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Δυσχέρειες Κοινωνικής Προσαρμογής Μαθητών Λυκείου. Οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών 

 
Παναγιώτης Τσουκαρέλης32 

Περίληψη 
Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής των 

μαθητών Λυκείου μέσα από τις αντιλήψεις και θέσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
στην προσπάθεια. Η θέση που κατέχει το σχολείο ως θεσμός μέσα από την προσωπικότητα 
του εκπαιδευτικού, η επιρροή της οικογένειας αλλά και άλλων κοινωνικών και πολιτισμικών 
στοιχείων, αξιών και στάσεων ζωής διερευνήθηκαν στο πλαίσιο των απαντήσεων από τους 
ερωτώμενους. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2007 στην πόλη της Μυτιλήνης κατά την θερινή 
περίοδο. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με ιδιαίτερη διάθεση δεδομένου ότι θεώρησαν το 
θέμα  επίκαιρο και ουσιαστικό. 

Μέσα από την έρευνα στοχεύουμε στην ανάδειξη των σημαντικότερων ανασταλτικών 
παραγόντων που επιδρούν στην κοινωνική προσαρμογή έτσι ώστε με αφετηρία τα 
αποτελέσματα να υποστηριχθούν προγράμματα άμβλυνσης αυτών των δυσκολιών. 
 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνική προσαρμογή, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, ανήλικοι έφηβοι 
 

Abstract 
The aim of this study was to explore social adjustement difficulties encountered by 

senior high school students, as seen and perceived by the teachers who participated in this 
attempt. Questions of the survey questionnaire administered included the way the institution 
of school is viewed through teacher’s personality, the impact of family, as well as of other 
socio-cultural factors, values and lifestances.  

The survey took place in 2007 in the city of Mytiline during the summer period. 
Teachers took part in the survey with great enthusiasm and fervor, as they found the issue 
under research particularly significant and up to date. 

By conducting the present survey an attempt is made to find which are the most 
important inhibitive factors of social adjustment, so that, based on such findings, relevant 
prevention and combating programs be designed and implemented.  
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Εισαγωγή 

 
Ο όρος κοινωνική προσαρμογή ενσωματώνει δυο βασικές έννοιες. Αυτήν της 

κοινωνίας και αυτής της προσαρμογής. Αναφέρεται σε ένα άτομο και υποδηλώνει την 
ικανότητα του (ή μη) να οργανώνει την ύπαρξη του με τρόπο τέτοιο ώστε να εναρμονίζεται 
και να υπάρχει με τρόπο λειτουργικό μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον. Με τον όρο 
«δυσκολία προσαρμογής» εννοούμε την ακατάλληλη, αναποτελεσματική, αποτυχημένη 
προσπάθεια του παιδιού και του εφήβου να προσαρμοστεί ομαλά στις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος. Είναι προτιμότερο να κάνουμε λόγο για παιδιά με δυσκολίες προσαρμογής 
παρά για «προβληματικά παιδιά». Εξάλλου δεν υπάρχει προβληματικό παιδί, αλλά παιδί με 
ένα ή περισσότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την προσαρμογή του και 
ταυτόχρονα παιδί με αρκετές δυνάμεις και θετικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
ανακαλυφθούν και να ενδυναμωθούν (Herbert 1991). Ο γονεϊκός παράγοντας μπορεί και 
επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την κοινωνική προσαρμογή ενός παιδιού, αλλά δεν είναι 
ο μόνος. Άλλοι βασικοί παράμετροι μπορούν να είναι το φύλο, η εθνική καταγωγή, η 
κοινωνικοοικονομική τάξη, η φύση και η ιστορία της οικογένειας στην οποία έχει μεγαλώσει 
κάποιος , η εκπαίδευση – το σχολικό περιβάλλον στο οποίο έχει βρεθεί, η ιδιοσυγκρασία του 
(Fontana 1996) .  Παρά το γεγονός ότι τα  τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η γονική 
συμμετοχή στην σχολική ενημέρωση σχετικά με τη γνωστική εξέλιξη του μαθητή (Pugh και 
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Death , 1987, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως αυτοί οι γονείς που πραγματικά χρειάζεται 
να προσέλθουν στο σχολείο δεν το κάνουν. 

Οι ψυχοβιολογικές αδυναμίες ή δυνατότητες του μαθητή-εφήβου, επίσης ενέχουν 
καθοριστική θέση στην κοινωνική προσαρμογή αλλά και στην γενικότερη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του. Υπάρχουν ορισμένα παιδιά που προσπαθούν να επιβληθούν στους 
συνομηλίκους τους ασκώντας πάνω τους μια φανερή ή αφανή καταδυνάστευση. Η 
καταδυνάστευση μπορεί να γίνει μέσα ή και έξω από το σχολείο.  Οι έρευνες (Elliott 1991),  
δείχνουν ότι το 1 στα 4 παιδιά περίπου βρίσκεται κάποια στιγμή στη θέση του δυνάστη ή του 
θύματος. 
 
