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Εισαγωγή

Η επανάσταση των Τεχνολο-Υιών της Πληροφορίας και της Εmκοινωνίας (ΤΠΕ)

είχε επίδραση στην ψυχολογία τόση όση και στις υπόλοιπες επιστήμες. Για

παράδειγμα, βοήθησε ιδιαίτερα στην κατανόηση της νόησης και της διεργασίας

επίλυσης προβλημάτων, βρήκε πολλές εφαρμογές στην εργονομία και την ψυχολογία

των ανθρώπινων παραγόντων (humaιι-factors psychology), άλλαξε σε μεγάλο βαθμό

τη μορφή της εκπαιδευnκής διαδικασίας και ψυχολογίας (διδασκαλία και μάθηση

μέσω ΤΠΕ, εκπαιδευτικό λογισμικό, υπολογιστικά περιβάλλοντα μάθησης, εικονικό

σχολείο) και πρόσφερε χρήσιμα εργαλεία σε εφαρμοσμένες περιοχές, όπως Π.χ. τα

ηλεκτρονικά προγράμματα συμπεριφoρισnκήςτροποποίησης.

Αντίστοιχα, όμως, και η επιστήμη της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς είχε,

και συνεχίζει να έχει, σημαντική επίδραση στην επιστήμη των υπολσΥιστών, με

πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 -οπότε και

δημιουργήθηκαν οι περιοχές της Γνωσnκής Ψυχολογίας και της γνωσnκής

επιστήμης-, οι ψυχολόγοι που μελετούν τις νοηπκές διεργασίες εντάχθηκαν πολύ

αρμονικά στη βιομηχανία λογισμικού, με βασικό έργο τους το σχεδιασμό και την

αξιολόγηση συστημάτων λογισμικού. Έτσι, συχνά βρίσκονται σε καταστάσεις κατά

τις οποίες πρέπει να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν σύνθετα συστήματα

λογισμικού -για να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που

αντιμετωπίζουν, όπως η εκπαίδευση (με όλες τις μορφές που έχει πάρει αυτή τα

τελευταία 30 χρόνια), η επεξεργασία κειμένου, η σύγχρονη και η ασύγχρονη

διαπροσωπική επικοινωνία, η πρόσβαση στην πληροφορία, ο έ'λεγχος εναέριας

ιcuκλoφoρίας ή ακόμα οι περιπτώσεις που οι χρήστες θέλουν να παίξουν κάποιο

παιχνίδι.

Μέσω της αλληλεπίδρασης της Γνωστικής ΨυΧολο-Υίας και της πληροφορικής

παρουσιάζεται στην εκπαίδευση η τεράστια δυνατότητα να δημιουργηθούν

αποτελεσματικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, προκειμένου να υποστηριχθεί η

διδασκαλία και η μάθηση σε ποικίλες περιπτώσεις, από την προσχολική εκπαίδευση

ως τη διό βίου μάθηση και από την επαγγελματική κατάρ.τιση και την ανάπτυξη του

εργατικού δυναμικού ως την κατάρτιση για σύνθετα συστήματα στη βιομηχανία και

την άμυνα. Ωστόσο, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε πλήρως τη δύναμη της

τεχνολογίας των υπολογιστών για την επίτευξη των στόχων αυτών στα υπολογιστικά

περιβάλλοντα μάθησης, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πλήρως τις γνωστικές και

μετά-γνωστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη μάθηση μέσα σε τέτοια
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περιβάλλοντα, καθώς επίσης και το πώς οι ατομικές διαφορές επιδρούν σε αυτές τις

διαδικασίες. Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία

των υπολογιστών για να ενθαρρύνουμε τη μάθηση ιcαι να βελτιώσουμε τις γνωστικές

διεργασίες των μαθητών μας; Πώς μπορεί αυτή η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για

να βοηθήσει τους μαθητές να ελέγξουν το επίπεδο κατανόησης των εννοιών που

μαθαίνουν; Ποια χαρακτηριστικά των μαθητών καθορίζουν την αποτελεσματικότητα

των διαφόρων διδαΙCΤΙKών προσεγγίσεων στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων;

Ποια εργαλεία μέτρησης είναι πιο έγκυρα και αξιόπιστα για την αξιολόγηση της

διδασιcαλίας ιcαι τη διάγνωση των ανεπαρκειών και των αδυναμιών των

εκπαιδευόμενων;

Τι πραΎματεύετω η εΡΎ.ασία?

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τη συμβολή τεσσάρων σημαντικών

ψυχολογικών παραγόντων στη διαδικασία της μάθησης των ατόμων. Μετά τη

θεωρητική ανάλυση τους ακολουθεί μικρή έρευνα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου,

που εφαρμόστηκε σε μαθητές των Γυμνασίων και του Λυκείου του Αλμυρού, όπως

και σε 25 μαθητές Γυμνασίου της Καβάλας, ώστε να επαληθευτούν ή όχι, οι θεωρίες

που αναπτύσσονται.

Πρώτος παράγοντας είναι το άγχος για τους υπολογιστές (ΑγΥ). Όσοι

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές πρέπει να προσαρμόζονται στις καινούριες

τεχνολογίες, οι οποίες κάνουν την εμφάνιση τους σχεδόν κάθε 6-18 μήνες. Δεδομένης

λοιπόν, της πίεσης τους ώστε να προσαρμοστούν τόσο γρήγορα στα νέα δεδομένα και

τόσο συχνά, είναι λογικό να υποθέτουμε ότι κάποιοι θα αντιδράσουν μέσω του

θυμού, της από'γνωσης, του άγχους.

'Επειτα, δεύτερος παράγοντας είναι η αυτοπεποίθηση, ή αλ/ιώς η αυτo-εΙCΤΊμηση.

Η άποψη δηλαδή που έχει ένα άτομο για τις ικανότητες του και για το τι μπορεί να

καταφέρει. Επίσης, γίνεται λόγος για την επίδραση που έχει η αυτοπεποίθηση στην

ευημερία και την καλή ψυχολογία των ατόμων που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές.

Τρίτος παράγοντας είναι η ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών στρατηγικών. Αυτός ο

όρος αναφέρεται στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κάθε άτομο μαθαίνει

κάτι καινούριο. Καθώς το σύγχρονο σχολείο εξελίσσεται, οι μαθητές αποκτούν mo

ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης τους. Έτσι, θα πρέπει να αναπτύξουν τις δικές
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τους στρατηγικές, με τη βοήθεια του δασκάλου, ώστε να πετύχουν ουσιαστική

μάθηση.

Τέταρτος και τελευταίος παράγοντας είναι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των

μαθητών. Οι απόψεις ,δηλαδή, που έχουν για τη μάθηση και τη γνώση.

Μέρος Λ : Ψυχολογικοί παράγοντες

1. Το φαινόμενο του Άγχους για τους Υπολογιστές

1.1 Ορισμός

Στη δεκαετία του '60 και τη δεκαετία του '70, διάφορες μελέτες εξέτασαν τις

αρνητικές ψυχολογικές αντιδράσεις των ατόμων απέναντι στην τεχνολογία των

υπολογιστών μέσα από παραδοσιακές τεΧVΙKές μέτρησης της συμπεριφοράς. Έwοιες

όπως η τεΧVOφOβία και το λεγόμενο Άγχος για τους Υπολογιστές (ΑγΥ) περιγράφουν

την επιφυλακτικότητα των ατόμων για να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές και

άλ/ες τεχνολογίες πληροφοριών.

Το Αγγ ως ψυχολογικό φαινόμενο έχει ερευνηθεί κατά πολύ κατά τη διάρκεια των

προηγούμενων τριών δεκαετιών. Σταδιακά, οι ερευνητές έχουν καταφέρει να

εισχωρήσουν περισσότερο στη φύση του. Μπορούμε να το ορίσουμε με διάφορους

τρόπους, oJJ..iJ. οι όροι που επαναλαμβάνονται στους περισσότερους από αυτούς τους

ορισμούς είναι η αποστροφή, ο φόβος ή η ανησυχία κατά τη χρήση του υπολογιστή,

αντίσταση, εχθρότητα, ή επιθετικότητα προς τους υπολογιστές. Έτσι, περιγράφουμε

το Αγγ ως το συναίσθημα του φόβου και της ανησυχίας που νιώθει ένα άτομο ενώ

χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή ακόμα και στην σκέψη ότι πρόκειται να

χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή. Τα πιο κοινά χαρακτηρισnKά που εμφανίζονται στις

αντιδράσεις των ατόμων που παρουσιάζουν αυτό το "σύνδρομο" είναι: (ι) χαμηλή

αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες και τις γνώσεις τους πάνω στους υπολογιστές και

όταν τους χρησιμοποιούν είναι ιδιαίτερα ΠΡOσεΙCΤΙKOί, (2) αρνητικές αντιδράσεις κατά

την αλληλεπίδραση με τους υπολογιστές, (3) συχνές αρνητικές παρατηρήσεις για

τους υπολογιστές και για το ρόλο που παίζουν στη ζωή μας και (4) προσπάθεια να

περιορίσουν τη συχνή χρήση των υπολογιστών, οπότε τους αποφεύγουν, όπως

αποφεύγουν και τους χώρους όπου βρίσκονται υπολογιστές.

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα των ερευνών γύρω από το Αγγ που δείχνουν

σε ποιο βαθμό επηρεάζει τα άτομα. Σε μελέτη που έγινε το 1995-1996, υπολογίστηκε

ότι το 40% του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν το Αγγ μέχρι ένα
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προκαλέσει στο άτομο λιγότερη ανησυχία απ' ότι μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα

υπολογιστών ή από την άμεση επαφή με έναν υπολογιστή.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα, KαταδειΙCVΎεται ότι το ΑΥΥ είναι μια συνάρτηση

του συνολικού μεγέθους της εμπειρίας στους υπολογιστές, η οποία βασίζεται σε

διάφορες πτυχές όπως είναι ο αριθμός των ωρών που δουλεύει το άτομο με τους

υπολογιστές, το πόσο επιδέξιο θεωρεί τον εαυτό του στο να μαθαίνει και να

χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές, το βαθμό στον οποίο κάποιο άτομο θεωρεί τον

υπολογιστή ως προέκταση του εαυτού του και το ενδεχόμενο το άτομο να έχει

προσαρμόσει (να έχει "πειράξει") τον υπολογιστή κάποιου άλλου. Από την όλλη

μεριά, η επιρροή που έχει το ΑΥγ στην εμπειρία φαίνεται στις παρατηρήσεις κάποιων

ερευνητών που δηλώνουν ότι για τα αυτoδίδαιcrα άτομα το χαμηλό επίπεδο του Αγγ

μπορεί να είναι η αφορμή για να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία, δεδομένου ότι

είναι πιο πρόθυμοι να δοκιμάσουν τις νέες τεχνολογίες. Οπότε μπορούμε να πούμε

ότι το ΑγΥ σχετίζεται αρνητικά με την εμπειρία στους υπολογιστές.

/.4.2 Φύλο

Το φύλο είναι ίσως η μοναδική κοινωνιολογική μεταβλητή στην έρευνα για το

ΑγΥ που έχει μελετηθεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Κατά γενική ομολογία, οι άντρες

έχουν πιο θετική στάση προς τους υπολογιστές από τις -Υυναίκες. Επιπλέον, οι

-Υυναίκες παρουσιάζουν πιο υψηλά επίπεδα του Αγγ από τους άνδρες. Εντούτοις,

κάποιες μελέτες απέτυχαννα βρουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ανδρών και των

γυναικών στα επίπεδα του ΑγΥ. Αντίθετα, μερικές πιο πρόσφατες μελέτες

διαπίστωσαν ότι οι άνδρες παρουσίασαν πιο υψηλά επίπεδα του ΑγΥ από τις

γυναίκες. Υπογραμμίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ του φύλου και της χρήσης

των υπολογιστών, κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων στο ΑγΥ

είναι μια συνάρτηση από διαφορετικά επίπεδα της εμπειρίας στους υπολογιστές.

Σε έρευνα που αποσκοπούσε στην ανάλυση του περιεχομένου των

εικονογραφήσεων δημοφιλών περιοδικών υπολογιστή αποκαλύφτηκε ότι

επικρατούσαν οι άντρες στις εικονογραφήσεις, ενώ οι γυναίκες παρουσιαζόντουσαν

σε ένα λιγότερο ισχυρό και συχνά παθητικό ρόλο, ή ακόμη κι ως ερωτικά

αντικείμενα. Υπήρξαν σημαντικά στοιχεία που παρουσίαζαν τους άντρες με το

στερεότυπο του ειδικού, του διευθυντή και του ιθύνοντα, ενώ οι γυναίκες

παρουσιάστηκαν σε ρόλο υπαλλήλου ή βοηθητικού προσωπικού. Οι γυναίκες

συσχετίστηκαν συχνότερα με τη φοβία υπολογιστών. Το σημαντικό είναι ότι οι
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γυναίκες συχνά αποδέχονται αυτά τα στερεότυπα και βλέπουν τον εαυτό τους κατ'

αυτό τον τρόπο.

Η έρευνα σε σχέση με το φύλο δεν έχει καταλήξει σε μια κοινώς αποδεκτή λύση.

Υπάρχουν διάφορες mθανές εξηγήσεις ως προς το γιατί η βιβλΙΟΎραφΙα παρουσιάζει

κάποιες θεωρίες που είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους. Κατ' αρχάς. τα αποτελέσματα

της εξέτασης του ΑγΥ με βάση το φύλο των ατόμων που συμμετάσχουν στην έρευνα.

μπορεί να εξαρτώνται από το δείγμα που εξετάζεται. Παραδείγματος χάριν, τα

κορίτσια και τα αγόρια του γυμνασίου μπορεί να βιώνουν το ΑγΥ διαφορετικά από

τους άνδρες και τις γυναίκες των κολεγίων. Δεύτερον, το φύλο μπορεί να

αλληλεmδράσει με κάποια άλλη μεταβλητή (ή μεταβλητές) και σε συνδυασμό, να

καθορίσουν τα επίπεδα του ΑγΥ. Παραδείγματος χάριν. τα αγόρια που έχουν Η/Υ

μπορεί να αντιμετωπίσουν διαφορετικές πτυχές του ΛγΥ, από τα κορίτσια που δεν

έχουν Η/Υ. Τρίτον. ο χρόνος μπορεί να είναι μια σημαντική μεταβλητή σε σχέση με

τις έρευνες για το ΑγΥ και το φύλο. Δηλοδή, για παράδειγμα, σήμερα οι άνδρες (ή

γυναίκες) μπορεί να βιώνουν διαφορετικά την ανησυχία από τους άνδρες (ή τις

γυναίκες) που έζησαν πριν από καιρό. Πάντως. τα αποτελέσματα από τις μελέτες που

έχουν γίνει μέχρι σήμερα και που εξετάζουν τον παράγοντα φύλο. δείχνουν ότι τα

κορίτσια εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα του ΑγΥ απ' ότι τα αγόρια.

1.4.3 Hλιιdα

·Ενας άλλος παράγοντας που θεωρείται μαζΙ με τους προηγούμενους δύο, ότι έχει

εξεταστεί αρκετά από τους ερευνητές είναι η ηλικία. Τα συμπεράσματα που αφορούν

το ΑγΥ και την ηλικία είναι μπερδεμένα, αλλά γενικά θεωρείται ότι η ανησυχία

αυξάνεται με την ηλικία, Αντίθετα σε αυτή την εντύπωση , πολλές μελέτες δεν

βρΙσκουν Kαμiα σχέση μεταξύ του ΑγΥ και της ηλικ!ας. Μόνο οι μελέτες που

καλύπτουν μια ευρεία σειρά από ηλικίες, αναφέρουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ των

δύο στοιχείων, Παραδείγματος χάριν. μετά από έρευνα που μελέτησε το ΑγΥ σε

πληθυσμό 203 ατόμων της τρίτης ηλικ!ας και 219 προπτυχιακών φοιτητών,

πληθυσμός που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλικιών. και το αποτέλεσμα παρουσίασε

σημαντική σχέση, Οι "φυσικοί περιορισμοί" μπορούν επίσης να δημιουργήσουν

δυσκολίες στη χρήση των υπολογιστών στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. και κατά

συνέπεια, να τους κάνουν πιο αγχώδεις απέναντι στους υπολογιστές, Οι σJJ..n.γές στην

όραση λόγω ηλικίας μπορούν να καταστήσουν τον προσδιορισμό των εικονιδίων
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δύσκολο, ενώ ο συνδυασμός πολλαπλών ενεργειών του πονηκιού (π,χ, click and

drag) μπορούν να είναι δύσκολοι για τους μεγαλύτερους χρήστες.

Όμως, υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα του Αγν ακόμα και σε άτομα που

βρίσκονταν σε παραπλήσιες ηλικίες, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων

των ερωτηματολογίων που εξετάστηκαν σε μια έρευνα με τρία ανεξάρτητα δείγματα

(αναφορά). Τα δείγματα επιλέχτηκαν έτσι ώστε οι συμμετέχοντες τους να διαφέρουν

στην ηλικία και να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια του ίδιου βαθμού

εκπαίδευσης(δηλαδή π. χ. να είναι προπτυχιακοί ή απόφοιτοι πανεπιστημίου). Οι

συμμετέχοντες στα δείγματα 1 και 2 πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής και

της εφηβικής τους ηλικίας στη δεκαετία του 1970-1980, ενώ οι συμμετέχοντες στο

δείγμα 3 τη δεκαετία του 1980-1990. Αυτές οι δεκαετίες διαφέρουν ευρέως από την

άποψη της διαθεσιμότητας της τεχνολογίας που βασίζεται στους υπολογιστές. Οι

συμμετέχοντες στο δείγμα 3, είχαν έρθει σε επαφή με τους υπολογιστές αρκετά

νωρίτερα στις ζωές τους και είχαν μεγαλώσει σε μια κοινωνία, στην οποία η

τεχνολογία που βασίζεται στους υπολογιστές ήταν ουσιαστικά ενσωματωμένη. Τα

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η σημερινή γενιά των προπτυχιακών σπουδαστών,

παρουσιάζει μεγαλύτερη ψυχολογική ταλαιπωρία με τους υπολογιστές από τα άτομα

που αντιπροσωπεύουν την προηγούμενη γενιά που είχαν λιγότερη επάφή με την

τεχνολογία και τους υπολογιστές. Περαιτέρω, τα συμπεράσματα δείχνουν μια τάση

για την ενδυνάμωση του φαινομένου σε αντίστροφη σχέση με την ηλικία. Αυτό

συμπίπτει με τις πρόσφατες προτάσεις και είναι σύμφωνο με τις απαισιόδοξες

προβλέψεις.

1.4.4. Συχνόπιτα χρήσης

Βρέθηκε ότι, το να έχει κάποιος προσωmκό Η/γ (PC) στο σπίη, καθώς και η

συχνότητα χρήσης του υπολογιστή θεωρούνται ότι είναι δύο από τα λειτουργικά

συστατικά του Αγγ. Έχει αποδειχθεί ότι εκείνα τα άτομα που είχαν PC στο σπίτι

παρουσίαζαν λιγότερη ανησυχία απέναντι στους υπολογιστές, όπως και το ότι η

χρήση του υπολογιστή σχετίζεται αρνητικά με το Αγγ. Σε μια πιο παλιά μελέτη

υπολογίστηκε ότι, από 530 σπουδαστές, το 68,5% είχε ένα PC στο σπίτι αλ/,ά δεν

υπήρξε καμία σχέση μεταξύ της ιδιοκτησίας και της συχνότητας της χρήσης του

υπολογιστή, ενώ σε έρευνα του 2002 πάνω σε μια ομάδα από Τούρκους φοιτητές, το

19.8% των σπουδαστών είχε ένα PC στο σπίτι και εκείνοι που είχαν PC παρουσίασαν

σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ΑγΥ. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι καθώς η συχνότητα
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χρήσης του υπολογιστή αυξανόταν, τα επίπεδα Αγγ μειώνονταν. Αυτό σήμαινε ότι

οι σπουδαστές που χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές πιο συχνά, παρουσίασαν

χαμηλότερα επίπεδα ΑγΥ, σε σχέση με εκείνους που χρησιμοποιούσαν τους

υπολογιστές λιγότερο συχνά.

Σε σχετική δημοσίευση υποστηρίχτηκε ότι οι σπουδαστές που είχαν PC στο σπίτι

παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας υπολογιστών έναντι εκείνων που δεν

είχαν. Τόσο η κατοχή ενός PC, όσο και η συχνότητα της χρήσης του υπολογιστή

έχουν σημαντικά αποτελέσματα σε διαφορετικές πτυχές του ΑγΥ. Εντούτοις, έχουν

παρατηρηθεί κάποιες περίπλοκες σχέσεις. Παραδείγματος χάριν, η κατοχή ενός PC

έχει σημαντική επίδραση στη συναισθηματική ανησυχία και την καταστρεπτική

ανησυχία, αΊ.Μ. όχι στην ανησυχία που επηρεάζει τη μάθηση. Επομένως,

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σπουδαστές που δεν έχουν ένα PC στο σπίτι τους

φοβούνται περισσότερο μήπως καταστρέψουν τον υπολογιστή, αλλά δεν διαφέρουν

όταν χρειάζεται να μάθουν υπολογιστές ή κάποιες πληροφορίες που έχουν σχέση με

τους υπολογιστές. Η συχνότητα της χρήσης του υπολογιστή δεν έχει σημαντική

επίδραση στην καταστρεπτική ανησυχία, ή την ανησυχία που επηρεάζει τη μάθηση.

Αντίθετα, έχει σημαντική επίδραση στ/ συναισθηματική ανησυχία.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το ΑγΥ επηρεάζεται και από την κουλτούρα, τον

πολιτισμό κάθε χώρας. Το ΑγΥ σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τους μαθητές

ανά τον κόσμο. Η παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων με τους υπολογιστές σημαίνει

διαφορετικό πράγμα στ/ν κάθε χώρα, όπου κάποιοι μαθητές διστάζουν να

επισκεφτούν κέντρα με υπολογιστές ή να τους παρατηρεί κάποιος ενώ βρίσκονται

μπροστά σε ένα ΑΤΜ. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν σκεφτούμε το πότε και το

πώς η τεχνολογία που βασίζεται στους υπολογιστές εντάχθηκε στ/ν εκάστοτε χώρα.

Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία, οι

μαθητές έρχονται σε επαφή με τους υπολογιστές από πολύ νωρίς, ενώ σε άλλες χώρες

είναι πολύ σπάνιο να υπάρχουν καν οι υπολογιστές στα σχολεία.

1.5 Συνέπειες

Το μεγαλύτερο μtρoς της έρευνας για το ΑγΥ έχει στραφεί προς τα συστατικά ή

τις αιτίες, παρά στις συνέπειες. Τα αντιφατικά στοιχεία σχετικά με τα συστατικά του

Αγγ μπορούν να περιπλεχτούν περαιτέρω λόγω της ελλιπούς έρευνας ώστε να

προσδιοριστούν οι συνέπειες του Αγγ, ο αντίκτυπος, δηλαδή, που έχει πάνω στο

χρήστη. Θεωρητικά, τουλάχιστον, η ανησυχία θεωρείται ότι είναι επιβλαβής στην
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εκμάθηση του υπολογιστή και εξασθενεί την απόδοση του χρήστη. Τα αγχώδη άτομα

που διαθέτουν σύστημα μνήμης με περιορισμένη ιιcανότητα, θα χρειαστούν

περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουν μια εργασία, αλλά δεν θα κάνουν απαραιτήτως

περισσότερα λάθη. Τα κριτήρια για να αξιολογηθεί αν η ανησυχία επηρεάζει την

απόδοση είναι επομένως κρίσιμα. Τα μέτρα απόδοσης περιστρέφονται

χαρακτηριστικά γύρω από την αξιολόγηση του χρόνου που χρειάζεται για την

ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά και των λαθών που γίνονται, και μάλιστα έχει

βρεθεί ότι και οι δύο παράμετροι δεν εξαρτώνται από το ΑγΥ.

Η σχέση μεταξύ ανησυχίας και απόδοσης περιπλέκεται περισσότερο από την

υπόδειξη ότι, ενώ η ανησυχία μπορεί να εξασθενίσει την απόδοση σε μια δύσιcoλη

εργασία, από την άλλη όμως, μπορεί να την διευκολύνει πάνω σε μια απλή εργασία.

Επmλέον, αιcόμη ιcαι οι χρήστες με χαμηλά επίπεδα του Αγγ, μπορεί να

παρουσιάσουν αυξημένα επίπεδα ανησυχίας κατά τη διάρκεια μιας νέας εμπειρίας

πάνω στους υπολογιστές. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα, διαmστώθηκε ότι ένα

αγχώδες άτομο, μπορεί να αποδώσει εξίσου γρήγορα και με ακρίβεια μια εργασία

στον υπολογιστή, με ένα άτομο που δεν είναι αγχώδες. Κατά συνέπεια, το Αγγ

διαmστώθηκε ότι δεν έχει καμία επίπτωση πάνω στο βαθμό των μαθημάτων. Είναι

mθανό οι διαφορές στα επίπεδα ανησυχίας να έχουν επιπτώσεις στην απόδοση όταν

παρουσιαστεί κάτι απρόβλεπτο, ή άγνωστο, κατά τη διάρκεια της αλ/ηλεπίδρασης με

το χρήστη. Επίσης ,τα μηνύματα λάθους εμφανίζονται απρόσμενα στη μεγάλη

πλειοψηφία των χρηστών. Έτσι, παραδείγματος χάριν, εάν ένα πλήκτρο πατήθηκε

κατά λάθος και εμφανίζεται ένα ασαφές μήνυμα λάθους, εκείνοι που είναι ήδη

αγχωμένοι είναι πιθανό να αγχωθούν περισσότερο. Τα αγχώδη άτομα μπορεί να είναι

επομένως σε θέση να εκτελέσουν έναν αριθμό εργασιών που γνωρίζουν, αλλά

προσπαθούν να τελειώσουν τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό (ή αν είναι

δυνατόν να αποφύγουν τη διαδικασία από την αρχή).

Σχετική μελέτη προσπάθησε να διαπιστώσει, εάν το Αγγ συνδέεται με την

καθυστέρηση που παρατηρείται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ

ερεθίσματος και αντίδρασης, και την ακρίβεια, παράμετροι με τις οποίες οι χρήστες

ολοκληρώνουν απλές λειτουργίες στους υπολογιστές, και επίσης, προσπάθησε να

διευκρινίσει εάν αυτά τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το προγενέστερο επίπεδο

εμπειρίας του χρήστη με τους υπολογιστές. Τα στοιχεία αποκάλυψαν έναν μέτριο

αρνητικό συσχετισμό μεταξύ των βαθμών στο Αγγ και του διαστήματος που

μεσολαβεί μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης, με το οποίο ολοκληρώθηκε η εργασία
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της εισαγωγής των δεδομένων, η οποία ήταν ανεξάρτητη και από το επίπεδο

εμπειρίας του χειριστή, αλλά και από το επίπεδο της ανησυχίας του. Καμία τέτοια

σχέση δεν βρέθηκε στην περίπτωση των στοιχείων για τα ποσοστά λάθους.

Η χαμηλή απόδοση που παρουσιάζουν οι "αγχωμένοι με τους υπολογιστές"

μπορεί να έχει ουσιαστικές οικονομικές επιπτώσεις δεδομένου ότι τα μέχρι τώρα

στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 8% της μεταβλητότηταςστα ποσοστά ολοκλήρωσης

στόχου μπορεί να αποδοθεί στο ίδιο το ΑγΥ. Υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι

υποστηρίζουνέντονα αυτά τα αποτελέσματα, με τον ισχυρισμό ότι λόγω του Αγγ «

δεκάδες ειcατoμμυρίων δολαρίων το χρόνο σε ανθρώπινες ώρες εργασίας, θα

μπορούσαν να χαθούν».

