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Πεπίλητη 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα απνηππσζνχλ νη αμηνινγήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ, πνπ ζεσξνχληαη απνθιίλνπζεο θαη λα 

ζπζρεηηζζνχλ κε ηελ παξαβαηηθφηεηα θαηά ηελ ελήιηθε δσή. To δείγκα απνηειείηαη απφ 

227 καζεηέο, 18 ηκεκάησλ ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν δείγκα ησλ 

καζεηψλ πξνήιζε απφ δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Αζελψλ-

Πεηξαηψο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ. Απφ 

ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 59 εξσηήζεσλ αλαδείρζεθαλ νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

α) Αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, β) Γπζθνιίεο ζηε κάζεζε (δεμηφηεηεο θαη επίδνζε), γ) 

Πξνβιήκαηα δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δ) Πξνβιήκαηα ελδνπξνζσπηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ε) Τπεξθηλεηηθφηεηα θαη β) Γηάζπαζε πξνζνρήο. Βξέζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηα γλσζηηθά πξνβιήκαηα δελ νδεγνχλ ζε κεηέπεηηα 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ε αληηδξαζηηθφηεηα, θαη ηα πξνβιήκαηα δηαπξνζσπηθήο 

ζπκπεξηθνξάο δπλεηηθά νδεγεί. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, παξαβαηηθφηεηα, ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

 

Abstract 

The aim of the present study was to record the correlation between deviant 

behaviours at school and delinquency in adult life, according to teachers’ attributions. 

227 students from Attica area were examined and six factors of problematic behaviour 

were extracted.: interpersonal problems, intrapersonal problems, attention deficit, 

hyperactivity, learning difficulties and acting out. It was found that teachers correlate 
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interpersonal problems and acting out with future possibility of delinquency, whilst 

cognitive, intrapersonal problems and hyperactivity were not assessed as risk factors for 

deviant behaviour. 

 

Key Words: Delinquency, teachers attributions, behavioural problems 

 

Ειζαγυγή 

 

Η ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ 

αγγίδνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο ζηε 

δνκή θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. Ο κέζνο άλζξσπνο βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε πνιιαπιέο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο. Οη αμίεο, ηα ήζε θαη έζηκα 

ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε, ελψ λέα ζηνηρεία θαη αμίεο έξρνληαη ζην πξνζθήλην.   

Η παγθνζκηνπνίεζε, ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, ε νηθνγέλεηα 

θαη ε εθπαίδεπζε δηράδνπλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο πεηζήληα 

φξγαλα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. Η επηθνηλσλία, ν ζεβαζκφο ζηηο 

αμίεο θαη ζηνπο ζεζκνχο βηψλνπλ έληνλε θξίζε θαη αληηθαζίζηαληαη απφ λέεο πξαθηηθέο 

πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηελ απνκφλσζε θαη  ηελ θηψρεηα. 

Μέζα ζε απηφ ην θνηλσληθφ πιαίζην, επλννχληαη νη ραιαξέο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε 

δπζπηζηία πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν. Η παξαβαηηθφηεηα θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα θηάλνπλ 

ζην απνθνξχθσκα ηνπο. Οη λένη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην θνηλσληθά απνδεθηφ θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε, ε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε 

κνξθέο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο.  

 

Οπιζμοί 

Ωο παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ παξεθθιίλεη απφ 

ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο παξαβαηηθφηεηα εθθξάδεη απνθιίλνπζεο θαη έθηξνπεο 

ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ θαη εθήβσλ. Η παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη πνηθίιεο 

ζπληζηψζεο θαη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο εθδήισζεο. Γηαθξίλεηαη ζε εγθιήκαηα θαηά ηνπ 

θνηλνχ (εκπξεζκνί), ησλ εζψλ (βηαζκφο), ζσκαηηθέο βιάβεο, αληίζηαζε ζηελ εμνπζία 

(νηθνγέλεηα, εθπαίδεπζε), ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, εγθιήκαηα θαηά ηεο μέλεο 

ηδηνθηεζίαο, παξαβάζεηο λφκσλ (Μαπξνγηάλλεο, 1999).  
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Η παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά αθνξά φιεο ηηο νκάδεο ειηθηψλ, απφ ηελ παηδηθή ειηθία 

έσο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Η παηδηθή ειηθία απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηάπιαζε ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηεί ην άηνκν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλήζσο θηάλεη ζην απφγεην 

ηεο, ελψ κε ην πέξαο ηεο εθεβείαο, εκθαλίδεη κία χθεζε. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο εκθαλίδνπλ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Federal Ministry of the Interior, 2001).  

Αλήιηθνη παξαβάηεο νξίδνληαη ηα άηνκα πνπ θαηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο είλαη 

κεηαμχ 8 έσο 18 εηψλ. ηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ησλ παξαβάζεσλ, ε 

θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο πξνθίι ηνπ αλήιηθνπ παξαβάηε. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα 

αλαθεξζεί ζην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηεί ηελ 

επαλέληαμε ηνπο ζην θνηλσληθφ πιαίζην. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ην θαηλφκελν ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ θαη ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ 

ζηελ πηνζέηεζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ε πξφηαζε κέηξσλ 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ.  

 

1. Επμηνεία ηηρ παπαβαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 

 

1.1. Παπαβαηικόηηηα ανηλίκυν και κοινυνικο-οικονομικό πλαίζιο 

 

Απφ ην 1990 παξαηεξείηαη κία ζπλερήο αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ηνπο 

αλήιηθνπο λα έρνπλ ηελ πξψηε ζέζε. ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε εγθιεκαηηθφηεηα ησλ 

αλειίθσλ μεπεξλάεη θάζε πξνεγνχκελν.  

Σν θαηλφκελν ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ παξάβαζε 

θαλφλσλ θαη λφκσλ θαη εθδειψλεηαη θπξίσο ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, φπνπ ην παηδί 

πεξλάεη απφ ηελ πεξίνδν ηεο σξίκαλζεο θαη ηείλεη λα ππνρσξεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ελειηθίσζεο (Παλνχζεο, 2005). Οη αλήιηθνη παξαβάηεο ζπλήζσο δηαπξάηηνπλ κηθξήο 

ζεκαζίαο αδηθήκαηα θαη κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δηαπξάηηεη ζνβαξά αδηθήκαηα, 

πνπ αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ πξνζσπηθέο δηαθνξέο (Federal Ministry of the Interior, 

2001). Απηφ ην κηθξφ πνζνζηφ πνιιέο θνξέο πηνζεηεί απηή ηελ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη επηζθέπηεηαη ζπρλά ηηο αξρέο. Σα αίηηα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
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ζπλήζσο απνδίδνληαη ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη θπξίσο ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. Σα αδηθήκαηα κηθξήο ζεκαζίαο, κε ηα νπνία βξίζθνληαη αληηκέησπνη νη 

αλήιηθνη είλαη παξαβάζεηο ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο, ε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ, θινπέο θαη δηαξξήμεηο. Όζν αθνξά ηα ζνβαξά αδηθήκαηα, ν βηαζκφο θαη ε 

αλζξσπνθηνλία έρνπλ ηελ πξψηε ζέζε. Μάιηζηα, φηαλ ηα παηδηά απηά θαηνξζψλνπλ λα 

ζρεκαηίδνπλ νκάδεο, φπσο ε πεξίπησζε ησλ ρνχιηγθαλ, ηφηε ζηαδηαθά δηακνξθψλνπλ 

ψξηκεο εγθιεκαηηθέο θπζηνγλσκίεο. Η νκαδνπνίεζε απηή ζπρλά εληζρχεη ηξνκνθξαηηθέο 

εθδειψζεηο, πνπ απεηινχλ ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηελ 

αηνκηθή θαη δεκφζηα πεξηνπζία, δεκηνπξγψληαο επλντθφ έδαθνο γηα πξάμεηο 

επαλαζηαηηθήο βίαο, πνπ δπζηπρψο δελ θαηνξζψλνπλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη εκπνδίδνπλ ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ζπλέρεηα ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο.    