Η έννοια της παρέκκλισης 

 
 O όρος παραβατικότητα (εγκληματικότητα) είναι κοινωνικό-νομικός όρος που 
αντικατοπτρίζει μία μορφή αποκλίνουσας συμπεριφοράς μεταξύ άλλων, η οποία όμως 
συνιστά παράβαση νομικού κανόνα. Οι παραβατικοί νέοι, ως επί το πλείστον, ανήκουν στην 
υπό-ομάδα των παιδιών με σοβαρή Διαταραχή Διαγωγής (Δ.Δ.). Ο όρος Διαταραχή Διαγωγής 
(Δ.Δ.) είναι ψυχιατρικός και αναφέρεται σε παιδιά και νέους που εκδηλώνουν 
επαναλαμβανόμενη και επίμονη αντικοινωνική συμπεριφορά (π.χ. επιθετικότητα, φυγές από 
το σπίτι, αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, βασανισμό ζώων) και παραβατικές 
δράσεις (π.χ. χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, χρήση όπλων, κλοπές, εμπρησμοί). 
(Γιαννοπούλου-Τσομπάνογλου, 2003). 
 Σε μία προσπάθεια να αποδοθεί ο ορισμός της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς θα 
καταγράψουμε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της, έτσι όπως προκύπτουν από την 
διερεύνηση των εγκληματολογικών θεωριών: α) παραβιάζει ένα κανόνα συμπεριφοράς που 
διέπει μια κοινωνική ομάδα  και β) διεγείρει αντιδράσεις αποδοκιμασίας (Κουκουτσάκη, A 
1987). 
 Οι δυσχέρειες στην κοινωνική προσαρμογή του μαθητή συχνά οδηγούν στα δύο 
παραπάνω χαρακτηριστικά. Άλλοτε πάλι αυτά καθαυτά ως βιώματα οικογενειακών 
καταβολών ή αναπαραστάσεων συναινούν στη αδυναμία για κοινωνική προσαρμογή.  
 Το άτομο και ο θεσμός (ο νόμος), αλληλεπιδρούν , αλληλοεξαρτώνται και 
αλληλοεπηρεάζονται στο πεδίο της δράσης όπου το άτομο παραβιάζει ή τηρεί το νόμο 
(θεσμοθετημένο ή άτυπο) αλλά και στο πεδίο όπου το άτομο νομοθετεί και κατασκευάζει 
κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές . Όταν και όπου δεν τηρηθούν έχουμε κοινωνικές 
παρεκκλίσεις. Γίνεται αντιληπτή η συσχέτιση των αναφερομένων με τη δυσχέρεια 
κοινωνικής προσαρμογής που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη δεδομένου ότι θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κατά ένα βαθμό η κοινωνική δυσπροσαρμογή 
κατασκευάζεται ως απόρροια των νόμων. 
 Η θέσπιση κανόνων καθορίζει την ύπαρξη της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς 
δημιουργώντας συνθήκες αποδοχής ή απόρριψης του ατόμου, προσαρμογής ή 
δυσπροσαρμογής του. Το παράδειγμα της Ολλανδίας με την  αποποινικοποίηση  της χρήσης 
της κάνναβης δημιούργησε συνθήκες νομιμοποίησης πληθώρας παρανόμων ατόμων έως τότε 
και αντίστροφα η θέσπιση αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ 2007) στην 
Ελλάδα ποινικοποίησε εκατοντάδες πολίτες μέσα στην πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του. Η 
ύπαρξη του κανόνα καθορίζει και την ύπαρξη της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Έτσι κάθε 
κανόνας που καθιερώνεται δημιουργεί και ένα κύκλο δυνάμει παρεκκλινουσών 
συμπεριφορών (Ηλ. Δασκαλάκη, 1985). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  ανήλικοι παραβάτες, θεωρούνται όσοι κατά το 
χρόνο τέλεσης  της ποινικά κολάσιμης πράξης έχουν ηλικία από 8 έως 18 ετών. Κατά το 
νομοθέτη υπάρχει διάκριση μεταξύ παιδιών και εφήβων  καθώς και η  κλιμακωτή διαβάθμιση 
της ποινικής ευθύνης με βάση την ηλικία του ανήλικου (Σπινέλλη, 1992). Έτσι στην 
περίπτωση που στις ηλικίες έως 7 ετών δηλαδή στην νηπιακή περίοδο ζωής, ασκηθεί ποινική 
δίωξη θεωρείται ως μη γενόμενη.  Κατά την «παιδική περίοδο» δηλαδή 8 έως 13 ετών 
τα παιδιά θεωρούνται ποινικά  ανεύθυνα σε βαθμό που η ανευθυνότητα αυτή περιγράφεται 
ως «αμάχητο τεκμήριο». Η οποιαδήποτε άδικη πράξη από μέρους τους  δεν αποτελεί αιτία 
για να του ασκηθούν κατηγορίες που θα οδηγήσουν σε τιμωρία δεδομένου ότι δεν έχουν 
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διαπράξει νομικό έγκλημα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τους αποδοθεί ο όρος 
εγκληματίας (Πιτσελά, 2004).  
 Αντίθετα από τους παραπάνω οι έφηβοι 13 έως και 18 ετών δεν είναι ποινικά 
ανεύθυνοι αλλά το τεκμήριο της ανευθυνότητας εδώ γίνεται «μαχητό», αμφισβητήσιμο. 
Διερευνάται η διανοητική και βουλητική ωριμότητα του εκάστοτε εφήβου και το δικαστήριο 
θα πρέπει να είναι σε θέση για τούτο. (Πιτσελά, 2004). 
  Οι ανήλικοι έφηβοι παραβάτες χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοελέγχου, εχθρικές 
διαθέσεις, υπερκινητικότητα, καχυποψία, εξωστρέφεια, με τραυματικά παιδικά χρόνια, συχνά 
με ισχυρό μυϊκό σύστημα. Επιπρόσθετα οι απροσάρμοστοι νέοι έχουν  συναισθηματική 
αστάθεια, ονειροπολούν, αλλάζουν διαθέσεις, είναι απαισιόδοξοι, μοναχικοί, με ιδιαίτερες 
ανησυχίες και αισθήματα ανεπάρκειας. Συχνά οι ανήλικοι παραβάτες αναφέρονται και ως 
απροσάρμοστοι νέοι (Μάνος, 1997). 
 