Επίσης, το άγχος φέρεται ότι έχει επιπτώσεις στην ειcμάθηση που βασίζεται στον

υπολογιστή, μέσω της επιρροής των επιπέδων του seIf-effιcacy. Το seIf-efficacy,

εκτός από την εμπειρία που απoΙCΤΙΈται μέσα από τη δράση, αλλά και από την

εμπειρία που αποκτιέται έμμεσα, ιcαθoρίζεται και από τα επίπεδα ανησυχίας. Με

εφαρμογή της θεωρίας που αφορά το self-efficacy, πάνω στην ειcμάθηση που

βασίζεται στον υπολογιστή, επιβεβαιώθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα του ΑγΥ μειώνουν

το επίπεδο του seIf-effιcacy, που με τη σειρά του χαμηλώνει την επίτευξη της

απόδοσης σε εργασίες του υπολογιστή.

1.6 Τρόποι αντιμι.'τώπισης του άγχους

Όπως φαίνεται, το ΑγΥ είναι ένα σημαντικό ζήτημα για πολ/ούς σπουδαστές.

Έτσι, έχουν γίνει πολλές ενέργειες για να βοηθήσουν τους αρχαρίους στην

εκπαίδευση και στην κατάρτιση πάνω στους υπολογιστές, ιcαι κατ' επέκταση, να

αποκτήσουν ης δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν στον τομέα των

υπολογιστών. Εντούτοις, οι μελέτες έχουν τονίσει ότι η εκτεταμένη επαφή με τους

υπολογιστές μπορεί να επιδεινώσει παρά να 'θεραπεύσει' το πρόβλημα του ΑγΥ,

ενδεχομένως και να ενισχύσει τις αρνητικές αντιδράσεις ιcαι την περαιτέρω αποφυγή

των υπολογιστών. Μια προσέγγιση στην αντιμετώπιση του Αγγ είναι να υποβληθούν

οι αρχάριοι στην αντιμετώπιση των πεποιθήσεων, των φόβων και των ειιcασιών τους

και έπειτα να αναπτύξουν στρατηγικές για να υπερνικήσουν τις ανησυχίες τους.

Αν και έχουν αναπτυχθεί ιcάπoιες εναλλαΙCΤΙκές τεχνιιcές, η αντιμετώπιση του

Αγγ έχει στηριχθεί σχεδόν αποκλειστικά, στην εμπειρία πάνω στους υπολογιστές.

Περισσότερη εμπειρία οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοχή των υπολογιστών από τους

χρήστες ,αλλά ιcαι στην αντίληψη ότι κάποιος γίνεται ιcαλύτερoς γνώστης του
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υπολογιστή με συνέπεια, να εμφανίζει λιγότερα φυσικά συμπτώματα (ανnδράσεις).

Παρ' όλ' αυτά, το 1991, ερευνητές συμπέραναν ότι η απόιcτηση περισσότερης

εμπειρία στους υπολογιστές από μόνη της δεν μειώνει το Αγγ,

Μελέτες αποκαλύπτουν ότι τα αρνητικά συναισθήματα προς τη χρήση του

υπολογιστή, μπορούν να αποβληθούν μέσω της εκπαίδευσης πάνω σε στρατηγικές

μάθησης και επίλυσης προβλημάτων για τους υπολογιστές. Σχετική μελέτη ερευνά

την επίδραση των στρατηγικών εκμάθησης στο ΑγΥ. Οι στρατηγικές εκμάθησης

(ΣΜ), είναι γνωστικές διαδικασίες που "εφεύρουν" οι αρχάριοι προκειμένου να

καταλάβουν mo εύκολα τις νέες πληροφορίες στη διαδικασία εκμάθησης. Τα

συμπεράσματα κατέδειξαν ότι μετά από την επεξεργασία των ΣΜ υπήρξε μια

σημαντική μείωση στο επίπεδο του ΑγΥ. Επιπλέον αποδείχθηκε ότι το Αγν μειώθηκε

στους αρχαρίους που είχαν 'προχωρημένες' ΣΜ. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα

συνηθισμένο αποτέλεσμα για τους σπουδαστές που ανέπτυξαν ΣΜ να μην

αισθάνονται ανησυχία όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις εκμάθησης που

είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Συνεπώς, η ανάπτυξη ΣΜ θα μπορούσε να

ελαττώσει ης αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στον υπολογιστή. Συμπερασματικά,

απoιcτώντας ένα επίπεδο προηγμένης γνώσης πάνω στους υπολογιστές, με την

ανάπτυξη ΣΜ, η αρνητική ανησυχία για τη χρήση των υπολογιστών μπορεί να

μειωθεί, ενώ η ακαδημαϊκή επίδοσή τους θα μπορούσε να αυξηθεί. Κάποιοι φοιτητές

του πανεπιστημίου με χαμηλό ποσοστό εmδόσεων ενδεχομένως να μην είναι σε θέση

να αναπτύξουν αποτελεσματικές ΣΜ. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνουν κάποιες

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους αρχαρίους να

αποκτήσουν αυτούς τους τύπους στρατηγικών.
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2. Λυτοπεποίθηση
Η αυτοπεποίθηση είναι μια σημαντική δομή στην κοινωνική ψυχολογία. Έχει

βρεθεί ότι επηρεάζει το άτομο στην προσπάθεια που καταβάλλει και την επιμονή του.

τις συναισθηματικές του αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένης τ/ς πΙεστς και τ/ς

ανησυχίας) και την απόδοση του ..

2.1 Θεωρητική Προσέπιση-Κοινωνική Γνωστική θεωρία

Το 1986. υποστηρίχθηκε πως η αυτοπεποίθηση ως ΈWOια προέρχεται από τη

κοινωνική γνωστική θεωρία. Η κοινωνική γνωστική θεωρία είναι ένα ευρέως

αποδεκτό, εμπειρικά επιιcuρωμένo πρότυπο της συμπεριφοράς του ατόμου. Βασίζεται

στην πρόταση ότι οι επιρροές από το περιβάλλον όπως οι κοινωνικές πιέσεις, κάποιοι

γνωστικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικότητας. καθώς επίσης

και των δημογραφικών χαρακτηριστικών, και ΟΙ συμπεριφορές που επιδεικνύει το

άτομο, καθορίζονται αμοιβαία. Κατά συνέπεια, τα άτομα επιλέγουν το περιβάλλον

στο οποίο θα ζήσουν, αλ/i:J. και επηρεάζονται από αυτό. Εmπλέον, η συμπεριφορά

του ατόμου σε μια δεδομένη κατάσταση επηρεάζεται από το ίδιο το άτομο, καθώς και

από χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, παράγοντες οι οποίοι με τη σειρά τους,

επηρεάζονται από αυτή. Αυτή η σχέση μεταξύ του ατόμου, του περιβάλλοντος και

της συμπεριφοράς του ατόμου αποκαλείται 'τριαδική αλληλεπίδραση'.

ΙπεΡΙΡάλλον ...-------. Συμπεριφορά Ι
2.2 Ορισμός της αυτοπεπο(θηστς

Η αυτοπεποίθηση καθορίστηκε ως η άποψη που έχουν οι άνθρωποι για τις

ικανότητες τους να οργανώσουν και να εκτελέσουν την πορεία των ενεργειών που

απαιτούνται για να έχουν τη ζητούμενη απόδοση. Υποστηρίζεται όπ η

αυτοπεποίθηση είναι κάπ περισσότερο από τις δεξιότητες που έχει ένα άτομο, και

μάλιστα, επηρεάζει την πεποίθηση του για το n μπορεί να καταφέρει με αυτές τις
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δεξιότητες. Αυτή η διευκρίνηση δίνει έμφαση σε μια βασική πτυχή για τη δομή της

αυτοπεποίθησης. Συγκεκριμένα, δείχνει τη σημασία της διάκρισης μεταξύ των

συσταnκών δεξιοτήτων και της ικανότητας τ/ς " οργάνωσης και εκτέλεσης της

πορείας των ενεργειών".

Η αρχή ότι η αυτοπεποίθηση επηρεάζεται από nς διαφορές των ατόμων,

προκύπτει από τη σταδιακή απόκτηση γνωστικών, κοινωνικών, γλωσσολογικών και

φυσικών δεξιοτήτων που αποκτά το κάθε άτομο μέσω των εμπειριών του. Τα άτομα

φαίνεται ότι εκτιμούν τις πληροφορίες για τις ικανότητες τους και έπειτα

"συντονίζουν" ανάΜγα τις επιλογές και τις προσπάθειες τους. Επίσης, τα άτομα

μπορεί να κρίνουν τις ικανότητες τους σε σύγκριση με κάποιους άλλους.

Η αυτοπεποίθηση μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως τα άτομα

υιοθετούν γρήγορα νέες τεχνολογίες, καθώς επίσης και πως αναπτύσσουν με ευκολία

αξιόλογες δεξιότητες στον χειρισμό τους. Είναι μια κεντρική έννοια που μας βοηθά

στην κατανόησή της αποδοχής της τεχνολογίας. την εφαρμογή, και τη χρήση της.

Μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέτρο για την επιτυχία στο σχεδιασμό της

τεχνολογίας. Οι κοινωνιολόγοι μελέτησαν την αυτοπεποίθηση και το ρόλο της στην

εκμάθηση, στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων,

σε καινοτομίες, ακόμα και στο φόβο. Οι ερευνητές μελέτησαν επίσης πως μπορεί να

αυξηθεί η αυτοπεποίθηση μέσα από μεθόδους κατάρτισης, καθώς και μέσω της

υποκίνησης του εαυτού τους.

Έχει παρατηρηθεί, ότι η αντίληψη του ατόμου για τις ικανότητες του πάνω σε μια

εργασία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του. Η αυτοπεποίθηση

θεωρείται ότι βελτιώνει τις δεξιότητες του ατόμου. Τα άτομα με μέτρια ή υψηλή

αυτοπεποίθηση τείνουν να ασχολούνται πιο συχνά με πολλές δραστηριότητες, καθώς

και να επιμένουν περισσότερο στις προσπάθειες τους. Αυτό οδηγεί σε mo

ενδιαφέρουσες εμπειρίες οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν την αυτοπεποίθηση.

Από την άλλη, άτομα με χαμηλή αυτοπεποίθηση συνήθως αποφεύγουν τις

προκλήσεις και τα παρατάνε πιο εύκολα όταν εμφανιστούν αντιξοότητες, που,

μάλιστα, μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρές, και το αποτέλεσμα θα είναι να

αμφιβάλλουν περισσότερο για την ικανότητα τους. Η αυτοπεποίθηση είναι μια

δυναμική δομή που αλλάζει με το χρόνο, καθώς το άτομο αποκτά νέες εμπειρίες και

πληροφορίες.

2.3 Διαστάσεις πις αυτοπεποίθησης
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Στον ορισμό της αυτοπεποίθησης, είναι επίσης σημαντικό να εξεταστούν οι τρεις

διαστάσεις της οι οποίες είναι ευδιάκριτες, αλλά και αλληλένδετες : το μέγεθος, η

δύναμη, και η δυνατότητα γενίκευσης. Στην εκτίμηση αυτών των διαστάσεων,

σκοπός είναι η ανακάλυψη του τύπου των ερωτήσεων που θα εξηγήσουν και θα

προβλέψουν τις προθέσεις κάποιου και τις ενέργειες του.

Το μέγεθος της αυτοπεποίθησης αναφέρεται στο επίπεδο δυσκολίας της εργασίας,

που κάποιος mστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Τα άτομα με ισχυρή αίσι1ηση

αυτοπεποίθησης mστεύουν ότι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν δύσκολες

εργασίες, ενώ εκείνοι με αδύναμη αίσθηση αυτοπεποίθησης ότι μπορούν να

αναλάβουν μόνο τις πιο απλές. Εναλλακτικά, το μέγεθος της αυτοπεποίθησης μπορεί

να υποδεικνύει την υποστήριξη που χρειάστηκε κάποιος για να ολοκληρώσει ένα

στόχο. Τα άτομα με υψηλό μέγεθος αυτοπεποίθησης, μπορεί να κρίνουν ότι μπορούν

να τα καταφέρουν με λιγότερη υποστήριξη και βοήθεια από αυτά με χαμηλό μέγεθος

αυτοπεποίθησης.

Η δύναμη είναι μια αξιολόγηση της εμπιστοσύνης που έχει το άτομο στον εαυτό

του για το αν θα καταφέρει να ολοκληρώσει εmτυχώς μια εργασία. Τα άτομα με

αδύναμη αίσθηση αυτοπεποίθησης θα απογοητευτούν ευκολότερα από τα εμπόδια

στην απόδοσή τους. Από την άλλη μεριά, τα άτομα με ισχυρή αίσθηση της

αυτοπεποίθησης δεν θα πτοηθούν από τα δύσκολα προβλήματα, θα διατηρήσουν την

αυτοπεποίθηση τους, και ως αποτέλεσμα της συνεχούς επιμονής τους, είναι

πιθανότερο να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο που προκύπτει.

Η δυνατότητα γενίκευσης της αυτοπεποίθησης δείχνει το βαθμό στον οποίο οι

αντιλήψεις για την αυτοπεποίθηση περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα μιας

δραστηριότητας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τους υπολογιστές, αυτοί οι τομείς

μπορεί να απεικονίζουν τις διαφορετικές διαμορφώσεις software και hardware. Αυτή

η τρίτη διάσταση υποδεικνύει ότι η αυτοπεποίθηση έχει πολλά επίπεδα και προτείνει

ότι τα άτομα διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις τους τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό

επίπεδο.

2.4 Κατηγορίες της αυτοπεποίθησης

Η αυτοπεποίθηση θεωρείται ότι αναφέρεται σε εξειδικευμένους τομείς. Οι

άνθρωποι μπορούν να έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις για τον εαυτό τους σε

διαφορετικούς τομείς. Εντούτοις, μερικοί ερευνητές έχουν υποδείξει μια γενικευμένη

αίσθηση της αυτοπεποίθησης. Η γενικευμένη αυτοπεποίθηση καθορίζεται ως η
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εμπιστοσύνη που έχουν τα άτομα στις ικανότητες τους σε ένα ευρύ φάσμα

απαιτητικών ή νέων καταστάσεων, όντας ένα ευρύ και σταθερό χαρακτηριστικό.

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η γενική και η εξειδικευμένη αυτοπεποίθηση σχετίζονται

θετικά, και μπορούν να λειτουργήσουν με έναν συμπληρωματικό τρόπο. Άλλοι

συντάκτες επισημαίνουν την ανάγκη να αναπτύξουν μέτρα εξειδικευμένης

ικανότητας σε συγκεκριμένους πληθυσμούς , και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα

μέτρα αυτοπεποίθησης. Η έννοια της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης, θεωρείται ότι

είναι η πεποίθηση του ατόμου για το αν είναι ικανό να αποδώσει ένα ρόλο εργασίας.

Το 1989._ καθορίστηκε η αυτοπεποίθηση πάνω στους υπολογιστές (CSE) ως η

αντίληψη κάποιου για τις γνώσεις και τις δεξιότητές του πάνω στους υπολογιστές.

Η CSE έχει πολλά επίπεδα. συμπεριλαμβανομένων του ειδικού και του γενικού.

Σε αντίθεση με την "ειδική" CSE που αφορά το χειρισμό μιας συγκεκριμένης

εφαρμογής ή ενός "περιβάλλοντος" (π.χ., υπολογισμοί με λογιστικό φύλλο

(spreadsheet) ή υΝΙΧ), η γενική CSE συνθέτει την αντίληψη του ατόμου για τις

δυνατότητες του σε όλους τους τομείς που αφορούν τους υπολογιστές.

Υποστηρίχθηκε ότι η αυτοπεποίθηση αφορά μια συγκεκριμένη κατάσταση, και

χαρακτηρίστηκε ως εξειδικευμένη αυτοπεποίθηση (SCSE). Μάλιστα, είναι η κρίση

του ατόμου για την ικανότητα του όσον αφορά την διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης

εργασίας σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως ο επεξεργαστής κειμένου, τα λογιστικά

φύλλα, τα Windows ΧΡ κτλ. Στο χώρο των υπολογιστών, αυτή η κρίση καλείται ως

ειδική CSE (SCSE), η οποία αποτελείται από την ειδική για εφαρμογές AS-CSE

(application-specific CSE) και την ειδική για εφαρμογές και περιβάλλοντα AE-CSE

(application-environment CSE).

Από την άλλη, βρέθηκε ότι οι προηγούμενες εμπειρίες ενός ατόμου γενικεύονται

και σε άλλους τομείς. Ένα άτομο όταν ολοκληρώνει επιτυχώς πoλλtς και

διαφορετικές εργασίες, πιστεύει περισσότερο στις δυνατότητες του. Αντίστοιχα,

κάποιος που έχει περιορισμένη επιτυχία ή συνεχείς αποτυχίες, έχει λιγότερες

προσδοκίες. Η γενική CSE (GCSE) θεωρείται ότι είναι μια σημαντική θεωρητική και

πρακτική δομή. Μάλιστα, σε κάποιες μελέτες, η GCSE αποτέλεσε σημαντικό

παράγοντα για την παρατήρηση της απόδοσης των ατόμων στους υπολογιστές, τα

συναισθήματα τους απέναντι στους υπολογιστές , καθώς και της χρήση τους. Η

GCSE αποκτιέται με το χρόνο μετά την ενασχόληση με μια σειρά από

δραστηριότητες, αλλάζει αργά και μάλιστα, σε κάποιους τομείς παραμένει η ίδια.
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2.5 Computer seIf:.effιcacy

Το 1995, υποστηρίχθηκε ότι η CSE (αυτοπεποίθηση ως προς τους υπολογιστές)

«... αναφέρεται στην κρίση και τις πεποιθήσεις κάποιου που αφορούν τις ικανότητές

του να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή». Η CSE παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς

βοηθά το άτομο να αποκτήσει πολλές δεξώτητες στη χρήση των συστημάτων και του

υπολογιστή, γενικότερα. Επίσης, παρατηρήθηκε πώς η αυτοπεποίθηση επηρεάζει τις

διαδικασίες εκμάθησης στο πανεπιστήμιο. Στην αρχή μιας δραστηριότητας, οι

μαθητές έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις για τις ικανότητες τους να αποκτήσουν

γνώση, δεξώτητες εκτέλεσης, γνώση του αντικειμένου και ούτω καθεξής. Η αρχική

αυτοπεποίθηση ποικίλλει σαν συνάρτηση της κλίσης του ατόμου (π.χ. ικανότητες και

τοποθετήσεις) και προγενέστερων εμπειριών. Τέτοιοι προσωπικοί παράγοντες. μαζί

με περιστασιακούς παράγοντες (π .χ. επιβραβεύσεις), επηρεάζουν τους μαθητές ενώ

μαθαίνουν. Με βάση αυτούς τους παράγοντες, οι μαθητές αξιολογούν την

αποτελεσματικότητά τους για περαιτέρω εκμάθηση. Έτσι, το κίνητρο τους

ενισχύεται, αν οι σπουδαστές αντιληφθούν ότι σημειώνουν πρόοδο στην εκμάθηση.

Στη συνέχεια, όσο οι μαθητές δουλεύουν πάνω σε κάποιες εργασίες και γίνονται πιο

επιδέξιοι, διατηρούν μια αίσθηση της αυτοπεποίθησης ότι θα αποδώσουν

ικανοποιητικά.

Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της έλλειψης εμπιστοσύνης που κάποιος

μπορεί να έχει στις δυνατότητες του να μάθει να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή -τη

CSE- και την πραγματική εμπειρία με τους υπολογιστές -βασική εκπαίδευση πάνω

στους υπολογιστές (computer literacy) . Η βασική εκπαίδευση πάνω στους

υπολογιστές, φαίνεται σε διαφορετικά πράγματα όπως στον αριθμό των ωρών που

περνά κάποιος στον υπολογιστή, τη σειρά των εφαρμογών που κάποιος είναι σε θέση

να χρησιμοποιήσει επιτυχώς, ή τη συνδρομή κάποιου στα περιοδικά υπολογιστών. Εν

ολίγοις, αποτελεί την αντίληψη που έχει κάποιος για το επίπεδο κυριότητάς του όσον

αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες πάνω στους υπολογιστές. Η CSE, από την άλλη,

περιγράφει την προσδοκία της κυριότηταςκάποιου.

Τα άτομα βασίζουν την κρίση για την αυτοπεποίθηση τους σε τέσσερις βασικές

πηγές πληροφορίας που ποικίλλουν στην αξία αξιολόγησης. Αξιολογούν τη

συνεισφορά αυτών των πηγών πληροφορίας και κάνουν μια εκτίμηση της ικανότητάς

τους.
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Αυτές οι τέσσερις πηγές πληροφοριών είναι διαθέσιμες σε ένα τυπικό εισαγωγικό IS

(introductory infoτmation systems) μάθημα με τους υπολογιστές. Αναφέρονται εν

συντομία παρακάτω με φθίνουσα σειρά επιρροής:

• Οι μαθητές συλλέγουν τη σημαντικότερη πηγή πληροφορίας για τη CSE, ης

προσωπικές αποδόσεις(guίded mastery), μέσω των ασκήσεων στους

υπολογιστές ΊCαΙ των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που απαιτούν συχνά

την επίδειξη της κατανόησης του hardware και του software των

υπολογιστών.

• Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τις επιτυχίες και τις

αποτυχίες των συμμαθητών τους και να συγκρίνουν την απόδοσή τους με

αυτή των συμφοιτητών τους(behavίοr modeling).

• Οι πληροφορίες για την αυτοπεποίθηση συχνά παραδίδονται μέσω της

λεκτικής πειθούς(sοcial persuasion). Οι μαθητές λαμβάνουν τις προτάσεις ή

τις παραινέσεις από τους εκπαιδευτικούς ή/και τους συμφοιτητές τους. που

τους ενθαρρύνουν και τους υποστηρίζουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων

τους στους υπολογιστές και στην αυτοπεποίθησή τους.

• Κάποια φυσιολογικά συμπτώματα(ΡhΥsίοlοgίcal states) μπορούν να

οδηγήσουν τους μαθητές στην απόκτηση ή όχι αυτοπεποίθησης. Το τρέμουλο

ή ο ιδρώτας πριν από μια άσκηση με τους υπολογιστές που γίνεται στην

αίθουσα. μπορεί να ερμηνευθεί από τους μαθητές ως σημάδι ότι δε θα τα πάνε

καλά. Αφ' ενός, η έλλειψη τέτοιων συμπτωμάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί

ως σημάδι εμπιστοσύνηςή/και ικανότητας.

2.6 Παράγοντες

1.6.1 Κί"ητρα

Πολλές μελέτες έχουν γίνει ώστε να εξεταστούν οι πιθανοί παράγοντες που

επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση. Έχει υποδειχθεί, ότι η αυτοπεποίθηση προέρχεται

από ένα συνδυασμό του κίνητρου για εκμάθηση των υπολογιστών και των εμπειριών

με τους υπολογιστές. Η βασική ιδέα για την προσέγγιση της έννοια του κίνητρου,

υποστηρίζει ότι τα κίνητρα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου προκύπτουν

από το συνδυασμό των αναγκών που έχει το άτομο, και την αξία των διαθέσιμων

στόχων που υπάρχουν στο περιβάλλον. Μάλιστα, αυτές οι θεωρίες τονίζουν την ιδέα

ότι η mθανότητα για τη συμπεριφορά που θα έχει το άτομο δεν εξαρτάται μόνο από

την αξία ενός στόχου, αλλά και από την προσδοκία για την επίτευξη του.
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Οι στόχοι επηρεάζουν το κίνητρο και παρέχουν τα πρότυπα, ενάντια στα οποία οι

μαθητές συγκρίνουν την μέχρι τώρα απόδοσή τους. Όταν οι μαθητές επιλέγουν ένα

στόχο, μπορεί να παρακινηθούν ώστε να δώσουν προσοχή στις οδηγίες, να επιμείνουν

και να καταβάλλουν προσπάθεια, μέσω της αυτοπεποίθησης. Η αυτοπεποίθηση

τεκμηριώνεται δεδομένου ότι οι μαθητές παρατηρούν την πρόοδο του στόχου τους,

καθώς οι αντιλήψεις για την πρόοδο τους υποδεικνύουν ότι γίνονται πιο επιδέξιοι. Οι

στόχοι, εντούτοις, είναι λιγότερο σημαντικοί από τις ιδιότητές τους. Οι στόχοι που

ενσωματώνουν εξειδικευμένα πρόmπα απόδοσης και είναι κοντινοί και όχι τόσο

δύσκολοι, ενισχύουν το κίνητρο περισσότερο από ότι οι στόχους που είναι γενικοί,

απόμακροι, ή υπερβολικά εύκολοι ή δύσκολοι.

Τόσο οι στόχοι όσο και η αυτό-αξιολόγηση θεωρούνται ότι αυξάνουν την

αυΤΟΠ&'Ίοίθηση. Οι θετικές αυτό~αξιoλoγήσεις που δείχνουν την πρόοδο, μπορούν

επίσης να αυξήσουν την αυΤΟΠ&'Ίοίθηση επειδή οι μαθητές θεωρούν ότι μπορούν να

συνεχίσουν να βελτιώνονται. Από την ά/.λη, οι αρνητικές αξιολογήσεις δεν θα

μειώσουν το κίνητρο, εάν τα άτομα θεωρούν ότι είναι ικανά και μπορούν να μάθουν

με μεγαλύτερη προσπάθεια καλύτερες στρατηγικές.

Τα κίνητρα, η "κινητήριος δύναμη " δηλαδή του ατόμου, που τον ωθεί να

ασχοληθεί περαιτέρω με τους υπολογιστές, περιλαμβάνουν και τις προσδοκίες που

έχει το άτομο. Αυτές οι προσδοκίες, με τη σειρά τους, επηρεάζονται από πολλούς

παράγοντες, που κυρίως προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου, και

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αυτοπεποίθησης του. Ένας από αυτούς τους

παράγοντες είναι και η ενθάρρυνση από τους άλλους, τους ανθρώπους, δηλαδή, από

τους οποίους ένα άτομο περιμένει να λάβει "καθοδήγηση" για τη συμπεριφορά του. Η

ενθάρρυνση για τη χρήση των υπολογιστών αντιπροσωπεύει την λεκτική πειθώ

(socia1 persuasion), μία από τις βασικές πηγές πληροφορίας για την αυτοπεποίθηση.

Τα άτομα βασίζονται, εν μέρει, στην άποψη των άλλων για να σχηματίσουν μια κρίση

για τις ικανότητές τους.

Κατά συνέπεια, η ενθάρρυνση από κάποιους ανθρώπους επηρεάζει την

αυτοπεποίθηση του ατόμου, αν το άτομο θεωρεί αυτούς τους ανθρώπους ως

αξιόπιστους. Οι άνθρωποι που μπορεί να ενθαρρύνουν το άτομο στη χρήση του

υπολογιστή μπορεί να είναι: (1) η οικογένειά, (2) οι φίλοι, (3) οι συνάδελφοΙ, (4) ο

προϊστάμενος από τη δουλειά, (5) ακόμα και οι υφιστάμενοι στη δουλειά. Έχει βρεθεί

ότι η ενθάρρυνση επηρεάζει τη συμπεριφορά έμμεσα, μέσω της επιρροής που έχει

στην αυτοπεποίθηση.
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Η υποστήριξη, γενικώς, που θα λάβει το άτομο θεωρείται ότι επηρεάζει τις κρίσεις

του ατόμου για την αυτοπεποίθηση του. Η διαθεσιμότητα της βοήθειας σε άτομα που

τη ζητάνε, αναμένεται ότι θα αυξήσει τις δυνατότητές τους και συνεπώς, και τις

αντtλήψεις τους για τις δυνατότητές τους. Αυτή η διαθεσιμότητα μεταφράζεται σε

όρους εξοπλισμού, υποστήριξη σε δυσκολίες του hardware ή του soft:ware και σε

εξειδικευμένες οδηγίες. Εκτός από το υλικό μέρος της βοήθειας, μεγάλο ρόλο παίζει

και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η ψυχολογική βοήθεια, δηλοδή, που θα λάβει το

άτομο από τον περίγυρο του. Για παράδειγμα, η βοήθεια που μπορεί να του

προσφέρει η οικογένεια και οι φίλοι, αλ/.ά και οι συνεργάτες στη δουλειά ή σι

συμμαθητές στο σχολείο, όταν μπορεί να χρειαστεί να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες

πάνω στο χειρισμό των υπολογιστών. Από θεωρητική άποψη, φαίνεται λογικό να

γίνει η υπόθεση ότι η υποστήριξη στα άτομα θα συνέβαλε στη μεγαλύτερη

αυτοπεποίθηση τους, επειδή θα είχαν περισσότερη βοήθεια για να γίνουν πιο

αποτελεσματικοί. Στην πράξη όμως, τα στοιχεία κατέδειξαν το αντίθετο. Τα

αποτελέσματα μιας έρευνας που εξέτασε τη σχέση της υποστήριξης που έχουν τα

άτομα με την αυτοπεποίθηση, έδειξαν ότι αυτή η σχέση είναι αρνητική.