Η εκθάληζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλειίθσλ ραξαθηεξίδεηαη σο κία κνξθή 

επαλάζηαζεο θαη αληίζηαζεο ζηελ εμνπζία. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη κεγαιχηεξε ζηηο ειηθίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 14 έσο θαη 16 εηψλ 

(Κνπξάθεο, 2004: 359). ε απηή ηελ ειηθία ν λένο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο 

γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, δηφηη ραξαθηεξίδεηαη απφ αλσξηκφηεηα θαη έιιεηςε θξίζεο, γηα ην 

ιφγν απηφ παξαζχξεηαη ζε πξάμεηο θαη απνθάζεηο  πνπ δελ είλαη ζπγθξνηεκέλεο. ε απηφ 

ην ζεκείν είλαη αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκφο ηνπ παξαβάηε κε ηνλ εγθιεκαηία. ε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε έλαλ αλήιηθν εγθιεκαηία, αθνχ ν 

ηειεπηαίνο είλαη ππεχζπλνο ησλ πξάμεσλ ηνπ.  

Σν πξνθίι ελφο αλήιηθνπ παξαβάηε έρεηο ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: πξφθεηηαη γηα έλα 

παηδί ζηελ ειηθία ησλ 13 έσο 17 εηψλ, πνπ έρεη ηειεηψζεη ην γπκλάζην θαη πξνέξρεηαη 

απφ έλα θαλνληθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Βπζνχιθαο, Νέδνο & Σζψιε, 2005). Ο 

ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ελφο αλήιηθνπ δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ν 

θνηλσληθφο ηνπ πεξίγπξνο. Μεηά ην Lobroso, ν νπνίνο πίζηεπε φηη ν εγθιεκαηίαο έρεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα νζηά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, ην 

ζρήκα ηνπ θξαλίνπ ηνπ, ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, πνιινί επηζηήκνλεο αθνινχζεζαλ ην 

βηνινγηθφ κνληέιν γέλεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ελψ άιινη απέδσζαλ ηελ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζην πεξηβάιινλ, ηελ αλαηξνθή θαη ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ 

(Ληκλησηάθε). Άιισζηε, νη λένη κηκνχληαη ηηο πξάμεηο ησλ κεγαιχηεξσλ, απηφ ζεκαίλεη 
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φηη ζεζκνί φπσο ε νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε θαη ε πνιηηηθή δε ιεηηνχξγεζαλ ζσζηά θαη 

ψζεζαλ ηνπο λένπο ζε παξάβαζε. Σν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην, ινηπφλ, είλαη απηφ 

πνπ γελλά ηε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δηδηθφηεξα ζήκεξα πνπ ζηε ρψξα καο 

παξαηεξείηαη ε εηζδνρή κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ, επηζεκαίλεηαη κηα 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη πνηθηιφηεηα ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην. Η παλζπεξκία αλζξψπσλ πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθέο 

εζλφηεηεο, κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή ηαπηφηεηα θαη δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα έρεη σο 

αξλεηηθή ζπλέπεηα ην ράζηκν ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπλάκα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ θνηλσληθψλ εζψλ θαη αμηαθψλ θσδίθσλ, πνπ απεηινχλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ζθνηψλνπλ ηνλ άηνκν γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ.    

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλήιηθνη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

ηνπο, ε νηθνγέλεηα θαη ε εθπαίδεπζε έρνπλ ηνλ πξσηεχνληα ξφιν γηα ηελ εθκάζεζε ησλ 

ξφισλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηελ θνηλσλία, απηφ απηφκαηα ζεκαίλεη φηη εάλ νη 

θνξείο απηνί δελ θαηνξζψζνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηηο απαξαίηεηεο εζηθέο θαη θνηλσληθέο 

αμίεο, ηφηε ηα άηνκα ζηξέθνληαη ζε απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο. Απφ ηελ αχμεζε ηεο 

εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ απνδεηθλχεηαη φηη νη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

δελ ιεηηνπξγνχλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.  

Η νηθνγέλεηα, σο έλαο κείδσλ θνηλσληθνπνηεηηθφο ζεζκφο, απνηειεί θαη ηνλ 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ην άηνκν επεξεάδεηαη απφ 

ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Καηζηγαξάθε, 2004). H νηθνγελεηαθή παξακέιεζε, ε 

νηθνγελεηαθή αζηάζεηα, ε απεηζαξρία αιιά θαη ε παξέθθιηζε ησλ γνλέσλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Ωζηφζν, δελ αξθνχλ γηα ηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο 

θαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηδεαηνχ ηχπνπ νηθνγέλεηαο, ηα 

παηδηά ηνπο εκθαλίδνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Η παξαβαηηθφηεηα αθνξά θάζε 

άηνκν ηεο δηπιαλήο πφξηαο (Maurice, 2002). 

Απφ ηε κηα ε επηβνιή θαλφλσλ, νη δηαθσλίεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ, ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα, ε ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ, 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθή ζχγρπζε, έληαζε θαη 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο ζην παηδί. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ην δηαδχγην ησλ γνλέσλ, ε πηνζεζία, απνηεινχλ θαη απηνί 
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παξάγνληεο γηα ηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Γεσξγνχιαο, 2000: 89-91). 

Δπίζεο, γνλείο κεηαλάζηεο απφ δηαθνξεηηθά εζληθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα, πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζηε ρψξα δηακνλή ηνπο ζπρλά παξνπζηάδνπλ 

δηαηαξαρέο ηαπηφηεηαο, έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ, αηζζήκαηα κεηνλεθηηθφηεηαο θαη 

ελνρήο, ηα νπνία κεηαδίδνπλ ζηα παηδηά ηνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ιακβάλνληαο 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο ηηο εμσηεξηθεχνπλ κε βίαην θαη επηζεηηθφ ηξφπν ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν. Παξφια απηά ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ αθνξά κφλν ηα παηδηά ησλ 

θαηψηεξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ.  

Δπίζεο, ζηελ νηθνγέλεηα δελ είλαη ιίγα ηα πεξηζηαηηθά ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, 

φπνπ ηα άηνκα γίλνληαη ηαπηφρξνλα ζχκαηα θαη ζχηεο. Τπφθεηληαη ζε ζεμνπαιηθή ή 

ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ςπρνινγηθή ή ιεθηηθή βία εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ 

αξγφηεξα εθαξκφδνπλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο είηε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

είηε ζε εμσζρνιηθνχο ρψξνπο.  

Σν ζρνιείν, σο δεπηεξνγελήο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο έρεη κεγάιν κεξίδην επζχλεο 

γηα ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλειίθσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επζχλεηαη 

γηαηί δελ δεκηνπξγεί ζηα παηδηά ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θνηλσλίαο, αιιά αξθείηαη ζηε 

κεηάδνζε απνζπαζκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο πεηζάξρεζεο θαη 

ελζσκάησζεο ηνπο ζηελ θνηλσλία (Νφβα- Καιηζνχλε, 1993). Πξνσζεί πνιίηεο απαζείο 

θαη πεηζήληνπο ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο, ηηο αμίεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ ηνπο 

πξνζδίδνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πεξηζσξηνπνηεί φζνπο 

αξλνχληαη λα ζπκβηβαζηνχλ θαη πξνάγεη ηνπο ιίγνπο πνπ πξνζαξκφδνληαη κε απηή ηνπ 

ηε ιεηηνπξγία. Η εθαξκνγή ηέηνησλ πξαθηηθψλ απνκνλψλεη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ 

θαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην σζεί ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Γελ απνθηάεη ηηο βαζηθέο 

γλψζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα αξλείηαη λα ελζσκαηψζεη ζην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ έλλνηεο 

φπσο, ν ζεβαζκφο, ε αιιεινυπνζηήξημε θαη ε ηήξεζε θαλφλσλ (Κνπξάθεο, 1999). 

Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο αξλεηηθά ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, πφζν κάιινλ ησλ παηδηψλ, θαζψο επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο.  Η παηδηθή ειηθία επεξεάδεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

Πξάηηεη, κηιάεη, ζπκπεξηθέξεηαη παξαηεξψληαο θαη κηκψληαο ηνπο κεγαιχηεξνπο 

(Λακπξνπνχινπ, 1999). Έλα ηέηνην κέζν παξαηήξεζεο θαη κίκεζεο είλαη θαη ε 

ηειεφξαζε. Σα παηδηά δελ αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο αιιά 
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αθηεξψλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζηελ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο. Οη ζθελέο βίαο 

πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα ΜΜΔ ζηα δειηία εηδήζεσλ θαη ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο 

(Κακαξηαλφο, 2005: 105), ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο πνπ πξνσζεί ην δηαδίθηπν θαη ηα 

παηρλίδηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, γίλνληαη ηξφπνο δσήο. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο δηαζθέδαζεο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

θαη έκκεζα κε ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ, φπσο ε ρξήζε αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ. 

Βέβαηα, απηφ νθείιεηαη θαη ζηελ αδπλακία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη λένη θαη ζηε ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε πνπ έρνπλ απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. Μηιψληαο γηα ζθελέο βίαο, ην θαηλφκελν ηεο βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο δελ 

κπνξεί λα παξαιεθζεί. Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ε αλάπηπμε 

νξγαλσκέλσλ ζπιιφγσλ εληζρχνπλ ηελ κεηάδνζε ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ ζηνπο λένπο 

θαη θαιιηεξγνχλ ηνλ θαλαηηζκφ θαη ηε βηαηφηεηα. 

Απηέο νη ζπλζήθεο νδεγνχλ ηνπο λένπο ζηνπο δξφκνπο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε 

ζπκκνξίεο. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ (νκάδεο 

ζπλνκειίθσλ), επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πξφθεηηαη γηα 

ππνθαηάζηαηα ςπραγσγίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θάιπςεο, ζηα νπνία ην παηδί 

δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ θφζκν θαη απνιακβάλεη φια απηά πνπ ηνπ ζηεξεί ην θνηλσληθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ. ε απηέο ηηο νκάδεο, νη λένη δεκηνπξγνχλ έλα δηθφ ηνπο ζχζηεκα αμηψλ 

θαη έλα δηθφ ηνπο θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλσλίαο, πνπ ζπλήζσο απνθιίλεη απφ 

ην θνηλσληθά απνδεθηφ. Απηφ εξκελεχεηαη αλ ζθεθηεί θαλείο φηη νη λένη απφ ηε θχζε 

ηνπο ηείλνπλ λα αληηδξνχλ ζην θαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγνχλ παξνξκεηηθά θαη απηφ ηνπο 

νδεγεί εχθνια ζηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, θαζνδεγεί 

ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. Όκσο, ε παξαβαηηθφηεηα ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο θνηλσλίαο. Η παγθνζκηνπνίεζε, ν 

αληαγσληζκφο, ε απνδπλάκσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε αλεξγία, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, 

ν αηνκηζκφο, ε απνκφλσζε, ε ηερλνινγία, ν θαηαλαισηηζκφο, δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο 

εμάξηεζεο, κε ηνπο «δπλαηνχο» λα εθκεηαιιεχνληαη ηνπο «αδχλακνπο» (Gibbons, 1977). 

Η ειιεληθή θνηλσλία γίλεηαη πφινο έιμεο επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, πνπ 

αλαδεηνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Πνιιά αλήιηθα παηδηά θαζεκεξηλά 

θπθινθνξνχλ ζηνπο δξφκνπο γηα εμεχξεζε ρξεκάησλ θαη γίλνληαη φξγαλα 
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εθκεηάιιεπζεο. Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ, φηη ηα άηνκα απηά κεηαηξέπνληαη ζε ζχκαηα 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη κία επηζεηηθή 

δηάζεζε πξνο ηνπο «ηζρπξνχο».  

 Ο ξφινο ηεο επίζεκεο θνηλσληθήο αληίδξαζεο δεκηνπξγεί θαη πξνζδηνξίδεη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο βίαο θαη ηνπ εγθιήκαηνο. Απηφ εκθαλίδεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ 

ηνπ πνηληθνχ λφκνπ θαη ηεο δξάζεο ηεο αζηπλνκίαο. Απηφο ν θαζνξηζκφο είλαη ε έθβαζε 

ηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

θέληξα ησλ απνθάζεσλ θαη πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά 

πξφηππά ηνπο. Αθελφο ε αληίζηαζε ζηελ αξρή, αλππαθνή ζηνπο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη 

απφ ηνπο αλψηεξνπο ζεσξείηαη σο βίαηε θαη εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ απηή ηελ 

άπνςε, ε έλλνηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ε βία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο 

θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο ελψ ε λνκνζεζία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο φξγαλν ησλ ηζρπξψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα δηαησλίζνπλ ηε 

δχλακή ηνπο εηο βάξνο ηνπ αληθάλνπ. Μηα πξνθαλήο έθβαζε κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο 

είλαη ην απνθαινχκελν  ζηίγκα, δειαδή έλα ζεκάδη ηεο ληξνπήο επάλσ ζε νξηζκέλα 

άηνκα σο κέζν λα ραξαθηεξίζεη ηνπο έμσ φπσο δηαθνξεηηθή, παξεθθιίλνπζα ή 

εγθιεκαηηθή. ην πιαίζην απηφ, ππνζηεξίδνπκε φηη ν ζηηγκαηηζκφο είλαη κέξνο ηεο 

επίζεκεο θνηλσληθήο αληίδξαζεο πνπ φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ δεκηνπξγεί παξά 

πξνζδηνξίδεη ηηο εγθιεκαηηθέο αληηπξνζσπεχζεηο κέζσ ηεο χπαξμεο ζηεξενηππηθψλ 

κνξθψλ». 

 

1.2 . Σσέζη ζσολείος και εμθάνιζηρ παπαβαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Ruterr (1979), Mortimore etal. (1988), Smith and 

Tomlinson (1989), ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν θαη ζηε κεηέπεηηα παξαβαηηθφηεηα. Ο δείθηεο Pearson  

πξνζέγγηζε ην 0,655, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ. Παξαδφμσο, ν 

εθθνβηζκφο είρε ρακειφηεξν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (0,488), ελψ νη καζεηέο πνπ είραλ 

ππνζηεί θπξψζεηο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξνπζίαζαλ κεηέπεηηα 

παξαβαηηθφηεηα (r= 0,595). Αληίζεηα, αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο είραλ νη ηαθηηθέο θαιήο 

πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη νη κεηέπεηηα ηάζεηο γηα παξαβίαζε ηνπ λφκνπ. Η ζρνιηθή 

επίδνζε δελ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ παξαβαηηθφηεηα. Ο φξνο θιεηδί ήηαλ ε αίζζεζε ησλ 

καζεηψλ φηη πεξηζσξηνπνηνχληαη. Αλ θαη ε αληίιεςε θαηαγξάθεθε κε απηναλαθνξέο, 
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ήηαλ ηφζν έληνλε πνπ μεπέξαζε θάζε άιιν δείθηε φζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηε 

κεηέπεηηα παξαβαηηθφηεηα. 

Να ζεκεησζεί φηη νη ζηαηηζηηθέο απηέο δελ ηεθκεξηψλνπλ αηηηαθέο ζρέζεηο θαη δελ 

απνθιείνπλ ηελ χπαξμε εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηειηθή ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα. Η παξαβαηηθφηεηα νξίζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο βάζεη κίαο ιίζηαο 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο παξάλνκν γθξάθηηη, θινπή νρεκάησλ, βαλδαιηζκνί, εκπξεζκνί, 

νπινθνξία, ηξαπκαηηζκνί αλζξψπσλ θαη δψσλ, λαξθσηηθά, έλνπιεο επηζέζεηο, 

ξαηζηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ιεζηείεο. Αληίδνην ζηηο παξαπάλσ απνθιίλνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο ήηαλ νη ζρέζεηο ησλ θαζεγεηψλ κε ηνπο καζεηέο. Η θαιιηέξγεηα θιίκαηνο 

ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ απέηξεπε ζπζηεκαηηθά ηελ εθδήισζε 

επηζεηηθφηεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ην εχξεκα φηη ε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ν εζεινληηζκφο 

ήξαλ ηηο θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  θαη δξνχζαλ αληηζηαζκηζηηθά, κπνξεί λα 

ππνζέζεη φηη ην δεκνθξαηηθφ θιίκα θαη νη δηδαζθαιίεο ελζσκάησζεο απνηξέπνπλ 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Η αλσηεξφηεηα ησλ κεζφδσλ απηναλαθνξάο θαίλεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη ην επίζεκν πνηλνιφγην δελ ήηαλ ν αζθαιέζηεξνο δείθηεο γηα ηελ 

εκθάληζε θαθήο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο αξγφηεξα. Σέινο, ηεθκεξηψζεθε ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ζπκαηνπνίεζεο εμαηηίαο εθθνβηζκνχ θαη  ηεο παξαβαηηθφηεηαο.  

ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο φια ηα κνληέια παιηλδξφκεζεο απνδεηθλχνπλ φηη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε (ή ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο) είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο 

θαη ην γελεζηνπξγφ αίηην ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, 

φπσο ε αλεξγία, ην ρεηξσλαθηηθφ επάγγεικα, ε κνλνγνλετθφηεηα, ην θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ε ηαμηθή δηαθνξνπνίεζε, απνηεινχλ ηνπο θαιχηεξνπο 

πξνγλσζηηθνχο δείθηεο.  

Η εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

δαζθάινπ απέηξεπαλ αξλεηηθέο εθδειψζεηο απφ ηνπο καζεηέο. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

παξαπάλσ έξεπλα, ην ζθαζηαξρείν θαη νη εμσζρνιηθέο παξέεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε 

ηελ αιιαγή αμηψλ θαη ηελ πηνζέηεζε επηθίλδπλσλ πξνηχπσλ.   

 

2. Ο πόλορ ηηρ θεζμοθεηημένηρ εκπαίδεςζηρ ζηην επανένηαξη ηυν ανήλικυν 

παπαβαηών   
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Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο σο κεραληζκφο 

επαλέληαμεο ησλ αλειίθσλ παξαβαηψλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαιείηαη λα 

πξνζαξκνζηεί θαη ζπγρξφλσο λα ηζνξξνπήζεη, κέζα ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, πνπ 

επεξέαζαλ θαηαιπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ (Φξαγθνπδάθε, 1985: 207), θαζψο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην θάζε θνηλσλίαο 

(Kandel, 1995). Η θαιιηέξγεηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ζρνιείν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έιιεηςε θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ νδεγνχλ ηνπο λένπο ζε δηάθνξεο κνξθέο 

παξαβαηηθφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 

απνθαζηζηηθή γηα ηελ κεηαιακπάδεπζε ησλ απαξαίηεησλ εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε λέα πνιπζχλζεηε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Ωζηφζν, ν φξνο εθπαίδεπζε δελ ιακβάλεη ρψξα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά πξφθεηηαη γηα κία ζεζκνζεηεκέλε παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηάθνξσλ κεραληζκψλ θαη ζεζκψλ πνπ 

έρνπλ παξφκνηα ιεηηνπξγία (Φπηξάθε, 1995). Έλα ηέηνην ζεζκφ απνηεινχλ νη 

αζηπλνκηθέο αξρέο, ησλ νπνίσλ νη εθπξφζσπνη, δειαδή ηφζν νη ελ ελεξγεία αζηπλνκηθνί 

φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη ζε ζρνιέο αζηπλνκίαο ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαη λα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαβαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο. Η εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζηελ 

κεηάδνζε ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη γλψζεσλ ζηνπο λένπο, ψζηε λα ηνπο εληάμεη 

θνηλσληθά. Σν θξάηνο ινηπφλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο θνηλσληθήο πεηζάξρεζεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Μέζα 

απφ ηα άζπια εξγαζίαο, ηα λνζνθνκεία, ηηο θπιαθέο, ηα ιεμηαξρεία, ηα ζρνιεία, ηηο 

αζηπλνκηθέο αξρέο πξνζπαζεί λα εληάμεη άηνκα ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ.  

Η θνηλσληθή πνιηηηθή πξνάγεη θαη νξγαλψλεη ηε γλψζε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο γηα λα απμήζεη ηε ρξεζηκφηεηα αηφκσλ. Έρνληαο σο πξψηε χιε ην 

ζψκα, αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ, αλαπηχζζεη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζψκαηνο, ηεο 

πγείαο θαη ηεο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη κεηαηξέπεηαη ζε βηνπνιηηηθή (Αιεμίνπ, 1999: 

280-281).  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη κε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη κέζσ ζεζκνζεηεκέλσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ζα πξέπεη λα 

επηηπγράλεηαη ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε, ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ λέσλ, ε 

ζπκβνπιεπηηθή, ελψ ηαπηφρξνλα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία απαξαίηεησλ  

δνκψλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηα παξαπάλσ. Σα άηνκα, πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνπλ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο (Σζηγθάλνο, 

1997). Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ν ζεβαζκφο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο, ε αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, 

θαζψο επίζεο ε παξνρή επθαηξηψλ ηφζν ζε επίπεδν αζηπλνκηθψλ αξρψλ φζν θαη ζε 

επίπεδν ζπκκεηνρήο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Η έληαμε ησλ αλειίθσλ παξαβαηψλ κέζα 

απφ ηε ζεζκνζεηεκέλε εθπαίδεπζε νθείιεη λα ζέζεη σο πξσηεχνληα ζηφρν ηελ απνδνρή 

ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Η επηθνηλσλία, ε ζπκκεηνρή θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ αηφκσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη παξάγνληεο 

πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ (Λάβδα, 1995 ). 

Δληνχηνηο, νη αλήιηθνη παξαβάηεο εθηφο απφ ηε δπζθνιία έληαμεο παξνπζηάδνπλ θαη 

θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, ζπλεπάγεηαη ηελ ηδηαίηεξε 

κεηαρείξηζε ηνπο.  Η ηαπηφηεηα θαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο νθείιεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί θαη λα δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επλνεί ηελ θνηλσληθή 

ηνπο αλαγλψξηζε (Μπεδέ, 1990).  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε πξφιεςε θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζα θξαηήζνπλ ηνλ 

αλήιηθν καθξηά απφ ηελ εθδήισζε παξάλνκσλ πξάμεσλ είλαη αλαγθαία. Η άζθεζε 

απηψλ ησλ κέηξσλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ή ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ πνπ ζα 

επηδεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο. Οη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο θαινχληαη 

λα ζεξαπεχζνπλ αιιά θαη λα πξνιάβνπλ ηελ έθλνκε ζπκπεξηθνξά. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ θνξέσλ είλαη νη δηάθνξεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ε Τπεξεζία Δπηκειεηψλ 

Αλειίθσλ, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ, ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα, 

νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηα θέληξα ςπρηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, ηα θέληξα λεφηεηαο, 

ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πξφλνηαο θαη δηάθνξα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ή ηδξχκαηα 

αγσγήο. ε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ, ηδηαίηεξε ζπκβνιή έρνπλ θαη ηα 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη θαηά θαηξνχο. ηε Γαιιία, έρεη ιεηηνπξγήζεη 
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επηηπρψο ην πξφγξακκα Bonnemaison, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε 

θαηαζθελψζεσλ, ψζηε λα απαζρνιήζνπλ ηνπο λένπο ζε πξνγξάκκαηα αλαςπρήο θαη 

ηαπηφρξνλα έθαλαλ καζήκαηα εληαηηθά γηα λα αλεβάζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο ζην ζρνιείν 

(Sutton, 1981). Δπίζεο, ην ηκήκα Γηθαηνζχλεο Αλειίθσλ θαη Πξφιεςεο λεαληθήο 

παξαβαηηθφηεηαο ζηε Β.Καξνιίλα ησλ Η.Π.Α, ζπλεξγάζηεθε κε άιινπο θνξείο πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ αλειίθσλ θαη κε ηε δηελέξγεηα ηνπηθψλ 

ζπκβνπιίσλ πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη ην πξφβιεκα, ηα αίηηα θαη λα ζπκβάιεη ζηε 

αλάπηπμε πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θαη πξφιεςεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο (Ν.C Department of 

Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2002).  