Υποθέσεις Εργασίας 
 

Μέσα από την μελέτη των σχετικών θεωριών πάνω στο θέμα της κοινωνικής 
προσαρμογής των μαθητών, της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και της εγκληματολογίας 
προέκυψαν τρεις  βασικές υποθέσεις που διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Οι υποθέσεις 
είναι οι εξής : 
  α)Η κοινωνική προσαρμογή των μαθητών του Λυκείου σχετίζεται με τις σχολικές 
αναπαραστάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται τόσο η οργάνωση του σχολείου (σχολικό 
πλαίσιο) όσο και οι στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών.  
 Η παραπάνω υπόθεση διατυπώθηκε μέσα από τη μελέτη θεωριών που έχουν 
διερευνηθεί ή αναπτυχθεί από τους Fontana, Eggleston, Καλατζή και Ζαφειροπούλου, 
Πλούσκα, Parsons, Grrussec & Arnasan, Bandura, Robert Agnew, Hirschi και Gambriel 
Tarde. 

β)Ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν την 
στάση και συμπεριφορά του μαθητή, και κατά συνέπεια σχετίζονται και με την προσαρμογή του 
μέσα αλλά και έξω από την σχολική κοινότητα.  
 Για τη διατύπωση της παραπάνω υπόθεσης διερευνήθηκαν μελέτες των Fontana, 
Erikson, Marsia, Whiting και Eduards, Sugarman, Goodyer, Tatum & Herbert, Andre Michel 
Guerry, Glueck & Glueck, F. Ivan Nye, Hirschi και Thorsten Sellin. 

γ)Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καθηγητών, όπως φύλο, ηλικία, τα χρόνια 
προϋπηρεσίας, σπουδές πέρα από το βασικό τίτλο σπουδών κ.λ.π σχετίζονται με τις απόψεις 
τους για τους παράγοντες που επιδρούν στην κοινωνική προσαρμογή των εφήβων μαθητών. 
 Μέσα από την παρούσα υπόθεση γίνεται μία προσπάθεια συσχέτισης 
χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών με την διαμόρφωση των απόψεων και αντιλήψεων  τους 
πάνω στο θέμα που διερευνούμε. 
 
Μεθοδολογία 
 
Ερωτηματολόγιο 
 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 
αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει δημογραφικές μεταβλητές, όπως το 
φύλο και η ηλικία των συμμετεχόντων (καθηγητών), αλλά και στοιχεία που αφορούν τα 
χρόνια υπηρεσίας τους, την ειδικότητα τους και -για τους σκοπούς της έρευνας- την 
παρακολούθηση  ή μη σεμιναρίων /προγραμμάτων που σχετίζονται με τα προβλήματα 
συμπεριφοράς. 

Το δεύτερο κομμάτι του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 78 προτάσεις στις οποίες οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν βάση μίας τετραπλής κλίμακας Lickert όπου (1= 
Διαφωνώ, 2=Διαφωνώ εν μέρει, 3= Συμφωνώ εν μέρει, 4= Συμφωνώ). 

Η επιλογή των προτάσεων αυτών βασίστηκε σε διάφορες θεωρίες κοινωνικής 
προσαρμογής (Durkheim , Erikson, J.L. Chancerel, Marcia, Whiting και Edwards, Sugarman, 
Goodyer, Hartup, Rutter, Bandura), σε μελέτες αναφορικά με τη κοινωνική προσαρμογή στο 
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σχολικό πλαίσιο (T.Parsons, Galloway D., Παγκόσμια Έρευνα για την Υγεία στο μαθητικό 
πληθυσμό (1998), Crutchfield, Shaw, Glueck,  Γεωργούλας) και σε εγκληματολογικές 
θεωρίες (Goffman, Lombroso, Ferri, Goring, Lange, Christiansen, Sellin, Sutherland , Sykes 
και Matza,  Bonger, Tarde, Merton, Cohen, Cloward και Ohlin, Becker και Mead, Beeley ). 

Οι πρώτες 53 προτάσεις του ερωτηματολογίου αφορούν διάφορα χαρακτηριστικά που 
συσχετίζονται ορθός ή μη με την άσχημη κοινωνική προσαρμογή των έφηβων μαθητών. 
Χρησιμοποιώντας τις προτάσεις αυτές σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τις απόψεις των 
καθηγητών σχετικά με τα χαρακτηριστικά που εκείνοι πιστεύουν ότι έχει ο μαθητής με 
άσχημη κοινωνική προσαρμογή. 