Για τα αποτελέσματα που βρέθηκαν υπάρχουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις. Μια

εξήγηση είναι ότι υπάρχει περίπτωση τα άτομα που έχουν μικρότερη αυτοπεποίθηση,

να γνωρίζουν ότι έχουν περισσότερη υποστήριξη από τα άτομα που διαθέτουν πιο

μεγάλη αυτοπεποίθηση, όποτε να '" επαναπαύονται ". Δηλαδή, η ύπαρξη υποστήριξης

στο άτομο μπορεί με κάποιο τρόπο να παρεμποδίσει τη διαμόρφωση μεγάλης

αυτοπεποίθησης. Εάν τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να καλούν κάποιον για να τους

βοηθήσει όποτε συναντούν δυσκολίες, δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν

κάποιες καταστάσεις, άρα και να μάθουν πώς να τις λύνουν, και έτσι, μπορεί να

συνεχίσουν να θεωρούν τους εαυτούς τους ανίκανους. Αυτές οι εναλλακτικές

εξηγήσεις έχουν τις πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στις οργανώσεις, και τα στοιχεία

δεν παρέχουν καμία ένδειξη ως προς την οποία να είναι σωστός. Κατά συνέπεια, η

πρόσθετη έρευνα απαιτείται για να ερευνήσει αυτήν την εύρεση.

Μια ακόμα πηγή πληροφορίας που συμβάλλει στη διαμόρφωση της

αυτοπεποίθησης του ατόμου είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς και των

ενεργειών των άλλων (behavior modeling). Μάλιστα, όσο πιο συχνή είναι η χρήση

της τεχνολογίας και πιο εξειδικευμένη από τους άλλους μαθητές, τόσο θετικά

επηρεάζεται το άτομο και παρουσιάζει δείγματα "'συμπάθειας" προς τον υπολογιστή

και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του. Η εκμάθηση μέσω της παρατήρησης, ή η
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αντιγραφή συμπεριφοράς, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ισχυρό μέσο. Όπως και η

ενθάρρυνση από άλλους, έτσι και η διαμόρφωση της συμπεριφοράς μέσω της

παρατήρησης, επηρεάζει τη συμπεριφορά, έμμεσα, μέσω της επιρροής που ασκεί

στην αυτοπεποίθηση του άτομου.

2.6.2 Εμπειρίες με τους υπολογιστές

Μια σημαντική μεταβλητή που εξετάστηκε για να διαπιστωθεί η σχέση της με τη

CSE, είναι η εμπειρία πάνω στους υπολογιστές. Έτσι, παρατηρήθηκε ότι οι εμπειρίες

που είχαν τα άτομα από προγενέστερη συμμετοχή τους σε μαθήματα υπολογιστών,

είχαν θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση τους. Αυτή η σχέση είναι σύμφωνη με

την κοινωνική γνωστική θεωρία, και μάλιστα, υποστηρίχθηκε ότι οι προηγούμενες

εμπειρίες με τους υπολογιστές αποτελούν την πιο ακριβή και αξιόπιστη πηγή

πληροφόρησης για την αυτοπεποίθηση. Μάλιστα βρέθηκε, όπ αν η αντίληψη των

μαθητών για την πρώτη τους εμπειρία με τους υπολογιστές είναι αρνητική, τότε αυτό

συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη αρνητικής προδιάθεσης και συναισθημάτων.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το πόσο αισθάνθηκαν οι μαθητές ότι έχουν τον έλεγχο

κατά τη διάρκεια της πρώτης τους εμπειρίας με τους υπολογιστές ενίσχυσε το επίπεδο

της "συμπάθειας" προς τους υπολογιστές και το αίσθημα ότι κατέχουν τη βασική

εκπαίδευση(computer literate). Μέσα στη γενική κατηγορία των εμπειριών με τους

υπολογιστές, ορίζεται και η χρήση του υπολογιστή στο σπίτι. Έτσι, θεωρείται ότι οι

μαθητές που χρησιμοποιούν συχνά τον υπολογιστή είναι πιθανότερο να έχουν και

περισσότερη σιγουριά, οπότε μια εύλογη ερμηνεία είναι ότι η πρακτική παράγει

εμπιστοσύνη.

Σε μια έρευνα που έγινε, εξετάστηκε η επίδραση συγκεκριμένων τύπων εμπειριών

με τους υπολογιστές πάνω στη CSE. Οι εμπειρίες που εξετάστηκαν είχαν σχέση με

τους εξής τομείς: επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων,

λειτουργικά συστήματα, γραφικά, ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεπικοινωνίες και

γλώσσες προγραμματισμού. Ένα σημαντικό εύρημα σ' αυτή την έρευνα είναι ότι οι

εμπειρίες με τις εφαρμογές προγραμματισμού και των γραφικών, έχουν την πιο

ισχυρή επίδραση στη CSE. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι άλλες εμπειρίες που δεν

έχουν σχέση με τον προγραμματισμό (π.χ. εμπειρίες πάνω σε πακέτα λογισμικού), δε

σχετίζονται με την ανάπτυξη της CSE. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τύποι εμπειριών με

τους υπολογιστές που εξετάστηκαν, είχαν θετική σχέση με τη CSE.
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Παρά τη θεωρητική βάση που υποδεικνύει ότι τα άτομα με περισσότερη εμπειρία

πάνω στους υπολογιστές, 'Καταδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα CSE από αυτούς με

λιγότερη εμπειρία, κάποια εμπειρικά αποτελέσματαήταν μπερδεμένακαι ασαφή. Για

παράδειγμα, το 1998 εξετάστηκε η σχέση μεταξύ της εμπειρίας πάνω στους

υπολογιστές, της CSE και της απόδοσης σε μαθήματαεισαγωγήςστους υπολογιστές.

Τα αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν ότι η εμπειρία δεν είχε σημαντική

επίπτωση στη CSE. Αυτές σι ανακρίβειες που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενες

έρευνες, μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι οι εμπειρίες με τους υπολογιστές

"αντιμετωπίστηκαν"σαν μια μονοδιάστατη δομή, που εκφράζουν τα χρόνια που το

άτομο χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το σύνολο Τα/ν γεVΙKών εμπειριών με τους

υπολογιστές. Ωστόσο, πιο πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εμπειρίες με τους

υπολογιστές αποτελούν μια πολυδιάστατη δομή που περιλαμβάνειΠOιΙCΊΛΕς εμπειρίες

με εφαρμογέςστους υπολογιστέςιcαι εργαλεία λoγισμιιcoύ.

2.6.3 Φύλο

Διάφορες διεθνείς μελέτες, επισημαίνουν σημαντιιcές διαφορές μεταξύ των δύο

φύλων στις πεποιθήσεις τους για την τεχνολογία ιcαι την ειcμάθηση υπολογιστών. Αν

ιcαι οι διαφορές των δύο φύλων είναι σε πολλές περιπτώσεις μιιcρές, ιcαι το μέγεθός

τους μπορεί να ΠOιΙCΊΛΕι ανάλογα τη χώρα ή την ηλιΙCΊα, πρoιcύπτει μια σταθερή

ειιcόνα. Οι μαθήτριες είναι πιθανό να έχουν λιγότερο θετιιcές αντιλήψεις για την

ιιcανότητα τους στο χειρισμό του υπολογιστή ιcαι δείχνουν μιιcρότερo ενδιαφέρον για

τους υπολογιστές από τους συμμαθητές τους.

Η συχνότητα της χρήσης του υπολογιστή, η πρόσβαση από το σπίτι ιcαι η ποικιλία

των δραστηριοτήτων όπου μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές, λήφθηιcαν σαν

παράμετροι μαζί με την υποστήριξη από την OΙΙCOγένεια ιcαι τους φίλους, σε μια

στατιστική μελέτη ιcαι βρέθηκε ότι σχετίζονταν ελάχιστα ή ιcαθόλoυ με την

αυτοπεποίθηση των μαθητών. Η γονική υποστήριξη ΠΡOέΙCΥψε ως ο πιο σημαντιιcός

παράγοντας, τόσο για τους μαθητές όσο ΙCΑι για τις μαθήτριες. Αυτό υπoδειιcνUει ότι η

ενθάρρυνση ιcαι οι προσδοκίες που ειcφράζoυν οι γονείς στα παιδιά τους, είναι

σημαντιιcότεΡOΙ προάγγελοι της αυτοπεποίθησης των παιδιών απ' ότι οι

δραστηριότητες τους με τους υπολογιστές. Η παραδοχή έχει τουλάχιστον δύο πτυχές.

Κατ' αρχάς, δίνει έμφαση στην επίδραση που έχει η ιcoινωνιιcoπoίηση στο χάσμα των

δύο φύλων όσον αφορά τους υπολογιστές. Έρευνες έδειξαν, ότι οι γονείς έχουν

κάποια στερεότυπα για τις δυνατότητες των αντρών ιcαι των γυναιιcών σε
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της CSE. Όταν οι εργαζόμενοι είχαν προηγούμενα υψηλά επίπεδα CSE, η χρήση των

υπολογιστών συνέβαλλε στην αύξηση της CSE. Αφ' ενός, για τους εργαζόμενους με

χαμηλά επίπεδα CSE, η εμπειρία κατάρτισης θα μπορούσε να είναι πολύ αγχωτική

και να αυξήσει ακόμη και τα προηγούμενα επίπεδα κούρασης.

Η κατάρτιση στους υπολογιστές είναι μια από τις στρατηγικές που

χρησιμοποιούνται συνηθέστερα από τις επιχειρήσεις όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με

την ανάγκη να κάνουν αλ/.αγές, προκειμένου να ελεγχθούν οι πιθανοί παράγοντες

άγχους και απαιτείται μια ενδεχόμενη προσέΥγιση στη διαδικασία της κατάρτισης

προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια τεχνολογική αλλαγή. Κατά αυτόν τον τρόπο, η

συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι μια κατάλληλη προσέγγιση για την πρόληψη της

κούρασης μεταξύ των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τεχνολογία που στηρίζεται

στους υπολογιστές, είναι να αυξηθεί η CSE τους πριν από την κατάρτιση στους

υπολογιστές.

Οι δάσκαλοι της κατάρτισης υπολογιστών πρέπει να λάβουν υπόψη το

προηγούμενο επίπεδο της CSE των εκπαιδευομένων προκειμένου να εγγυηθούν την

επιτυχία της κατάρτισης στους υπολογιστές και να αποφύγουν την αύξηση των

επιπέδων της μετά-κατάρτισης της κούρασης. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των

πρώτων φάσεων της κατάρτισης στους υπολογιστές, θα ήταν δυνατό να ενισχυθεί η

αυτοπεποίθηση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κατάρτιση πρέπει να περιλάβει

ποικίλα συστατικά που είναι σύμφωνα με τις θεωρητικές βάσεις της δομή της

αυτοπεποίθησης . Αυτές οι ενδείξεις περιλαμβάνουν τους ρόλους που παρέχουν τις

επιτυχείς εμπειρίες (guided mastery), τα πρότυπα της απόδοσης (behavior modeling),

της προγύμνασης και της ενθάρρυνσης (socίaΙ persuasion) και της μείωσης των

συναισθηματικών απειλών της απόρριψης (managing ΡhΥsίοlοgίcal states).

Η έρευνα για τη μεταφορά της κατάρτισης στην τελευταία δεκαετία διαπίστωσε

ότι, μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών που μελετώνται, η αυτοπεποίθηση

εξετάζεται ως μια από τις σημαντικότερες μεμονωμένες μεταβλητές που βρίσκονται

στη φάση προ-διαμόρφωση. Ανεξάρτητα από την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτηθεί

πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κατάρτισης, η έρευνα προτείνει ότι η

αυτοπεποίθηση επηρεάζει όλη τη διαδικασία της κατάρτισης, και συγκεκριμένα: (ι)

σχετίζεται θετικά με το κίνητρο πριν την κατάρτιση, (2) είναι σημαντικός προάγγελος

της απόδοσης, (3) επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, (4)

διαμορφώνει και συγκρατεί τα αποτελέσματα της, (5) είναι μεσολαβητής άλλων

προσωπικών μεταβλητών όπως της ικανοποίησης από την εργασία.
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Έχει υποτεθεί ότι η αυτοπεποίθηση επηρεάζει το πώς οι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν

τους παράγοντες που προκαλούν άγχος στον εργασιακό χώρο. Ένα ιδιαίτερο είδος

άγχους στον εργασιακό χώρο είναι η ΈWoια της κούρασης. Η κούραση είναι μια

δυσμενής αντίδραση και δεν περιλαμβάνει μόνο συναισθηματικές αντιδράσεις (π.χ.

εξάντληση), αΧλά και μια κυνική συμπεριφορά απέναντι στη δουλειά, όπως και την

αξιολόγηση κάποιου για την αποτελεσματικότητα του στη δουλειά. Η εξάντληση και

ο κυνισμός θεωρούνται ότι είναι ο πυρήνας της κούρασης. Επιπλέον. το τρίτο

συστατικό της κούρασης -η επαγγελματική αποτελεσματικότητα- αναπτύσσεται κατά

ένα μεγάλο μέρος ανεξάρτητα από τα δύο πρώτα (την εξάντληση και τον κυνισμό).

Αρχικά. το σύνδρομο της κούρασης παρουσιάστηκε στο περιβάλλον των ανθρώπινων

υπηρεσιών, αλ/ά έχει εφαρμοστεί για ά'λJ..ι:J. επαγγέλματα, παραδείγματος χάριν αυτά

που λειτουργούν σε επαφή με ης νέες τεχνολογίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι έρευνες

παρουσιάζουν το ρόλο του μεσολαβητή που παίζει η αυτοπεποίθηση στη σχέση

μεταξύ των απαιτήσεων της εργασίας και της κούρασης.

Η υπόθεση ότι η αυτοπεποίθηση είναι ανπστρόφως ανάλογη με την κούραση,

δηλαδή όπ όσο mo χαμηλά είναι τα επίπεδα αυτοπεποίθησης, τόσο πιο υψηλά είναι

τα υψηλά επίπεδα κούρασης, ενισχύεται από τα αποτελέσματα ερευνών που

υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια αρνηπκή σχέση μεταξύ της αυτοπεποίθησης και των

διαφόρων δεικτών της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων. Οι άνθρωποι που έχουν

μικρότερη εμmστοσύνη σης ικανότητές τους παρουσιάζουν υψηλότερο άγχος στον

εργασιακό χώρο, από εκείνους με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Εντούτοις, σχεπκά με

τη σχέση των επιπέδων της αυτοπεποίθησης και της ψυχολογικής ευημερίας, η

υπόθεσή μας υποστηρίζεται, εν μέρει, στην περίπτωση του κυνισμού. Παρατηρήθηκε

ότι η επιτυχία επαγγελμαπκών στόχων επίσης προέβλεψε τον κυνισμό και ότι η

εξάντληση συνδέεται περισσότερο με τη γενικευμένη αυτοπεποίθηση, και ο κυνισμός

με την επαγγελμαπκή αυτοπεποίθηση. Το 1993, εmσημάνθηκε όπ η γενικευμένη

αυτοπεποίθηση ήταν καλύτερος προάΥΥελος για την ανησυχία και.την κατάθλιψη.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα από 140 εργαζόμενους σης

τεχνολογίες της πληροφορικής και των εmκοινωνιών, και έδειξε το μεσολαβηπκό

ρόλο της CSE μεταξύ της χρήσης των υπολογιστών και της κούρασης (δηλ.,

συναισθημαπκή εξάντληση και κυνισμός). Η συχνότητα της χρήσης των

υπολογιστών αυξάνει το μέγεθος της CSE. Κατά συνέπεια, όταν κάποιος έχει χαμηλή

αυτοπεποίθηση, όσο mo συχνά χρησιμοποιεί υπολογιστές, τόσο πιο κυνικός. Τα

αποτελέσματα δείχνουν ένα "return effect .. μεταξύ της χρήσης των υπολογιστών και
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Εν περιλήψει, η έρευνα προτείνει όn η αυτοπεποίθηση ενισχύει τα αποτελέσματα

της εκμάθησης και της εκτέλεσης. Κατά συνέπεια, ένας παράγοντας κλειδί για τους

ειcπαιδευτές είναι να ξέρει πότε και πώς να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των

ειcπαιδευoμένων . Επίσης, η έρευνα για την κατάρnση και την αυτοπεποίθηση

εξέτασε το διαφορεnκό ρόλο που παίζει η αυτοπεποίθηση στη διαδικασία της

κατάρτισης και το αντίστροφο. Σε πολλές μελέτες η αυτοπεποίθηση εξετάστηκε ως

μια εξαρτώμενη μεταβλητή, η οποία δείχνει την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης

(δηλ., μια αύξηση ακολουθείται από την αυτοπεποίθηση μετά από κατάρτιση). Σε

πολλές διαχρονικές μελέτες η αυτοπεποΗΙηση έχει μελετηθεί ως μεταβλητή της προ

διαμόρφωσης και της διαδικασίας της μετά-κατάρτισης.
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3. Αυτορρύθμιση
3.1 Η μάθηση στα παιδιά

Οι μαθητές μαθαίνουν, διαβάζοντας, απομνημονεύοντας πράγματα, γράφοντας,

κρατώντας σημειώσεις στα μαθήματα, παρατηρώντας. Μπορεί ακόμη να μαθαίνουν

από κάποιες διαλέξεις, φροντιστήρια, από βιβλία που βρίσκουν στο διαδίκτυο, καθώς

και από συζητήσεις που κάνουν με τους συμμαθητές τους. Εντούτοις, οι παραπάνω

περιγραφές αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι μαθητές και

δεν εξηγούν πώς αυτοί μαθαίνουν πραγματικά, ούτε το γιατί μαθαίνουν. Για να βρει

κάποιος την απάντηση πρέπει να ανατρέξει σnς διάφορες προοπτικές και τις θεωρίες

της εκμάθησης. Μία από αυτές τις θεωρίες είναι και η θεωρία του μυαλού.

Η θεωρία του μυαλού είναι μια συγκεκριμένη γνωστική δυνατότητα του ατόμου

να ερμηνεύει τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι, εξετάζοντας ης πεποιθήσεις και τις

επιθυμίες τους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η θεωρία του μυαλού προέρχεται από την

ξεχωριστή ικανότητα των ανθρώπων για χρήση της γλώσσας. Είναι αυτό που

επιτρέπει Π.χ. στα παιδιά να ακούνε τους μεγάλους να μιλάνε για ιστορίες και

συναισθήματα και να τις συνειδητοποιούν. Αυτό ενισχύεται και απ' το γεγονός ότι η

γλωσσική επάρκεια και η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε ένα τεστ «ψευδών

πεπoιθήσεων~~ αναπτύσσονται πάνω-κάνω στην ίδια ηλικία.

Μια άλλη ΈWoια που αφορά τη μάθηση των παιδιών είναι ο αυτό-έλεγχος, που

είναι η ικανότητα των ατόμων να Ελέγχουν τις επιθυμίες, τις πεποιθήσεις, τις σκέψεις,

και τους στόχους τους. Ο αυτό-έλεγχος ασκείται μέσω των εκτελεστικών

λειτουργιών. Έχει παρατηρηθεί ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες (ΕΛ), δηλ., οι

λειτουργίες εκείνες του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τον προγραμματισμό, την

ευελιξία, τη θεωρητική σκέψη, το ξεκίνημα κάποιων ενεργειών και η αποτροπή

κάποιων άλλων, συνδέονται με την ετοιμότητα των μαθητών στο σχολείο mo στενά

απ' ότι το IQ ή το διάβασμα ή οι μαθηματικές δεξιότητες και μάλιστα, στο Γυμνάσιο,

η ικανότητα των μαθητών να δείχνουν αυτό-έλεγχο, είναι προάγγελος της εmτυχίας

τους. Σε μια πρόσφατη μελέτη αποδείχτηκε ότι, ακόμη και σε παιδιά 4 - 5 χρονών, οι

ΕΛ μπορούν να βελτιωθούν, μια εύρεση μεγάλης σημασίας για την πρόληψη της

σχολικής αποτυχίας.

Η εμφάνιση του αυτό-ελέγχου συνδέεται με την αναπτυσσόμενη δυνατότητα του

ατόμου να "αναπαριστά" την πνευματική κατάσταση του ή και άλλων ατόμων. Αυτή

η δυνατότητα είναι ζωτικής σπουδαιότητας για την εmτυχία της διδασκαλίας και της
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μάθησης. Σε πρόσφατη έρευνα διαπιστώθηκε όπ ακόμη και τα νήπια παρουσιάζουν

μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ερεθίσματα που παίρνουν από τους ενήλικες, οι οποίοι

τα χρησιμοποιούν όταν θέλουν να μεταδώσουν στα παιδιά τη γνώση τους για ένα

συγκεκριμένο θέμα. Άλλωστε είναι γνωστό από σχεπκή μελέτη όπ το να "'διαβάζεις"

το μυαλό του άλλου (mind reading) είναι σημανπκή προυπόθεση για την ένταξη των

παιδιών στο κοινωνικό σύνολο του σχολείου και για την κατανόηση των σκοπών του

δασκάλου κατά την παράδοση των μαθημάτων στην τάξη.

3.2 Έννοιες της αυτορρύθμισης

3.2.1Αυτό-κατευθυvπκότητα

Η "'πρακτική φρόνηση" περιγράφει την ανάγκη των ατόμων να κατανοήσουν

πραγμαπκά ένα θέμα και όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από αυτό. Τα άτομα

μπορούν να μάθουν από πς εμπειρίες τους, και για να το κάνουν αυτό, πρέπει να

αποκτήσουν εμπειρία στο πραγμαπκό κόσμο (εξωτερικά γεγονότα) και να είναι σε

θέση να καταλάβουν n μπορούν να κάνουν για να βελπώσουν την απόδοσή τους σε

παρόμοιες καταστάσεις (εσωτερικά γεγονότα). Επομένως, η εξέλιξη πηγάζει από την

αλληλεπίδραση των εσωτερικών/ψυχολογικών γεγονότων και των

εξωτερικών/κοινωνικών γεγονότων και βασίζεται στην αλλαγή παρά στη

σταθερότητα.

Η έκθεση των μαθητών σε σημαντικές εμπειρίες θα ήταν αρκετή για να τονώσει

την εξέλιξη τους. Αυτή η προσέγγιση λαμβάνει μόνο ένα στοιχείο υπόψη που οδηγεί

στην εξέλιξη: εξωτερικά/κοινωνικά γεγονότα. Συγχρόνως αγνοεί τα

εσωτερικά/ψυχολογικά γεγονότα. Όμως, κάποιος μαθητής μπορεί να μαθαίνει από

την πείρα του, μόνο αν μπορεί να συγκρίνει αυτά τα γεγονότα με την εμπειρία του, να

βλέπει ποιες α'λ/ι.:iγές περιλαμβάνονται και πώς μπορούν να ολοκληρωθούν. Μερικά

άτομα μπορεί να μη χρειάζονται να "'υποβάλλουν" τον εαυτό τους σ' αυτήν την

εσωτερική διαδικασία, τη στιγμή που άλλοι μπορούν. Άλλοι, πάλι, δεν αρχίζουν να

μαθαίνουν αυτόματα από μόνοι τους. Η δυνατότητα κάποιος να καταφέρει να μάθει

κάπ από μόνος του γίνεται όλο και περισσότερο σημανπκή. Ένας από τους στόχους

της εκπαίδευσης είναι να δημιουργηθούν leamers for Iife. Οι leamers for Iίfe μπορούν

να περιγραφούν ως τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της

ανάπτυξής τους και θα παίρνουν την ευθύνη για την εκμάθηση τους.

Η ερώτηση που δημιουργείται είναι αν η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση είναι μια

μέθοδος που αναπτύσσουν οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν, ή αν η αυτό-
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κατευθυντικότητα μπορεί να διδαχτεί σε όλους τους μαθητές. Η αυτό

κατευθυντικότητα είναι κάτι που μπορεί να μαθευτεί με την αλληλεπίδραση με τους

άλλους και τη μίμηση τους. Οι καλοί μέντορες μπορούν να λειτουργήσουν ως

πρότυπα από τα οποία μπορεί να μάθει ένας αρχάριος. Έπειτα, ο κάθε μαθητής

μπορεί να πειραματιστεί με συμπεριφορές που, στη συνέχεια, αξιολογούνται ενάντια

στην αντίδρασή του. Από την άλλη, θεωρείται ότι η λέξη μίμηση δίνει την εντύπωση

ότι ο μαθητής είναι παθητικός. Σύμφωνα με αυτή, η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση

είναι μια μέθοδος στην οποία το κεντρικό θέμα είναι ο έλεγχος του αρχάριου μαθητή.

Υποστηρίζει ότι ένας μαθητής είναι ενεργός κατασκευαστής της γνώσης του μέσω

της αλληλεπίδρασης του με το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον.

3.2.2 Ορισμός

Στην αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ότι σε όλες τις

εκπαιδευτικές αποφάσεις ο έ"ληχος είναι στα χέρια του μαθητή. Στο παραδοσιακό

σχολείο η μαθησιακή διαδικασία ρυθμίζεται και στις λεπτομέρειες από το δάσκαλο.

Ο μαθητής αναμένει καθοδήγηση από το δάσκαλο που αναλαμβάνει πλήρως την

ευθύνη της διαδικασίας για παροχή πληροφοριών, μαθησιακού υλικού και κινήτρων.

Ο ρόλος του μαθητή στην οργάνωση και ρύθμιση της μάθησής ε(ναι περιορισμένος

αν όχι ανύπαρκτος, δεν του παρέχεται η ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλίες και να

προσανατολιστεί σε δικούς τους σκοπούς. Αντίθετα, στο σύγχρονο σχολείο γίνεται

κατανομή της ευθύνης ανάμεσα στο δάσκαλο και στο μαθητή. Οι μαθησιακές

δραστηριότητες δεν αποφασίζονται πλήρως από το δάσκαλο, αλλά ένα μέρος της

ευθύνης ανατίθεται στον ίδιο το μαθητή. Η νέα προσέγγιση έχει γίνει αποδεκτή

παγκόσμια και θέτει νέα κριτήρια στην εκπαίδευση: Ο μαθητής ρυθμίζει τώρα τη

μάθησή του, δηλαδή το τι πρέπει να μάθει και πώς μπορεί να το πετύχει. Ο ορισμός

της αυτό-ρύθμισης ή αυτό-διαχείρισης που αποτελεί στοιχείο της αυτό

κατευθυντικότητας, τονίζει τον ενεργό ρόλο του μαθητή και περιλαμβάνει τη χρήση

στρατηγικών εκμάθησης, την επίλυση των προβλημάτων, τη ρύθμιση των στόχων,

τον αυτοέ"ληχο, την αυτό-αξιολόγηση.

Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν στρατηγικές για να μαθαίνουν μηχαVΙKά,

χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση του τι κάνουν. Η αυτορρύθμιση αναφέρεται στην

ικανότητα των ανθρώπων να αλλάζουν τις αντιδράσεις τους. Περιλαμβάνει την

ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών που βοηθούν τους μαθητές να αξιολογούν τη μάθησή

τους, να ελi:yχoυν την κατανόησή τους και να διορθώνουν τα λάθη τους όταν
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χρειάζεται. Η μεταβολή στη συμπεριφορά κάποιου ώστε να ακολουθεί κάποιους

κανόνες και στόχους, είναι μια μορφή αυτορρύθμισης.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, οι μαθητές πρέπει να υποκινηθούν για να λάβουν

αποφάσεις πάνω στην εκπαίδευση τους. AfJ..ά, για να συμβεί αυτό, πρέπει να

γνωρίζουν τη διαδικασία εκμάθησής τους, την απόδοση και τους στόχους τους.

Μελέτες δείχνουν ότι όταν οι μαθητές εκπαιδεύονται σε αυτές τις δεξιότητες,

γίνονται ακόμα καλύτεροι. Μια άλλη μελέτη που διεξήχθη σε καλούς μαθητές, έδειξε

ότι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο προηγμένες αυτορρυθμιζόμενες στρατηγικές

που τις υλοποιούν με αποτελεσματικότητα.

Οι περισσότεροι σιryγραφείς ορίζουν την αυτορρυθμιζόμενη εκμάθηση υπό μια

στενή ΈWOια, χωρίς, εντούτοις, να λάβουν υπόψη τους προσωπικούς στόχους των

μαθητών. Έχει προταθεί ένα κοινωνικό γνωστικό πρότυπο της αυτορρυθμιζόμενης

εκμάθησης, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές περνούν από ης εξής φάσεις:

(ι) Σύνεση. Στη φάση της σύνεσης, η ανάλυση των στόχων και οι αυτό

παρακινούμενες πεποιθήσεις είναι σημανπκές. Η ανάλυση των στόχων

αναφέρεται στον προγραμμαπσμό των διαδικασιών, όπου ο μαθητής σκέφτεται

ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει για να καταφέρει να μάθει μια

καινούρια πληροφορία. Οι αυτό-παρακινούμενες πεποιθήσεις περιλαμβάνουν

την αυτοπεποίθηση που έχει ένας μαθητής, ης προσδοκίες του για την έκβαση

ενός θέματος, και τα ενδιαφέροντα του.

(2) Απόδοση ή ηθελημένος fλεγχoς. Σε αυτήν την φάση, ο φοιτητής εφαρμόζει και

ελέγχει την στρατηγική που επέλεξε.

(3) Αυτό-αντανάκλοση. Σ' αυτή τη φάση ο φοιτητής προσπαθεί να αξιολογήσει

τα αποτελέσματα των προσπαθειών του.

3.2.3 Συσταπκά στοιχεία

Προηγούμενες αναλύσεις της αυτορρύθμισης δίνουν έμφαση σε τρία βασικά

συσταπκά στοιχεία της διαδικασίας, αλλά πλέον είναι σχεδόν σίγουρο όπ υπάρχει

και τέταρτο, που είναι το κίνητρο. Παρακάτω απαριθμούνται τα τέσσερα συσταπκά

μέρη.

Το πρώτο είναι τα πρότυπα. Σύμφωνα και με τον ορισμό, ρύθμιση είναι η αλλαγή

που κάνει ο μαθητής με βάση κάποια πρότυπα, και ως εκ τούτου, η αποτελεσμαπκή

αυτορρύθμιση απαιτεί σαφή πρότυπα. Διφορούμενα, αβέβαια, ασυνεπή, ή
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συγκρουόμενα πρότυπα καθιστούν την αυτορρύθμιση δύσκολη. Σε έρευνα του 1987

τονίζεται πώς τα διαφορετικά πρότυπα μπορούν να αλλάξουν τις συναισθηματικές

αντιδράσεις.

Δεύτερον, η αυτορρύθμιση απαιτεί έλε:ΥΧο. Είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να

ρυθμιστεί μια συμπεριφορά χωρίς να παρακολουθείται. Το άτομο εκτελεί μια δοκιμή

συγκρίνοντας τον εαυτό του με τα πρότυπα. Αν ο ίδιος δεν έχει την επιδιωκόμε\ιη

συμπεριφορά, τότε η αυτορρύθμιση απαιτεί την εφαρμογή κάποιων διαδικασιών,

ώστε να αλλάξει και να ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα πρότυπα. Περαιτέρω

δοκιμές αξιολογούν την πρόοδο του ατόμου, και όταν τελικά επιβεβαιωθεί ότι η

συμπεριφορά του συμβαδίζει με τα πρότυπα, τότε οι διαδικασίες μπορούν να

σταματήσουν.

Το τρίτο συστατικό είναι η αυτό-ρυθμιστική δύναμη, που είναι γνωστή ως δύναμη

της θέλησης. Οι διαδικασίες που στοχεύουν στην αλλαγή του ατόμου είναι δύσκολες

και επομένως, απαιτούν κάποια δύναμη.

Το τέταρτο συστατικό είναι τα κίνητρα τα οποία ορίζονται ως οι δυνάμεις, οι αιτίες

που ενθαρρύνουν και προωθούν το άτομο ώστε να επιδιώξει την επιτυχία κάποιου

στόχου ή να ανταποκριθεί σε κάποια πρότυπα. Στο επίπεδο της σχολικής τάξης ο

όρος αναφέρεται στη διάθεση, την επιμονή και την προσπάθεια που καταβάλλουν οι

μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με ένα έργο, προκειμένου να φτάσουν σε

επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα κίνητρα είναι δυνατόν να προέρχονται από το ίδιο το

άτομο ή να έχουν πηγή στο περιβάλλον του, να είναι δηλαδή εσωτερικά ή εξωτερικά

κίνητρα. Παραδείγματα εσωτερικών κινήτρων είναι τα ένστικτα και οι σκοποί, ενώ

παραδείγματα εξωτερικών κινήτρων είναι η επιδίωξη αμοιβής και η αποφυγή κάποιου

κινδύνου.

Μετά από έρευνες οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που

χρησιμοποιούν τις στρατηγικές της αυτορρύθμισης έχουν περισσότερα κίνητρα και

αντίστροφα, οι μαθητές που δεν συνηθίζουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές ρύθμισης

της μάθησής τους φαίνεται να έχουν μειωμένα κίνητρα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται

ύπαρξη αιnώδoυς σχέσης. Αναλυτικότερα, μαθητές που χρησιμοποιούν στρατηγικές

αυτορρύθμισης, παρουσιάζονται να έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές

τους και υιοθετούν σκοπούς ολοκληρωτικής μάθησης.

Όπως υποδηλώνει ο όρος συστατικά, λίγο από το καθένα στοιχείο είναι

απαραίτητο για την αποτελεσματική αυτορρύθμιση. Ωστόσο, είναι δυνατό τα
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τέσσερα συστατικά να μπορούν να αντισταθμίσουν ή να αντικαταστήσουν το ένα το

άλλο μέχρι ενός σημείου. Αν το κίνητρο είναι μεγάλο, όπως για παράδειγμα αν το

πρόσωπο θέλει πραγματικά να ανταποκρίνεται σε κάποια πρότυπα, τότε αυτό μπορεί

να προκαλέσει μεγαλύτερη δυσκολία στον fJ...εγχo. Αυτό, όμως. μπορεί να

λειτουργήσει μόνο μέχρι ένα σημείο, σJ.J.it υποδεικνύει έναν ενδεχομένως σημαντικό

ρόλο του κινήτρου.

3.3 Από τη θεωρία στην πράξη•.•

3.3. Ι Γιατi- εivω σημανπκο να εκτελεσθούν τα αυτoρρυθμιζόμεvα επιμορφωπκά

προγράμματα εκμάθησης σης τάξεις;

Λόγω ενός πλήθους εμπειρικών στοιχείων, υπάρχει μια συναίνεση για την

αποτελεσματικότητα της αυτορρυθμιζόμενης εκμάθησης στην ακαδημαϊκή επίδοση,

καθώς επίσης και στην εκμάθηση των κινήτρων. Εmπλέον, η αυτορρυθμιζόμενη

εκμάθηση είναι μια βασική ικανότητα για τη δια βίου μάθηση (ευρωπαϊκό πλαίσιο

της δια βίου μάθησης, Συμβούλιο της ΕΕ, 2002). Εξετάζοντας αυτούς τους τρεις

τομείς όπου οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν από την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

ακαδημαϊκή απόδοση, κίνητρο για μάθηση, και στρατηγικές εκμάθησης- γίνεται

ξεκάθαρη η αξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυτορρυθμιζόμενης εκμάθησης.

Όπως περιγράφεται σε δημοσίευση του 1998, η παροχή των απαραίτητων γνώσεων

και δεξιοτήτων στους μαθητές για το πώς να αυτό-ρυθμίσουν την εκμάθησή τους,

τους βοηθά να ξεκινήσουν τις κινητήριες, συμπεριφοριστικές, και μετά-γνωστικές

δραστηριότητες προκειμένου να ελέγχουν την εκμάθησή τους . Emπλέov, η έρευνα

για τη διδασκαλία της αυτορρυθμιζόμενης εκμάθησης έχει αποκαλύψει το κέρδος της

εκτέλεσης αυτών των εmμορφωτικών προγραμμάτων κατευθείαν μέσα σης τάξεις:

κατ' αρχάς, η διδασκαλία των στρατηγικών πρέπει να σχετίζεται με ένα πλαίσιο, γιατί

έτσι είναι ευκολότερο να ενσωματωθεί στην κανονική διδασκαλία. Εμπειρικές

μελέτες διαπίστωσαν ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι πιο αποδοτικά, όταν οι

μαθητές μαθαίνουν γύρω από ένα εξειδικευμένο θέμα, καθώς και ης στρατηγικές για

να χειριστούν αυτό το περιεχόμενο επαρκώς . Δεύτερον, τα εmμορφωτικά

προγράμματα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν εκείνα τα μαθησιακά περιβάλλοντα

που είναι πρόσφορα για την αυτορρυθμιζόμενη εκμάθηση, έτσι ώστε να παρέχονται

στους μαθητές οι ευκαιρίες να εφαρμόσουν και να ασκήσουν ης καινούριες επίκτητες

στρατηγικές.
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3.3.2 Επεμβάσεις για Πfν προώθηση Πfς αυτορρυθμιζ6μενηςεκμάθησης

Με βάση το υποκείμενο πρότυπο της αυτορρυθμιζόμενης εκμάθησης, οι επεμβάσεις

τονίζουν τις ετερογενείς πτυχές της διαδικασίας της μάθησης. Το 2005 ερευνητές

υποστήριξαν ότι οι προηγούμενες επεμβάσεις στην αυτορρύθμιση της μάθησης των

μαθητών χειραγωγήθηκαν με τη βοήθεια προγραμμάτων που προκαλούν

τροποποιήσεις στη γνωστική συμπεριφορά ή με τη διδασκαλία των στρατηγικών

απευθείας στους μαθητές. Οι καινοτομίες των πιο πρόσφατων επεμβάσεων στην

τάξη, αποτελούνται από τις αλλαγές στις παραδοσιακές διατάξεις των τάξεων,

προκειμένου να καθιερωθούν η ευθύνη και η ανεξαρτησία στους αρχάριους. Αυτό

είναι σύμφωνο με άλλη μελέτη του 2001, η οποία υποστηρίζει ότι τα τελευταία

χρόνια, η μετά-γνωστική επέμβαση έχει αλλάξει από μια εκπαιδευτιι<ή προσέγγιση

στρατηγικής σε δημιουργία των κοινωνικών περιβαλλόντων για την υποστήριξη της

μετά-γνώσης. Βεβαιώνει επίσης μια μετατόπιση από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο

που εστιάζει είτε στη γνώση που εξαρτάται από το πεδίο, είτε στη γνώση γύρω από

την εκμάθηση, σε ένα πιο ισορροπημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα που αποτελείται

και από τα δύο είδη γνώσης.

Δεδομένου ότι στην αρχή της έρευνας για τη μετά-γνώση, σχεδόν όλες οι έρευνες

περιορίστηκαν στην μετά-μνήμη, σήμερα η μετά-γνώση μελετάται σε ένα ευρύτερο

πλαίσιο. Οι μετά-γνωστικές και μετά-στρατηγικές λειτουργίες ερευνώνται σε

διαφορετικούς τομείς, όπως την κατανόηση κειμένων, τα μαθηματικά, και την

επίλυση των προβλημάτων. Επομένως, η εφαρμογή των επιμορφωτικών

προγραμμάτων στρατηγικής είναι ενσωματωμένη σε διάφορα σχολικά θέματα.

Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, υπάρχουν αρκετά εμπειρικά στοιχεία για το θετικό

αντίκτυπο της αυτορρύθμισης στην εκμάθηση, ο οποίος οδήγησε σε μεγάλο

ερευνητικό ενδιαφέρον για την προώθηση των αυτορρυθμιζόμενων στρατηγικών

εκμάθησης: κατ' αρχάς, οι εμπειρικές μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι οι μαθητές

μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές βασισμένες στην εμπειρία τους, αλλά η

κατασκευή των στρατηγικών μπορεί να καθοδηγηθεί προκειμένου να αποκτηθούν οι

αυτορρυθμιζόμενες στρατηγικές εκμάθησης. Δεύτερον, φαίνεται να υπάρχει μια

έλ/ειψη μετά-γνωστικής γνώσης κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών στο δημοτικό

σχολείο, δεδομένου ότι οι οδηγίες των στρατηγικών εκμάθησης στο σχολείο είναι

ακόμα σπάνιες. Επομένως, αυτά τα συμπεράσματα δείχνουν ότι: (1) οι στρατηγικές
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αυτορρύθμισης μπορούν να βελτιωθούν μέσω της κατάρτισης και (2) ότι υπάρχει μια

απαίτηση για αυτές τις στρατηγικές.

Όλο και περισσότερη έρευνα έχει εξετάσει την ενισχυτική αυτορρυθμιζόμενη

εκμάθηση στους νεώτερους μαθητές. Παρ' όλες αυτές τις μελέτες, υπάρχει ακόμα

ανάγκη για έρευνα σ' αυτόν τον τομέα να διευκρινιστεί η αποτελεσματικότητα των

διάφορων ειδών επέμβασης. Επομένως, φαίνεται να είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη

η επισκόπηση αυτών των ειδών των επεμβάσεων και χαρακτηριστικών τους.

3.3.3 Χαρακτηρισπκά των επιμορφωπκών προγραμμάτων

Τα αποτελέσματα μελετών που περtλάμβαναν την εξέταση επιμορφωτικών

προγραμμάτων. προτείνουν ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κατάρτισης οδηγούν

σε μεγαλύτερες επιδράσεις ανάλογα με το ακαδημαϊκό πλαίσιο. Μάλιστα, κάποια

χαρακτηριστικά κατέστησαν τις επεμβάσεις στην εΙCΠΑίδευση aπoτελεσματιKότεpες

από άλλα.

Τύποι καθοδηγοVμενων στρατηγικών

Όπως όΜ τα επιμορφωτικά προγράμματα που περιλήφθηκαν στη μετά-ανάλυση

που στόχος της ήταν η υποστήριξη της αυτορρυθμιζόμενης εκμάθησης, 0\ επεμβάσεις

ομαδοποιήθηκανγια τους τομείς των στρατηγικώνπου έχουν διδαχθεί. Σύμφωνα με

γνωστό πρότυπο, οι επεμβάσεις μπορούν να εστιάσουν σε τρεις διαφορετικούς

τύπους στρατηγικώντης αυτορρυθμιζόμενηςεκμάθησης:

Έννοιες

Γνωστικές στρατηγικές: Οι γνωστικές στρατηγικές αναφέρονται άμεσα στην

επεξεργασίατων πληροφοριώνκαι επομένως, είναι συγκεκριμένεςγια διαφορετικούς

τομείς. Κατά συνέπεια, στις κατηγορίες ανάγνωσης εκείνες οι στρατηγικές που θα

εφαρμοστούν περιλαμβάνουν την κατανόηση κειμένων. ενώ στις κατηγορίες

μαθηματικών θα χρησιμοποιηθούν οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Οι

γνωστικέςστρατηγικέςμπορούννα διαιρεθούνσε τέσσερα πεδία:

Στρατηγικές επανάληψης: η ενεργός επανάληψη βελτιώνει την πιθανότητα να

απομνημονευθούνοι πληροφορίες με τη μεταφορά στη μακροπρόθεσμημνήμη. Για

την απομνημόνευση των πληροφοριών, η απλή επανάληψη χωρίς περαιτέρω

κατανόηση του περιεχομένου δεν βοηθά τα άτομα να κερδίσουν το νόημα από το

υλικό ή να το επεξεργαστούνεις βάθος.
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Στρατηγικές επεξεργασίας: χρησιμεύουν στην υποστήριξη της κατανόησης της

διαδικασίας μέσω της ενσωμάτωσης της νέας γνώσης στις ήδη υπάρχουσες γνωστικές

δομές. Στο χωρίς νόημα περιεχόμενο θα οριστεί κάποιο νόημα προκειμένου να

διατηρηθεί με mo αποτελεσματικό τρόπο.

Οργανωτικές στρατηγικές: επιδιώκουν να επιλύσουν και να επεξηγήσουν τις

σημαντικές πληροφορίες και τις σχέσεις μέσω της ομαδοποίησης των ενιαίων

πληροφοριών στις υπερ-τεταγμΈVες μονάδες του νοήματος, προκειμένου να

υποβληθούν σε επεξεργασία και να απομνημονευθούν αποτελεσματικότερα.

Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων: Σε άρθρο του 1996, ως γνωστική διαδικασία

ορίζεται εκείνη που στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος αν δεν υπάρχει καμία

προφανής προσιτή λύση. Μέσα στην επίλυση ενός προβλήματος, ένα πρόβλημα

διαιρείται σε υπο-στόχους, οι οποίοι μπορούν να λυθούν με τα διαθέσιμα μέσα.

Εmπλέον, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων πρέπει να είναι πολυδιάστατη: εΙCΤός

από το γενικό διεmστημοvικό συλλογισμό, και οι υπο-ικανότητες που εξαρτώνται

από το πεδίο διαδραματίζουν έναν ρόλο.

ΣυμΒολή στα προΥρόμμ'Π,τπ.

Συνοψίζοντας τα αποτελεσματικότερα χαρακτηριστικά κατάρτισης, αποκαλύπτεται

ότι οι &-τεμβάσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, και θα έπρεπε να εξετάσουν τις

διάφορες πτυχές της εκμάθησης, συμπερtλαμβανOμένων των μετά-γνωστικών και των

κινητήριων πτυχών. Οι επεμβάσεις με μια κυρίως γνωστική εστίαση, είχαν χαμηλά

αποτελέσματα. Καλύτερα αποτελέσματα, όμως, βρέθηκαν για τις επεμβάσεις που

συνδυάζουν οδηγίες από διαφορετικούς τύπους στρατηγικών. Αυτό συμφωνεί με τα

αποτελέσματα διάφορων αρχικών μελετών που εξέτασαν τους διαφορετικούς τύπους

επεμβάσεων, που συμπεριλάμβαναν διαφορετικούς τύπους στρατηγικών οι οποίες

παρατίθενται η μια ενάνnα στην άλλη. Αυτό το αποτέλεσμα υποστηρίζει τη

θεωρητική τάση των πρόσφατων προτύπων της αυτορρυθμιζόμενης εκμάθησης, τα

οποία υποστηρίζουν την εξέταση όχι μόνο των γνωστικών και των μετά-γνωστικών,

αλλ.ά και των κινητήριων παραγόντων κατά την έρευνα της αυτορρυθμιζόμενης

εκμάθησης.

Mετά~ γvωσnκές στρατηΥΙκές

'Evvo,g
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Η μετά-γνώση ορίζεται ως η γνώση για τη γνώση, που αναφέρεται σε γνώσεις

δεύτερης-τάξης. Επομένως, οι μετά-γνωστικές διαδικασίες μπορούν να ελέγξουν, να

επιτηρήσουν και να ρυθμίσουν τη μάθηση και γενικά, τις γνωστικές δραστηριότητες.

Κατά συνέπεια, η μετά-γνώση αφ' ενός εmτρέπει την αντανάκλαση για τη διαδικασία

ειcμάθησής κάποιου, και αφ' ετέρου τη χρήση και τη διευθέτηση των στρατηγικών

δραστηριοτήτων.

Μετά-γνωστική γνώση: τα περισσότερα από τα πρότυπα της μετά-γνώσης ιcάνoυν

διακρίσεις μεταξύ της γνώσης α"" τη μία, και της παρακολούθησης, του fλέyχoυ και

τ/ς ρύθμισης των γνωστικών διαδικασιών κάποιου από την άλλη. Η γνώση

περΊλαμβάνει την ιcατανόηση από τους αρχάριους της μνήμης, της γνώσης τους, και

του ύφους εκμάθησής τους.

Μετά-γνωσπκές δεξιότητες: η ρύθμιση τ/ς γνώσης μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά

μήκος ολόκληρης της διαδικασίας εκμάθησης. Πριν από την εκμάθηση, ο

προγραμματισμός των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται πρoιcειμένoυ να

προβλεφθεί το αποτέλεσμα ή να επιλεχτούν οι στρατηγικές. Κατά τη διάρκεια της

εκμάθησης, εμφανίζεται ο έλεγχος, καθώς επίσης και ο επαναπροσδιορισμός της

στρατηγικής που χρησιμοποιείται. Μετά τη μάθηση, ελέγχεται η έκβαση και

αξιολογείται ενάντια σε κάποια κριτήρια αποδοτικότητας.

Συμβολή στα ΠΡΟΊ(!άμματα

Εκτός από τις οδηγίες μετά-γνωστικών στραππικών, πρέπει να παρασχεθεί στους

μαθητές η γνώση για την εφαρμογή των στρατηγικών και τα οφέλη της, αφού οι

μεγαλύτερες εmδράσεις βρέθηκαν για τις επεμβάσεις που παρείχαν στους μαθητές τη

γνώση για τις στρατηγικές, και επεξηγούσαν τα οφέλη των στρατηγικών που

διδάχθηκαν, ή εmπρoσθέτως, υποκινούσαν το μετά-γνωστικό συλλογισμό. Αυτό

συμφωνεί με την έρευνα για τις οδηγίες μιας στρατηγικής, που έχει δείξει ότι οι

αρχάριοι πρέπει να παρακινηθούν για να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές -δηλαδή,

χρειάζονται την ικανότητα και τη θέληση να συμμετέχουν στην αυτορρυθμιζόμενη

εκμάθηση.

Στρατηγικές κινήτρων

Έννοιες

Οι γνωστικές και μετά-γνωστικές στρατηγικές που αναφέρθηκαν παραπάνω

προτείνουν τα χαρακτηριστικά για την αποτελεσματική και αυτορρυθμιζόμενη
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συμπεριφορά εκμάθησης. Εντούτοις, το αν θα εφαρμοστούν αυτές οι στρατηγικές

εξαρτάται επίσης και από κινητήριους όρους. Αυτοί διαδραματίζουν έναν σημαντικό

ρόλο δεδομένου όn επηρεάζουν την έναρξη και τη συντήρηση της εκμάθησης της

συμπεριφοράς. Ο αντίκτυπος του κινήτρου και της επιθυμίας στην εκμάθηση της

συμπεριφοράς θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε διάφορες μελέτες. Η εφαρμογή των

αυτό-ρυθμιστικών στρατηγικών μπορεί να κοστίσει στους σπουδαστές περισσότερο

χρόνο και προσπάθεια από την κανονική εκμάθησή τους. Είναι επομένως σημαντικό

για αυτούς να παρακινηθούν για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις στρατηγικές.

Πεποιθήσεις αιτιολογικής απόδοσης και αυτό-πεποίθησης: πώς οι αρχάριοι εξηγούν

την επιτυχία ή την αποτυχία έχει ουσιαστικά επιπτώσεις στη συμπεριφορά

εκμάθησης. Η απόδοσή τους ασκεί επίδραση στο κίνητρο, καθώς επίσης και στα

συναισθήματα τους που σχετίζονται με την εκμάθηση και την αυτοπεποίθηση.

Δεδομένου ότι οι μαθητές με υψηλή αυτοπεποίθηση είναι πιθανότερο να

χρησιμοποιήσουν τις γνωστικές και μετά-γνωστικές στρατηγικές, ένα χρήσιμο για το

κίνητρο ύφος απόδοσης, πρέπει να δώσει στους αρχαρίους την εντύπωση ότι είναι

αποτελεσματικοί στην εκμάθησή τους. Επομένως, είναι χρήσιμο για το κίνητρο να

δικαιολογηθεί η απόδοση σε εσωτερικές και μεταβλητές αιτίες, παρά σε εξωτερικές

και προσωρινά σταθερές.

Έλεγχος δράσης: οι ελ/είψεις απόδοσης μετά από την αποτυχία, δε μπορούν πάντα να

βασίζονται στην άποψη ότι συνέβη κάτι ανεξέλεγκτο. Σύμφωνα με τη θεωρία ελέγχου

δράσης του που ορίζεται σε έρευνα του 1987, η απόκλιση μεταξύ του κινήτρου και

της απόδοσης μπορεί να οφείλεται στον προσανατολισμό προς μια κατάσταση ενός

μαθητή, που στρέφει τη μετά-γνωστική του δραστηριότητά στον έλεγχο της γνώσης

για να διευκολύνει την ανάλυση κάποιας προηγούμενης, παρούσας, ή μελλοντικής

κατάστασης. Οι αρχάριοι που προσανατολίζονται στη δράση, επικεντρώνονται στις

γνωστικές δραστ/ριότητες, οι οποίες βοηθούν τη διέγερση των τάσεων που έχουν σα

στόχο τη δράση. Προκειμένου να αποφευχθούν τα κινητήρια και εσκεμμένα

προβλήματα, οι αρχάριοι πρέπει να μετατοπίσουν την προσοχή τους μακριά από την

πιθανή προέλευση του προβλήματος, για να σκεφτούν τους πιθανούς τρόπους

αλλαγής της κατάστασης.

Αντιδράσεις: ο αρχάριος πρέπει να ενθαρρυνθεί για να ζητήσει αντιδράσεις και να

μιλήσει για την εκμάθησή του. Μια λεπτομερής ανάλυση της έκβασης της εκμάθησης

και των παραγόντων, που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να προσφέρει τα

44

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



J

Ι

Ι

Ι

Ι

J

Ι

J

Ι

J

J

J

Ι

συμπεράσματα για την καταλληλότητα κάποιου να ρυθμίζει τους στόχους του (είναι

πιο κατάλληλοι οι υψηλοί ή οι χαμηλοί στόχοι;), καθώς επίσης και τη διαδικασία για

την επίτευξη αυτού του στόχου (επενδύοντας τον περισσότερο χρόνο και προσπάθεια

στη χρήση άλλων στρατηγικών;). Οι αρχάριοι που εφαρμόζουν μια στρατηγική

ψάχνουν για αντιδράσεις μετά την ολοκλήρωση ενός στόχου, προκειμένου να

βγάλουν συμπεράσματα για το πώς να βελτιώσουν την εκμάθησή τους.