ηελ Διιάδα, ππάξρεη κία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, αιιά ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ. Αμηφινγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία Δπηκειεηψλ 

Αλειίθσλ, ηε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ΑΡΙ θαη ηνλ ηνκέα πνηληθψλ 

εγθιεκαηνινγηθψλ εξεπλψλ ηνπ ηκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα, νη Δπηκειεηέο Αλειίθσλ αλαιακβάλνπλ ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαζηνιή ηεο παξαβαηηθφηεηαο. Απνζθνπνχλ ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ 

αλειίθνπ, δηελεξγψληαο θνηλσληθή έξεπλα γηα ηνλ θάζε αλήιηθν, βνεζψληαο έηζη ην 

Γηθαζηή Αλειίθσλ λα ιάβεη ηελ νξζφηεξε απφθαζε (Σξσταλνχ, 1999). Ο Γηθαζηήο 

Αλειίθσλ είλαη ην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη ηελ επηβνιή 

ηηκσξίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ηέιεζεο παξάβαζεο. ηφρνο ηνπ δελ είλαη ε ηηκσξία ηνπ 

αλειίθνπ, αιιά ε αγσγή, ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

(Clapp, 1999). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη θπξίσο ζεξαπεπηηθά θαη αλακνξθσηηθά, 

ελψ ζε πνιχ ζπάληεο πεξηπηψζεηο, πνπ ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά γίλεηαη ηξφπνο δσήο, 

εθαξκφδνληαη κέηξα πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ (Πηηζειά, 2004. Σξσταλνχ, 1999).  

Ο ηνκέαο πνηληθψλ εγθιεκαηνινγηθψλ εξεπλψλ ηνπ ηκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκβάιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαβαηηθφηεηαο, είηε πξαγκαηνπνηψληαο 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζηήξημεο επάισησλ νκάδσλ είηε 

δηεμάγνληαο εκπεηξηθέο έξεπλεο θαη ζρεδηάδνληαο πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. Η κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ΑΡΙ, δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ςπρνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο, λνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 
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ιεηηνπξγνχο αλαιακβάλεη ηελ ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε παηδηψλ 

πνπ έρνπλ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ή αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ρξήζεο νπζηψλ.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα παηδηά απνηεινχλ ην κέιινλ κηαο ρψξαο, γηα ην ιφγν απηφ ε 

δεκηνπξγία θαη ε επηηπρήο ιεηηνπξγία απηψλ ησλ θνξέσλ είλαη επηηαθηηθή. Δμίζνπ 

αλαγθαία θξίλεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ θνξέσλ, ε εχξεζε λέσλ κεζφδσλ, ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε δηνξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επαλέληαμε ησλ 

αλειίθσλ παξαβαηψλ ζα γίλεη επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε.  

 

3. Κπιηική ζηη μεθοδολογία 

 

 Σνλ 20
ν
 αηψλα, ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

γηα ηελ εγθιεκαηηθή ή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε κέζνδνο ηεο απηναλαθνξάο, ε 

νπνία έρεη επξεία ρξήζε ζηεο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζην εμσηεξηθφ. Η 

κέζνδνο απηή έρεη ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ σζνχλ ζηελ 

εθδήισζε κίαο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ κνξθψλ παξαβαηηθφηεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ Sellin (1931), ε αμία ησλ πνζνζηψλ κίαο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο,  κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε απφζηαζε απφ ην έγθιεκα απηφ θαζαπηφ. Η 

ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα αξρεία ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ θπιαθψλ, γηα ηε 

κέηξεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δελ είλαη αξθεηή, δηφηη απηά ηα ζηνηρεία δελ 

είλαη αθξηβή θαη αμηφπηζηα. Η απφθαζε, γηα ην αλ κία πξάμε ζεσξείηαη παξάβαζε ή φρη, 

ζηεξίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηα ζχκαηα ή ηνπο κάξηπξεο κία πξάμεο. 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ δελ 

αλαθέξνληαη ζηηο αξρέο θαη έλα άιιν κέξνο απφ πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη δελ 

θαηαγξάθνληαη επίζεκα. Δίλαη εκθαλέο φηη ε αμηνπηζηία ηέηνησλ πεγψλ, φπσο νη Δζληθέο 

ζηαηηζηηθέο ησλ θπιαθψλ ή ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δηθαζηεξίσλ, ζέηνπλ εκπφδηα, 

γηαηί ε πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά απέρεη θαηά πνιχ απφ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία ηερλεηή ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη έλα αθεξεκέλν 

εκπεηξηζκφ.  

Μία άιιε κέζνδνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε κίαο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, είλαη ε παξαηήξεζε. Η παξαηήξεζε είλαη αλαγθαία γηα ηε κειέηε κίαο 
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ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηα άηνκα παξάγνπλ λνήκαηα θαη πξάμεηο γηα 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ωζηφζν, κε ηε ρξήζε ηεο παξαηήξεζεο, νη εξεπλεηέο 

θαηαζθεπάδνπλ κία πξαγκαηηθφηεηα, κία ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη πξνεξκελεπκέλε, αθνχ 

εξκελεχνπλ ην λφεκα πνπ ηα άηνκα ήδε έρνπλ δψζεη ζηε πξάμε ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ δε κειεηάλε ην ζχλνιν αιιά κία ζεηξά ηππηθψλ δξάζεσλ.  

ε απηφ ην ζεκείν έξρεηαη ε κέζνδνο ηεο απηναλαθνξάο, ε νπνία απνηειεί ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Τπήξρε αξθεηφο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο ζα απνδερφληνπζαλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε παξάλνκεο πξάμεηο. Παξφια απηά, πξφζθαηεο έξεπλεο, έδεημαλ φηη ηα άηνκα φρη 

απιά ζπκκεηείραλ ζηε δηελέξγεηα ηέηνησλ εξεπλψλ, αιιά ε ζπκκεηνρή ηνπο είρε θηάζεη 

έλαλ ζπληξηπηηθφ αξηζκφ.  

Ωζηφζν, ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γεληθά ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ είλαη 

έλα πνιχπινθν θνκςνηέρλεκα, ην νπνίν απαηηεί επαίζζεηα ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία. Γηα ηε ζσζηή κειέηε κίαο ζπκπεξηθνξάο δελ αξθεί έλαο απιφο φξνο, κία 

θνηλσληθή θαηεγνξία, ε λνεκαηνδφηεζε κίαο πξάμεο, ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα αιιά έλα 

ζπλδπαζκφο φισλ, ψζηε λα έρνπκε ηα επηζπκεηά αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα.  

4.1. Μεθοδολογία έπεςναρ 

4.1.1.Δείγμα 

To δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 227 καζεηέο, 18 ηκεκάησλ ηεο 

Δ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν δείγκα ησλ καζεηψλ πξνήιζε απφ δεκφζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Αζελψλ-Πεηξαηψο. Όζν αθνξά ην θχιν ηνπο, 

110 (48,5%) είλαη αγφξηα θαη 117 (51,5%) είλαη θνξίηζηα. Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ παηέξσλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο, 35 (15,4%) ήηαλ απφθνηηνη 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 96 (42,3%) ήηαλ απφθνηηνη εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ, 

30 (13,2%) απφθνηηνη αλψηεξσλ ζρνιψλ, ελψ 66 (29,1%) ήηαλ απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ κεηέξσλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηειηθνχ 

δείγκαηνο, 33 (14,5%) ήηαλ απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 108 (47,5%) ήηαλ 

απφθνηηνη εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ, 31 (13,7%) ήηαλ απφθνηηνη αλψηεξσλ 

ζρνιψλ, ελψ 55 (24,2%) ήηαλ απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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4.1.2. Μέζα ζςλλογήρ δεδομένυν 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ήηαλ ην «Δξσηεκαηνιφγην Δθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ Αμηνιφγεζε ηεο πκπεξηθνξάο ησλ Μαζεηψλ» (Conners’ Teacher Rating Scale - 

