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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε κέζσ ησλ
αμηνινγήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ηεο αληηθνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο. ηελ έξεπλα αμηνινγήζεθαλ 230 καζεηέο
κε ηε ρξήζε ηνπ School Social Behavior Scale θαη δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο
ζηηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο ηνπο, ζε ζρέζε κε ην θύιν, ηελ εζληθόηεηα
θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα
ππνζηήξημεο όισλ ησλ καζεηώλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο
κέζα ζην ζρνιηθό πιαίζην.
Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληθή επάξθεηα, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θνηλσληθέο
δεμηόηεηεο, επίδνζε, School Social Behavior Scale

ABSTRACT
The aim of the present study was to examine teacher’s assessments about student’s
social skills and anti-social behaviours. 230 students were evaluated by their teachers,
using the School Social Behavior Scale (SSBS) and statistical results were calculated
according to their age, gender, nationality and school academic performance. Results
indicate the need for psychological and social support within school environment.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ θνηλσληθή επάξθεηα είλαη κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα, πνπ έρεη νξηζηεί κε
δηάθνξνπο ηξόπνπο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Από κηα ιεηηνπξγηθή άπνςε, ε
θνηλσληθή επάξθεηα είλαη έλαο ζπλνπηηθόο όξνο πνπ απεηθνλίδεη ηελ θνηλσληθή θξίζε
γηα λα απνθαλζεί θαλείο αλ ην άηνκν έρεη αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε (Hops, 1983). Έηζη, ινηπόλ, ν
βαζκόο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά, νη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο κπνξνύλ λα μεθηλνύλ θαη λα
δηαηεξνύλ ηθαλνπνηεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αιιά, θαη λα ζέηνπλ ηέινο ζε όζεο
βαίλνπλ εηο βάξνο ηεο ςπρηθήο ηνπο ηζνξξνπίαο, πξνζδηνξίδεη ηελ θνηλσληθή ηνπο
επάξθεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπο ζην κέιινλ (Kupersmidt, Coie, &
Dodge, 1990. Parker & Asher, 1987).
ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη άιινη όξνη γηα ηελ
θνηλσληθή επάξθεηα (social competence), όπσο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (social skills),
πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (prosocial behavior), δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (social problem-solving skills), γεγνλόο πνπ ππνγξακκίδεη
ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, όζνλ αθνξά ηε κέηξεζε θαη ηνλ νξηζκό ηεο
έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο. (Berner, Fee, & Turner 2001. Elksnin & Elksnin,
1998. Fraser, Nash, Galinsky, & Darwin 2000. Milling, 1999. Korinek & Polloway,
1993)
Ζ θνηλσληθή επάξθεηα ζπζρεηίδεηαη κε δύν άιιεο έλλνηεο: ηηο θνηλσληθέο
δεμηόηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή ή απόξξηςε. Οη πξώηεο ζεσξνύληαη σο πηπρή
ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη νξίδνληαη σο νη ζπγθεθξηκέλεο
ζπκπεξηθνξηζηηθέο δεμηόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αληαπνθξηζεί θάπνηνο
ζηηο δεδνκέλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Gresham & Reschly, 1987). ύκθσλα κε ηνλ
McFall (1982), νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ
εθδειώλεη έλα άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο κηαο
θνηλσληθήο πεξίζηαζεο. Σν 1992 ν Gresham ζπκπιήξσζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό γηα
ηηο

θνηλσληθέο

δεμηόηεηεο

επηζεκαίλνληαο,

όηη

απνηεινύλ

ζπγθεθξηκέλεο

ζπκπεξηθνξέο ή κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο είλαη πξόδξνκνο θνηλσληθώλ
επηηεπγκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο.
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Ζ θνηλσληθή απνδνρή θαη ε θνηλσληθή απόξξηςε απεηθνλίδνπλ ηελ θνηλσληθή
ζέζε θάπνηνπ αλάκεζα ζηνπο ζπλνκειίθνπο θαη κεηξώληαη ζπλήζσο κέζσ ησλ
θνηλσληνκεηξηθώλ θιηκάθσλ. Ζ θνηλσληθή απνδνρή ή ε απόξξηςε κπνξεί λα
εθιεθζεί σο πξντόλ ή έθβαζε ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο (Gresham & Reschly, 1987).
Ζ θνηλσληθή επάξθεηα απνηειεί ζεκαληηθή βάζε, πνπ νδεγεί ζε ζηέξεεο
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Asher & Taylor, 1981) θαη ζε αθαδεκατθή επηηπρία
(Walker & Hops, 1976), ελώ ε έιιεηςή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο
έρεη ζπλδεζεί κε δηάθνξα αξλεηηθά απνηειέζκαηα, όπσο παξαβαηηθόηεηα (Loeber,
1985) θαη αλάπηπμε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Dodge, Coie, & Brakke, 1982).
Ζ θαιιηέξγεηα απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παηδηθήο ειηθίαο είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ
αηόκνπ. Με ηνλ όξν θνηλσληθή πξνζαξκνγή ελλννύκε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ (ή κε) λα
νξγαλώλεη ηελ ύπαξμε ηνπ κε ηξόπν ηέηνην, ώζηε λα ελαξκνλίδεηαη θαη λα δξα κε
ηξόπν ιεηηνπξγηθό κέζα ζην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ (Durkheim, 1968).
Κνηλσληθέο κεηαβιεηέο όπσο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, ε εθπαίδεπζε – ην
ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ην θύιν, ε εζληθή θαηαγσγή, ε ηδηνζπγθξαζία θ.ά. κπνξνύλ λα
απνηειέζνπλ παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο
θνηλσληθήο επάξθεηαο (Fontana, 1996).
Ο γνληθόο παξάγνληαο κπνξεί θαη επεξεάδεη ζε πνιύ ζεκαληηθό βαζκό ηελ
θνηλσληθή πξνζαξκνγή ελόο παηδηνύ. Ο Goodyer (1990), πνπ έρεη εμεηάζεη δηεμνδηθά
ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ πάλσ ζηα παηδηά νηθνγελεηαθέο
δηαθνξέο θαη γνλεηθέο δπζιεηηνπξγίεο, επηζεκαίλεη όηη απηό πνπ ζα πξνθαιέζεη
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζσπηθόηεηαο ζηα παηδηά κπνξεί λα είλαη έλαο
ζπλδπαζκόο πεξηζηάζεσλ θαη όρη έλα κεκνλσκέλν γεγνλόο. H θνηλσληθν-νηθνλνκηθή
ηάμε ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θαηνρή από ην παηδί δεμηνηήησλ
δηαπξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ,
ηνλ επαξθή έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, θαζώο θαη ηελ θαηνρή ησλ ζηξαηεγηθώλ
θαη ζπκπεξηθνξηθώλ ζρεκάησλ, πνπ είλαη απνηειεζκαηηθά κέζα ζην εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα. Σν ζρνιείν εκθαλίδεηαη σο ε ζεκαληηθόηεξνο πόξνο γηα ηελ θνηλσληθή
απνδνρή θαη ηελ

επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ηνπ αηόκνπ (Bourdieu, 1986,1992.

Trower, Bryant, Argyle, 1978)
ε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο εζληθέο νκάδεο ζε
όηη αθνξά ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο, ηηο εζηθέο
αξρέο, ηνλ ηξόπν ληπζίκαηνο θαη νκηιίαο θαη ην γεληθόηεξν ζηπι δσήο είλαη ζπρλά
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πνιύ έληνλεο θαη καδί κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαθνξέο επηδξνύλ θαηαιπηηθά
ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ (Whiting & Edwards, 1988).
Με ηνλ όξν «δπζθνιία πξνζαξκνγήο» ελλννύκε ηελ αθαηάιιειε,
αλαπνηειεζκαηηθή, απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ λα
πξνζαξκνζηεί νκαιά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα
θάλνπκε ιόγν γηα παηδηά κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο παξά γηα «πξνβιεκαηηθά
παηδηά». Γελ ππάξρεη έλα θαζόια πξνβιεκαηηθό παηδί, αιιά παηδί κε έλα ή
πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
θαη ηαπηόρξνλα παηδί κε αξθεηέο δπλάκεηο θαη ζεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα
αλαθαιπθζνύλ θαη λα ελδπλακσζνύλ (Herbert, 1992).
Ζ κειέηε ησλ δπζθνιηώλ πξνζαξκνγήο έρεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξόηεηεο: α) ε
πξνζαξκνγή είλαη εμειηθηηθή έλλνηα θαη δηαθξίλεηαη από πξνζσξηλόηεηα θαη
ξεπζηόηεηα, β) νη έθεβνη δείρλνπλ αλζεθηηθόηεηα απέλαληη ζηνπο θηλδύλνπο, γ) νη
έθεβνη δπζθνιεύνληαη λα πεξηγξάςνπλ πώο αθξηβώο ληώζνπλ, δ) νη έθεβνη
εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε) νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη θύξηεο
πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ θαη
ζη) ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ είλαη αλάινγε κε ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνύινπ, 2002).
ε κηα ζεηξά εξεπλώλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν έγηλε πξνζπάζεηα
λα θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ, ησλ γνλέσλ, ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ εηδηθώλ ςπρηθήο πγείαο γηα ην ςπρνινγηθά επαξθέο παηδί ή
έθεβν. Μεηαμύ άιισλ δηαπηζηώζεθε όηη νη γνλείο πηζηεύνπλ πσο ηα ςπρνινγηθά
επαξθή παηδηά έρνπλ θαιύηεξε ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαη επίδνζε, θαιύηεξε
δπλαηόηεηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο θαη ιηγόηεξα πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο
ηνπο ζρέζεηο απ’ ό,ηη ηα κε επαξθή παηδηά (Μόηηε-ηεθαλίδε, Μπεδεβέγθεο &
Γηαλλίηζαο, 1996). Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο γνλείο, νη ςπρνινγηθά επαξθείο έθεβνη
έρνπλ