Επιπλέον, συγκεκριμένες ομάδες προτάσεων αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 
παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με την κοινωνική προσαρμογή: 

Διερευνώνται τα ατομικά χαρακτηριστικά, το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και το 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο απ’ όπου λαμβάνει δομικά στοιχεία ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του ο έφηβος μαθητής 

Στη δομή του ερωτηματολογίου έχουν συμπεριληφθεί και προτάσεις που αφορούν τη 
συμπεριφορά του έφηβου μαθητή εντός του γενικότερου σχολικού πλαισίου, αλλά και εντός 
της σχολικής αίθουσας (χαρακτηριστικά που αντανακλούν στη μαθησιακή διαδικασία). 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από προτάσεις που έχουν ως 
σκοπό τη διερεύνηση:  
α) των απόψεων των καθηγητών αναφορικά με τις γνώσεις τους πάνω στην κοινωνική 
προσαρμογή, καθώς και τη συσχέτιση της συμπεριφοράς τους με την κοινωνική προσαρμογή 
των εφήβων  
β) των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη συμβολή των γονέων στη σχολική/ 
κοινωνική προσαρμογή των παιδιών τους. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία παραγόντων με τη στατιστική μέθοδο 
«ανάλυσης παραγόντων» δεν ήταν εφικτή , δεδομένου ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 
δεν ήταν αριθμητικές, λόγω της χρησιμοποίησης της κλίμακας Lickert. 

Το δείγμα της έρευνας στο 23,16%, γεγονός που διασφαλίζει την 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία, χρησιμοποιώντας έναν αλφαβητικό κατάλογο 
και επιλέγοντας κάθε τρίτο γράμμα της αλφαβήτου. Εάν στον εκάστοτε χώρο δειγματοληψίας 
υπήρχε πιθανός συμμετέχοντας του οποίου το επώνυμο άρχιζε με το συγκεκριμένο γράμμα, 
τότε του ζητούνταν να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, χωρίς αρχικά να του δοθούν 
εξηγήσεις για τον σκοπό της έρευνας. 

Σε περίπτωση που δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με το γράμμα αυτό του αλφάβητου ως 
αρχικό του επώνυμού του, ή σε περίπτωση άρνησης, τότε επιλεγόταν το αμέσως επόμενο 
γράμμα . Ο κύκλος αυτός επαναλήφθηκε σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η τυχαία δειγματοληψία και να αποφευχθεί τυχόν βία στην 
επιλογή των συμμετεχόντων. 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν ανώνυμες, στο δε τέλος της διαδικασίας ο 
εκάστοτε εκπαιδευτικός ενημερωνόταν για τους σκοπούς της έρευνας. 

Τέλος λήφθηκαν υπόψη και τηρήθηκαν ζητήματα δεοντολογίας. 
 
Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 

 
Για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 13.00 (Statistical Package for Social Sciences). 
Αρχικά δημιουργήθηκαν μεταβλητές που αντιπροσώπευαν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, και εν συνεχεία κάθε πρόταση κωδικοποιήθηκε σε μη αριθμητική 
μεταβλητή, λόγω της χρήσης της κλίμακας Lickert στις απαντήσεις που δόθηκαν, γεγονός δεν 
επιτρέπει τη χρήση ορισμένων στατιστικών τεστ (ανάλυση παραγόντων, κλπ.) 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκαν μεταβλητές που 
αντιπροσώπευαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 
συχνοτήτων των απαντήσεων που δόθηκαν (frequency descriptive statistics), ούτως ώστε να 
προκύψουν οι απαντήσεις σε ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό έλαβε χώρα για όλο το εύρος των 
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προτάσεων του ερωτηματολογίου, ούτως ώστε να προκύψουν στατιστικά στοιχεία τόσο για 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όσο και για κάθε μία από τις προτάσεις ξεχωριστά. 

Εν συνεχεία διενεργήθηκαν συσχετίσεις χρησιμοποιώντας τους τύπους συσχετίσεων χ2 

(Chi-Square) και Cramer’s V. Στην περίπτωση που δεν μας επιτρεπόταν να αναφερθούμε 
στην τιμή του χ2 λόγω της μικρής συχνότητας τιμών σε «κελιά» (τιμές δηλαδή που 
αναγνωρίζει το στατιστικό πρόγραμμα), γινόταν αναφορά στην τιμή του Cramer’s V. Οι 
συσχετίσεις αυτές έλαβαν χώρα μεταξύ των σημαντικότερων ερωτημάτων και των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών (όπως φύλο, ηλικιακή ομάδα κλπ), αλλά και άλλων 
χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση σεμιναρίων 
και προγραμμάτων που σχετίζονται με την προβληματική συμπεριφορά, και τα χρόνια 
εμπειρίας στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Η στατιστική σημαντικότητα των  συσχετίσεων αυτών διερευνήθηκε λαμβάνοντας ως 
κριτήριο τις ανώτατες τιμές 0,05 και 0,01, δηλαδή αποδεχόμενοι το 5% ή κατά περίπτωση το 
1% του στατιστικού λάθους. 