CTRS) (Conners, 1997) Σν Δξσηεκαηνιφγην γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο πκπεξηθνξάο ησλ 

Μαζεηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πεξηιακβάλεη 59 εξσηήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ππήξρε κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα, γη’ απηφ αθνινπζήζεθε ε επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία 

κεηάθξαζεο-πξνζαξκνγήο, δειαδή αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο αληίζηξνθεο 

κεηάθξαζεο: κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ειιεληθά, κεηάθξαζε ηεο ειιεληθήο 

κνξθήο μαλά ζηα αγγιηθά, δηφξζσζε ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα ην 

εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε γηα αξρηθφ έιεγρν ζε δείγκα 20 εθπαηδεπηηθψλ, κε ζθνπφ 

ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο κεηάθξαζεο ησλ εξσηήζεσλ. 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ. Απφ 

ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 59 εξσηήζεσλ αλαδείρζεθαλ νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

α) Αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, β) Γπζθνιίεο ζηε κάζεζε (δεμηφηεηεο θαη επίδνζε), γ) 

Πξνβιήκαηα δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δ) Πξνβιήκαηα ελδνπξνζσπηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ε) Τπεξθηλεηηθφηεηα θαη β) Γηάζπαζε πξνζνρήο.  

Οη απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην δίλνληαη ζε ηεηξαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert, φπνπ ην 1 ζήκαηλε φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ ηαηξηάδεη «θαζφινπ» ζην παηδί, ην 2 

«πνιχ ιίγν», ην 3 «αξθεηά» θαη ην 4 ζήκαηλε φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηαηξηάδεη «πάξα 

πνιχ» ζην παηδί. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη γηα θάζε παηδί ρσξηζηά απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

 

 4.2. Εςπήμαηα 

Απφ ηνλ πίλαθα ησλ κέζσλ φξσλ παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαπηζηψζεηο 

θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ δαζθάισλ νη καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο εκθαλίδνπλ «πνιχ ιίγν» 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο είλαη ε αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, νη δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, ηα 

πξνβιήκαηα δηαπξνζσπηθήο θαη ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο θαη γεληθά ελνριεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο.  

                                  

    Πίλαθαο 1.1. πκπεξηθνξέο καζεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Μ.Ο Σ.Α 
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Γηα λα αμηνινγεζνχλ πεξηζζφηεξν νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ δαζθάισλ 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ησλ 

κέζσλ φξσλ, ε νπνία ππνινγίδεη ηηο ζρεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 6 παξαγφλησλ ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

ρήκα 1.1: Ιεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ CTRS 
 

 
 1= Αληηδξαζηηθή πκπεξηθνξά, 2= Γπζθνιίεο ζηε Μάζεζε (Γεμηφηεηεο θαη Δπίδνζε, 3= Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα, 4= 

Πξνβιήκαηα ελδνπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο, 5= Τπεξθηλεηηθφηεηαθαη 6= Γηάζπαζε πξνζνρήο  

Απφ ην ζρήκα δηαπηζηψλνπκε φηη νη κεζνί φξνη θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. 

ηελ πξψηε νκάδα ππάξρνπλ νη γεληθνί δείθηεο Τπεξθηλεηηθφηεηα θαη Γηάζπαζε 

πξνζνρήο, ζηε δεχηεξε νη παξάγνληεο «Αληηδξαζηηθή πκπεξηθνξά» θαη νη «Γπζθνιίεο 

ζηε Μάζεζε» θαη ηέινο ζηελ ηξίηε ηα «Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα» θαη ε δηάζηαζε 

«Πξνβιήκαηα ελδνπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο». Η θαηάηαμε απηή κε βάζε ηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο θαλεξψλεη φηη ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα κάζεζεο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ελψ ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ην άγρνο θαη ε απφζπξζε αθνξνχλ άιιεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηηο πξψηεο. 

Οη κέζνη φξνη εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαμχ ηνπο δηάθνξεο. Γηα ηελ ζχγθξηζε 

ησλ κέζσλ φξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πνιπκεηαβιεηφ θξηηήξην αλάιπζεο δηαθχκαλζεο 

κε επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο, ην νπνίν βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ: Hotelling’s 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 1,76 ,72 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΗ ΜΑΘΗΗ (ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΔΠΙΓΟΗ) 2,20 ,76 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 1,60 ,63 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΓΟΠΡΟΩΠΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 2,19 ,64 

ΤΠΔΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1,94 ,80 

ΓΙΆΠΑΗ ΠΡΟΟΥΉ 2,15 ,78 
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Trace, F (5, 193) = 51,6, p<0,001, ε
2 

= 0,57. Παξάιιεια ε ζχγθξηζε γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα ζπλάξηεζε αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή: F (1, 197) = 95,26, 

p<0,001, ε
2
=0,32.  

 

Σσήμα  1.2. Ιεξαξρηθή θαηάηαμε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  CTRS 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο 
 

 
 

Οη κέζνη φξνη ησλ 6 παξαγφλησλ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 1.2 ζε αχμνπζα 

ζεηξά. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ «θαζφινπ» ή «πνιχ 

ιίγα» θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζηε Γηάζπαζε Πξνζνρήο θαη είλαη πεξηζζφηεξν αγρψδε, 

ληξνπαιά θαη κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε. Πάλησο νη κέζνη φξνη είλαη γεληθά γχξσ απφ ην 

κέζν ηεο θιίκαθαο. 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δαζθάισλ νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δελ παξνπζηάδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα (κε βάζε ηνλ πςειφ κέζν φξν ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εξσηήζεσλ). ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ε αλαθνξά 

ζε «πεξηζζφηεξα» ή «ιηγφηεξα» πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο είλαη ζρεηηθή θαη φηη πάληα 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ απνηειεί ηελ θχξηα κνξθή 

αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. 

Η δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν επηκέξνπο νκάδσλ (αγφξηα – θνξίηζηα) σο 

πξνο ηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ CTRS έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ t-

θξηηεξίνπ (δηαθνξά κέζσλ φξσλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ) (Πίλαθαο 1.2). Απφ ηελ 

αλάιπζε κε t-test, ινηπφλ, βξέζεθε φηη ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «θχιν» ζηνπο 

παξάγνληεο: «Αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά» (t160 =9,179, p=0<0.05), 

«Τπεξθηλεηηθφηεηα» (t174 =9,355, p=0<0.05) θαη «Γηάζπαζε πξνζνρήο » (t214 =6,944, 

1 Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα,  
2 Αληηδξαζηηθή πκπεξηθνξά,  

3 Τπεξθηλεηηθφηεηα 

4 Γηάζπαζε Πξνζνρήο 
5 Αγρψδεο – Νηξνπαιφο,  

6 Γπζθνιίεο ζηε Μάζεζε (Γεμηφηεηεο 

θαη Δπίδνζε,  
 

 

1=θαζφινπ….4=πάξα πνιχ 

1       2       3       4       5        6 
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p=0<0.05) είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Παξαηεξψληαο ην Πίλαθα 1.3., δηαθαίλεηαη 

φηη νη δάζθαινη πηζηεχνπλ φηη ηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, κε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά, είλαη πεξηζζφηεξν ππεξθηλεηηθά θαη κε αληηδξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ελψ παξνπζηάδνπλ απμεκέλνπο ηνπο δείθηεο «Τπεξθηλεηηθφηεηα» θαη 

«Γηάζπαζε πξνζνρήο », πξάγκα πνπ ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη νη δάζθαινη πηζηεχνπλ φηη 

ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο. Ωο πξνο ηνπο 

άιινπο παξάγνληεο δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 

κέζσλ φξσλ ζηα δχν θχια. 