πεξηνξηζκέλε

πξνβιεκαηηθή

ζπκπεξηθνξά,

κηθξόηεξε

επηζεηηθόηεηα,

παξαπησκαηηθόηεηα θαη θνηλσληθή απόζπξζε, θαζώο θαη ιηγόηεξα πξνβιήκαηα
πξνζνρήο θαη ζθέςεο (Μόηηε-ηεθαλίδε θαη ζπλ., 2000). Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ
ηάζε λα ζεσξνύλ όηη ην ςπρνινγηθά επαξθέο παηδί είλαη απηό πνπ εκπιέθεηαη ελεξγά
ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο, ελώ ην κε επαξθέο παηδί είλαη απηό πνπ εθδειώλεη
ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Motti-Stefanidi,
Besevegis & Giannitsas 1996). Δληύπσζε πξνθαιεί ν κέηξηνο βαζκόο ζπκθσλίαο
κεηαμύ γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη εηδηθώλ ςπρηθήο πγείαο γηα ηνλ νξηζκό ηνπ
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ςπρνινγηθά επαξθνύο παηδηνύ, ηδηαίηεξα ζηελ εθεβεία – κηα ειηθία γηα ηελ νπνία
αθόκα θαη νη εηδηθνί δελ ζπκθσλνύλ αλ ραξαθηεξίδεηαη (θπζηνινγηθά) από «ζύειια
θαη αλαηαξαρή» ή από θαιή πξνζαξκνγή, θαζώο θαη ην όηη νη ίδηνη νη έθεβνη κπνξεί
λα κε ληώζνπλ ςπρνινγηθά επαξθείο, ελώ νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα ηνπο
ζεσξνύλ επαξθείο (Μόηηε-ηεθαλίδε et al., 2000).
Ζ

αληηθνηλσληθή

ζπκπεξηθνξά

νξίδεηαη

σο

εκπόδην

ζηελ

επαξθή

θνηλσληθνπνίεζε θαη παξάγεη αξλεηηθά θνηλσληθά απνηειέζκαηα, όπσο ε απόξξηςε
από ηνπο ζπλνκειίθνπο. Ζ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά αμηνινγείηαη ζπρλά βάζεη
εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζπκπιεξώλνληαη από ελήιηθνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ
παηδηνύ. Μεηά ηνπο γνλείο νη δάζθαινη ζεσξνύληαη σο ε πην αμηόπηζηε πεγή
πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ, γηαηί: α) βξίζθνληαη ζε πην ζπρλή
επαθή κε ηα παηδηά θαη γηα απηό ην ιόγν ζεσξείηαη όηη είλαη ζε ζέζε λα
παξαηεξήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπλνκειίθσλ,
θαζώο θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπο επηδόζεηο β) ζεσξνύληαη ζεκαληηθνί θνξείο ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε κειινληηθή ηνπο
εμέιημε θαη αλάπηπμε, γ) ζηηο αλαθνξέο ηνπο είλαη πνιύ πην αληηθεηκεληθνί από ηνπο
γνλείο, γηαηί δελ θνξηίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη δύλαληαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ
πξνζσπηθόηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κε απηή ησλ ζπλνκήιηθσλ ηνπ
(Achenbach & Edelbrock, 1991) θαη δ) ζην ζέκα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ,
πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία, ζεσξείηαη όηη θαηέρνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν.
Όζνλ αθνξά ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπο, νη δάζθαινη εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν
απζηεξνί απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε ρακειή επίδνζε απ’ όηη νη ίδηνη νη καζεηέο ζηηο
απηναμηνινγήζεηο ηνπο (Pierrehumbert et al., 1988). ύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπο
ηα πξνβιήκαηα ηείλνπλ λα κεηώλνληαη ζε ζπρλόηεηα κε ηελ ειηθία, ελώ ζηα αγόξηα
δηαπηζηώλνληαη γεληθά πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο
αληηθνηλσληθήο

ζπκπεξηθνξάο

(Καιαληδή

-

Αδίδη

&

Μπεδεβέγθεο,

1990.

