

4. Επίλογος       

  

          Θεματικό επίκεντρο της παρούσας μελέτης τέθηκε η διερεύνηση της 

εξέλιξης της ποσοτικής και ποιοτικής εμπειρικής Κοινωνιολογίας της 
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Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα μέσα από την 

ανάλυση περιεχομένου της σχετικής αρθρογραφίας πέντε ελληνικών 

επιστημονικών περιοδικών, η θεματική των οποίων κινείται σχεδόν αποκλειστικά 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Αφού εισαγωγικά αφενός εκτέθηκε ευσύνοπτα η 

ιστορική πορεία της εμπειρικής κοινωνιολογικής μελέτης της εκπαίδευσης σε 

διεθνές επίπεδο και καταγράφηκαν οι συνθήκες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή 

της και αφετέρου παρουσιάστηκε η διαδρομή που διέγραψε ειδικά στην Ελλάδα, 

εν συνεχεία στο κύριο μέρος  παρουσιάστηκαν τα εμπειρικά αποτελέσματα της 

έρευνας. 

          Το αξιοσημείωτο ποσοστό των δημοσιευμένων ερευνητικών μελετών που 

προσεγγίζεται πρωτίστως κοινωνιολογικά (27,2%) δεικνύει την κεντρική θέση 

που καταλαμβάνει το πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην 

επιστημονική εκπαιδευτική έρευνα. Το ποσοστό αυτό δύναται να αξιολογηθεί 

στην πραγματική του διάσταση, αν συνυπολογιστεί η ευρύτητα των προσεγγίσεων 

στο χώρο της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει θεματικές, όπως της Διδακτικής 

Μεθοδολογίας, της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, της Ειδικής Αγωγής, της 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Το 

παραπάνω εύρημα σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των σχετικών μελετών 

που καταγράφηκε κατά το δεύτερο ήμισυ της υπό διερεύνησης περιόδου 

καθιστούν βάσιμο το συμπέρασμα ότι η εμπειρική Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα κεντρίζει το ερευνητικό ενδιαφέρον μιας 

υπολογίσιμης μερίδας της επιστημονικής κοινότητας χωρίς έμφυλες 

διαφοροποιήσεις.   

         Η πλειονότητα των δημοσιευμένων άρθρων διακρίνεται από τη στατιστική 

ποσοτικοποίηση των δεδομένων που συνελέγησαν με βασικό μεθοδολογικό 

εργαλείο το ερωτηματολόγιο, από τον ικανοποιητικό σε γενικές γραμμές 

θεωρητικό τους προσανατολισμό, από την ευκρινή διατύπωση του σκοπού και 

των στόχων τους, από την πρόταξη διερευνητικών ερωτημάτων, από την εστίασή 

τους σε ζητήματα-προβληματισμούς που αφορούν στη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και από τη συνεργασία μεταξύ των συγγραφέων, αναφορικά με την 

ταυτότητα των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είναι 

εκείνοι που συγκριτικά αναπτύσσουν την εντονότερη δραστηριότητα. Τα 

σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην ελλιπή χρησιμοποίηση σύνθετων 
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στατιστικών μεθόδων και στην ανεπαρκή ικανοποίηση των επιστημολογικών 

προϋποθέσεων της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος που διέπουν ένα 

μεγάλο ποσοστό των ποσοτικών ερευνών. 

          Καταληκτικά, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η εμπειρική 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του 2000 στην Ελλάδα, 

συνεκτιμώντας τόσο τα ποσοτικά όσα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

δημοσιευμένων μελετών που εντάσσονται στο πεδίο της, διανύει μια περίοδο 

προόδου σε σχέση με προγενέστερες περιόδους. Φαίνεται ότι, παρά τις εν μέρει 

δίκαιες επιφυλάξεις που διατυπώνονται (Κελπανίδης, 2002, σελ. 189), ο κλάδος 

αυτός των Επιστημών της Αγωγής σταδιακά αποκτά ένα -έστω περιορισμένο- 

νομοτελειακό υπόβαθρο που επιτρέπει την εξήγηση των φαινομένων της αγωγής 

και την εδραίωση γενικών θεωριών με αρκετά ευρύ εμπειρικό περιεχόμενο. 