 
Δημογραφικά χαρακτηριστικά. 
 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι σχεδόν ισόποσα κατανεμημένοι ανά φύλο (άντρες 
56,7%, γυναίκες 43,3%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι  ηλικίας 43-57 
ετών, με την πλειονότητα να έχει τουλάχιστον 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα ποσοστό 28,4% έχει διδακτική 
εμπειρία μικρότερη αυτής των 5 ετών. Η ειδικότητα των Φιλολόγων υπερτερεί αριθμητικά 
στον τυχαίο δειγματισμό μας, ενώ αρκετά μεγάλα είναι και τα ποσοστά των Μαθηματικών 
και καθηγητών Αγγλικής Φιλολογίας  που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα. Τέλος, η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών κατέχει μόνο τον βασικό τίτλο σπουδών (ποσοστό 73,3%) με 
τον οποίο πρωτοεισήλθαν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Εντούτοις, πάνω από τους 
μισούς (σε ποσοστό 56,7%) έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ή προγράμματα αναφορικά με 
την προβληματική συμπεριφορά των εφήβων.  

Συνάδει λοιπόν ότι, η κοινωνική προσαρμογή δεν είναι μια έννοια εντελώς ξένη προς 
τους εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του παρόντος 
ερωτηματολογίου. 

Ωστόσο το πόσο η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων και σεμιναρίων 
έδρασε υποβοηθητικά στο εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών και επίσης ποιος ήταν ο βαθμός 
στον οποίο βοήθησε τους καθηγητές να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τη δυσλειτουργική 
συμπεριφορά και κυρίως τυχόν δυσχέρειες  κοινωνικής προσαρμογής, θα διαφανεί στην 
ανάλυση των απαντήσεών τους σε ερωτήματα που αφορούν στις γνώσεις τους για το θέμα 
και τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπισή του. 

 
Γενικά Συμπεράσματα 

 
Η πλειοψηφία των καθηγητών (ποσοστό 60%)  αναγνωρίζει ότι αδυνατεί με τις 

υπάρχουσες γνώσεις που έχει να εκτιμήσει τα πραγματικά προβλήματα κοινωνικής 
προσαρμογής που παρουσιάζουν κάποιοι μαθητές εντός του σχολικού πλαισίου, όπως 
φαίνεται και στον πίνακα 1, γράφημα 1 (βλ. παράρτημα). 

Αναγνωρίζοντας την αδυναμία τους αυτή, οι εκπαιδευτικοί  σε ποσοστό 83.3% 
επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν τα προβλήματα του σημερινού εφήβου, 
και επιζητούν τη δημιουργία συμβουλευτικής υπηρεσίας  (ποσοστό 88,4%) σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, ούτως ώστε να δρουν βοηθητικά και στις δυσκολίες που 
παρουσιάζουν οι καθηγητές. 

Το ποσοστό 80%  θεωρεί ότι η ύπαρξη «προβληματικών» μαθητών δεν δρα αρνητικά 
στο σύνολο του σχολείου ενώ το 66,7% των καθηγητών έχει κάποια στιγμή στο παρελθόν 
ασχοληθεί με τα προβλήματα προσαρμογής που παρουσίασε κάποιος μαθητής του/της. 
Επιπλέον, το 55% των συμμετεχόντων έχει παραπέμψει κάποιον μαθητή με προβλήματα 
κοινωνικής προσαρμογής σε ψυχολόγο ή κάποιον άλλο ειδικό. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι δικές τους 
στάσεις και συμπεριφορές επηρεάζουν θετικά την κοινωνική προσαρμογή των μαθητών τους 
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(ποσοστό 88,3%), ενώ ταυτόχρονα αποδίδουν την κακή κοινωνική προσαρμογή σε άλλους 
παράγοντες (76,7%). Ταυτόχρονα, υπάρχει η παραδοχή (ποσοστό 55%) ότι οι έφηβοι μαθητές 
υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό τις συμπεριφορές των καθηγητών τους (Πίνακας 2, βλ. 
παράρτημα) 

Μία σημαντική διαφορά που παρουσιάζεται στις απαντήσεις των δύο φύλων αφορά 
το εάν ο μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή παρασύρει και άλλους σε μη επιθυμητές 
πράξεις (Cramer’s V= 0,378, p= 0,036<0,05). Οι γυναίκες συμφωνούν με τη πρόταση αυτή 
σε ποσοστό 73% έναντι του 50% των αντρών. 

Οι γυναίκες, θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό   (80,7%) έναντι των αντρών (61,7%) 
ότι το άσχημο λεξιλόγιο είναι δείγμα κακής κοινωνικής προσαρμογής (Πίνακας και Γράφημα 
3, βλ. παράρτημα).  Ηλικιακά εκείνοι που διαφωνούν περισσότερο με τη σύνδεση άσχημου 
λεξιλογίου και κοινωνικής προσαρμογής είναι τα άτομα ηλικίας 50-57 ετών. Αξίζει να 
αναφέρουμε το γεγονός ότι οι νέοι σχετικά εκπαιδευτικοί, με 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας 
συμφωνούν με τη συσχέτιση μεταξύ άσχημου λεξιλογίου και κακής κοινωνικής προσαρμογής 
(Cramer’s V= 0,450, p= 0,006<0,05), σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους 
συναδέλφους τους (88,9% έναντι 70% όσων έχουν 21-25 έτη υπηρεσίας). 