Παξαζθεπόπνπινο θ.ά., 1971).
ε έξεπλα ζε 453 καζεηέο δεκνηηθνύ (1ε έσο 5ε ηάμε), όπνπ νη καζεηέο
ζπκπιήξσζαλ κηα θνηλσληνκεηξηθή θιίκαθα, ελώ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ θιίκαθα
School Social Behavior Scales (SSBS) δηαπηζηώζεθε όηη θαηά 77.1% ππήξρε
ζπκθσλία γηα ηα παηδηά πνπ απνξξίπηνληαλ από ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Ζ
ππνθιίκαθα πνπ ζπλδεόηαλ πεξηζζόηεξν κε ηελ απόξξηςε ήηαλ απηή πνπ
αμηνινγνύζε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ παηδηώλ (Shuster, 1997).
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ε άιιε έξεπλα ζηελ νπνία αμηνινγήζεθε ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 60
καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζύγθξηζε κε 60 καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο κε ηελ θιίκαθα SSBS, βξέζεθε όηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο
δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ
θιίκαθα ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Steele, 1999).
ε έξεπλα ηνπ Merrell θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ζε 219 καζεηέο ηάμεσλ ηνπ
δεκνηηθνύ (1ε-6ε ηάμε), από ηνπο νπνίνπο 58 είραλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 48 λνεηηθή
θαζπζηέξεζε, 55 ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, θαη 58 ήηαλ θαλνληθνί καζεηέο, όπνπ
κεηξήζεθε ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πξνζαξκνγή ηνπο κε ηελ θιίκαθα SSBS,
βξέζεθε όηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη καζεηέο κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε είραλ πεξίπνπ ηελ ίδηα πξνζαξκνγή, πνπ ήηαλ πνιύ ρακειόηεξε από
απηή ησλ θαλνληθώλ καζεηώλ, αιιά πνιύ θαιύηεξε από απηή ησλ καζεηώλ κε
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο Αμηνζεκείσην ήηαλ όηη ε θιίκαθα SSBS πξνέβιεπε ηελ
έληαμε ησλ παηδηώλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ηνλίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο ζεηηθήο θαη
αξλεηηθήο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηώλ (Merrell, Sanders, & Popinga, 1993).
θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα: α) λα αμηνινγεζνύλ ε θνηλσληθή
επάξθεηα θαη ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ,
β) λα δηεξεπλεζεί ε ζπλάθεηα ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ηεο αληηθνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο κε: ην θύιν, ηελ ειηθία θαη ηε ρώξα θαηαγσγήο ησλ καζεηώλ θαη γ) λα
δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ
επηπέδσλ ζρνιηθήο επίδνζεο.
ΜΔΘΟΓΟ
Γείγμα
ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 34 εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα
ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο ρνξεγήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ζε ζπκπησκαηηθό δείγκα
εθπαηδεπηηθώλ. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο απνηέιεζαλ ε εθπαηδεπηηθή
πεξηθέξεηα, ην θύιν, ε ηάμε πνπ ππεξεηνύλ θαη ηα ρξόληα ππεξεζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ιήςεο αληηπξνζσπεπηηθήο άπνςεο γηα ηηο
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ 230 εξσηεκαηνιόγηα πνπ αθνξνύζαλ παηδηά
Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη ηα νπνία επηιέρζεθαλ κεηά από
ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία από ηνλ θαηάινγν καζεηώλ ησλ ηάμεσλ ησλ
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εθπαηδεπηηθώλ. Όζνλ αθνξά ζην θύιν ησλ πεξηγξαθόκελσλ καζεηώλ 137 ήηαλ
αγόξηα (59, 6%) θαη 93 (40, 4%) θνξίηζηα. ρεηηθά κε ηελ ρώξα θαηαγσγήο ηνπο νη
200 καζεηέο (87%) ήηαλ γεγελείο, ελώ νη 30 καζεηέο (13%) ήηαλ αιινδαπνί, ε
πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ Αιβαληθήο θαηαγσγήο.
Όζνλ αθνξά ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζπιιέρηεθαλ νη βαζκνινγίεο ησλ καζεηώλ
ζε ηξία καζήκαηα (Γιώζζα, Ηζηνξία θαη Μαζεκαηηθά). Ζ ρξήζε ησλ ηξηώλ
παξαπάλσ θξηηεξίσλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηώλ,
ζεσξήζεθε αλαγθαία γηα λα είλαη αληηθεηκεληθόηεξε ε αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο
επίδνζεο ζην βαζκό πνπ δελ ππάξρνπλ ζηαζκηζκέλα ηεζη επίδνζεο ζην ειιεληθό
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Οη ηξεηο παξαπάλσ αμηνινγήζεηο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ
καζεηώλ, πξνζηέζεθαλ, αθνύ πξώηα κεηαηξάπεθαλ ζε Ε-ηηκέο θαη ζηε ζπλέρεηα ην
δείγκα ρσξίζηεθε ζε ηξεηο νκάδεο (σαμηλή, μέζη και ςτηλή) επίδνζεο. Σα παηδηά κε
σαμηλή επίδοζη είραλ από δύν ηππηθέο απνθιίζεηο θαη θάησ, θάησ από ην κέζν όξν
ζρνιηθήο επίδνζεο, ηα παηδηά κε μέζη επίδοζη είραλ από κηα ηππηθή απόθιηζε πάλσ
από ην κέζν όξν επίδνζεο κέρξη κηα ηππηθή απόθιηζε θάησ από ην κέζν όξν
ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ηα παηδηά κε ςτηλή επίδοζη είραλ από δύν ηππηθέο απνθιίζεηο
θαη άλσ, πάλσ από ην κέζν όξν ζρνιηθήο επίδνζεο. Έηζη νη καζεηέο κε ρακειή
επίδνζε απνηεινύλ ην 16, 9% ηνπ δείγκαηνο (37 καζεηέο), νη καζεηέο κε κέζε
επίδνζε ην 66, 1% (154 καζεηέο) θαη νη απηνί κε πςειή επίδνζε ην 17% (39
καζεηέο).
Μέζα ζςλλογήρ ηων δεδομένων
Γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ ζην ζρνιείν, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην School Social
Behavior Scale (SSBS) (Merrell, 1993) γηα εθπαηδεπηηθνύο.
Σν SSBS αλαπηύρζεθε σο έλα εξγαιείν γηα ηε κειέηε ησλ πξνθίι θνηλσληθώλ
κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πξνβιεκάησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ. Σν SSBS έρεη δύν
θιίκαθεο: ηελ θνηλσληθή επάξθεηα θαη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ο
εθπαηδεπηηθόο ζε θάζε ζπκπεξηθνξά ζπκπιεξώλεη πόζν ζπρλά ν καζεηήο
παξνπζηάδεη ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά ζε κηα θιίκαθα από 1=πνηέ έσο 5=ζπρλά. Ζ
αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην εγρεηξίδην είλαη πςειή γηα
θάζε κηα από ηηο ππνθιίκαθεο (0.94 θαη 0.96 αληίζηνηρα) (Merrell, 1993).
Σν εξσηεκαηνιόγην ππήξρε κόλν ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη αθνινπζήζεθε ε
επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο-πξνζαξκνγήο. Παξάιιεια ην εξσηεκαηνιόγην
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ρνξεγήζεθε γηα αξρηθό έιεγρν ζε δείγκα 20 καζεηώλ, κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ηεο
θαηαλόεζήο ηνπο από ηνπο καζεηέο.
Γιεξαγωγή ηηρ έπεςναρ
Ζ παξνύζα έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2007-2008, από ηνλ
Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνύλην. Δπηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ
ζρνιηθνύ έηνπο, γηαηί ν εθπαηδεπηηθόο έρεη δηακνξθώζεη άπνςε γηα ηνπο καζεηέο θαη
γλσξίδεη θαιά ην ηη έρεη πξνεγεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Γηα ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ από ηηο νπνίεο αληιήζεθε ην δείγκα
ησλ