Εξακολουθεί, ωστόσο, να υπολείπεται σε εγκυρότητα και αξιοπιστία από τις 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, όπου 

η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης εδώ και δεκαετίες είναι ιδιαιτέρως πλούσια και 

ακμάζουσα (Hallinan, 2000, σελ. 1, Noblit & Pink, 1995, σελ. 27), γεγονός όμως 

που αποδίδεται κυρίως στη διαμορφωθείσα ελληνική πραγματικότητα της 

διαχρονικής ελλιπούς πολιτικής υποστήριξης και χρηματοδότησης της έρευνας 

(Ηλιού, 2004).      

 

Ο ποιμήν Κουστίνας & η ωραία Διαμάντω 
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Παράρτημα 

Πίνακας 1. 

Κατανομή των εμπειρικών ερευνών γενικά (πρώτη στήλη) και των ερευνών που 

εντάσσονται ειδικά στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (δεύτερη 

στήλη) ανά περιοδικό  

 
Εμπειρικές 

έρευνες 

γενικά 

Έρευνες 

στην 

Κοιν. της 

Εκπ. 

Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση 

112 

(27,6%) 

21 

(21,6%)    

Σύγχρονη Εκπαίδευση 106 

(25,9%) 

28 

(28,9%) 

Νέα Παιδεία 63 (15,4%) 18 

(18,6%)  

Εκπαιδευτικά 25 (6,1%) 4 (4,1%) 

Επιστήμες της Αγωγής 104 

(25,4%) 

26 

(26,8%) 

Σύνολο 410 

(100,0%) 

97 

(100,0%) 

 

Πίνακας 2. 

  Κατανομή των εμπειρικών ερευνών με κριτήριο το επίπεδο εκπαίδευσης 

καδημαϊκής βαθμίδας του συγγραφέα  

 f %  

Καθηγητής 11 7,4 

Αν. Καθηγητής 15 10,1 

Επ. Καθηγητής 15 10,1 

Λέκτορας 14 9,4 

Διδάκτωρ 37 24,8 

Υπ. Διδάκτωρ 14 9,4 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

10 
6,7 

Μεταπτυχιακός 

φοιτητής 

13 
8,7 

Πτυχιούχος 18 12,1 

Φοιτητής 3 2,0 

Σύνολο 149 100,0 

Ελλείπουσες 

τιμές 

43 
22,4 

Σύνολο 192  
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Πίνακας 3. 

Κατανομή των εμπειρικών ερευνών με κριτήριο τον αριθμό των συγγραφέων 

          

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. 

Διάγραμμα του αριθμού των 

εμπειρικών μελετών της Κοινωνιολογίας 

της Εκπαίδευσης σε συνάρτηση με το έτος δημοσίευσής τους  
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Σχήμα 2. 

Διάγραμμα του αριθμού των εμπειρικών μελετών ως προς τη σχολική βαθμίδα 

που ερευνούν 

Ενήλικες

Ό
λες οι βαθμίδες 

Π
ανεπ

ιστήμιο

Λύκειο

Γυμνάσιο και Λύκειο

Γυμνάσιο 

Δ
ημοτικό

Ν
ηπ

ιαγω
γείο
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2
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69

47

8

 

 

 f %  crf 

Ένας 

συγγραφέας 
45 46,4 46,4 

2 

συγγραφείς 
30 30,9 77,3 

3 

συγγραφείς 
14 14,4 91,8 

4 

συγγραφείς 
5 5,2 96,9 

5 

συγγραφείς 
3 3,1 100,0 

Σύνολο 410 100,0  
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Σχήμα 3. 

Κυκλικό διάγραμμα του αριθμού των εμπειρικών μελετών ως προς τη μέθοδο 

έρευνας  

3
6

12

3

14

59

Ερωτηματολόγιο 
και Συνέντευξη

Παρατήρηση

Ανάλυση 
Περιεχομένου

Πειραματική 
μέθοδος-Τεστ

Συνέντευξη

Ερωτηματολόγιο       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