Σ,ιμΡοΜ στα ΠΡΟl/Jάμμara

Τα περισσότερα αποτελεσματικά εmμορφωτικά προγράμματα, παρείχαν στους

μαθητές τις αντιδράσεις για την (στρατηγική) εκμάθησή τους. Επιπλέον, οι οδηγίες

για τις στρατηγικές ελέγχου δράσης, επηρέασαν θεπκά τη χρήση στρατηγικής των

μαθητών. Αυτό σχετίζεται με τις στρατηγικές της μετά-γνωστικής αντανάκλασης, και

ίσως είναι το αποδοτικότερο, επειδή είναι πολύ κοντά στην απτή χρήση του

περιεχομένου και της στρατηγικής εκμάθησης, και αυτό συμφωνεί με τα περισσότερα

από τα πιο πρόσφατα πρότυπα στην αυτορρυθμιζόμενη εκμάθηση, τα οποία

περιλαμβάνουν αυτές τις διαφορετικές πτυχές. Αντίθετα, οι αιτιολογικές στρατηγικές

απόδοσης στοχεύουν στην ανάπτυξη προτύπων απόδοσης για την επιτυχία και την

αποτυχία, τα οποία είναι πρόσφορα για την ενθάρρυνση του ΙCΊνητρoυ για μάθηση.

Αυτά τα σχέδια απόδοσης εξαρτώνται από τη στάση των μαθητών απέναντι στην

εκμάθηση, καθώς επίσης και από την αυτοπεποίθηση τους, χαρακτηριστικά τα οποία

μπορούν να αλλάξουν εύκολα μέσα σε μια σύντομη περίοδο κατάρτισης. Επίσης,

αναφέρουμε ότι δεν οδήγησαν σε υψηλότερα αποτελέσματα κατάρτισης.

Θεωρηπκό υπόβαθρο

Ένν01ΕC

Δεδομένου ότι οι θεωρίες για την αυτορρυθμιζόμενη εκμάθηση διαφέρουν σε σχέση

με την υποκείμενη ερευνητική παράδοση , οι επεμβάσεις πρέπει να οργανωθούν με

τέτοιο τρόπο ώστε ο αντίκτυπος αυτών των διαφορετικών ερευνητικών παραδόσεων

να μπορεί να ερευνηθεί. Εντούτοις, αναφέρθηκαν όχι μόνο ένα πρότυπο της

αυτορρυθμιζόμενης εκμάθησης στην οποία βασίζεται η επέμβαση, αλλά αρκετά.

Επομένως, τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες:

πρότυπα που εσnάζoυν περισσότερο στη μετά-γνώση, εκείνα που περιλαμβάνουν και

τους κοινωνικούς παράγοντες και μπορούν να ταξινομηθούν ως κοινωνικά-γνωστικά

πρότυπα, καθώς επίσης και πρότυπα που εστιάζουν κυρίως στις κινητήριες πτυχές της

εκμάθησης. Εάν μια τέτοια προσέγγιση δεν ήταν σαφώς διακριτή, τότε
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κωδικοποιούνταν μια μικτή κατΊlΥορία (κοινωνικά-γνωστικά και μετά-γνωστικά,

κοινωνικά-γνωστικά και κινητήρια, ή μετά-γνωστικά και κινητήρια).

ΣυuΡολή στα ΠΡΟΜάμματα

Η περίληψη των χαρακτηριστικών κατάρτισης που κατέστησαν τις επεμβάσεις

αποτελεσματικότερες, κατέδειξε ότι οι επεμβάσεις που βασίστ/καν στην κοινωνική

γνωστική θεωρία ή στο συνδυασμό των κοινωνικών-γνωστικών και μετά-γνωστικών

θεωριών, οδήγησαν σε επιδράσεις μεγαλύτερου μεγέθους, ενώ οι επεμβάσεις που

βασίστ/καν σε κινητήριες θεωρίες είχαν μόνο χαμηλά αποτελέσματα. Καμία

σημανηκή διαφορά δεν βρέθηκε για τις κινητήριες εκβάσεις. Η κοινωνική γνωσnκή

θεωρία λαμβάνει υπόψη μια αλληλεπίδραση της συμπεριφοράς, της γνώση και άλλων

τόσο προσωπικών, όσο και περιβαλλοντικών παραγόντων, επηρεάζοντας ο ένας τον

άλλον. Ως εκ τούτου, οι αρχάριοι αντιμετωπίζονται ως προϊόντα, α'λJ.iJ.. και ως

παραγωγοί του περιβάλλοντός τους και επομένως, θεωρούνται ως ενεργοί

συμμετέχοντες στ/ διαδικασία εκμάθησης, που έχει ανάγκη από κοινωνική

υποστ/ριξη. Μέσα στ/ν κοινωνική-γνωστική προοπτική, οι κοινωνικοί παράγοντες

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στ/ γνωστική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να

είναι καταλληλότερη στην εκμάθηση των μικρών παιδιών. Από τ/ν άλλη, οι μετά

γνωστικές θεωρίες στρέφονται περισσότερο σε γνωστικά χαρακτηριστικά

γνωρίσματα, υποθέτοντας ότι η μετά-γνώση αναπτύσσεται μόνο σε μεγαλύτερες

ηλικίες.

3.3.4 Αποτελέσματα της αυτορρύθμισης

Έρευνες και μετά-αναλύσεις εξέτασαν τ/ν αποτελεσματικότ/τα των

αυτορρυθμιζόμενων επεμβάσεων εκμάθησης στ/ν ακαδημαϊκή απόδοση των

μαθητών του δημοτικού, τ/ χρήση στρατ/γtKών, και τα κίνητρα. Επιπλέον,

ερεύνησαν τ/ν επίδραση των διαφορετικών χαρακτ/ριστικών κατάρτισης στην

αποτελεσματικότητα τ/ς επέμβασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επιμορφωτικά

προγράμματα αυτορρυθμισηκής εκμάθησης έχουν θεηκή επίδραση στην έκβαση της

εκμάθησης, της χρήσης στρατ/γικών, και των κινήτρων, ακόμη και για τους μαθητές

του δημοτικού.

Κατά συνέπεια, το μέγεθος της επίδρασης για την κατάρτιση στην αυτορρύθμιση

θεωρείται σχετικά υψηλό. Επιπλέον, φαίνεται ενδιαφέρον να συγκριθούν αυτά τα

συμπεράσματα με κάποια άλ/.α αποτελέσματα στον ίδιο τομέα για να καταλάβουμε

τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων τ/ς επέμβασης σε μια ρύθμιση στην εκπαίδευση.
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Τα ευρήματα μιας μετά-σύνθεσης, έδειξαν ότι η επίδραση στην μαθητική επίδοση

είναι - ανάλογα με το πλαίσιο των σχολικών θεμάτων - μάλλον αντιφατικά, όμως τα

αποτελέσματα στα κίνητρα και την εφαρμογή των στρατηγικών. τόσο για τις

γνωστικές όσο και για ης μετά-γνωστικές, είναι υψηλότερα.

Επομένως, τα μεγαλύτερα οφέλη από ης επεμβάσεις που αναλύθηκαν αφορούν την

απόδοση στα μαθηματικά, την έκβαση των κινήτρων, καθώς επίσης και στη χρήση

των γνωστικών και μετά-ΎVωστΙKών στρατηγικών. Αυτά τα συμπεράσματα δε

συμφωνούν με τα αποτελέσματα μιας άλλης μετά-ανάλυσης, που βρήκε τις

μεγαλύτερες εmπτώσεις των επεμβάσεων των δεξιοτήτων της εκμάθησης στην

απόδοση, και χαμηλότερες στα κίνητρα και στη μελtτη των δεξιοτήτων. Αυτή η

απόκλιση θα μπορούσε να οφείλεται στη διαφορά ηλικίας, δεδομένου ότι η μετά

ανάλυσή τους περιέλαβε μελέτες που διεξήχθησαν σε διαφορετικά στάδια της ζωής 

από τα παιδιά προσχολιΚ"ής ηλικίας μέχρι τους ενηλίκους - αλλά οι περισσότερες από

τις μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε μεγαλύτερους μαθητές ή τους ενηλίκους. Επίσης,

παρατηρήθηκαν διακρίσεις στα αποτελέσματα των επιμορφωτικών προγραμμάτων

αυτορρύθμισης στα παιδιά δημοτικού. Αυτά τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα

μικρά παιδιά οχΡελούνται περισσότερων στον τομέα της χρήσης στρατηγικών και

κινήτρων από τους καλούς μαθητές του δημοτικού.
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4. Επιστημολογία

Η επιστημολογική ανάπτυξη των ατόμων κω ΟΙ επιστημολογικές τους

πεποιθήσεις αποτελούν το επίκεντρο ανανεωμένης ερευνητικής προσπάθειας που

αποβλέπει στην αποκάλυψη των μηχανισμών της επιστημολογικής ανάπτυξης και

του τρόπου με τον οποίο οι επιστημολογικές πεποιθήσεις επηρεάζουν τη γενικότερη

γνωστική ανάπτυξη. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι οι επιστημονικές πεποιθήσεις

των ατόμων διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα

προσανατολίζονται και οικοδομούν τις γνωστικές τους δομές. Υπάρχει επίσης

ερευνητική μαρτυρία που αποκαλύπτει ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις

επηρεάζουν τη διαδικασία και τους ρυθμούς οικοδόμησης της γνώσης, ενώ οι

ικανότητες κριτικής σκέψης σχετίζονται άμεσα με την επιστημολογική τους

ανάπτυξη.

Υπάρχουν όμως και έντονες διαφωνίες που επικεντρώνονται στο ερώτημα κατά

πόσο η επιστημολογική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα βιολογικής ωρίμανσης και

αυθόρμητης ανάπτυξης ή κατά πόσο επηρεάζεται από τη διδασκαλία. Δεν έχουν όμως

διερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό οι δυνατότητες της διδασκαλίας για υποβοήθηση

της επιστημολογικής ανάπτυξης των ατόμων. Η οργάνωση, για παράδειγμα, του

μαθησιακού περιβάλλοντος και ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν

τις επιστημονικές αντιλήψεις, είναι δυνατόν να επηρεάζουν όχι μόνο τις

εmστημολογικές πεποιθήσεις των μαθητών τους, αΛλ.ά και τις αντιλήψεις τους για τη

φύση της εmστημονικής διαδικασίας και των τρόπων εmβεβαίωσης ή αναθεώρησης

της υπάρχουσας γνώσης.

4.1 θεωρητικό πλαίσιο

Το 1994 για την αξιολόγηση των εmστημολογικών πεποιθήσεων προτάθηκε ένα

λεπτομερές σχήμα. Αναπτύχθηκε το μοντέλο "κριτικής αξιολόγησηξ με σκοπό να

περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα ανπμετωπίζουν προβλήματα που δεν

είναι αυστηρά δομημένα. Το σχήμα που αναπτύχθηκε βασίστηκε σε αποτελέσματα

ερευνών που κράτησαν 15 χρόνια. Στις έρευνες αυτές αξιοποιήθηκαν συνεντεύξεις με

μαθητές και ενήλικες όλων των ηλικιών. Στις συνεντεύξεις τα άτομα έπρεπε πρώτα

να διατυπώσουν και να εξηγήσουν τις απόψεις τους για ένα συγκεκριμένο θέμα, ενώ

στη συνέχεια απαντούσαν σε έξι ερωτήσεις που αφορούσαν τις απόψεις τους για τη

φύση της γνώσης και τους τρόπους με τους οποίους δικαιολογούσαν τις πεποιθήσεις
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τους. Με βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων σχεδιάστηκε ένα μοντέλο

εmστημολογι'Κής ανάπτυξης που αποτελείτο από εφτά διακεκριμένα στάδια.

Μεταγενέστερες προσπάθειες οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών

θεωρητικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της επιστημολογικής ανάπτυξης των

ατόμων. Οι προσπάθειες αξιολόγησης της επιστημολογικής ανάπruξης των ατόμων

οριοθετούνται ιcυρίως από τις θεωρητικές παραδοχές και αξιολογούν διαφορετικές

παραμέτρους της επιστημολογικής ανάπτυξης. Για τους σκοπούς της έρευνας, το

μοντέλο επιστημολογικής ανάπτυξης με τα εφτά στάδια που αναπτύχθηκε το 1994

απλοποιήθηκε σε τρία στάδια, ώστε τα τρία πρώτα στάδια του μοντέλου να

συναποτελούν το στάδιο της απόλυτης σκέψης, τα επόμενα δύο το στάδιο της

υποκειμενικής σκέψης και τα άJ.λα δύο το στάδιο της κριτικής σκέψης.

Η επιστημολογική ανάπτυξη των μαθητών μετρήθηκε πριν και μετά τη διδασκαλία

με ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν δύο μεταβλητές που σχετίζονται με (α) τις

απόψεις για τη φύση της γνώσης και (β) τις απόψεις για την ανάγκη δικαιολόγησης

των πεποιθήσεων. Η πρώτη μεταβλητή αναφέρεται στις απόψεις για τη φύση της

γνώσης (για παράδειγμα, 'ορθή ή λανθασμένη' γνώση και το βαθμό νομιμοποίησης

των διαφορετικών απόψεων, ενώ η δεύτερη μεταβλητή αφορά την ανάγκη για

δικαιολόγηση των πεποιθήσεων με τη χρήση δεδομένων ή το ρόλο των ειδικών για

αξιολόγηση της γνώσης).

Στο σχήμα αυτό η φύση της γνώσης και η δικαιολόγηση των πεποιθήσεων

αλληλοσχετίζονται και πρόοδος στη μια από αυτές οδηγεί σε αντίστοιχη πρόοδο στην

άλλη. Για καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασής τους, αναλύεται η σχέση τους

στα τρία στάδια του μοντέλου εmστημολογικής ανάπτυξης. Ένα άτομο που βρίσκεται

στο στάδιο της απόλυτης σκέψης θεωρεί ότι η γνώση είναι είτε ορθή είτε

λανθασμένη. Αν η γνώση είναι αβέβαιη, τότε αυτό συμβαίνει μόνο προσωρινά και

γρήγορα θα υπάρχει κατάληξη για την ορθότητα ή το λανθασμένο της γνώσης. Η

επιβεβαίωση της γνώσης επιτυγχάνεται με (α) απευθείας παρατηρήσεις, (β) με ό,τι

κάποιος αισθάνεται ως ορθό ή (γ) με προσφυγή στη γνώμη των ειδικών, όπως οι

δάσκαλοι, οι γονείς κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, οι πεποιθήσεις των ατόμων δεν

χρήζουν δικαιολόγησης ή δικαιολογούνται με βάση τη γνώμη των ειδικών. Οι

περισσότερες ερωτήσεις υποστηρίζεται ότι έχουν μια ορθή ή λανθασμένη απάντηση

και δε συντρέχει λόγος προβληματισμού για θέματα που αμφισβητούνται. Στο στάδιο

της υποκειμενικής σκέψης, το άτομο θεωρεί ότι η γνώση είναι σχετική (δεν υπάρχει
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ορθό ή λανθασμένο) και ιδιοσυγκρασιακή, με αποτέλεσμα να είναι εντελώς

υποκειμενική και εξαρτώμενη από το πλαίσιο αναφοράς. Ο τρόπος δικαιολόγησης

των πεποιθήσεων των ατόμων εξαρτάται από τα υποκειμενικά επιχειρήματα και την

υποκειμενική μαρτυρία του κάθε ατόμου. Οι πεποιθήσεις νομιμοποιούνται με βάση

τις προσωπικές εμπειρίες και τα υποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης του κάθε

ατόμου. Κατά συνέπεια. "αυτό που είναι γνωστό οριοθετείται από την προοπτική του

γνώστη" • δηλαδή του ατόμου που το γνωρίζει. Στο τελικό στάδιο επιστημολογικής

ανάπτυξης. το άτομο θεωρεί ότι η γνώση αναδεικνύεται. αφού συγκριθούν οι γνώμες

και τα δεδομένα από διαφορετικές προοπτικές για το ένα θέμα. Η γνώση αποτελεί το

απόσταγμα της διαδικασίας λογικής διερεύνησης και προβληματισμού. Τα άτομα σε

αυτό το στάδιο επιδιώκουν να δικαιολογούν τις πεποιθήσεις τους με σύγκριση των

απόψεων και των δεδομένων αντιτιθεμένων προσεγγίσεων και προοπτικών.

4.2 Οι πεποιθήσεις των μαθητών Υια τη γνώση και τη μάθηση

4.1.1 Γνώση

Το 1997 και το 2002 παρουσιάστηκε μια λεπτομερή επισκόπηση, που κάνει μια

διάκριση ανάμεσα σε τρεις ομάδες ερευνητών. Η πρώτη αφορά τους ερευνητές που

εξετάζουν το πώς ερμηνεύουν τα άτομα την εκπαιδευτική τους εμπειρία. Στη δεύτερη

ομάδα είναι εκείνοι που ασχολούνται με την ανάλυση της σκέψης και τη

συλλιΥΥιστική των διαδικασιών. Η τρίτη και πιο πρόσφατη ομάδα ενδιαφέρεται για τη

μελέτη της σχέσης μεταξύ των επιστημολO'ylκών πεποιθήσεων 'γύρω από τη φύση της

γνώσης και της μάθησης είναι μέρος του μετά-γνωστικού μηχανισμού. Επίσης,

αναγνωρίστηκε ότι η Schommer έχει αναπτύξει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που είναι

πιο ποσοτικό από αυτό των προκατόχων της και παρουσιάζει μια αναλυτικότερη

άποψη των συστατικών των πεποιθήσεων. Η δουλειά των περισσότερων συγγραφέων

που ασχολήθηκαν με την επιστημολογία περιλαμβάνει την έρευνα των εφήβων και

των νεαρών ενηλίκων χρησιμοποιώντας σύνθετα. χρονοβόρα όργανα όπως η

διεκπεραίωση στόχων ή συνεντεύξεων. Αντίθετα. η Schommer πρότεινε ένα γρήγορο,

απλό ερωτηματολόγιο που επιτρέπει στους ερευνητές τη μελέτη των ατόμων σε

λιγότερο χρόνο. Επιπλέον, η Schommer, προσφέρει μια απλούστερη άποψη της

επιστημολογίας ισχυριζόμενη ότι τα άτομα κατέχουν πολλές πεποιθήσεις για τη φύση

της γνώσης και της μάθησης, και ότι αυτές οι πεποιθήσεις υπάρχουν ως ένα

πολυδιάστατο σύστημα ή λίγο πολύ ανεξάρτητες πεποιθήσεις. Αυτό που πρότεινε

είναι ότι, σε αντίθεση με άλλες εργασίες, η επιστημολογία είναι πολύ σύνθετη για να

περικλείεται σε μια μονοκατευθυντική διάσταση.
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Ο θεωρητικός φακός της προοπτικής της Schomrner προϋποθέτει τέσσερις

διαστάσεις των επιστημολογικώνπεποιθήσεων:

(α) δομή της γνώσης (που κυμαίνεται από τα απομονωμένακομμάτια ως τις

ενσωματωμένεςΈWoιες),

(β) σταθερότητα της γνώσης (που κυμαίνεταιαπό σταθερή ως αυτή που

εξελίσσεται),

(γ) ταχύτητα της μάθησης (από γρήγορη μέχρι βαθμιαία), και

(δ) δυνατότητατου ατόμου να μαθαίνει (κυμαίνεταιαπό προκαθορισμένηως

αυτή που επιδέχεται βελτiωση).

Εξετάσεις επακόλουθων ερευνών δείχνουν ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις

προβλέπουν πολλές πτυχές της ακαδημαϊκής απόδοσης. εκ των οποίων

συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης, της ερμηνείας των πληροφοριών, την

ανωτέρου επιπέδου συλλογιστική, την επιμονή στη δουλειά με δύσκολους

ακαδημαϊκούς στόχους, και τις προσεγγίσεις επίλυσης των προβλημάτων.

Παραδείγματος χάριν, οι πεποιθήσεις για τη δομή και τη σταθερότητα της γνώσης

προβλέπουν την κατανόηση. και την ερμηνεία των πληροφοριών. Οι πεποιθήσεις για

την ταχύτητα της εκμάθησης και της ικανότητας ενός ατόμου να μαθαίνει

προβλέπουν την κατανόηση, την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και τη γενική

απόδοση.

4.1.1 Προσι:Υγίσεις τηςμάθησης

Προκειμένου να εξακριβωθεί το πώς βιώνουν, αντιλαμβάνονται, και

καταλαβαίνουν τις διάφορες ΈWoιες οι μαθητές, γίνονται αναλύσεις σε βάθος, κυρίως

μέσω των συνεντεύξεων, από τους ερευνητές. Τα αποτελέσματα και τα

συμπεράσματα που εξάγουν δεν εστιάζουν τόσο πολύ στις ίδιες τις ΈWoιες, όσο στο

πως τις μεταφράζουν οι συμμετέχοντες.

Πραγματοποιήθηκε μια έρευνα, η οποία προσδιόρισε δύο αντιτιθέμενες ιδέες για

την εκμάθηση. Οι μαθητές που δίνουν προσοχή στις λεπτομέρειες (π.χ. σημάδια στο

κείμενο) προκειμένου να τις "αποστηθίσουν" και απλώς να τις αναπαράγουν

αργότερα, έχουν μια επιφανειακή ιδέα, ή ποσοτική αντίληψη για την μάθηση.

Μαθητές που εστιάζουν στην ΈWoια αυτού που μαθαίνουν (π.χ. την πρόθεση του

συγγραφέα) έχουν μια βαθιά ιδέα, ή αλλιώς ποιοτική αντίληψη, για την εκμάθηση.

Αυτές οι δύο προσεγγίσεις της μάθησης αντανακλούν τις αντtλήψεις των μαθητών για
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το πώς ορίζουν οι ίδιοι τη μάθηση τους, τις στρατηγικές που ακολουθούν και τα

κίνητρα που τους παρακινούν.

Μαθητές που προσεγγίζουν επιφανειακά τη μάθηση τείνουν να

παρακινούνται από εξωγενεiς παράγοντες (εκπληρώνοντας απαιτήσεις, αποφεύγοντας

την αποτυχία) και προσφεύγουν σε επαναλαμβανόμενες στρατηγικές (επιλέγοντας

ορισμένες λεπτομέρειες των πληροφοριών, απομνημονεύοντας και αναπαράγοντας

τες ακριβώς). Έπειτα, υπάρχει η "βαθιά" προσέγγιση στη μάθηση εκείνων των

μαθητών που τείνουν να παρακινούνται πραγματικά (προσπαθώντας να φθάσουν σε

μια προσωπική κατανόηση του υλικού) και υιοθετούν σημαντικές στρατηγικές

(ψάχνοντας για την έννοια, ενσωματώνοντας την επίσημη γνώση με την προσωπική

εμπεψία και σχετίζοντας τα γεγονότα με τα συμπεράσματα). Ακόμα μία προσέγγιση

της μάθησης, είναι αυτή στην οποία οι μαθητές παρακινούνται από την ανάγκη να

πετυχαίνουν (προσπαθούν να έχουν επιτυχίες, παίρνουν τους μεγαλύτερους βαθμούς

και είναι ανταγωνιστικοί) και χρησιμοποιούν οργανωτικές στρατηγικές (με βέλτιστη

χρήση του χρόνου και της προσπάθειας, χρησιμοποιώντας δεξιότητες μελέτης).

4.3 Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των επιστημολογικών πεποιθήσεων και της

επίδοσης

Το 1993 υπήρξε η γνώμη ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις προβλέπουν την

ακαδημαϊκή επίδοση. Εντούτοις, εντοπίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε

αυτό τον τομέα, καθώς η επιρροή των επιστημολογικών πεποιθήσεων μπορεί να είναι

και άμεση και έμμεση. Προωθήθηκε η υπόθεση ότι οι επιστημολογικές πεποιθήσεις

μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή των στρατηγικών μελέτης και των κριτηρίων

κατανόησης που υιοθετούνται από τους μαθητές, και ότι αυτές οι στρατηγικές και τα

κριτήρια μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των μαθητών.

Πολυάριθμα θεωρητικά μοντέλα έχουν προκύψει γύρω από τις προσεγγίσεις της

μάθησης. Όλα τα μοντέλα επιβεβαιώνουν ότι η ακαδημαϊκή απόδοση εξαρτάται από

τις προσεγγίσεις της μάθησης, τα οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται από άλ/συς

παράγοντες. Η σχέση μεταξύ των προσεγγίσεων μάθησης και της ποιότητας της

έκβασης της μάθησης αποτέλεσαν το αντικείμενο πολλών ερευνών, καθώς είναι η

σύνδεση μεταξύ των προσεγγίσεων της μάθησης και της απόδοσης. Όσον αφορά την

πρώτη σχέση, τα αποτελέσματα είναι σαφή. Για παράδειγμα, η προσέγγιση που

βασίζεται στη βαθιά κατανόηση σχετίζεται γενικά με πολύ καλή έκβαση στην πορεία

της μάθησης. Εντούτοις, όσον αφορά τη δεύτερη σχέση, τα αποτελέσματα είναι
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λιγότερο ξεκάθαρα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η κακή απόδοση παρατηρήθηκε

από μαθητές που ακολουθούν την επιφανειακή προσέγγιση, ενώ καλοuς βαθμούς

πήραν αυτοί οι μαθητές που χρησιμοποιούσαν πιο ουσιαστικές προσεγγίσεις, καθώς

και αυτοί που έδειξαν να παρακινούνται από το κίνητρο της καλής απόδοσης. Όπως

φαίνεται, οι βαθιές προσεγγίσεις της μάθησης και αυτές που βασίζονται στην

απόδοση, συνδέονται θετικά με την ακαδημαϊκή απόδοση, ενώ σι επιφανειακές

προσεγγίσεις αρνητικά.

Οι προσεγγίσεις εκμάθησης στα αγόρια και τα κορίτσια φαίνονται να είναι

παρόμοιες στην αρχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά τείνουν να

διαφοροποιούνται αργότερα. Παρ' ολ' αυτά, το στερεότυπο που προτείνεται το 1984,

ότι τα κορίτσια υπερέχουν των αγοριών στα αποτελέσματα της βαθιάς-προσέγγισης,

επιβεβαιώνεται μόνο μερικώς. Στο γυμνάσιο, τα αγόρια χρησιμοποιούν πιο πολύ

επιφανειακές προσεγγίσεις από τα κορίτσια. Από την άλλη, τα κορίτσια δεν

λαμβάνουν καλύτερα αποτελέσματα από τα αγόρια στη βαθιά προσέγγιση. Εντούτοις,

αυτές οι διαφορές στις προσεγγίσεις της μάθησης ανάλογα με το φύλο είναι μικρού

μεγέθους. Κάτι mo εντυπωσιακό από αυτές τις διαφορές των δύο φύλων όσον αφορά

τις εmστημολογικέςπεποιθήσεις και τις προσεγγίσεις εκμάθησης είναι η σημαντική

μείωση σε όλα τα αποτελέσματα των προσεγγίσεων εκμάθησης, ειδικά της βαθιάς

προσέγγισης, καθώς οι μαθητές πηγαίνουν στο λύκειο.

Τι συμβαίνει στις προσεγγίσεις της εκμάθησης στο γυμνάσιο; Γιατί εμφανίζεται

αυτή η μείωση; Υπάρχει η γνώμη ότι δεν υπάρχει κανένας ακριβής λόγος για αυτό το

αποτέλεσμα, το οποίο είναι εμφανίζεταιστους φοιτητές του πανεmστημίου.Καθώς οι

μαθητές εξελίσσονται μέσα από χρόνια μελέτης και αποκτούν επίγνωση για τις

διαδικασίες εκμάθησής τους, εμφανίζονται τρία φαινόμενα που αλληλοσχετίζονται.