ζπκκεηερόλησλ

εθπαηδεπηηθώλ,

ρξεζηκνπνηήζεθε

ε

θαηά

ζηξώκαηα

δεηγκαηνιεςία. ην α΄ ζηάδην επηιέρζεθαλ ηα ζρνιεία ηεο έξεπλαο βάζεη ησλ εμήο
θξηηεξίσλ: γεσγξαθηθά θξηηήξηα, ηύπνο ζρνιείσλ (βαζκίδα), νξγαληθόηεηα ηνπ
ζρνιείνπ, βάξδηα, νινήκεξα- κε νινήκεξα ζρνιεία. Ζ επηινγή ηεο κεζόδνπ, κε ηε
δηακόξθσζε ζηξσκάησλ, εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή αληηπξνζσπεπηηθόηεηα γηα ην
δεδνκέλν κέγεζνο δείγκαηνο, θαζώο κεηώλεη ην ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο ζε ζρέζε κε
ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Καηά ην β΄ ζηάδην επηιέρζεθε από θάζε ζρνιείν
κία Δ΄ θαη κηα η΄ Σάμε. Αλ ππήξραλ ιόγσ νξγαληθόηεηαο κεγαιύηεξνο αξηζκόο
ηάμεσλ (Δ΄ ή η΄), ηόηε γηλόηαλ θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηάμεσλ, πνπ ζα ειάκβαλαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.
Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έγηλε θαηά ηηο ώξεο δηδαζθαιίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ. Ζ ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε αηνκηθά γηα θάζε εθπαηδεπηηθό.
Μεηά από κηα ζύληνκε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ην ζθνπό ηεο
παξνύζαο έξεπλαο, ηνπο δίλνληαλ αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη θάζε εθπαηδεπηηθόο επέιεγε
από ηνλ θαηάινγν ηεο ηάμεο ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ θαηαξηηζκέλνο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά,
κε θιήξσζε ηνπο καζεηέο πνπ ζα ζπκπεξηιάκβαλε ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ. Από θάζε
ηάμε επηιέγνληαλ από 5-8 παηδηά αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ καζεηώλ.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ δόζεθαλ ηδηαίηεξα θίλεηξα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, πέξα από ηηο επραξηζηίεο καο θαη
ηελ ππόζρεζε όηη ζα ηνπο ελεκεξώζνπκε γηα ηα απνηειέζκαηα.
ΔΤΡΖΜΑΣΑ
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάπηπμε ησλ επξεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε
παξαγνληηθή αλάιπζε θαη γηα θάζε έλα από ηα δύν κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
8