Έντονη διαφοροποίηση υπάρχει και στις απαντήσεις που είναι σχετικές με τη χρήση 
απειλών από τον μαθητή με ανεπιτυχή κοινωνική προσαρμογή (Cramer’s V=0,373, 
p=0,039<0,05). Όπως διαφαίνεται και στον πίνακα  και γράφημα 4 (βλ. παράρτημα), η 
πλειοψηφία των ατόμων με επιπλέον σπουδές δεν συνδέουν τόσο τη χρήση απειλών από τους 
μαθητές με τη κοινωνική τους προσαρμογή, αντίθετα με το 70,2% συνολικά των υπολοίπων 
καθηγητών. 

Άλλα ατομικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι καθηγητές στο μαθητή με 
προβλήματα προσαρμογής είναι η ευερεθιστικότητα (ποσοστό 70%), η χρήση απειλών 
(ποσοστό 61,7%), η συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες (ποσοστό 60%) και λιγότερο η 
χρήση οινοπνεύματος (ποσοστό 55%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
ψυχολογία του εφήβου με προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής (ερωτήσεις 43,44,45 και 
37).  Η πλειοψηφία θεωρεί ότι ο μαθητής αυτός είναι κατά βάθος δυστυχισμένος (ποσοστό 
76,7%), συχνά φαίνεται μελαγχολικός (ποσοστό 58,4%) ή θλιμμένος (ποσοστό 65%), εάν 
όμως ο εκπαιδευτικός τον πλησιάσει, τότε ο έφηβος δεν διστάζει να τον κάνει κοινωνό του 
προβλήματος του (ποσοστό 56,7%). 

Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, ο έφηβος μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή 
προέρχεται από ασταθές οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο έχει βιώσει τη 
παραμέληση ή την κακοποίηση (ποσοστό 65%). Εντούτοις οι συμμετέχοντες διστάζουν να 
συσχετίσουν το χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας με την κοινωνική 
προσαρμογή του εφήβου – μαθητή. Θεωρούν όμως σε μεγάλο ποσοστό (91,7%) ότι όταν οι 
γονείς ασχολούνται ενεργά με την κοινωνική ζωή των έφηβων παιδιών τους συμβάλουν 
θετικά στην κοινωνικοποίηση τους. Αντιθέτως, όταν οι γονείς έχουν εκδηλώσει σοβαρές 
μορφές παραβατικότητας, η κοινωνική προσαρμογή των παιδιών τους επηρεάζεται αρνητικά 
(ποσοστό 71,6%). 

Στο ερώτημα για το αν  «η θετική κοινωνική προσαρμογή σχετίζεται με την γνώση 
των γονέων για τις παρέες του εφήβου», φαίνεται ότι οι κάτοχοι του βασικού μόνο τίτλου 
σπουδών διαφωνούν  σε ποσοστό 10,4%, αντίθετα από τους εκπαιδευτικούς  μεταπτυχιακού 
και διδακτορικού τίτλου σπουδών, οι οποίοι συμφωνούν ολοκληρωτικά με τη παραπάνω 
πρόταση (Cramer’s V= 0,455, p= 0,006<0,01) 

Στον πίνακα και γράφημα 5 (βλ. παράρτημα) παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 
καθηγητών δεν συσχετίζει την κακή κοινωνική προσαρμογή με το εάν είναι παιδί εθνικής-
φυλετικής μειονότητας ή με το χαμηλό οικονομικό εισόδημα των γονέων. 

Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας  26-33 ετών διαφωνούν ολοκληρωτικά με τη συσχέτιση 
κακής κοινωνικής προσαρμογής και της φυλετικής  καταγωγής του εφήβου, όπως επίσης 
διαφωνεί και η πλειοψηφία των καθηγητών 34 έως 59 ετών (ποσοστά 91,6% και 95,7%). Το 
ενδιαφέρον εύρημα στο σημείο αυτό είναι ότι στα μεγαλύτερα άτομα 50-57  και  58-65 ετών 
στο 50% συμφωνούν με τη συσχέτιση φυλετικής καταγωγής και κακής κοινωνικής 
προσαρμογής. 
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Για τη συνύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία, αργή αφομοίωση εννοιών 
και όρων, δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραπτή/ προφορική έκφραση κλπ) και κακής 
κοινωνικής προσαρμογής, οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία 
τους (Cramer’s V= 0,361, p= 0,024<0,05). Η ηλικιακή ομάδα 26-33 ετών υποστηρίζει την 
άποψη αυτή σε ποσοστό 90,9%, το οποίο όμως μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Έτσι, το 
50% των εκπαιδευτικών μεγαλύτερης ηλικίας (58-65 ετών) διαφωνεί τελείως με τη σύνδεση, 
μαθησιακών δυσκολιών και κοινωνικής προσαρμογής. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι ο μη κοινωνικά 
προσαρμοσμένος μαθητής δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο 
(π.χ. παρασύροντας άλλους μαθητές σε ανεπιθύμητες πράξεις σε ποσοστό 60%), 
καλλιεργώντας τον φόβο για το άτομο του (ποσοστό 65%), αρνούμενος να συνεργαστεί με 
τους σχολικούς λειτουργούς ή τους καθηγητές του (ποσοστό 68,3%), και απουσιάζοντας 
αδικαιολόγητα από το σχολείο (ποσοστό 91,7%). 