 

Πίλαθαο 1.3. Υπνινγηζκόο t-θξηηεξίνπ κέζσλ όξσλ σο πξνο ην θύιν θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ CTRS 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΦΤΛΟ Μ.Ο Σ.Α t df P (2-tailed) 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 
αγφξη 2,1849 ,7425 

9,179 160,289 ,000* 
θνξίηζη 1,3908 ,4633 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΗ ΜΑΘΗΗ (ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

ΚΑΙ ΔΠΙΓΟΗ) 

αγφξη 2,2060 ,2572 
-,038 221 ,970.Α. 

θνξίηζη 2,2073 ,2480 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

αγφξη 1,6758 ,6165 
1,511 224 ,132.Α. 

θνξίηζη 1,5484 ,6488 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΓΟΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

αγφξη 2,1382 ,6358 
-1,355 225 ,177.Α. 

θνξίηζη 2,2547 ,6584 

ΤΠΔΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
αγφξη 2,4204 ,7846 

9,355 174,375 ,000* 
θνξίηζη 1,5337 ,5590 

ΓΙΆΠΑΗ ΠΡΟΟΥΉ 
αγφξη 2,5093 ,7262 

6,944 214 ,000* 
θνξίηζη 1,8383 ,6936 

 

 

Οη πίλαθεο 1.4.  θαη 1.5 παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαη ηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

σο πξνο ηε κόξθσζε ησλ κεηέξσλ θαη ηε κόξθσζε ησλ παηέξσλ. Απφ ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε (One-Way Anova) βξέζεθε φηη ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο «κνξθσηηθφ 

επίπεδν κεηέξαο» ζηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ CTRS «Αληηδξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά» (F3,206 = 3,813, p=0.011<0.05, ε
2
=0,05), «Γπζθνιίεο ζηε Μάζεζε» (F3,206 

= 5,024, p=0.02<0.05, ε
2
=0,06) «Κνηλσληθά πξνβιήκαηα» (F3,221 = 4,601, p=0,04<0.05, 

ε
2
=0,59) θαη «Τπεξθηλεηηθφηεηα» (F3,207 = 3,952, p=0.009<0.05, ε

2
=0,05) θαη 

«Γηάζπαζε πξνζνρήο » (F3,211 = 5,519, p=0.001<0.05, ε
2
=0,07) είλαη ζηαηηζηηθψο 
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ζεκαληηθή. Με ηε κέζνδν πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ ηνπ Scheffé βξέζεθε φ,ηη νη δάζθαινη 

πηζηεχνπλ: α) φηη ηα παηδηά κε κεηέξα πνπ έρεη ηειεηψζεη Αλψηεξε ζρνιή (Μ.Ο=2,18) 

είλαη πεξηζζφηεξν ππεξθηλεηηθά θαη αληηδξαζηηθά ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ ε κεηέξα ηνπο 

έρεη ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ (Μ.Ο=1,62, p=0,037), ελψ ηα παηδηά πνπ ε κεηέξα ηνπο έρεη 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο (Μ.Ο=1,64) είλαη πεξηζζφηεξν ππεξθηλεηηθά θαη αληηδξαζηηθά 

ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ ε κεηέξα ηνπο έρεη ηειεηψζεη αλψηεξε ζρνιή (p=0,023), β) φηη 

ηα παηδηά πνπ έρνπλ κεηέξα πνπ έρεη ηειεηψζεη δεκνηηθφ (Μ.Ο=2,51) έρνπλ πεξηζζφηεξα 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα απ’ φηη ηα παηδηά κε κεηέξα πνπ έρεη ηειεηψζεη παλεπηζηεκηαθέο 

ζπνπδέο (Μ.Ο=1,94, p=0,022) θαη ηα παηδηά κε κεηέξα πνπ έρεη ηειεηψζεη Αλψηεξε 

ζρνιή  (Μ.Ο=2,49) έρνπλ πεξηζζφηεξα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε παηδηά κε 

κεηέξα πνπ έρεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο (p=0,038), γ) φηη ηα παηδηά κε κεηέξα πνπ 

έρεη ηειεηψζεη δεκνηηθφ  (Μ.Ο=1,91) έρνπλ πεξηζζφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα απ’ φηη 

ηα παηδηά κε κεηέξα κε παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο (Μ.Ο=1,42, p=0,07), δ)  φηη ηα παηδηά 

κε κεηέξα πνπ έρεη ηειεηψζεη Αλψηεξε ζρνιή  (Μ.Ο=2,44) ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ ε 

κεηέξαο ηνπο έρεη ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ  (Μ.Ο=1,79, p=0,030) έρνπλ κεγαιχηεξν Μ.Ο 

ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα, ελψ ηα παηδηά πνπ ε κεηέξαο ηνπο έρεη παλεπηζηεκηαθέο 

ζπνπδέο  (Μ.Ο=1,83) αληίζηνηρα έρνπλ κεγαιχηεξν Μ.Ο Τπεξθηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε 

παηδηά πνπ ε κεηέξα ηνπο έρεη ηειεηψζεη αλψηεξε ζρνιή (p=0,020) θαη ηέινο ε)  φηη ηα 

παηδηά κε κεηέξα πνπ έρεη ηειεηψζεη Αλψηεξε ζρνιή   (Μ.Ο=2,59) ζε ζρέζε κε παηδηά 

πνπ ε κεηέξαο ηνπο έρεη ηειεηψζεη Γπκλάζην ή Λχθεην  (Μ.Ο=2,1, p=0,20)  έρνπλ 

κεγαιχηεξν Μ.Ο ζηνλ Γηάζπαζε πξνζνρήο , ελψ ηα παηδηά πνπ ε κεηέξα ηνπο έρεη 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο (Μ.Ο=1,92)  αληίζηνηρα έρνπλ κηθξφηεξν Μ.Ο ζηνλ Γηάζπαζε 

πξνζνρήο  ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ ε κεηέξα ηνπο έρεη ηειεηψζεη αλψηεξε ζρνιή 

(p=0,002) (Πίλαθαο 1.4).  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη επίδξαζε ηεο κφξθσζεο ηεο κεηέξαο 

ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά κε κεηέξα πνπ έρεη πηπρίν 

Αλψηεξεο ζρνιήο ή παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο είλαη πην ππεξθηλεηηθά, ελψ ηα παηδηά κε 

κεηέξα πνπ έρεη ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ έρνπλ πεξηζζφηεξα καζεζηαθά πξνβιήκαηα. 

 
Πίνακαρ 1.4. Μνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο ζηε κεηαβιεηή «Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Μεηέξαο» ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ζηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  CTRS  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΜΗΣΔΡΑ F-θξηηήξην 
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ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ - 

ΛΤΚΔΙΟ 
 

ΑΝΩΣΔΡΗ 

ΥΟΛΗ 
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

 

Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΗ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 
1,6203 ,6709 1,7708 ,7693 2,1846 ,8144 1,6444 ,5596 F(3, 206)= 3,813* 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΗ 

ΜΑΘΗΗ 
(ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ 

ΔΠΙΓΟΗ) 

2,2285 ,6304 2,2181 ,7600 2,2586 ,7603 2,1485 ,7618 F(3, 218)= 5,024* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

ΓΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

1,9141 ,6348 1,5717 ,6194 1,7151 ,5514 1,4290 ,6512 F(3, 221)= 4,601* 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
ΔΝΓΟΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

2,4364 ,7184 2,2093 ,6127 2,1677 ,7538 2,0582 ,5871 F(3, 222)= 2,407 .Α. 

ΤΠΔΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1,7965 ,7938 1,9457 ,8216 2,4455 ,8753 1,8319 ,6741 F(3, 207)= 3,952* 

ΓΙΆΠΑΗ 

ΠΡΟΟΥΉ  
2,2818 ,7067 2,1026 ,7543 2,5982 ,8659 1,9280 ,7369 F(3, 211)= 5,519* 

 

Απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε (One-Way Anova) βξέζεθε φηη ε επίδξαζε ηεο 

κεηαβιεηήο «κνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα» ζην παξάγνληα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ CTRS 

«Πξνβιήκαηα ελδνπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο» είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή (F3,222 = 

3,044, p=0.02<0.05, ε
2
=0,04). Με ηε κέζνδν πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ ηνπ Scheffé 

βξέζεθε φ,ηη νη δάζθαινη πηζηεχνπλ: α) φηη ηα παηδηά κε παηέξα πνπ έρεη ηειεηψζεη 

Γεκνηηθφ (Μ.Ο=2,33, p=0,032) ή Γπκλάζην-Λχθεην  (Μ.Ο=2,29, p=0,025) είλαη 

πεξηζζφηεξν αγρψδε θαη ληξνπαιά ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ ε κεηέξα ηνπο έρεη ηειεηψζεη 

αλψηεξε ζρνιή (Μ.Ο=1,99), ελψ ηα παηδηά πνπ ν παηέξαο ηνπο έρεη παλεπηζηεκηαθέο 

ζπνπδέο (Μ.Ο=2) είλαη ιηγφηεξν αγρψδε θαη ληξνπαιά ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ ε 

κεηέξαο ηνπο έρεη ηειεηψζεη Γπκλάζην-Λχθεην  (p=0,037). Ωο πξνο ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ 

ζηα δηάθνξα κνξθσηηθά ηνπ παηέξα.  

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα επεξεάδεη ην άγρνο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο πνπ ληψζνπλ ηα παηδηά θαη κάιηζηα φζν πην ρακειφ είλαη 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην άγρνο θαη πεξηζζφηεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά. 

 

 

 
Πίνακαρ 1.5. Μνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο ζηε κεηαβιεηή «Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Παηέξα» ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ζηνπο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  CTRS  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΑΣΔΡΑ F-θξηηήξην 
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ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ - 

ΛΤΚΔΙΟ 
 

ΑΝΩΣΔΡΗ 

ΥΟΛΗ 
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

 

Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΗ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 
1,8252 ,8198 1,7957 ,7145 1,7870 ,8469 1,6810 ,6480 F(3, 206)=0,404 .Α. 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΗ 
ΜΑΘΗΗ 

(ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ 

ΔΠΙΓΟΗ) 

2,2426 ,6803 2,2330 ,7693 2,2011 ,8050 2,1566 ,7638 F(3, 218)= 1,451 .Α. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

ΓΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

1,6524 ,6610 1,6561 ,6192 1,5690 ,6554 1,5303 ,6425 F(3, 221)= ,600 .Α. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
ΔΝΓΟΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

2,3371 ,7480 2,2968 ,6091 1,9933 ,6400 2,0818 ,6256 F(3, 222)= 3,044* 

ΤΠΔΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1,9814 ,8464 1,9880 ,8026 2,0178 ,9206 1,8548 ,7454 F(3, 207)= ,430 .Α. 

ΓΙΆΠΑΗ 
ΠΡΟΟΥΉ 

2,3437 ,7275 2,1109 ,7370 2,2963 ,8841 2,0685 ,8267 F(3, 211)= 1,273 .Α. 

 

Η θξηζηκφηεξε εξψηεζε ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ παξαγφλησλ πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηε κεηέπεηηα 

παξαβαηηθφηεηα θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Οη απαληήζεηο ηνπο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

Σν 54,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεψξεζε φηη ηα δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εκθάληζε παξαβαηηθφηεηαο, ην 43,2% έθαλε αλάινγε αηηηαθή απφδνζε γηα ηνπο 

αληηδξαζηηθνχο καζεηέο θαη αθνινχζεζε ε ππεξθηλεηηθφηεηα κε 18,2%. Οη ππφινηπεο 

ζπκπεξηθνξέο ( δηάζπαζε πξνζνρήο, ελδνπξνζσπηθά πξνβιήκαηα δελ ζπζρεηίζηεθαλ κε 

ηελ εθεβηθή θαη ελήιηθε παξαβαηηθφηεηα. 

 

Σςμπεπάζμαηα 

ε κηα δηαρξνληθή έξεπλα ζε δείγκα 147 καζεηψλ ειηθίαο 6 σο 14 εηψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα αγφξηα πνπ ζηελ εθεβεία επεδείθλπαλ παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

είραλ ήδε απφ ηελ Α' Γεκνηηθνχ ραξαθηεξηζηεί σο ελνριεηηθά θαη άηαθηα θαη είραλ 

ρακειή επίδνζε· (Tremblay θ.ά., 1992). Ο Hinshaw (1992) αλαθέξεη φηη ε ζρνιηθή 

επίδνζε ζην λεπηαγσγείν είλαη πηζαλφηεξν λα ζπλδεζεί κε πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη κε 

αθαδεκατθέο δπζθνιίεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ελψ θαηά ηελ εθεβεία είλαη πηζαλφηεξν 

λα ζπλδεζνχλ κε ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Έρεη 

δηαπηζησζεί, αθφκα, φηη ε δηάγλσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ ζηε κάζεζε 

θαη πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο ή αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

(αθφκα θαη απφ ηελ πξψηε ηάμε δεκνηηθνχ) (Tremblay et. al.. 1992) είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ησλ καζεζηαθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλάζηνπ (Walker, Stieber, 
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Ramsey, & O'Neill, 1991), εχξεκα πνπ επεθηείλεηαη ζε δηαρξνληθέο κειέηεο κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ 30 εηψλ (Huesmann, Eron, & Yarmel, 1987).  

Έξεπλεο ζην δηεζλή θαη ειιεληθφ ρψξν επηρεηξνχλ λα θαηαδείμνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

παξαπησκαηηθήο - παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν θαη κεηέπεηηα 

παξαβαηηθφηαο. Οη ζπλδέζεηο πνπ αλαδεηθλχνληαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ 

δελ κπνξεί λα είλαη αηηηαθέο, δεδνκέλνπ φηη ε αληίιεςε ηεο απφθιηζεο θαη ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηζηνξηθνχο – πνιηηηθνχο – λνκνζεηηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, αιιά απφ ηελ ππνθεηκεληθή εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηηο άξξεηεο ζεσξίεο. Η ζπγρξνληθή επνκέλσο πξνζπέιαζε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε παξεξκελείεο ή ηδενινγηθά θνξηηζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη λα ζηηγκαηίζεη 

καζεηέο, νη νπνίνη κπνξεί λα θαηαθεχγνπλ ζε αληηδξαζηηθέο ζρνιηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζε 

κία πξνζπάζεηα λα δνκήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ηελ απηνεθηίκεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα, ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη ηε 

δηαπξνζσπηθή ή ελδνπξνζσπηθή πξνζαξκνγή.   

Γεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιηπψο πξνπαξαζθεπαζκέλε κεηάβαζε απφ ην 

δαζθαινθεληξηθφ ζην καζεηνθεληξηθφ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο κεηέβαιε ηηο δπλακηθέο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θαη νη δάζθαινη απψιεζαλ  - λνκηθά θαη νπζηαζηηθά – ηελ επηξξνή 

(εμνπζία) πξνο ηνπο καζεηέο, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζπλδέζεθαλ κε ηελ 

νξηνζέηεζε ηνπ θαινχ –θαθνχ καζεηή θαη απνηεινχλ ην επίθεληξν ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η έιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ, ε δηαζάιεπζε ηεο παξαδνζηαθήο 

νηθνγέλεηαο, ε θηψρεηα θαη ε έληαζε ηνπ ξπζκνχ ησλ θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ απνηεινχλ 

παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξκελεία ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ θαη επξχλνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο δαζθάισλ – γνλέσλ – παηδηψλ.  

Πνιιέο ζεσξίεο πνπ εμαξηνχλ ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ειέγρνληαη σο πξνο ηελ θηινζνθηθή ηνπο ζεκειίσζε θαη 

δένλ λα εθιακβάλνληαη πιένλ σο απιψο πεξηγξαθηθέο ελφο θαηλνκέλνπ, πνπ ρξήδεη 

πεξαηηέξσ θνηλσληνινγηθήο ηεθκεξίσζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη λα 

γεθπξψζεη ην ζεσξεηηθφ έιιεηκκα, αιιά λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα ηελ θαηεγνξηνπνηήζεη ζπλδένληάο ηελ 
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παξάιιεια κε παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ελφο δηεζλνχο 

εξσηεκαηνινγίνπ.  
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