ρσξηζηά. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο νξζνγώληαο πεξηζηξνθήο
(Varimax rotation). Με ηε ζπγθεθξηκέλε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία εληνπίζηεθαλ έμη
(6) παξάγνληεο: ηξεηο (3) παξάγνληεο γηα ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα θαη ηξεηο (3)
παξάγνληεο γηα ηελ Αληηθνηλσληθή πκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ηηο
αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ:
Παράγοντες Κοινωνικής Επάρκειας. 1. Διαπποζυπική ζςμπεπιθοπά: Ο
παξάγνληαο απηόο εμεγεί ην 32,05% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ηεο δηαζπνξάο ησλ
απαληήζεσλ θαη απνηειεί ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα γηα ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα ησλ
καζεηώλ. Πεξηιακβάλεη 18 εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ δηαπξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά
ησλ καζεηώλ ηνπ ηύπνπ: «Πξνηξέπεη άιινπο/εο καζεηέο/ηξηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο». 2. Ακαδημαφκή ζςμπεπιθοπά: Ο παξάγνληαο απηόο εξκελεύεη ην 18,
71% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ηεο δηαζπνξάο ησλ εξσηήζεσλ θαη είλαη ν ακέζσο
επόκελνο παξάγνληαο πνπ θνξηίδεη ζεκαληηθά ηελ Κνηλσληθή Δπάξθεηα ησλ
καζεηώλ. Απνηειείηαη από 11 εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ: «Οινθιεξώλεη έγθαηξα ηηο
εξγαζίεο, πνπ ηνπ/ηεο αλαηίζεληαη ». 3. Αςηοππύθμιζη: Ο παξάγνληαο απηόο εμεγεί ην
3,84% ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο ησλ απαληήζεσλ θαη πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο ηνπ
ηύπνπ: «Γείρλεη απηνέιεγρν».
Παράγοντες Αντικοινωνικής Σσμπεριφοράς. 1. Εσθπικόρ – εςεπέθιζηορ: Ο
παξάγνληαο απηόο εμεγεί ην 21,68% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ηεο δηαζπνξάο ησλ
απαληήζεσλ θαη απνηειεί ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα γηα ηελ Αληηθνηλσληθή
πκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ. Πεξηιακβάλεη 17 εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ: «Γθξηληάδεη θαη
παξαπνληέηαη ». 2. Κακή μαθηζιακή ζςμπεπιθοπά: Ο παξάγνληαο απηόο εξκελεύεη ην
18, 35% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ηεο δηαζπνξάο ησλ εξσηήζεσλ θαη είλαη ν ακέζσο
επόκελνο παξάγνληαο πνπ θνξηίδεη ζεκαληηθά ηελ Αληηθνηλσληθή πκπεξηθνξά ησλ
καζεηώλ. Απνηειείηαη από 11 εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ: «Αληηγξάθεη ζε ζρνιηθέο
εξγαζίεο ή "θιέβεη" ζε παηρλίδηα». 3. Ανηικοινυνικόρ – επιθεηικόρ: Ο παξάγνληαο
απηόο εμεγεί ην 12, 9% ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο ησλ απαληήζεσλ θαη πεξηιακβάλεη
6 εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ: «Δίλαη ζσκαηηθά επηζεηηθόο/ή».
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πίλαθαο 1: Πεξίπνπ εδώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Από ηνλ πίλαθα ησλ κέζσλ όξσλ παξαηεξήζεθε όηη ζύκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηα παηδηά έρνπλ αξθεηά θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πην θαιέο
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αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο θαη απηνξξύζκηζε, ελώ ηείλνπλ λα κελ παξνπζηάδνπλ
ερζξηθόηεηα, αληηθνηλσληθή θαη θαθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά.
Ο έιεγρνο ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ όξσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Κνηλσληθήο
Δπάξθεηαο θαη ηεο Αληηθνηλσληθήο πκπεξηθνξάο σο πξνο ην θύιν ηνπ καζεηή έγηλε
κε ην t-θξηηήξην. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 2. Βξέζεθε όηη ηα
θνξίηζηα ζεκείσζαλ πςειόηεξν κέζν όξν από ηα αγόξηα, κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή
δηαθνξά, ζηηο «δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο» [t(228)=-3,07, p<0,05], ζηηο «αθαδεκατθέο
δεμηόηεηεο» [t(228)=-4,88, p<0, 05] θαη ζηελ «απηνξξύζκηζε» [t(228)=-4,22, p<0,
05], ελώ ηα αγόξηα είραλ πςειόηεξν κέζν όξν από ηα θνξίηζηα, κε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθή δηαθνξά, ζηνλ παξάγνληα «ερζξηθόο» [t(228)=3,09, p<0,05], έρνπλ
ρεηξόηεξε «καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά» [t(228)=2,002, p<0,05] θαη είλαη πεξηζζόηεξν
«αληηθνηλσληθά» [t(228)=2,86, p<0,05]. Από ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξό όηη ζύκθσλα
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηα αγόξηα έρνπλ ρακειόηεξεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο από ηα
θνξίηζηα, ελώ είλαη πην ερζξηθά, αληηθνηλσληθά θαη κε θαθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πίλαθαο 2: Πεξίπνπ εδώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο έιεγρνο ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ όξσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Κνηλσληθήο
Δπάξθεηαο θαη ηεο Αληηθνηλσληθήο πκπεξηθνξάο σο πξνο ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ
καζεηή έγηλε κε ην t-θξηηήξην. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 3.
Βξέζεθε όηη νη γεγελείο ζεκείσζαλ πςειόηεξν κέζν όξν από ηνπο αιινδαπνύο, κε
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά, ζηηο «δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο» [t(228)=2,69, p<0,05
θαη ζηελ «απηνξξύζκηζε» [t(228)=2,39, p<0,05]. Οη ππόινηπεο δηαθνξέο ησλ κέζσλ
όξσλ ηνπ Πίλ. 3 είλαη ζηαηηζηηθώο αζήκαληεο. Από ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξό όηη
ζύκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο νη αιινδαπνί έρνπλ ρεηξόηεξεο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο θαη απηνπεξηνξίδνληαη ή παξακέλνπλ ςύρξαηκνη ιηγόηεξν από ηνπο γεγελείο,
ελώ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο δε θαίλεηαη λα
ππάξρνπλ δηαθνξέο.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πίλαθαο 3: Πεξίπνπ εδώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο θαη ηνπο κέζνπο όξνπο
ησλ παξαγόλησλ θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SSBS, σο
πξνο ηηο νκάδεο ζρνιηθήο επίδνζεο (ρακειή, κέζε θαη πςειή). Από ηελ παξαγνληηθή
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αλάιπζε (One-Way Anova) βξέζεθε όηη ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «επίπεδα
επίδνζεο» ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
«δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο» (F2,
(F2,

226

226

=51,870, p<0.05), ηηο «αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο»

= 73,233, p<0.05), ηελ «απηνξξύζκηζε» (F2,

226

= 40,726, p<0.05), ηνλ

παξάγνληα «ερζξηθόο» (F2, 226 = 3,399, p<0.05), ηελ «θαθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά»
(F2,

226

= 3,561, p<0.05) θαη ηελ «αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» (F2,