Και εντός της σχολικής αίθουσας όμως, ο μαθητής με δυσχερή κοινωνική 
προσαρμογή, «παρεμβάλλεται» σύμφωνα με τους καθηγητές στη μαθησιακή διαδικασία 
μιλώντας πολύ (ποσοστό 58,3%) και διαταράσσοντας τη συνοχή της τάξης (ποσοστό 73,3%). 
Άλλοτε είναι απαθής και αποσυρμένος την ώρα του μαθήματος (ποσοστό 55%). Τέλος, ο 
έφηβος μαθητής με τέτοιου είδους προβλήματα, έχει σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, 
μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκαταλείψει το σχολείο μελλοντικά (ποσοστό 81,6%). 
 

Συμπερασματική προσέγγιση υποθέσεων 
 
Υπόθεση Α. 
«Η κοινωνική προσαρμογή των μαθητών Λυκείου σχετίζεται με τις σχολικές αναπαραστάσεις , 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται τόσο η οργάνωση του σχολείου (σχολικό πλαίσιο) όσο και οι   
στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών». 
 

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 
απαντήσεις των καθηγητών σε ερωτήματα που αφορούσαν τόσο το γενικό σχολικό πλαίσιο, 
όσο και τις στάσεις και συμπεριφορές των καθηγητών σχετικά με την κοινωνική προσαρμογή 
των μαθητών τους. Υποστηρίζεται ότι η δυσχερής κοινωνική προσαρμογή θα αμβλυνόταν με 
την σύσταση υποβοηθητικής στο έργο των καθηγητών συμβουλευτικής υπηρεσίας. 

Οι απόψεις των καθηγητών καθώς και ο τρόπος και οι στάσεις που κρατούν ως προς 
τον χειρισμό προβληματικών περιπτώσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος φαίνεται να 
σχετίζονται ιδιαίτερα με την κοινωνική προσαρμογή. Οι ίδιοι οι καθηγητές αναγνωρίζουν τις 
γνωστικές ελλείψεις που παρουσιάζονται από μέρους τους σε θέματα που αφορούν τα 
προβλήματα συμπεριφοράς των έφηβων μαθητών καθώς και της προσαρμογής τους μέσα 
στην κοινωνία του σχολείου. Επιζητούν την επιπλέον εκπαίδευσή τους σε θέματα κοινωνικής 
προσαρμογής κρίνοντας αυτήν αναγκαία, αφού πιστεύουν ότι μαθητές με προβληματική 
συμπεριφορά υπήρχαν και θα εξακολουθούν να υπάρχουν εντός της σχολικής κοινότητας.  
Με αυτούς του έφηβους μαθητές οι καθηγητές επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά, βοηθώντας 
τους να κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να διερευνήσουν τα βαθύτερα 
αίτιά τους. Στο παρελθόν εξάλλου πολλοί καθηγητές έχουν έρθει αντιμέτωποι με μαθητές που 
αντιμετώπιζαν προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής, και τους κατεύθυναν σε ειδικούς 
ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος 
εντός του σχολικού πλαισίου θεωρήθηκε αδύνατη. Οι ίδιοι οι καθηγητές πιστεύουν ότι σε 
έναν βαθμό η συμπεριφορά τους εντός της σχολικής κοινότητας αποτελεί πρότυπο μίμησης 
για τους έφηβους μαθητές, ενώ θεωρούν ότι γενικά αποτελούν θετικά και όχι αρνητικά 
πρότυπα συμπεριφοράς για την κοινωνική προσαρμογή των μαθητών τους. 
 
 
Υπόθεση Β. 
 «Ατομικοί , οικογενειακοί και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν την στάση και 
συμπεριφορά του μαθητή , και κατά συνέπεια σχετίζονται και με την προσαρμογή του μέσα αλλά 
και έξω από την σχολική κοινότητα». 
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Κατά την ανάλυση βρέθηκαν τόσο ατομικοί, όσο και οικογενειακοί και 

κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες που εμφανίζονται να σχετίζονται με την κοινωνική 
προσαρμογή των μαθητών. Στους ατομικούς παράγοντες περιλαμβάνονται τόσο παράγοντες 
που σχετίζονται με ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε έφηβου, (για παράδειγμα, οι 
μαθησιακές δυσκολίες, η διάσπαση προσοχής και το να αισθάνεται δυστυχισμένος), όσο και 
χαρακτηριστικές συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα η βιαιότητα, το άσχημο λεξιλόγιο και η 
χρήση απειλών. 

Οικογενειακοί παράγοντες που εντοπίστηκαν να σχετίζονται με την άσχημη κοινωνική 
προσαρμογή του εφήβου αφορούν την αστάθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, την 
πιθανή κακοποίηση ή παραμέληση του εφήβου μέσα στους κόλπους της οικογένειας, και η 
εμπλοκή των γονέων σε παράνομες πράξεις ή ενέργειες. Γενικά, θεωρείται ότι η οικογένεια 
είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που σχετίζεται με τη θετική ή αρνητική κοινωνική 
προσαρμογή του μαθητή. Γονείς που ασχολούνται ενεργά με την κοινωνική και σχολική ζωή 
των παιδιών τους φαίνεται να υποβοηθούν την καλή κοινωνική προσαρμογή του. 