Κατά πρώτο λόγο. οι μαθητές μπορεί να προβληματιστούν λιγότερο από το τι

πιστεύουν ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό. και να δώσουν περισσότερο ειλικρινείς

απαντήσεις. Αφετέρου, μπορεί να έχουν διαφορετικούς ακαδημαϊκούς

προσανατολισμούς, όπως η αλλαγή από τους στόχους των έργων στους στόχους

απόδοσης, οι στόχοι των έργων που συνδέονται με τη βαθιά προσέγγιση, η επιμονή

και η ακαδημαϊκή εmτυχία, και οι στόχοι απόδοσης που συνδέονται με την

επιφανειακή προσέγγιση και τις κακές επιδόσεις. Και τρίτον. σχετικά με αυτό το

τελευταίο σημείο, οι μαθητές είναι πιθανό να προσαρμοστούν σης απαιτήσεις του

εκπαιδευτικού συστήματος.
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4.4 ΕπιστημολογΙακαι κουλτούρα

Σε αυτό το σημείο αναθεωρούμε εν συντομία τη βιβλιογραφία στην προσωπική

επιστημολογία, δίνοντας περισσότερη προσοχή στην έρευνα γύρω από τα

διαπολιτισμικά πλαίσια. Ενώ ένα μεγάλο μέρος της έρευνας για την επιστημολογία

έχει πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, μερικές δοκιμές των θεωρητικών προτύπων της

προσωπικής επιστημολογίας έχουν διεξαχθεί και σε άλλες χώρες. Μετά από έρευνες

των υποθέσεων μιας προγενέστερης αναπτυξιακής θεωρίας, διαπιστώθηκε ότι δεν

φάνηκε να ισχύει για το συγκεκριμένοπλαίσιο σπουδών.

Ομοίως, εξετάστηκε η θεωρία της Schommer έξω από τις ΗΠΑ με διάφορα

αποτελέσματα. Η δομή της Schommer για τις επιστημολογικές πεποιθήσεις φαίνεται

να ισχύει για τα νορβηγικά (Braten & StrOffiSe, 2005) και ισπανικά (Cano, 2005)

πλαίσια. Οι μελέτες σε άλλα πλαίσια, εντούτοις, είχαν κάποιες αποκλίσεις με τη

συγκεκριμένη δομή. Το 2004 αναθεωρήθηκαν διάφορες μελέτες από ης ασιαηκές

χώρες και σημειώθηκαν διαφορές στις επιστημολογικές πεποιθήσεις μεταξύ των

δειγμάτων στην Κίνα, την Ταιβάν και τις ΗΠΑ. Υπήρξε έρευνα που βρήκε

διαφορετικές ελλοχεύουσες δομές παραγόντων που επηρεάζουν τις επιστημολογικές.

Περαιτέρω, διαπίστωσε ότι οι επιστημολογικών πεποιθήσεις των αμερικανικών

δειγμάτων ποικίλ/.ουν ανάλογα με την ηλικία και την ειδικότητα.

Η διαπολιτισμική επιστημολογική έρευνα που συνοψίζεται παραπάνω υποστηρίζει

την έννοια ότι η προσωπική επιστημολογία μπορεί να επηρεαστεί από το πολιτιστικό

πλαίσιο. Οι μελέτες που εισχωρούν στις πεποιθήσεις για το ρόλο της αρχής στη

διαβίβαση της γνώσης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα πολιτιστικά

αποτελέσματα. Η έρευνα επίσης προτείνει ότι οι πολιτιστικές ομάδες μέσα σε μια

χώρα μπορούν να εκθέσουν διαφορετικές επιστημολογίες, συγχέοντας ενδεχομένως

ερευνητικές μελέτες που μεταχειρίζονται μια χώρα ως συνεπή πολιτιστική οντότητα.
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Μέρος Β : Μεθοδολογία
Δείγμα

Για να εξετάσουμε τις παραπάνω ψυχoλoγιιcές μεταβλητές στους μαθητές και τους

παράγοντες που τις επηρεάζουν, κάναμε μια έρευνα με τη βοήθεια ενός

ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηιcε σε μαθητές της Γ' Γυμνασίου του Αλμυρού

και της Καβάλας, όπως και στην τάξη της Α' Λυιcείoυ του Αλμυρού. Συγκειcριμένα,

συμμετείχαν στην έρευνα περίπου 200 μαθητές. Από αυτά τα περίπου 200

ερωτηματολόγια, τα 46 απoρρίφθηιcαν είτε γιατί δεν είχαν απαντηθεί όλες οι

ερωτήσεις, είτε γιατί λόγω λανθασμένης ιcατανόησης δεν απαντήθηκαν σωστά οι

ερωτήσεις ή ακόμα και γιατί κάποιες απαντήσειςήταν άσχετες μεταξύ τους. Από τα

εναπομείναντα ερωππιατολόγια, οι απαντήσεις δόθηκαν από 73 μαθητές και 81

μαθήτριες .

• Περιγραφή εΡωτηματο);ογ!ων

.. Εμπειρίαμε τους υπολογιστές

Η ανάλυση των αποτελεσμάτωνχωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει

την επεξεργασία των 3 πρώτων κατηγοριών, όπως και της κατηγορίας που τις

ακολουθεί και ονομάζεται Πηγές γνώσης. Αυτό το μέρος, εξετάζει την εμπειρία που

έχουν οι μαθητές πάνω στους υπολογιστές, σαν συνισταμένη των εξής παραγόντων:

συχνότητα χρήσης των υπολογιστών, χρόνια χρήσης και επίπεδο γνώσης. Η εμπεφία

με τους υπολογιστές σαν καθολική μεταβλητή, παίζει σημαντικό ρόλο στην έρευνα

μας, καθώς σύμφωνα με την θεωρητική μελέτη, αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό

παράγοντα για nς ψυχολογικές μεταβλητές που εξετάζουμε.

Αναλυηκότερα, θα εξετάσουμε nς μεταβλητές την κάθε μία ξεχωριστά. Αρχικά, η

μεταβλητή συχνότητα χρήσης αναφέρεται στο πόσο συχνά χρησιμοποιεί ένας μαθητής

τον υπολογιστή. Αν λάβουμε υπόψη ότι το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές των οποίων η

ηλικία κυμαίνεται από 14-16 χρονών, περιμένουμε ότι:

θα χρησιμοποιούν πολύ συχνά τους υπολογιστές, καθ' ότι πλέον στις μέρες μας,

σχεδόν όλα τα σπίτια διαθέτουν υπολογιστή, κι αν δε διαθέτουν, οι μαθητές έχουν

εύκολη πρόσβαση σε ένα υπολογιστή(ιντερνετ καφέ). Αυτή η κατηγορία στο

ερωτηματολόγιο φαίνεται από την ερώτηση, όπου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις

Ι Ο επιλογές που τους ταφιάζει περισσότερο:

Ι. Κατά μέσο όρο κάθε βδομάδα χρησιμοποιώ υπολογιστή για:

55



Περίπου 1-7 ώρες (περίπου Ι ώρα καθημερινά)

Περίπου 8-14 ώρες (περίπου 2 ώρες καθημερινά)

Περίπου 15-21 ώρες (περίπου 3 ώρες καθημερινά)

Περίπου 22-28 ώρες (περίπου 4 ώρες καθημερινά)

Περίπου 29-35 ώρες (περίπου 5 ώρες καθημερινά)

Περίπου 36-42 ώρες (περίπου 6 ώρες καθημερινά)

Περίπου 43-49 ώρες (περίπου 7 ώρες καθημερινά)

Περίπου 50-56 ώρες (περίπου 8 ώρες καθημερινά)

Περίπου 57-63 ώρες (περίπου 9 ώρες καθημερινά)

r

Περισσότερες από 63

ώρες

(πάνω από

καθημερινά)

9 ώρες

Δεύτερη μεταβλητή και δεύτερη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο αντίστοιχα, τα

χρόνια χρήσης, αποτελούν τη δεύτερη συνιστώσα της εμπειρίας στους υπολογιστές, αν και

δεν είναι τόσο σημαντική όσο είναι η πρώτη μεταβλητή, καθώς μπορεί κάποιος μαθητής να

χρησιμοποιεί για χρόνια έναν υπολογιστή, αλ/ά μόνο κάποιες φορές. Αυτό δε του δίνει την

απαραίτητη ευχέρεια με τις διάφορες λειτουργίες του επεξεργαστή. Από τις απαντήσεις

που θα δώσουν οι μαθητές περιμένουμε ότι θα έχουν έρθει σε επαφή από νωρίς με τον

υπολαΥιστή(δηλαδή θα έχουν αρκετά χρόνια που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή). Η

ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ζητάει από τους μαθητές να διαλέξουν μία από τις 6

διαθέσιμες επιλογές, στην ερώτηση "πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε συστ/ματικά τον

υπολογιστή;". Οι απαντήσεις ξεκινάνε από Ο χρόνια και φτάνουν μέχρι τα 5 και πάνω

χρόνια.

Μετά από τη μεταβλητή χρόνια χρήσης ακολουθεί η μεταβλητή χρήση λογισμικού, η

οποία δείχνει για ποιες δραστ/ριότ/τες χρησιμοποιούν πιο συχνά τον υπολογιστή οι

μαθητές. Βλέπουμε το σχετικό κομμάτι από το ερωτηματολόγιο, όπου έχουμε αριθμήσει

από το 1-7, τ/ συχνότητα με τ/ν οποία χρησιμοποιεί κάποιος τις συγκεκριμένες

δραστηριότητες:

Ι Ερωτήσεις(Χρήση λοΥισμικοu)
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Ι. Διαβάζω και στέλνω e-mail

2. Επικοινωνώ με φίλους μου μέσω προγραμμάτων κοινωνικής δικτίΊωσης (π.χ. Facebook, MySpace... )

3. Επικοινωνώ με φlλoUς μέσω προγραμμάτων επικοινωνίας (π.χ. Messenger, Skype, MSN, κτλ.)

4. Αναζητώ διασκεδαστικό/χιουμοριστικό υλικό στο διαδίκτuo (π.;(. βίντεο στο Youtube, χιουμοριστικά sites ... )

5. Παίζω παιχνίδια στον WY

...ΠηΥές Υνώσης

Το επίπεδο γνώσης αποτελείται από πέντε πεδία, που εξετάζουν αρχικά το πόσο

καλά ξέρουν να χειρίζονταιτους υπολογιστέςοι μαθητές, και έπειτα τις πηγές από τις

οποίες απέκτησαν αυτή τη γνώση. Τα πεδία, με τη σειρά που παρουσιάζονται στο

ερωτηματολόγιο είναι : ορολογία υπολογιστών, γενική χρήση και συντήρηση,

εφαρμογές γραφείου, παιχνίδια και διαδίκτυο. Οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σε

μια κλίμακα από το 1-6 για το πόσο ικανοποιηnκές θεωρούν τις γνώσεις τους πάνω

στα πέντε πεδία. Επίσης, σε κάθε πεδίο οι μαθητές πρέπει να avnmotxήcrouv 3 πηγές

γνώσεις, ξεκινώντας από την πιο σημανnκή. Οι πηγές γνώσης που δίνονται ως

επιλογές είναι οι εξής:

α) βιβλία/εγχειρίδια,

β) περιοδικά,

γ) αναζήτηση στο διαδίκτυο,

δ) μαθήματα στο σχολείο,

ε) παιχνίδια,

στ) κοινωνικό περιβάλλον(φίλοι, οικογένεια),

ζ) προσωmκή τριβή, και

η) σύστημα βοήθειας.

Η ορολογία του υλικού των υπολογιστών περtλαμβάνει γνώσεις γύρω από τους

επεξεργαστές, nς μνήμες, τους δίσκους Κ.ά. Δηλαδή, n γνώσεις έχουν οι μαθητές για

τη λειτουργικότητα των παραπάνω εξαρτημάτων του υπολογιστή, καθώς και τα

καινούρια μοντέλα που κατασκευάσθηκαν με προηγμένες τεχνολογίες για το καθένα

από αυτά. Σ' αυτό το πεδίο πιστεύουμε όn ένα ικανοποιηnκό ποσοστό των μαθητών,
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θα απαντήσει όη γνωρίζει αρκετά πράγματα γύρω από το υλικό των υπολογιστών και

όη ενδιαφέρεται να μάθει για καινούρια προϊόντα που θα κάνουν τον υπολογιστή του

πιο γρήγορο ή mo αποδοηκό.

Η γενική χρήση και συντήρηση του λειτουργικού συστήματος περιλαμβάνει την

αντιγραφή, μετακίνηση, αποθήκευση ή διαγραφή αρχείων, χρήση παραθύρων Κ.ά.

Αυτές οι ενέργειες είναι οι πιο απλές και χρήσιμες γύρω από τον υπολογιστή, και

είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με τον

υπολογιστή, οπότε σ' αυτό το πεδίο περιμένουμε οι απαντήσεις των μαθητών να είναι

υψηΜς ως προς τις γνώσεις τους.

Οι εφαρμογές Microsoft Word, Excel, Powerpoin~ αποτελούν τις γνωστές εφαρμογές

του Office που για να μάθει κάποιος να τις χρησιμοποιεί πρέπει να διδαχτεί τις

διάφορες λειτουργίες τους. Επίσης, πρέπει να τις χρησιμοποιεί συχνά κι από

μόνος/μόνη του/της ώστε να αποκτήσει ευχέρεια. Αυτές οι εφαρμογές δεν έχουν πολύ

ενδιαφέρον για τους μαθητές, καθώς σχετίζονται με την επεξεργασία κειμένου και

δεδομένων, πράγμα που οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν βαρετό. Σ' αυτό το πεδίο

περιμένουμε ότι τα παιδιά θα έχουν κάποιες γνώσεις πάνω στις εφαρμογές, και όπου

θα υπάρχουν αρκετά ικανοποιηη'Κές γνώσεις αυτές θα οφείλονται σε μαθήματα που

μπορεί να έχουν οι μαθητές στο σχολείο ή σε κάποω φροντιστήρω.

Τα παιχνίδια στον υπολογιστή είναι γνωστό ότι είναι πολύ δημοφιλή, ειδικά στην

ηλικία που απευθύνεται αυτή η έρευνα, όποτε περιμένουμε ότι οι μαθητές θα έχουν

αρκετή εμπειρία σ' αυτό το πεδίο, καθώς είναι γνωστό ότι τα παιδιά σ' αυτή την

ηλικία διασκεδάζουν κυρίως με το να παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή, ατομικά ή

και ομαδικά με τους φίλους τους μέσω διΚ'τύων(cοunter stήke, call of duty, wow

κ.α.).

Τέλος, η χρήση του διαδικτύου αφορά την πλοήγηση σε διάφορες ιστοσελίδες, την

χρήση μηχανών αναζήτησης, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Σ' αυτό το πεδίο τα

παιδιά είναι πιθανόν να έχουν κάποιες γνώσεις, αλλά όχι αρκετές. Αυτό μπορεί να

οφείλεται στο όη ίσως να μην έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για

αναζήτηση πληροφοριών, αλλά να αρκούνται στο παραδοσιακό τρόπο μάθησης που

είναι οι γνώσεις από το σχολείο, τα βιβλία, τους φίλους τους, την οικογένεια τους.

Μετά τα πεδία γνώσης ακολουθούν οι πηγές γνώσης. Πρώτη πηγή είναι τα έντυπα ή

ηλεκτρονικά βιβλία! εγχειρίδια που περιέχουν πληροφορίες και εξηγούν τις διάφορες

πλευρές που έχει ο κόσμος της πληροφορικής. Αν αναλογιστούμε όη τα παιδιά σ'
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αυτή την ηλικία δεν αγαπούν ιδιαίτερα το διάβασμα για τα μαθήματα του

σχολείου(εκτός από τους καλούς μαθητές), τότε είναι λογικό να μην αγαπούν και το

διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων, που μάλιστα, αφορούν τους υπολογιστές. Οπότε

ίσως να μην είναι τόσο σημαντική ως πηγή γνώσης αυτή των βιβλίων, εκτός βέβαια

από τα βιβλία του σχολείου, τα οποία οι μαθητές είναι "αναγκασμένοι" να διαβάζουν.

Δεύτερη διαθέσιμη επιλογή ως πηγή γνώσης είναι τα περιοδικά. Αv και θα

μπορούσαμε να κάνουμε την ίδια υπόθεση με αυτή που κάναμε στην περίπτωση των

βιβλίων, πρέπει να αναλογιστούμε 6π στα περιοδικά υπάρχουν σελίδες με

διασκεδαστικό κείμενο, πολλές φωτογραφίες και πολλές πληροφορίες για καινούριες

τεχνολογίες. Από την άλλη, για να αποκτήσουν οι μαθητές τα περιοδικά θα χρειαστεί

να τα αγοράσουν. Εφόσον σ' αυτή την ηλικία παίρνουν χαρτζιλίκι από τους γονείς

τους, είναι λίγο δύσκολο να τα χαλάσουν ώστε να αγοράσουν ένα περιοδικό για

υπολογιστές. Αυτό θα γινόταν μόνο στην περίπτωση που κάποιος μαθητής

ενδιαφέρεται και ασχολείται συστηματικά με τους υπολογιστές.

Η αναζήτηση σε γενική μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, όπως αναφέραμε και πιο

πάνω δεν είναι τόσο διαδεδομένη στα παιδιά ως τρόπος μάθησης και απόκτησης

γνώσεων. Ίσως να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις, όπως στην

αναζήτηση στο google, το γoutube Κ.α.

Τα μαθήματα στο σχολείο είναι μια αρκετά σημαντική πηγή γνώσης για τους

υπολογιστές, καθώς το μάθημα της Πληροφορικής ξεκινάει από το Γυμνάmο και

συνεχίζεται και στο Λύκειο, και φέρνει τους μαθητές σε επαφή μα τον κόσμο των

πληροφοριών και των δεδομένων. Επίσης, αν κοιτάξουμε στα βιβλία της

πληροφορικής θα δούμε ότι πο').λά κεφάλαια της διδακτέα ύλης, περιέχουν και

αναλύουν τα περισσότερα από τα πέντε πεδία που αναφέραμε mo πάνω. Εδώ

περιμένουμε ότι το σχολείο ως πηγή γνώσεων θα θεωρείται από τους μαθητές αρκετά

σημαντική.

Η επόμενη πηγή γνώσης είναι τα παιχνίδια. Αν και τα παιδιά παίζουν πολλά παιχνίδια

στον υπολογιστή, δε μαθαίνουν περισσότερα πράγματα γύρω από τις λειτουργίες του.

Συνήθως, αποκτούν περισσότερες γνώσεις γύρω από τα παιχνίδια, τις "πίστες", από

που μπορούν να τα προμηθευτούν(από μαγαζιά, από φίλους τους, να τα κάνουν

download ή ακόμα και σε ιντερνετ καφέ). Άρα θα είναι σημαντική πηγή γνώσης,

περισσότερο για τα παιχνίδια παρά για τα υπόλοιπα πεδία.
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Το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, οι φίλοι, οι συμμαθητές η οικογένεια είναι αρκετά

σημανπκή πηγή για τους μαθητές. Η οικογένεια μπορεί να συμβάλλει στην αρχική

επαφή με τους υπολογιστές των μαθητών. Για παράδειγμα, αν η δουλειά των γονιών

είναι τέτοια ώστε να χρειάζονται τον υπολογιστή, τότε τα παιδιά θα έρθουν από πολύ

νωρίς σε επαφή με το υπολογιστή και θα αρχίσουν να τον χρησιμοποιούν. Έπειτα, η

συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων με τους φίλους και τους συμμαθητές τους γύρω

από τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, τα καινούρια εξαρτήματα, τα παιχνίδια είναι

ένας παράγοντας που κεντρίζει το ενδιαφέρον και παρακινεί τους μαθητές να

μαθαίνουν όλο και περισσότερα πράγματα 'γύρω από τους υπολογιστές.

Η προσωmκή τριβή αναφέρεται στην ενασχόληση των μαθητών με τον υπολογιστή,

στην ατομική "εξερεύνηση" των λειτουργιών του, στην εφαρμογή στρατηγικής

δοκιμής και λάθους. Άλλωστε όταν κάποιος μαθαίνει κάτι από μόνος του, τότε αυτό

γίνεται πραγματική γνώση και δεν το ξεχνάει ποτέ. Είναι αρκετά σημαντική πηγή

γνώσης, αλλά ίσως να μην έχουν όλοι οι μαθητές την περιέργεια να ανακαλύψουν τις

διάφορες πτυχές του υπολογιστή. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και το φαινόμενο

του άγχους για τους υπολογιστές που μπορεί να παρεμποδίζει κάποιους μαθητές απ'

το να ασχολούνται με τον υπολογιστή, φοβούμενοι μήπως τον χαλάσουν.

Το σύστημα βοήθειας, όπως και η αναζήτηση στο διαδίκτυο δεν είναι διαδεδομένος

τρόπος μάθησης στους εφήβους και ίσως να το χρησιμοποιούν μόνο για κάποια

προγράμματα. Υπάρχει και η mθανότητα κάποιοι μαθητές να μη γνωρίζουν ότι

υπάρχει αυτή η επιλ<>γή στις εφαρμογές.

Για την εμπειρία με τους υπολογιστές έχουμε υπολογίσει και εξετάσει τις διαφορές

των δύο φύλων, οι οποίες φαίνονται στους πίνακες. Περιμένουμε ότι τόσο τα αγόρια

όσο και τα κορίτσια, θα έχουν αρκετές γνώσεις για τους τομείς που αφορούν τους

υπολογιστές γιατί έχουν εύκολη πρόσβαση σ' αυτούς, αν και τα αγόρια λόγω της

μεγαλύτερης ενασχόλησης με τον υπολογιστή από τα κορίτσια, ίσως να απαντήσουν

ότι γνωρίζουν περισσότερα.

,.Άγχος για τους YΠO).Oγισrές

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την εξέταση των ψυχολογικώνμεταβλητών και

πως συσχετίζονταιμε τους άλλους παράγοντες. Για να υπολογίσουμετις συσχετίσεις

πρέπει να λάβουμε υπόψη τους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τις

μεταβλητές, με βάση τη θεωρηηΙCΉ ανάλυση. Επίσης, παραθέτουμε και ης διαφορές

των δύο φύλωνγια ης εξεταζόμενεςμεταβλητές.
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Πρώτη ψυχολογική μεταβλητή είναι το άγχος για τους υπολογιστές. Από την

ανάλυση πιο πάνω, είδαμε ότι το άγχος επηρεάζεται από την εμπειρία των ατόμων

που έχουν με τους υπολογιστές, την ηλικία, τη συ~6τητα με την οποία

χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή(μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια υπό

κατηγορία της εμπειρίας), και διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο και μάλιστα,

θεωρείται ότι τα κορίτσια εμφανίζουν περισσότερο άγχος από τα αγόρια. Για να

υπολογίσουμε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το ΑγΥ, χρησιμοποιήσαμε

κάποιες ερωτήσεις που περιλαμβάνει το CARS(Computer Anxiety Rating Scale), και

ζητήσαμε από τους μαθητές να απαντήσουν με μια κλίμακα από 1-5(1=Διαφωνώ,

5=Συμφωνώ). Στην αρχή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων, αντιστρέψαμε κάποιες

ερωτήσεις που είχαν αρνητικό νόημα, για παράδειγμα, "αγχώνομαι πολύ όταν ακούω

κάποιον να χρησιμοποιεί όρους για τον υπολογιστή που εγώ δεν καταλαβαίνω", όπου

η επιλογή της μέγιστης τιμής (του 5) σημαίνει ότι ο σογκεκριμένος μαθητής ή

μαθήτρια συμφωνεί απολύτως. άρα έχει πολύ άγχος, ώστε να έχουν θετικό νόημα(στη

συγκεκριμένη ερώτηση, μετά την αντιστροφή, η επιλογή 5 σημαίνει ότι ο μαθητής

έχει λίγο άγχος). Αυτή τη διαδικασία την ακολουΘήσαμε για όλες τις μεταβλητές.

Για να ελέΥξουμε αν όντως επηρεάζεται το άγχος από τους παραπάνω παράγοντες,

ελέγξαμε και παρατηρήσαμε τις συσχετίσεις(αν υπάρχουν) με το κάΘε παράγοντα

ξεχωριστά. Ενδεικτικά οι ερωτήσεις της μεταβλητής φαίνονται εδώ :

Ερωτήσεις(Άnος για τους ΥπολοΥιστές)

I.Αwπομονώ να χρησιμοποιήσω υπολογιστές, μου αρέσει πολύ η χρήση τους

2.Πlστεύω πως θα ήταν δύσκολο να μάθω μια γλώσσα lι:ρογραμματισμού.

3.Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το να μαθαίνω νέα πράγματα 'γίιρω από τους υπολογιστές.

4.Πlοτείιω ότι όλοι μπορούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή, αν txow υπομονή.

5.ΑΥχώνομαιόταν ακούω κάποιοννα μιλάει για υπολογιστέςμε όρους που δεν καταλαβαίνω.

6.Δυσκολείιομαινα καταλάβωτα τεχνικά μέρη ενός υπολογιστή.

7.Ποlliςφορές φοβάμαιότι με το πάτημαενός λάθους κουμπιούθα χαλάσω τον υπολογιστή.

8.Αποφεύγωτους υπολογιστέςγιαπ δεν γνωρίζωπώς να τους χρησιμοποιώ.

9.Πιστείιωότι οι υπολογιστέςείναι αναγκαία εργαλείατόσο για την εκπαίδευσηόσο και για την εργασία.

_ ΑυτοπεποΙθηση
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Δεύτερη μεταβλητή είναι η αυτοπεποίθηση γύρω από τους υπολογιστές. Εδώ για τη

μtτρηση της αυτοπεποίθησης, είχαμε μια ερώτηση για το αν θα κατάφερνε ο κάθε

μαθητής να μάθει ένα πρόγραμμα, και οι ερωτήσεις ήταν η "βοήθεια" που θα μπορούσε

να έχει, αν θα την επέλεγε ή αν θα ήταν τόσο σίγουρος για τον εαυτό του, ώστε να

προτιμήσει να τα καταφέρει από μόνος του. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μια κλίμακα

από το 1-10, ως προς την αυτοπεποίθηση που έχει κάποιος. Έπειτα, υπολογίσαμε τις

συσχετίσεις με την εμπειρία στους υπολογιστές, το φύλο και τις πηγές γνώσης. Η

συγκεκριμένη μεταβλητή, όπως είδαμε και mo πάνω μπορεί να σχετίζεται με την πρώτη

μεταβλητή, οπότε θα ελέγξουμε και αυτή τη σχέση.

Ερωτήσεις(Αυτσπεποίθηση)

Θα μπορούσα να μάθω ένα πρόΥραμμα :

Ι. από μόνoςlη μου (χωρίς τη βοήθεια κάποιου).

2.ακόμη κι mι δεν είχα χρηmμοποιήσει ποτέ παρόμοιο πρό"Υραμμα στο παρελθόν.

3.mι είχα σα μόνη βοήθεια το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης του 1.Ο'Υισμlκού.

4.mι είχα δει κάποιον άJ.J..ι) να το χρηmμοποιεί πριν προσπαθήσω εγώ.

5.αν μπορούσα να τηλεφωνήσω σε κάποιον για βοήθεια στην περίπτωση που κο),λούσα.

6.αν κάποιος με είχε βοηθήσει να ξεκινήσω τη χρήση του προγράμματος.

7.αν είχα πολύ χρόνο για να μάθω το πΡό"Υραμμα.

8.αν υπήρχε mιαλυΤΙKό σύστημα βοήθειας στην εφαρμογή (δηλαδή η επιλογή he]p στη γραμμή εργαλείων).

9.αν κάποιος μου έδειχνε πως να το κάνω πρώτα.

1O.mι είχα χρηmμοποιήσεl παρόμοια προγράμματα που KάνOUΝ την ίδια δουλειά στο παρελθόν.

Για την τρίτη μεταβλητή, βασιστήκαμε σε κάποιες από τις ερωτήσεις που περιέχει το

MAl(Metacognitive Awareness Inventory) και το SRSI (Self-Regulation Strategy

Inventory). Δεν εξετάσαμε το συνολικό παράγοντα των αυτορρυθμιστικών στραΠlΎΙKών

εκμάθησης, αJJ..iJ. χωρίσαμε τις ερωτήσεις σε 4 υπο-παράγοντες, οι οποίοι περιγράφονται

παρακάτω:

1) έλεγχος του περιβάλλοντος και των συμπεριφορών (SRl )-> αποτελεί το μέσο όρο των

ερωτήσεων 1-11,

2) αναζήτηση πληροφοριών(SR2)-> είναι ο μέσος όρος των ερωτήσεων 12-18,

3) προγραμμοπσμόςκαι ανάθεση στόχων(SR3)->ο μέσος όρος των ερωτήσεων 19-23 και,
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4) στρατηγικές διόρθωσης(SR4)->ομέσος όρος των ερωτήσεων 24-27.