226

= 3,640,

p<0.05) είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή. Με ηε κέζνδν πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ ηνπ
Scheffé βξέζεθε όηη νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε ζε ζρέζε ηόζν κε ηνπο καζεηέο
κε πςειή επίδνζε όζν θαη κε ηνπο καζεηέο κε κέζε επίδνζε έρνπλ ρεηξόηεξεο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (p=0,000), ρεηξόηεξεο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο (p=0,000) θαη
κηθξόηεξν απηνέιεγρν (p=0,000). Δπηπιένλ νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε είλαη
πεξηζζόηεξν ερζξηθνί (p=0,020), κε θαθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά (p=0,033) θαη πην
αληηθνηλσληθνί από ηνπο καζεηέο κε πςειή επίδνζε (p=0,025). Παξάιιεια, νη
καζεηέο κε κέζε επίδνζε έρνπλ ρεηξόηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (p=0,000),
ρεηξόηεξεο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο (p=0,000) θαη κηθξόηεξν απηνέιεγρν (p=0,000)
από ηνπο καζεηέο κε πςειή επίδνζε (Πίλαθαο 4).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πίλαθαο 4: Πεξίπνπ εδώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Γηεξεπλήζεθε,

επίζεο,

ε

πνιιαπιή

ζπζρέηηζε

ησλ

δηαζηάζεσλ

ηεο

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ. Μέζσ ηεο ηεξαξρηθήο αλάιπζεο πνιιαπιήο
παιηλδξόκεζεο κε «εμαξηεκέλε» κεηαβιεηή ηε ζρνιηθή επίδνζε, εθηηκήζεθε ε
ζπλεηζθνξά θάζε δηάζηαζεο ζην κνληέιν ηεο εμίζσζεο παιηλδξόκεζεο, γηα λα
δηεξεπλεζεί ζε πνην βαζκό είλαη δπλαηή ε πξόβιεςε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ
καζεηώλ από ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Τπελζπκίδνπκε όηη αλαθεξόκαζηε ζε
ζηαηηζηηθή πξόβιεςε, ε νπνία δελ ππνλνεί ζε θακία πεξίπησζε ηελ ύπαξμε αηηησδώλ
ζρέζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πίλαθαο 5: Πεξίπνπ εδώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Βξέζεθε όηη νη παξάγνληεο πνπ ζύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα θάλεθε
λα ζπζρεηίδνληαη εληνλόηεξα κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε
ζηαηηζηηθή πξόβιεςή ηεο ήηαλ νη «Αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο», «Απηνξξύζκηζε»,
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«Δρζξηθόο – επεξέζηζηνο», «Αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» θαη «Φύιν». Ο δείθηεο
πνιιαπιήο ζπλάθεηαο είλαη 0,73 θαη ν δείθηεο R2 είλαη 0,51, δειαδή 51% ηεο
δηαζπνξάο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο εμεγείηαη από ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο δύν
παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Από ηελ επηζθόπεζε ησλ beta ηηκώλ
πξνθύπηεη όηη ε θαηεύζπλζε ηεο ζπζρέηηζεο, όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο
«Αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο» θαη «Απηνξξύζκηζε» είλαη ζεηηθή θαη ε θαηεύζπλζε ηεο
ζπζρέηηζεο,

όζνλ

αθνξά

ηνπο

παξάγνληεο

«Δρζξηθόο

–

επεξέζηζηνο»,

«Αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» θαη ην «Φύιν» είλαη αξλεηηθή: όζν κεγαιύηεξεο
αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο θαη απηνξξύζκηζε έρνπλ ηα παηδηά θαη όζν κηθξόηεξε
ερζξόηεηα θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά επηδεηθλύνπλ, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηώλ θαη αληηζηξόθσο. Παξάιιεια ηα θνξίηζηα
παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ζρνιηθή επίδνζε από ηα αγόξηα.

ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ύκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαπηζηώζεθε όηη ηα παηδηά
έρνπλ αξθεηά θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πην θαιέο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο θαη
απηνξξύζκηζε, ελώ ηείλνπλ λα κελ παξνπζηάδνπλ ερζξόηεηα, αληηθνηλσληθή θαη θαθή
καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά. Γειαδή, ε πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ παξνπζηάδνπλ
θνηλσληθή επάξθεηα ζύκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη, όηη ην πνζνζηό ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, πνπ
εκθαλίδεη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θπκαίλεηαη από 2% έσο 25% (Fergusson,
1998). Οη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία, νθείινληαη θπξίσο ζηηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο, ηα θξηηήξηα θαη ηνλ
νξηζκό ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηάθνξα
εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα (Υαηδερξήζηνπ & Hopf, 1991).
ύκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηα αγόξηα έρνπλ ρεηξόηεξεο θνηλσληθέο
δεμηόηεηεο από ηα θνξίηζηα, ελώ είλαη πην ερζξηθά, αληηθνηλσληθά θαη κε θαθή
καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά. Απηά ηα επξήκαηα ζπλδπαδόκελα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
παιηλδξόκεζεο όηη όζν κεγαιύηεξεο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο θαη απηνξξύζκηζε
έρνπλ ηα παηδηά θαη όζν κηθξόηεξε ερζξόηεηα θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά
επηδεηθλύνπλ ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηώλ θαη
αληηζηξόθσο, δηθαηνινγνύλ γηαηί ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ζρνιηθή
επίδνζε από ηα αγόξηα. Σα παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα κε ηα θνηλσληθά ζηεξεόηππα
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όπνπ ηα αγόξηα έρνπλ ρεηξόηεξε ζπκπεξηθνξά από ηα θνξίηζηα, ρεηξόηεξε ζρνιηθή
επίδνζε (Παξαζθεπόπνπινο, 1985) θαη πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα ζηνλ
ηνκέα ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Καιαληδή - Αδίδη & Μπεδεβέγθεο, 1990.
Παξαζθεπόπνπινο θ.ά., 1971).
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο νη αιινδαπνί έρνπλ πιεκκειείο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη απηνέιεγρν από ηνπο γεγελείο, ελώ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο
δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο. Μία
πηζαλή εξκελεία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλα κνληέιν αηηηνινγηθώλ πξνζδηνξηζκώλ,
πνπ κπνξεί λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ έθθξαζε ζπκνύ, από ηα παηδηά απηά, γηα ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ηνπ πνιηηηζκηθνύ άγρνπο θαη ηελ παξαίηεζε
από θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηόζν ηεο επίδνζήο ηνπο, όζν θαη ησλ
δηαπξνζσπηθώλ ηνπο ζρέζεσλ.
Σέινο νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε ζε ζρέζε ηόζν κε ηνπο καζεηέο κε
πςειή επίδνζε όζν θαη κε ηνπο καζεηέο κε κέζε επίδνζε έρνπλ ρεηξόηεξεο
δηαπξνζσπηθέο