Στους κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες συμπεριλήφθηκαν ερωτήματα που αφορούν 
την επίδραση του κοινωνικού περίγυρου του μαθητή σε ορισμένα εξωτερικά ή εσωτερικά 
πολιτισμικά γνωρίσματα. Φαίνεται ότι η εθνική και φυλετική καταγωγή καθώς και η 
ομοφυλοφιλία δεν συνδέονται με τη κοινωνική προσαρμογή σύμφωνα με τους ερωτώμενους, 
αν και υπάρχουν στοιχεία που ορισμένες φορές υποστηρίζουν το αντίθετο. Αντίθετα, η 
αντίσταση στην πολιτική νομιμότητα γενικά είναι ένα χαρακτηριστικό που συναντάται, 
σύμφωνα με τους καθηγητές, σε εφήβους με προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής. 
Επιπλέον, η χρήση των συνομηλίκων ως πρότυπα συμπεριφοράς, σχετίζεται με τη θετική ή 
αρνητική κοινωνική προσαρμογή του εφήβου. 
 
Υπόθεση Γ 
«Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καθηγητών, όπως φύλο, ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, 
σπουδές πέρα από το βασικό κ.λ.π σχετίζονται με τις απόψεις τους για τους παράγοντες που 
επιδρούν στην κοινωνική προσαρμογή των εφήβων μαθητών». 
 

Η ανάλυση ανέδειξε ενδιαφέρουσες διαφορές μεταξύ των καθηγητών με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Φάνηκε ότι η ηλικία και τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας είναι 
οι παράγοντες που σχετίζονται περισσότερο με τις διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών. 
Οι νέοι σε ηλικία καθηγητές εμφανίζονται γενικά περισσότερο διαλλακτικοί στις απόψεις 
τους, σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία καθηγητές οι οποίοι τείνουν να διαφωνούν 
ή να συμφωνούν έντονα με ορισμένα ερωτήματα της έρευνας. Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις 
οι καθηγητές με σχετικά μικρή διδακτική εμπειρία τείνουν να συσχετίζουν σε μικρότερο 
βαθμό και με λιγότερους παράγοντες την άσχημη κοινωνική προσαρμογή, συγκριτικά με 
όσους έχουν αρκετά χρόνια εμπειρίας, οι οποίοι αναγνωρίζουν περισσότερους 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής. 
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Εφημερίδες 
Το Βήμα της Κυριακής, Κυριακή 3 Απριλίου 2005, σελ. 34-35 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1 
«οι καθηγητές δεν μπορούν να εκτιμήσουν τις πραγματικές δυνατότητες κοινωνικής 

προσαρμογής του μαθητή» 
 

Απαντήσεις Ποσοστό 
 Διαφωνώ 18,3 
  Διαφωνώ εν μέρει 21,7 
  Συμφωνώ εν μέρει 41,7 
  Συμφωνώ 18,3 
  Σύνολο 100,0 

 
Πίνακας 2 

«Οι καθηγητές συμβάλουν στην καλή κοινωνική προσαρμογή του εφήβου» 
 

Απαντήσεις Ποσοστό 
 Διαφωνώ 3,3 
 Διαφωνώ εν μέρει 8,3 
 Συμφωνώ εν μέρει 25,0 
 Συμφωνώ 63,3 
 Σύνολο 100,0 

 
Πίνακας 3 

«ο μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή  μιλάει με άσχημο τρόπο» 
 

Φύλο Διαφωνώ Διαφωνώ 
εν μέρει 

Συμφωνώ 
εν μέρει 

Συμφωνώ 

Άνδρας 5,9 32,4 38,2 23,5 
Γυναίκα 7,7 11,5 76,9 3,8 
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Γράφημα 3 
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Πίνακας 4 
 

«ο μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή απειλεί τους άλλους» 
 Επιπλέον 
σπουδές 

Διαφωνώ Διαφωνώ εν 
μέρει 

Συμφωνώ εν 
μέρει 

Συμφωνώ 

Ναι 15,4 53,8 30,8 0,0 
Όχι 12,8 17,0 63,8 6,4 

Σύνολο 13,3 25,0 56,7 5,0 
 

Γράφημα 4 
Άλλο πτυχίο* ο μαθητής με κακή κοινωνική 

προσαρμογή απειλεί τους άλλους
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Πίνακας 5 
 
Ο μαθητής με κακή κοινωνική προσαρμογή Διαφωνώ Συμφωνώ Σύνολο 

 «είναι παιδί εθνικής-φυλετικής μειονότητας» 86,7% 13,3% 100,0% 
«προέρχεται από οικογένεια χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου» 

50,0% 50,0% 100.0% 

«προέρχεται από οικογένεια χαμηλού 
οικονομικού επιπέδου» 

51,7% 43,4% 95.1% * 
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«προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια». 70,0% 30,0% 100,0% 
• ποσοστό 4,9% δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση  

 
Γράφημα 5 
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