Αυτοί οι παράγοντες αφορούν τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι μαθητές, οπότε

θα ασχοληθούμε με τη σχέση τους με τις πηγές μάθησης. Επίσης, θα δεiξoυμε την κάθε

μεταβλητή πως διαφοροποιείταιανάλογα με το φύλο.

Ερωτήσεις(Ελεγχοςτου περιβάλλοντος κα, των συμπεριφορών)

I.Φροντlζω \'0 μη με ενοχλεί κανείς όταν διαβάζω.

2.Πριν ξοονήσωτο διάβασμα βάζω ένα πρόγραμμαγια να οργανώσωτο χρό\'ο μου.

3.Τελειώνωπρώτα τα μαθήματακαι μετά παίζω παιχνlδιαστον 1)ΊΙολοΥιστή ή βγαίνω με τους φίλους μου.

4.Προσπαθώ\'Q μελετώ σε ήσυχο μέρος.

5.Πρlν αρχίσω τη μελέτη σκέφτομαιπως θα μπορούσανα διαβάσωκαλύτερα.

6.Προσπαθώνα μελετώ σε μέρη που δεν ωιOmιάΤ(IΙη προσοχή μου.

7.Την ώρα που διαβάζωκάνω ερωτήσειςστον εαυτό μου για να δω τι κατάλαβα,

8.Διαβάζωσκληρά ακόμη 1C\ αν υπάρχουν καλύ'τερα πράΥματα να κα/'ω στο σπίτι,

9.Προσπαθώ ξανά και ξα,'ά όταν δε μπορώ να μάθω μια έννοια.

IΟ.Ξέρω ακριβώς τι πρέπει να καταφέρω (να μάθω) όταν διαβάζω.

11.0ργανώνω προσεκτικά nς σημειώσεις μου για να μη τις χάσω.

Ερωτήσεις(Αναζήτηση πληροφοριών)

12.Όταν δεν καταλαβαl\'ω κάτι ρωτάω κατευθεlαν τον/την καθηΥητή/τρια.

13.Προσπαθώ να καταλάβω α\' οι σημειώσεις που κρατάω στην τάξη σχετίζονται με πράγματα που ήδη ξέρω.

14.Σχεδιάζω εικόνες για \'α με βοηθήσου\' να καταλάβω κάποιες έννοιες.

15.Α\' δε\' καταλαβαίνω κάτι κοιτάζω στις σημειώσεις μου.

16.Σκέφτομαι τι ερωτήσεις μπορεί να t"eL ένα διαγώνισμα.

ΙΊ.Ρωτάω τον/την καθηγητή/τρια για την όλη που θα t"ouv τα διαγωνίσματα που θα μας βω.ει.

18.Βασίζομαι σης σημειώσεις μου για να διαβάσω.

Ερωτήσεις(ΠΡΟΥραμμαησμός και ανάθεση στόχων)
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Ι9.Πριν ξεκινήσω να κάνω μια εργασία ΣΙCέφΤOμαι τι πρέπει να μάθω.

20.Βάζω κάποιους στόχοιις πριν ξεκινήσω μια εργασία.

2Ι,Κάνω στον εαιιτό μου κάποιες ερωτήσεις πάνω στο θέμα πριν ξεκινήσω.

22.Σκέφτομαι διάφοροιις τρόποιις για να λύσω ένα πρόβλημα και διαλέγω τον καλύτερο.

23.Δlαβάζω καλά την ΕΙCφώ\'ηση μιας άΣΙCησης πριν την ξεκινήσω.

Ερωτήσεις(Στρατηγικές διόρθωσης)

24.Ζητάω τη βοήθεια κάποιο" άλλο" όταν δεν καταλαβαίνω κάτι.

25.Αλλάζω στρατηγιιcΉ όταν δεν καταλαβαίνω κάτι

26.Όταν μπερδεύομαι σταματάω και ξαναδιαβάζω την άΣΙCΗση.

27.Όταν μπερδεύομαι αλλάζω την υπόθεση πο" ΈΙCανα στην αρχή.

r ια την τελευταία μεταβλητή. τις εmστημολογικές πεποιθήσεις, χρησιμοποιήσαμε

ερωτήσεις από το NOS Questionnaire. Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις είναι οι

απόψεις που έχουν οι μαθητές για τη γνώση και τη μάθηση. Στην έρευνα μας θα

εξετάσουμε αν σχετίζονται και πόσο οι εmστημολογικές πεποιθήσεις με τις πηγές

γνώσης. Επίσης. είναι ενδιαφέρον να δούμε τι mστεύουν τα αγόρια, σε σχέση με τα

κορίτσια.

Ερωτήσεις(ΕπιστημολΟΥ,κές Πεποιθήσεις)

ΙΤο πόσο καλά τα πηγαίνεtς στο σχολείο εξαρτάται από το πόσο έξυπνος είσαι.

2.01 πολλές θεωρίες Ύίιιχο από Ι:ο:α θέμα περlπΛΈΙCOυν τα πράγματα.

3.Αν δεν Kαταλαβαίνεtς κάτι με την πρώτη φορά που το διαβάζεtς, το να το διαβάσεις ξανά δε θα σε βoηθήσεt να

το καταλάβεις.

4.01 ΠραΥματικά έξυπνοι μαθητές δε χρειάζεται να διαβάζουν πολύ για να τα πάνε καλά στο σχολείο.

5. Οι καθηγητές θα έπρεπε να εστιάζουν περισσότερο στην πράξη παρά στη θεωρία.

6. Το να ασχολείσαι με ειχοτήσεις που δεν έχουν προφανείς απαντήσεις αλλά ασαφείς είναι χάσιμο χρόνου.

7.01 έξυπνοι άνθρωποι γεwιo'ύνtαι έξυπνοι.
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8.Τα περισσότερα lφάγματα ιιου χρειάζεται να ξέρουμε είναι εύκολα στην κατανόηση τους.

9.Αν δε μάθεις κάτι γρήγορα, δε θα το μάθεις ποτέ.

Μέρος r :Ανάλυση αποτελΕσμάτων

5. Εμπειρία με. τους υπoλoγισiές

5.1 Σ"χvότητα χρήσης

Ο παράγοντας Ο1>χνότητα χρήσης εκφράζει πιν εβδομαδιαία χρήση του υπολογιστή

και μεταφράζεται σε ώρες χρήσης την ημέρα. Ο πίνακας με τα αποτελέσματα

ακολουθεί :

Αγόρια ΚορΙτσlα Συνολο

Περίπου 1 ώρο καθημερινά 32,88% 41,98% 37,7%

Περίπου 2 ώρες καθημερινά 35,62% 29,63% 32,5%

Περίπου 3 ώρες καθημερινά 17,81% 17,28% 17,5%

Περίπου 4 ώρις καθημερινά 2,74% 4,94% 3,9%

Περίπου 5 ώρις καθημερινά 9,59% 4,94% 7,1%

Περίπου 6 ώρις καθημερινά 0,0% 0,0% 0,6%

Περίπου 7 ώρις καθημερινά 0,0% 0,0% 0,0%

Περίπου 8 ώρες καθημερινά 0,0% 0,0% 0,0%

Περίπου 9 ώρες καθημερινά 0,0% 0,0%1 0,0%

Πάνω από 9 ώρες

1,37% 0,0% 0,6%
καθημερινά

Μέσος όρος 2,30 2,05 2,17

Τυmκή απόκλιση 1,516 1,203 1,361

Πίνακας 1 : Εβδομαδιαία χρήση του υπολογιστή (μέσος όρος)

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, βλέπουμε ότι η κατανομή είναι ασύμμετρη

αριστερά, καθώς οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν μικρά ποσοστά χρήσης του

υπολογιστή.

Αν και τα περισσότερα σπίnα έχουν υπολογιστή και θα περιμέναμε οι μαθητές να τον

χΡησιμοποωύν περισσότερο, τα ποσοστά δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά
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δήλωσαν πως χρησιμοποιούν τον υπολογιστή περίπου 1 με 2 ώρες καθημερινά(37,7%

και 32,5% αvriστοιχα). Το μικρότερο ποσοστό αντιστοιχείστις 6 ώρες και στις πάνω

από 9 ώρες (της τάξης του 0,6 % και τα δύο).

Για να συγκρίνουμε τη ΣUΧΝότητα χρήσης στα δύο φύλα πραγματοποιήσαμε t-test

ανεξάρτητων δειγμάτων, και βρήκαμε ότι δεν υπάρχουν στατισπκά σημαντικές

διαφορές. Για τα αγόρια βρήκαμε Μ.Ο.= 2,30 και T.A=1,S16 και για τα κορίτσια

M.O.=2,OS και Τ.Α.=l,203. Αυτό σημαίνει ότι πλέov, τα αγόρια δεν χρησιμοποιούν

περισσότερο τον υπολογιστή από τα κορίτσια, όπως γινόταν παλιά .
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5.2 Χρόνια χρήσης

Ο παράγοντας χρόνια χρήσης εκφράζει τα χρόνια που οι μαθητές χρησιμοποιούν τov

υπολογιστή.

Αγόριο ΚορΙτσlο Σύνολο

Ο χρόνιο 2,74% 1.23% 1.9%

1 χρόνο 16,44% 19,75% 18.2%

2 χρό....ο 19.18% 24,69% 22,1%

3 χρόνιο 17,81% 23,46% 20,8%

4 χρόνιο 12,33% 12,35% 12,3%

5+ χρόνιο 31.51% 18,52% 24,7%
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Μέσος όρος 4,15 3,81 3,97

Τυπική
1,578 1,415 1,499

απόκλιση

ΠΙνακος 2 : Χρόνια χρήσης του υπολογιστή
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5.00%

0.00%

ΙΙΑ\'όρια

ΙΙ ΚορΙτσια

IlΣvνσλσ

)

Ο χρόνια 1 ιιρόνο :2 χρόνια 3 ιιρόνlα 4 χρόνια 5+ χρόνο.α

Πλέον τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον υπολογιστή από πολύ νωρίς. Αυτό

φαίνεται και στο διάγραμμα καθώς η τελευταία περίπτωση έχει και τα υψηλότερα

ποσοστά, τουλάχιστον για τα αΎόρια (31,51 ο/ο),ενώ για τα κορίτσια είναι τα 2 χρόνια

χρήσης(24,69%). Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το δείγμα αφορούσε μαθητές της Τρίτης

Γυμνασίου και της Α Λυκείου, τότε αυτό σημαίνει ότι τα αΎόρια χρησιμοποωύν τον

υπολογιστή από το Δημοτικό, ενώ τα κορίτσια από το Γυμνάσιο.

5.3 Χρήση ΜΥι.σμ.κού

Αυτοί οι παράγοντες εκφράζουν τις εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούν περισσότερο

οι μαθητές. Ο τρίτος παράΎοντας(ΠΡΟ'Υράμματα επικοινωνίας) ΠΡOέΙCUψε από το μέσο

των ερωτήσεων 2 κα. 3 της σuyκεKρ.μένης κατηγορίας (ερώτηση: Πόσο συχνά

ΠΡαΎματοποιείτε πς ΠοΡακάτω δράσεις).

Λ1γ,ς Μερικές Μια φορά
ΠολλΙς

Μια φορά 11
Πoλλtς

π

Μ.Ο. Τ.Α. Σπάνια φορές " φορές π

φορές φορές βδομάδα
βδομάδα

μέρα
μΙρα

1.Αναζήτηση (JT1

4,32 1,749 5,8% 12,3% 15,6% 16,2% 22,7% 14,3% 13'/,
ΔlαδIKΤUO

2.ΠαιχνΙδια 4,23 2,037 12,3% 14,3% 11,7% 11% 20,8% 10,4% 19,5%
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3.ΠΡΟΥράμματο
3.5 2,31 32,45% 12,65% 10,7% 13,6% 8,4% 11,65% 17,2%

επlκοlνωνlας

4.Ηλεκτρονικό
2,31 1,553 45,5% 16,9% 14,3% 14,3% 5,2% 1,3% 2,5%

ταχυδρομε(ο

ΠΙνακας 3 : Εφαρμογές χρήσης

Από τα αποτελέσματα φαίνεται όn τα παιδιά χρησιμοποιούν τον υπολογιστή

περισσότερο για να "σερφάρουν" στο Διαδίκτυο και να αναζητούν διασκεδαστικό

υλικό(Υοutube, άλλα sίtes),καθώς και για να παίζουν παιχνίδια.

Για να βρούμε τις διαφορές μεταΞU των δύο φύλων πραγματοποιήσαμε (-Ie,'

ανεξάρτητων δειγμάτων και βρήκαμε ότι δεν υπάρχουν σταnστικά σημαντικές

διαφορές. Δηλαδή, οι έφηβοι ανεξαρτήτως φύλου χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για

τις ίδιες δραστηριότητες.

5.4 Επίπεδο γνώσης

Αυτός ο παράγοντας αναφέρεται στις αντιλαμβανόμενες γνώσεις των μαθητών. Οι

μεταβλητές που καταγράφουν το επίπεδο γνώσης (ορολογία υπολογιστών, γενική

χρήση και συντήρηση, εφαρμογές γραφείου, παιχνίδια και για διαδίκτυο) ακολουθούν

τις εξής κατανομές:

1)η ορολογία υπολογιστών και οι εφαρμογές γραφείου κανονική κατανομή και

2) οι υπόλοιπες είναι ασύμμετρες δεξιά, καθώς οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν

πολύ ικανοποιηnκές γνώσεις για τα συγκεκριμένα πεδία.

Επίσης, δημιουργήθηκε ένας επιπλέον παράγοντας "επίπεδο γνώσης" ως μέσος όρος

όλων των προηγούμενων για να χρησιμοποιηθεί στις συσχετίσεις με τις ψυχολογικές

μεταβλητές.

Ελ6χlστα ΛΙΥΟ
Μερικώ

Αρκετά Πολύ

Μ.Ο. Τ.Α. Ικσνοποι Ικανοποι
ς Ικσνοποιητι

Ικσνοποl Ικανοποl
ικανοπο κΙς

ητικές ητικΙς
lητικΙς

ηπκtς ηπκές

1.Υινική χρήση &
4,46 1,396 3,9% 5,8% 13,6% 23,4% 23,4% 29,9%

συντήρηση

2.δlαδΙκτυο 4,38 1,397 5,2% 7,1% 9,7% 22,7% 32,5% 22,70/0

3.'ΠαlχνΙδlα 4,33 1,555 7,1% 8,2% 14,7% 20,8% 20,1% 31,2%

4.εφορμογΙς 3,74 1,632 11% 14,3% 20,8% 16,2% 18,4% 18,6%
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γραφείου

5.0ρολογία

3,34 1,483 13% 18,8% 22,7% 19,5% 18,8% 7,2%
υπολογισιών

Πίνακας 4 : Επίπεδο γνώσης

Μ.Ο Τ.Α. Μ,Ο, Τ,Α,

αγόρια αγόρια κορίτσια κορίτσια

1. ορολογία υπολογιστών 3,52 1,510 3,17 1,447

2. γενική χρήση & συντήρηση 4,64 1,327 4,30 1,444

3. εφαρμογΙς γραφείου 3,81 1,450 3,68 1,788

4. παιχνίδια 4,63 1,514 4,06 1,552

5. διαδίκτυο 4,52 1,355 4,26 1,430

Πίνακας 5 : Επίπεδο γνώσης σε σχέση με 10 φύλο

Από τα αποτελέσματαβλέπουμε ότι, τα παιδιά έχουν περισσότερεςγνώσεις πάνω στη

γενική χρήση και συντήρηση του λειτoυργιιcoύ συστήματος και ης λιγότερες, Ύύρω

από την ορολογίατου υλικού των υπολογιστών.

Στη συνολική μεταβλητή "Επίπεδο γνώσης" βρήκαμε εφαρμόζοντας t-te,t (1'=1,394

και ρ~O,050), όπ τα αγόρια έχουν αρκετά μεγαλιίτερο MO~ 4,22 και TA~O,99 από

των κοριτσιώνπου είχαν ΜΟ= 3,89 ιcαι ΤΑ=I,II.
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5.5 Συνολική χρήση Π1fYών

Η συνολική χρήση των πηγών γνώσης για όλα τα πεδία δείχνει ότι η πηΥή με το

μεγαλύτερο μέσο όρο, είναι τα μαθήματα στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι ο

παράγοντας σχολείο έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπεφίαςτων μαθητών πάνω

στους υπολογιστές, περισσότερο από τους υπόλοιπους παράγοντες. Παρ' ολ' αυτά η

συμβολή του στο σύνολο των πηγών δεν είναι tδιαίτερα έντονη. Το σχολείο

εντάσσεται σε μια οικολογία μάθησης που αποτελείται από πολλαπλές πηγές - είναι

ίσως η πιο σημσντική πηγή αλλά όχι η καθοριστική.

Η αμέσως επόμενη σημαντική πηγή είναι 0\ φίλοι. Οι μαθητές συνηθίζουν να

συζητάνε με τους φίλους τους για νέα προγράμματα ή και παιχνίδια, να

ανταλλάσσουναπόψεις, καθώς και να παρακινούνταινα εξερευνήσουνπερισσότερο

τον κόσμο της πληροφορίας. Αυτό επιβεβαιώνει έρευνες που αναδεικνύουν τη

σημαvnΙCΌτητατων ανεπισήμωνμορφώνμάθησης. Άλλωστε, αυτή η επικοινωνίαςμε

τους φίλους ταιριάζει στα ιδιαίτερα ιδΙOσuyκρασιακάχαρακτηριστικά της μάθησης

για τους υπολογιστές, καθώς αναζητάς λύσεις σε προβλήματα και λιγότερο μόνιμες

γνώσεις

Η προσωπική τριβή είναι η τρίτη πηγή που επηρεάζει τον τρόπο μάθησης των

εφήβων. Καθώς έχουν έρθει από νωρίς σε επαφή με τους υπολογιστές,γνωρίζουνπώς

να τους χειρίζονταικαι τους κεντρίζειτο ενδιαφέρονη εξερεύνησητων συστημάτων

του υπολογιστή και του διαδικτύου. Βεβαίως, αυτή η παρατήρηση έρχεται σε
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συμφωνία με το "παράδοξο της παραγωγικότητας" με τους υπoλoγιστtς. Η

προσωπική τριβή επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη των γνώσεων για τους

υπολογιστές αλλά δεν εξασφαλίζει τις βέλτιστες δεξιότητες. Για αυτό και οι χρήστες

τις περισσότερες φορές αποκτούν δεξιότητες που τείνουν προς μια μη αποδοτική

αξιοποίηση του υπολογιστή.

Τέταρτη πηγή είναι τα βιβλία. Τα βιβλία σε αντίθεση με την πηγή που αφορά τους

φίλους αποτελούν τον πιο κλασσικό και επίσημο τρόπο μάθησης. Παρ' ολ' αυτά,

είναι λογικό που βρίσκονται σε μια θέση μετά τις πηγές των φίλων και της

προσωπικής τριβής, καθώς τα περισσότερα παιδιά ο' αυτή την ηλιΙCΊΑ αγανακτούν με

το διάβασμα και προτιμούν τις πιο πρoσωπιιcές πηγές γνώσης, όπως είναι οι

προηγούμενες δύο.

Επόμενη πηγή είναι τα παιχνίδια. Συνήθως η επαφή που έχουν τα περισσότερα

παιδιά με τον υπολογιστή, είναι για να παίξουν κάποιο παιχνίδι. Προς έκπληξη μας,

τα παιχνίδια έπαιξαν ρόλο και σε κάποια ωλα πεδία πέραν αυτών των παιχνιδιών.

Δηλαδή, ενώ θα περιμέναμε τα παιδιά μέσω των παιχνιδιών να αποκτούν δεξιότητες

μόνο γύρω από τα παιχνίδια, φαίνεται όη με κάποιο τρόπο τα παιχνίδια συμβάλλουν

στην απόκτηση γνώσεων και στα υπόλοιπα πεδία.

Το διαδίιcτuo είναι η έκτη πηγή στο σύνολο. Αν και θα περιμtναμε να έχει μια

καλύτερη θέση, καθώς αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους περισσότερους

χρήστες όταν θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα -γύρω από ένα θέμα. Είναι λογικό

όμως, γιατί ίσως οι μαθητές να μην είναι εξοικειωμένοι μ' αυτόν τον τρόπο

απόκτησης γνώσης.

Τα περιοδικά είναι στην έβδομη θέση. Θεωρούνται όη είναι εξειδικευμένη πηγή

γνώσης, και οι μαθητές όπως και στην περίπτωση του διαδικτύου, δε φαίνονται να

είναι εξοικειωμένοι μ' αυτό τον τρόπο απόκτησης γνώσης.

Τελευταία πηγή είναι το σύστημα βοήθειας. Είναι πιθανό, κάποιοι να μη

γνωρίζουν όη υπάρχει αυτό το σύστημα βοήθειας ως αυτόματη εφαρμογή στον

υπολογιστή ή αυτοί που τη γνωρίζουν, να μην έχουν ανnληφθεί την αξία και τη

χρησιμότητα του.

Μ.Ο. Τ.Α.

Βιβλία/Εγχειρίδια 0,71 0,76
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Περιοδικά 0,41 0,61

Διαδiκτuο 0,50 0,51

ΣχολεΙο 1,12 0,90

Παιχνiδια 0,56 0,55

ΦiλOI 1,03 0,74

Προσωπική τριβή 0,86 0,74

Σύστημα Βοήθειας 0,09 0,21

Π'νακας 6 : Συνολική χρήση των πηγών γνώσης

5.6 Χρήση πηγών γνώσηςγια κάθε πεδl.

Στον πίνακα φαίνεται η συμβολή των πηγών γνώσης στα πέντε πεδία. Δηλαδή,

ποιες πηγές συνέβαλαν στην απόκτηση γνώσης γύρω από το κάθε πεδίο.

Παρατηρούμε ότι στη στήλη σχολείο είναι οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι, πράγμα που

εξετάσαμε και πιο πάνω.

.. ο

~
.~

~• ο ;; ο

i t ~
=- Ξ4 • ~;;; ~ ~ ι

... ..=- Ξ S<
'!!-

Ι~
ο =- '6= <C • .. • •

Ι.Ορολογ'α 0,94 0,44 0,48 1,32 0,46 1,07 0,73 0,22

2.Χρήση & 0,74 0,42 0.30 1,33 0,28 1,08 1,01 0.34

συντήρηση

3.ΕφαρμοΥές 0.69 0,43 0.21 1,68 0.22 0.87 0.83 0,36

Υραφε'ου

4.Παιχν'δια 0,48 0.39 0,50 0,34 1,07 1,03 0,77 0.14

S.Διαδ'κτοο 0.68 0.38 0.99 0.92 0,14 1," 0.96 0,22

Σύνολο 3.53 2.06 2,48 5.59 2,17 5.16 4.3 1,28 Ι
Πfνακας 7 : Χρήση των πηγών γνώσης ανά πεδίο

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι διαφορετικές πηγές γνώσης έχουν

διαφoρεnκή επφροή για τα διαφορετικά γνωστικά αvnκεiμενα, δηλαδή δεν υπάρχει

ενιαία συμβολή μιας πηγήσης γνώσης για όλα τα πεδία γνώσης, και έτσι για

παράδειγμα, το σχολείο παίζει καθοριστικό ρόλο για τις εφαρμογές γραφείου ενώ

πολύ μικρότερο ρόλο για τις γνώσεις του διαδιtc'tύoυ. Αυτό πιθανόν να οφείλεται
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τόσο στα χαρακτηριστικά του πεδίου γνώσης, αλλά όσο και στο πρόγραμμα σπουδών

που ακολουθείται στο σχολείο

6. Ψυχολογικές μεταβλητές

6.1 ΆΎΧος Ύια τους υπολο'Υιστές

Για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα αυτής της μεταβλητής, θεωρήσαμε όλες τις

ερωτήσεις της κατηγορίας σαν ένα παράγοντα. Βρήκαμε Μ.Ο.=3,43, Τ.Α.=Ο,67 και για να

ελέΥξουμε την αξιοπιστία των απαντήσεων υπολογίσαμε και βρήκαμε το Cronbach alpha =

0,779. Για να δούμε το εύρος των απαντήσεων, δημιουργήσαμε μια μεταβλητή που

υπολογίζεται ως το άθροισμα όλων των ερωτήσεων που αποτελούν τον παράγοντα του

άγχους. Εφόσον οι απαντήσεις είναι σε κλίμακα από 1-5 και έχουμε 9 ερωτήσεις, τότε το

συνολικό εύρος των απαντήσεων Ία/μαίνεται από 9-45 (Ι *9 =9, 5*9=45). Παρατηρώντας

τις συχνότητες είδαμε ότι οι απαντήσεις Ία/μαίνονται από 11,00-44,00, κι αυτό σημαίνει ότι

καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του ιδανικού εύρους. Έπειτα, εξετάσαμε τις συσχετίσεις

της μεταβλητής με τους άλλους παράγοντες και τα αποτελέσματα ακολουθούν. Επίσης, να

τονίσουμε ότι δεν εξετάσαμε τη σχέση του άγχους με την ηλικία, καθώς όλοι οι μαθητές

που συμμετείχαν είναι περίπου στην ίδια ηλικία, άρα δε μπορούμε να βγάλουμε κάποιο

συμπέρασμα με βάση την ηλικία τους. Γι' αυτό θα εξετάσουμε τις διαφορές που

οφείλονται σε άλλους παράγοντες.

Ν Μίπ Μ.χ Μ.Ο. Τ.Α.

I.Ανωιομονώ να χρησιμοποιήσω υπολογιστές, μοο

αρέσει πολύ η χρήση τους 154 1 5 3,51 1,310

·2.Ωιστει,'iωπως θα ήταν δύσχολονα μάθω μια γλώσσα

προγραμμαησμού. 154 1 5 3,16 1,264

3.Βρίσχω πολύ ενδιαφέρον ,ο να μαθαΙνω νέα

πράγματα -yiιρω από τους υπολογιστές. 154 1 5 3,53 1,334

4.Ωιστει,'iω όη ό"", μπορούν να μάθουν χώς να

χρησιμοποιούνέναν υπολογιστή,αν έχουν υπομονή. 154 1 5 3,16 1,264

-S.ΑΥχώνομαι όταν αKOUω κάποιον να μ""'" Υ·α

υπολογιστέςμε όρους που δεν καταλαβαίνω. 154 1 5 3,23 1,287

-6.Δυσxoλει.'ioμαt να καταλάβω τα τεχνικά μέρη ενός 154 1 5 3,62 1,172
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υπολογιστή.

*7.Πoλλtς φορές φοβάμαι ότι με το πάτημα ενός

λάθους κουμπιοό θα χαλάσω τον υπολοΥιστή. 154 1,00

*8.ΑποφεύΥω τους υπολογιστές γιατί δεν Υνωρίζω πώς

να ΤΟ\»ς χρησιμοποιώ. 154 1

9.Πιστεύω ότι οι υπολογιστές είναι αναΎΚ"αία ερΥαλεία

τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την εργασία. 154 1

5,00

5

5

3,2208

4,19

4,17

1,3148
1

1,209

1,034

Valid Ν (Iistwίse) 154

ΠΙνακας 8: Μέσος όρος ανά ερώτηση για ,ο άγχος

6.1.1 Λ,Υ και εμπειρΙαμε τους υΠOλOγ,στtς

ΛΥΥ και συχνότητα χρήσης

Παρακάτω φαίνεται η συσχέnση που έχει το ΑγΎ με τη συχνότητα χρήσης του

υπολογιστή. Παρατηρούμε ότι η p-value είναι 0,007<0,05 , άρα υπάρχει στατιστικά

σημανnκή γραμμική ΣUΣΧέτιoη μεταξύ του ζεύγους. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το

επίπεδο γνώσης του ατόμου, τόσο λιγότερο άγχος νιώθει.

mean_CA ΧΥ_1

mean_CA Pearson Correlation 1 ,215(-)

Sig. (2·tailed) ,007

Ν 154 154

ΧΥ_1 Pearson CοπelaΙίοn ,2151··1 1

51g. (2-tailed) ,007

Ν 154 154

ΠΙνακας 9: Cοπelatiοns

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το ΑγΎ δε σχετίζεται σημανnκά με τον παράγοντα

χΡόνια χρήσης..