ζρέζεηο,

ρεηξόηεξεο

αθαδεκατθέο

δεμηόηεηεο

θαη

κηθξόηεξν

απηνέιεγρν. Δπηπιένλ νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε είλαη πεξηζζόηεξν ερζξηθνί, κε
θαθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη πην αληηθνηλσληθνί από ηνπο καζεηέο κε πςειή
επίδνζε. Παξάιιεια, νη καζεηέο κε κέζε επίδνζε έρνπλ ρεηξόηεξεο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, ρεηξόηεξεο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο θαη κηθξόηεξν απηνέιεγρν από ηνπο
καζεηέο κε πςειή επίδνζε.
Από ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη όηη όζν ρακειόηεξε επίδνζε έρεη θάπνην παηδί
ηόζν ρεηξόηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ρεηξόηεξεο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο θαη
κηθξόηεξν απηνέιεγρν έρεη. ε πνιιέο κειέηεο έρεη δηαπηζησζεί, όηη ε ύπαξμε
πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε
(Υαληδή & Παπαδάηνο, 1990. Υαηδερξήζηνπ & Hopf, 1991 θ.ά.), αλ θαη ε
θαηεύζπλζε ηεο ζρέζεο είλαη δύζθνιν λα εληνπηζηεί (Lindsey et al., 1985).
Παξάιιεια έρεη παξαηεξεζεί όηη ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε
ραξαθηεξίδνληαη από επηζεηηθόηεηα, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, δηαπξνζσπηθά
πξνβιήκαηα (Cornwall & Bawden, 1992) θαη αλεπαξθείο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο
(Gresham, 1992). Μηα πηζαλή εξκελεία κπνξεί λα είλαη όηη ηα παηδηά κε ρακειή
ζρνιηθή επίδνζε: α) δε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θαηάιιειεο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη
β) ζπλαλαζηξέθνληαη νκειίθνπο κε παξόκνηα πξνβιήκαηα, ηόζν ζην καζεζηαθό
ηνκέα όζν θαη ζηε ζπκπεξηθνξά. Σα παξαπάλσ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ εκθάληζε
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ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ
δεκηνπξγία ελόο θαύινπ θύθινπ πνπ δηαησλίδεηαη.
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ
παξνπζηάδνπλ θνηλσληθή επάξθεηα ζύκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ,
ηα αγόξηα έρνπλ ρεηξόηεξεο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο από ηα θνξίηζηα, ελώ είλαη πην
ερζξηθά, αληηθνηλσληθά θαη κε θαθή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά. Οη αιινδαπνί έρνπλ
ρεηξόηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη απηνέιεγρν από ηνπο γεγελείο θαη ηέινο ε
ζρνιηθή

επίδνζε

ζπλδέεηαη

αληηζηξόθσο

αλάινγα

κε

ηελ

πξνβιεκαηηθή

ζπκπεξηθνξά, ελώ έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή επάξθεηα (θαιέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, απηνέιεγρνο, αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο). Σα παξαπάλσ είλαη
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη δείρλνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο παξεκβαηηθώλ
πξνγξακκάησλ (πξσηνγελνύο, δεπηεξνγελνύο, ίζσο θαη ηξηηνγελνύο πξόιεςεο), όπνπ
κέζα από ηα πξνγξάκκαηα απηά ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ
γηα ηελ εθκάζεζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη αθαδεκατθώλ ζηξαηεγηθώλ, έηζη ώζηε
όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαιύηεξα ζην ζρνιείν θαη λα
αλαπηύζζνπλ

επαξθείο

θαη

απνηειεζκαηηθέο

θνηλσληθέο

ζρέζεηο.
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Πίλαθαο 1. Μέζοι όποι, ηςπικέρ αποκλίζειρ ηων διαζηάζεων ηος επωηημαηολογίος SSBS για ηοςρ
μαθηηέρ ηος δείγμαηορ
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