ΛΎΥκω επΙπεδο yvώσης

Για να δούμε τη συσχέτιση του Αγγ με το επίπεδο γνώσης των μαθητών,

χρησιμοποιήσαμετο μtσo όρο των μεταβλητών που εξετάζουν τις γνώσεις τους πάνω

στα πέντε πεδία γνώσης. Βλέπουμε ότι υπάρχει eEntcή σχέση.
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mean_CA mean_K

mean_CA Pearson Correlation 1 .221('·)

51g. (2·Iailed) ,006

Ν 154 154

mean_K Pearson Coπelatίοn ,221(-) 1

51g. (2-taIIed) ,006

Ν 154 154

ΠΙνακας 1Ο: CorrelaUons

Λ)'Υ κω πηγές Ί.-ώσης

Εξετάσαμε τη σχέση που έχει (αν έχει) το Αγγ με την καθεμία από τις 8 πηγές

γνώσης.

ρ.νalue ΣυαχΙTlση

Βιβλlα/Εγχειρiδια 0,864 Δεν υπάρχει

Περιοδικά 0,638 Δεν υπάρχει

Διαδlκτυο 0,608 Δεν υπόρχεl

Σχολεlο 0,435 Δεν υπόρχει

ΠσιχνΙδια 0,662 Δεν υπάρχει

Φlλοι 0.860 Δεν υπάρχει

Προσωnική τριβή 0.833 Δεν υπάρχει

Σύστημα Βοήθειας 0.739 Δεν υπάρχει

Πlνακας 11: Correlations

Απ' ότι φαίνεται το άΥχος δε σχετίζεται με την πηγή από την οποία προέρχεται η

γνώση, αλλά από το επίπεδο εμπεφίας των μαθητών.
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6.1.2 Α;Υ και φύλο

Με τη χρήση ελέγχου t, βρήκαμε όπ δεν υπάρχουν σταπστικές διαφορές και οι Μ.Ο.

και οι Τ.Α. και για τα δύο φύλα ακολουθούν.

Κορί,σl 81

Φύλο Ν
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ΠΙνακας 12: Group Slallstics

Sld. ΕΠΟΓ

Mθ.n

,08951

,08058

6.1.3 Α;Υ και αυτοπεποίθηση

Εδώ εξετάζουμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο Αγγ και τη CSE. Απ' ότι φαίνεται η

σχέση τους είναι θετική, δηλαδή όσο πιο πολύ πιστεύει κάποιος στον εαυτό του, τόσο

λιγότερο άγχος έχει.

mean_CA

Pearson Correlatlon 1

Sig. (2·taiIed)

Ν 154

Pearson Correlation .166{')

Sig. (2·taiIed) .040

Ν 154

154

154

ΠΙνακας 13: Correlalions

6.2 Αυτοπεποίθηοη(CSΕ)

Για την εξέταση της αυτοπεποίθησης φτιάξαμε, όπως και για το άγχος, μια

μεταβλητή που αποτελείται από το άθροισμα ό"λων των ερωτήσεων. Επειδή η κλίμακα

κυμαίνεται από το 1 μέχρι το 1ο, το ιδανικό εύρος απαντήσεων θα ήταν από Ι 0- 100

(l'IO~IO, 10 ·1~100). Εδώ βρήκαμε όπ οι απαντήσεις ΙCUμαίνOνται από 21,00-97,00

άρσ έχουμε ένα μεγάλο μέρσς από το ζητούμενο εύρος. Επίσης, βρήκαμε το

M.Q.""6,7942, την T.A.~1,54477 και ικανοποιηπκό Cronbach a ~0,829, που δείχνει όπ

είναι αξιόπιστο το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε.

Ν MinImum Maxlmum Mean Sld. Devlallon

CSE_1 154 1 10 5,71 2.760

CSE_2 154 1 10 5,62 2,677
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CSE_3 154

CSE_4 154

CSE_5 154

CSE_6 154

CSE_7 154

CSE_B 154

CSE_9 154

CSE_10 154

Valid Ν (listwise) 154

1

1

1

1

1

10 6,41 2,411

10 6,88 2,299

10 6,55 2,610

10 7,05 2,314

10 7,21 2,272

10 6,62 2,633

10 7,97 2,269

10 7,92 2,306

Πίνοκος 14 : Μέαος όρο για κάθε ερώτηση στη CSE

6.2. J αΕ KOJ εμπειρία -με τους υπoλtηlσrές

CSE ΚOJ επ/ιιεδο ,VΆXΠΙς

Η αυτοπεποίθηση πάνω στους υπολΟ'Υιστές με το επίπεδο ΎVώσης έχουν θεnΙCΉ

σχέση, δηλαδή όσο mo πολλά ξέρει κάποιος τόσο mo σίγουρος νιώθει Υια τον εαυτό

του και τις ικανότητεςτου.

mean_CSE mean_K

mean_CSE Pearsoo CorrelaUoo 1 ,357(-)

Slg. (2~talled) ,000

Ν 154 154

mean_K Pearson Cοπelatίοn ,357(·") 1

Sig. (2.laI18<l) ,000

Ν 154 154

Πίνακας 15 : CoπelaIions

CSE /(0.1 πηΥέςΎ"ώσης

Ακολουθείένας πίνακας της σχέσης που έχει το CSE με την καθεμίααπό τις 8 πηγές

γνώσης.

p-vaIue ΣυaxΙΤιση

BlβλίαJEYXειρίδια 0,003 Θετική σχέση

Περιoδιιcά 0,947 Δεν υπάρχει

ΔιαδίΙCΤUO 0,061 Δεν υπάρχει

txoMfo 0,817 Δεν υπάρχει

Παιχνίδια 0,477 Δεν υπάρχει
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Φίλοι 0,044 Θετική σχέση

Προσωπικήτριβή 0.673 Δεν uπάρχει

Σύστημα Βοήθειας 0.049 Θετική σχέση

Πlνακας 16: CoπelalJons

Από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι η αυτοπεποίθηση σχετίζεται θετικά με τα βιβλία,

τους φίλους και το σύστημα βοήθειας. Αν ανατρέξουμε στις ερωτήσεις του

ερωτηματολογίου θα δούμε ότι οι 1Ο ερωτήσεις που αφορούν την αυτοπεποίθηση,

έχουν σχέση με το πώς θα τα κατάφερνε ένα άτομο να μάθει ένα καινούριο πρόΥραμμα.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι μαθητές θα ένιωθαν πιο σίγουροι αν είχαν ένα βιβλίο για να

τους καθοδηγήσει ώστε να μάθουν να χειρίζονται το πΡόΥραμμα. Επίσης, αν είχαν

κάποιο πρόβλημα θα προτιμούσαν να ζητήσουν βοήθεια από κάποιο φίλο τους ή να

ανατρέξουν στο ενσωματωμένο σύστημα βοήθειας, που έχει το πρόγραμμα. Αν και θα

περψέναμε να υπάρχει σχέση με την προσωmκή τριβή, αυτό εξηγείται αν σκεφτούμε

ότι μόνο αν ένας μαθητής έχει μεγάλη σιγουριά Ύtα τις ικανότητες του θα επιχειρήσει

να ψάξει το πρόΥραμμα και να προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό δείχνει ότι οι

απαντήσεις των μαθητών που θεωρούν σημαντικές πηγές γνώσης τα βιβλία και το

σύστημα βοήθειας. που αποτελούν το ληόμενο επίσημο τρόπο μάθησης έχουν

περισσότερη σιγουριά. Επίσης, πρέπει να αναλογιστούμε ότι και οι φίλοι που

αποτελούν ένα ανεπίσημο τρόπο μάθησης, συνέβαλαν σημαντικά ως πηγή γνώσης και

θα πρέπει να εκτιμηθεί και η δική τους αξία.

6.2.2 CSE και φύλο

Με τη χρήση ελέΊχου ι, βρήκαμε ότι οι διακυμάνσεις είναι άνισες(ρ~O,05) και οι Μ.Ο.

και οι Τ.Α. και για τα δύο φύλα ακολουθούν. Απ' ότι βλέπουμε στον πίνακα, τα αγόρια

έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση από τα κορίτσια.

f

Φύλο Ν

mean_CSE Αγόρι 73

ΚορΙτσι 81

- Std. OθνiθlIon

Πlvoκας 17: Group Statistics

6.3 Auτoρρύθμιση

Για του υπό-παράγοντες της αυτορρύθμισης βρήκαμε ξεχωριστά για τον καθένα τα

στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Όπως, και το Αγγ, το ιδανικό εύρος είναι 1*αριθμός

των ερωτήσεων ανά παράγοντα μέχρι 5*αριθμός ερωτήσεων ανά παράγοντα.
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Aναλιmιcά, για τον καθένα από τους 4 παράγοντες βρήιcαμε τα εξής:

Ι) SRI: αποτελείται από τις ερωτήσεις ι-ι 1(1 Ι στο σύνολο), άρα οι απαντήσεις

ΙCΑΛύΠΤO\N ιδανικά εύρος Ι Ι-55. Bρήιcαμε από τις croχνότητες όπ καλύπτουν από

18,00-54,00, όπως και το M.O.~3,6009, Τ.Α.=Ο,62748 και Cronbach a~ 0,824.

2) SR2: περιλαμβάνει -ης ερωτήσεις 12-18(7 στο σύνολο), οπότε ιδανικό εύρος είναι το

7-35. Βρήκαμε ότι καλύπτουν από 11,00-34,00 και Μ.Ο.=3,457, Τ.Α.=Ο,69273 και

Cronbach a~ 0,703.

3) SR3: περιλαμβάνει -ης ερωτήσεις 19-23(5 στο σύνολο) άρα το ΈUρoς είναι 5-25.

Βρήκαμε εύρος 7,00-24,00, M.O.~ 3,4974, Τ.Α.=Ο,73 145 και Cronbach a~ 0,731.

4) SR4: περιλαμβάνει -ης εωτήοεις από 24-27(4 στο σύνολο), άρα ιδανικό εύρος 4-20.

Βρήκαμε εύρος 5,00-20,00, M.o.~3,5633, T.A.~O,72680 και Cronbach a~ 0,744.

Aιcoλoυθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων ιcατά παράγοντα.

6.3.1 Πρώτος ΠO{Jάγ,ovτα,(EJJ:yχoςj

Ν Minimum Maximum Mean Std. Deviation

SR_1 154 1 5 3,88 1,062

SR_2 154 1 5 3,14 1,340

SR_3 154 1 5 3,82 1,258

SR_4 154 1 5 3,82 1,205

SR_5 154 1 5 3,47 1,305

SR_6 154 1 5 3,97 1,149

SR_l 154 1 5 3,18 1,339

SR_8 154 1 5 2,71 1,251

SR_9 154 1 5 3,60 1,196

SR_10 154 1 5 3,Ί5 1,025

SR_11 154 1 5 3,68 1,220

Valid Ν (Iistwise) 154

ΠΙνσκας 18 : Μέσος όρος για κόβε ερώ,ηση ΟΊον SR1

SRl ΚOJ σχολείο

Aιcoλoυθεί ο πίνακας με τη σχέση του SR Ι και του σχολείου. Βλέπουμε θετική

σχέση.

mean_SR1 schooΙal1

mean_SR1 Pearson Correlation 1 .175(0)
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Pearson Coπelatίοn ,175(*)schοοΙal1

Sig. (2.talled)

Ν 154 154

1

SIg. (2-tailed) ,030

Ν 154 154
(

ΠΙνακας 19: Coπelations

SRl και προσωπικήτριβή

Ακολουθεί ο πίνακας με τη σχέση της αυτορρύθμισης και της προσωπικής τριβής.

Βλέπουμεαρνηnκήσχέση.

handson_all Pearson Coπelation -,216(*·)

SIg. (2.taIled) .007

[

154

1

154

Pearson CoπeIaιion

SIg. (2-tailed)

Ν

Ν 154 154

Πlνακας 20: Cοπelatlοns

SRJ και φύλο

Βλέπουμε τα αποτελέσματατου ι ελi:yχoυ για τα δύο φύλα. Δεν υπάρχουν σημαντικές

διαφορές.

Φύλο Ν

mean_SR1 Αγόρι 73

ΚορlΙΟI 81

Πίνακας 21: Group Statistics

Μετά τον παράγοντα που αφορά τον έλΣ:ΥΧΟ του περιβάλλοντος και των

συμπεριφορών, ακολουθεί ο παράγοντας για την αναζήτηση των πληροφοριών.

Ν Minimum Maximum Mean Std. Deνiation

SR_12 154 1 5 3,40 1,190

SR_13 154 1 5 3,51 1,133

SR_14 154 1 5 2.30 1,284
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SR_15 154 1 5 3,76 1,243

SR_16 154 1 5 3.71 1,136

SR_17 154 1 5 3,94 1,235

SR_16 154 1 5 3,53 1,200

Valid Ν (list'Nίse) 154

ΠΙνακας 22 : Μέσος όρος για κάθε ερώτηση στον SR2

SR1 κω σxo)do

Ακολουθεί ο πίνακας με τη σχέση του SR2 και του σχολείου. Bλtπoυμε θετική

σχέση.

mean_SR2

mean_SR2 Pearson CαreIation 1

51g. (2-talled)

Ν 154 154

schooΙal1 Pearson Correlation ,208(-) 1

Ι 51g. (2-talled) ,010

J Ν 154 154

j
Πίνακας 23: Correlations

SR1 KOJ προσωπικήτριβή

Ακολουθεί ο πίνακας με τη σχέση της αυτορρύθμισης και της προσωmκής τριβής.

Bλtπoυμεαρνητική σχέση.

handson_all

harκ:lsoo_alt Pearsoo Correlation 1

51g. (2-talled)

Ν 154 154

mean_SR2 Pearson CorreJation -,17"{ΟΙ 1

Sig. (2·talled) ,030

Ν 154 154

ΠΙνακας 24: CorreIations
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SRl κω φύλο

Βλέπουμετα αποτελέσματατου t ελέΥΧου για τα δύο φύλα. Δεν υπάρχουν διαφορές.

Φύλο Ν

mean_SR2 Αγόρι 73

ΚορΙισl 81

Πiνακας 25: Group Stalistics

Τρίτος παράγοντας είναι αυτός του προγραμματισμού και τ/ς οργάνωσης στόχων.

Ν Minimum Maximum Mean Std. Deνialion

SR_19 154 1 5 3,50 1,222

5R_20 154 1 5 3,46 1,133

SR_21 154 1 5 2,76 1,177

SR_22 154 1 5 3,69 1,145

SR_23 154 1 5 4,07 1,073

Valid Ν (1Istwlse) 154

Πiνaκaς 26 : Μέσος όρος γιΟ κάθε ερώιηση σιον SR3

SR3 κω σχολεlο

Ακολουθεί ο πίνακας με τη σχέση του SR3 και του σχολείου. Βλέπουμε θετική

σχέση.

mean_SR2

mean_SR3 Pearson Coπelation

Sig. (2.tθίlω)

Ν 154 154

schοοΙal1 Pearson Coπelallon ,294(00) 1

51g. (2·taIIedl ,000

Ν 154 154

ΠΙνακας 21: Coπelations

82



SR3κaιφύλο

Βλέπουμε τα απoτελtσματα του t ε'λi:yχoυ Υια τα δύο φύλα. Δεν υπάρχουν διαφορές.

Φύλο Ν

mean_SR3 Αγόρι 73

ΚορΙισι 81

1

1

J

J

Πίνακας 28: Gιoup StaUstics

Τέταρτος και τελευταίος παράΥοντας είναι αυτός των στρατηγικών διόρθωσης.

Ν Minimum Maximum Mean Std. OeνίθΙίoπ

SR_24 154 1 5 3,73 1,188

SR_25 154 1 5 3.36 1,186

SR_26 154 1 5 4,01 1,138

SR_27 154 1 5 3,15 1,236

Valid Ν (Iistwise) 154

Πlνακας29 : Μέσος όρος για κάθε ερώιηση στον SR4

SR4 και σχολείο

Ακολουθεί ο πίνακας με τη σχέση του SR4 και του σχολείου. Βλέπουμε θετική

σχέση.

mean_SR2

mean_SR4 Pearson Coπelation 1

J Sig. (2·taiIed)

Ν 154 154

Ι school_all Pearson Cοπelatίοn ,155 1

51g. (2·talled) ,050

Ν 154 154

Πίνακας 30: Cοπelatίοns
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SR4 KΙU φύλο

Βλέπουμετα αποτελέσματατου t ελf:'(χoυ για τα δύο φύλα. Δεν υπάρχουν διαφορές.

Φύλο Ν

mean_SR4 Αγόρι 73

ΚορΙιοl 81 .62625

Γ

Π(νακας 31: Group Statistics

6.4 Επιστημολο'Υικές πεποιθήσεις

Κι εδώ όπως και στις προηγούμενες μεταβλητές, δημιουργήσαμε μια μεταβλητή από

το άθροισμα των ερωτήσεων. Το ιδανικό εύρος εδώ είναι 9-45. Βρήκαμε εύρος

14,00- 42,00, M.O.~3,0491,T.A.~0,72366και Cronbach a~0,769.

Ν Minimurn Maximum Mean Std. Deviation

ΕΒ_1 154 1 5 2.64 1,192

ΕΒ_2 154 1 5 3,47 1,116

ΕΒ_3 154 1 5 2,47 1,622

ΕΒ_4 154 1 5 2,45 1,363

ΕΒ_5 154 1 5 4,26 1,251

ΕΒ_β 154 1 5 3,48 1,334

ΕΒ_7 154 1 5 2,63 1,512

ΕΒ_θ 154 1 5 3,48 1,305

ΕΒ_9 154 1 5 2,55 1,645

Valid Ν (Iistwise) 154

"Ινακας 32 : Μέσος όρος γιο ι<όθε ερώιηοη σης ΕΠ(επ,στημολογlιι:ές πεποιθήσΕις)

ΕΠκοιφύλο

Μέσω του EJ.i::yχoυ t, παρατηρούμε ότι η Ρ = 0,017 και t = 1,386 άρα οι διαιcuμάνσεις

είναι άνισες. Υπάρχουνσημανηκές διαφορές στα αγόρια και τα κορίτσια.
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Std. Ε",,,

Φύλο Ν Mean Std. Deνiation Mean

mean_EB Αγόρ'ι 73 1,- rlil'R ,07295

Kopitol 81 2.8728 .- .08884

Πίνακας 32: Group StatistJcs
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Μέρος Ε : Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μεριιcά ενδιαφέροντα στοιχεία. Όσον

αφορά την συχνότητα χρήσης των υπολογιστών, βρήκαμε ότι οι περισσότεροι

μαθητές δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή 1 με 2 ώρες καθημερινά. Αν

αναλογιστούμε ότι πλέον κάθε σπίτι έχει έναν υπολογιστή, θα περιμέναμε να

χρησιμοποιοόν mo συχνά τον υπολογιστή. Εδώ, οι απαντήσεις των αγοριών και των

κοριτσιών ήταν κοντινές. Σε αντίθεση με παλιότερα χρόνια που τα αγόρια

χρησιμοποιούσανmo συχνά τον υπολογιστή, πλέον και τα κορίτσια έχουν επαφή με

τον υπολογιστή.

Στην κατηγορία χρόνω χρήσης υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και τα

κορίτσια. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα περισσότερα αγόρια χρησιμοποιοόν τον

υπολογιστή πάνω από πέντε χρόνια, δηλαδή από το Δημοτικό, με μεγάλη διαφορά

από τα ποσοστά των άλλων απαντήσεων. Τα περισσότερα κορίτσια από την άλλη,

δήλωσαν ότι εδώ και δύο χρόνια χρησιμοποιούντους υπολογιστές, με την κατανομή

των απαντήσεωννα είναι κανονική, καθώς δεν υπήρχαν μηάλες αποκλίσεις.

Στην επόμενη κατηγορία βλέπουμε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνπερισσότερο οι

μαθητές. Οι απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών δεν είχαν μεγάλες

αποκλίσεις και έδειξαν τα εξής: Ι) -χρησιμοποιούν σπάνια το ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο,2) επίσης, σπάνια χρησιμοποιούν απάνω τα προγράμματα εmκοινωνίας,

3) -χρησιμοποιούν πολύ συχνά το Ivτερνετ για να σερφάρουν και για να ψάχνουν

διασκεδαστικό υλικό και, 4) -χρησιμοποιούν πολύ συχνά τον υπολογιστή για να

παίξουν παιχνίδια.

Τελευταίο και mo σημαντικό μέρος της εμπεφίας των μαθητών πάνω στους

υπολογιστές, είναι το επίπεδο γνώσης και οι πηγές γνώσης. Αρχικά, όσον αφορά το

επίπεδο γνώσης των μαθητών, οι μαθητές απάντησαν με βάση το τι mGtεύouvγια τις

δυνατότητες τους πάνω στα πέντε πεδία. Για τις γνώσεις τους πάνω στην ορολογία

των υπολογιστών και τις εφαρμογές γραφείου, οι απαντήσεις των μαθητών

ακολουθούν κανονικές κατανομές, χωρίς να υπάρχουν ακραίες ημές. Τα υπόλοιπα

τρία πεδία, η γενική χρήση και συντήρηση,τα παιχνίδια και το διαδίκτυοακολουθούν

κατανομές που είναι ασύμμετρες δεξιά, καθώς οι μαθητές δήλωσαν όη στα

συγκεκριμένα πεδία έχουν πολύ ικανοποιηηκέςγνώσεις. Αυτό το αποτέλεσμα είναι

λογικό, αφού με βάση και με τα αποτελέσματα της προηγούμενης κατηγορίας οι

μαθητές -χρησιμοποιούνπερισσότεροτον υπολογιστήγια να παίξουν παιχνίδια και να

σερφάρoυv στο ιντερνετ, άρα είναι λογικό να έχουν και περισσότερεςγνώσεις πάνω

σ' αuτoUς τους τομείς. Η γενική χρήση και συντήρηση περιλαμβάνει την αvnγραφή

αρχείων, τη χρήση παραθύρων, την αποθήκευση αρχείων, πράγματα βασικά για τον

υπολογιστή και μάλιστα, είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κάποιος όταν

ξεκινά να χρησιμοποιείτον υπολογιστή.

Η συμβολή των πηγών γνώσης στο κάθε πεδίο έδωσαντα εξής αποτελέσματα:

1) Για την ορολογία του υλικού των υπολογιστών, που περιλαμβάνει τους

επεξεργαστές, τu; μνήμες RAM, τους τύπους καρτών, την τυπολογία σκληρών

δίσκων, σημανnKότερη πηγή γνώσης είναι οι φίλοι. Μέσω της συζήτησης και της

ανταλλαΥής απόψεων, οι μαθητές μπορούν να μάθουν από τους φίλους τους τις νέες

τεχνολογίες, νέα gadget, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες γύρω από το υλικό του

υπολογιστή μέσω της προσωπικής εμπεφίας των φίλων τους.

2) Για τη χρήση και συντήρηση σημαντικότερη πηγή γνώσης είναι το σχολείο ή το

φρονηστήριο, καθώς αποτελούν το περιεχόμενο των πρώτων κεφαλαίων του
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μαθήματος της πληρoφoριιcής στο σχολείο. Λίγο πιο πίσω από το σχολείο, είναι οι

φίλοι και η προσωπική τριβή.

3) Για τις εφαρμογές γραφείου πιο σημαντική πηγή είναι το σχολείο, καθώς επίσης

αποτελούντο αντικείμενο των πρώτων κεφαλαίων της Πληροφορικής.

4) Για τα παιχνίδια, φυσικά η πιο σημαντική πηγή είναι τα ίδια τα παιχνίδια όπως και

οι φίλοι., καθώς μπορεί να μαθαίνουν μέσα από αυτούς τα νέα παιχνίδια ή ακόμη και

να παίζουν μαζί(cοunter strike, call of duty, WOW κ.α.).

5) Για το διαδίκτυο αν και θα περιμέναμε να είναι το ίδιο το διαδίκτυο να είναι η

σημαντικότερη πηγή, οι φίλοι θεωρούνται πιο σημαντική πηγή γνώσης. Αυτό ίσως

εξηγείται από το γεγονός ότι τα παιδιά δεν έχουν τόση ευχέρεια με το ιντερνετ,

δηλαδή δεν έχουν συνηθίσει να ψάχνουν κάτι μέσω του ιντερνετ, παρά το

χρησιμοποιούν μόνο για συγκεκριμένες ενέργειες(π.χ. για να μπουν στο Youtube. το

Facebook ιcrλ).

Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τα αποτελέσματα των ψυχολογικών μεταβλητώνσε

σχέση με τους παράγοντες που τους επηρεάζουν. Πρώτος παράγοντας είναι το άγχος

για τους υπολογιστές. Είδαμε ότι έχουν αρνητική συσχέτιση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ

χρησιμοποιεί κάποιος έναν υπολογιστή, τόσο λιγότερο άγχος διαθέτει καθώς αποκτά

μια ευχέρεια. Εξάλλου, το άγχος για τους υπολογιστές δηλώνει την αποστροφή, την

ανησυχία των ατόμων για τους υπολογιστές, οπότε είναι λογικό όταν κάποιος

εμφανίζει αυτό το φαινόμενο να μη θέλει να έρθει σε επαφή τόσο συχνά με έναν

υπολογιστή. Με τον παράγοντα χρόνια χρήσης δεν υπάρχει συσχέτιση, καθώς αν και

μπορεί να χρησιμοποιούν πολλά χρόνια τον υπολογιστή(ειδικά τα αγόρια), αυτό δε

σημαίνει ότι τους χρησιμοποιούν και συχνά. Τα χρόνια χρήσης θα μπορούσαν να

σημαίνουν εμπειρία με τους υπολογιστές, αλλ.ά αν σκεφτούμε και την ηλικία των

παιδιών, σε διάρκεια πέντε χρόνων(η μέγιστη τιμή της κατηγορίας) από το Δημοτικό

μέχρι το Γυμνάσιο μπορεί να χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή πολύ λίγο. Έπειτα,

εξετάσαμε τη συσχέπση με το επίπεδο γνώσης. Κι εδώ βρήκαμε αρνητική σχέση,

αφού όσο πιο πολλές γνώσεις έχει κάποιος πάνω στον υπολογιστή, τόσο λιγότερο

αγχώνεται και φοβάται να τον χρησιμοποιήσει. Τώρα όσον αφορά τις πηγές γνώσης,

δε σχετίζονται με κάποιο τρόπο με το άγχος, καθώς το από πού προέρχεται η γνώση,

δεν επηρεάζει το άγχος, αΜά η γνώση αυτή καθ' αυτή. Τα δύο φύλα δεν είχαν

μεγάλες διαφορές στην εμφάνιση άγχους, και μάλιστα, έδειξαν ότι δεν παρουσιάζουν

ιδιαίτερο άγχος. Τέλος, το Αγγ και η αυτοπεποίθηση σχετίζονται αρνητικά, καθώς

όσο πιο σίγουρος είναι κάποιος για τον εαυτό του, τόσο λιγότερο φοβάται να

χρησιμοποιήσειτον υπολογιστή.

Δεύτερος παράγοντας είναι η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση σχετίζεται θετικά

με το επίπεδο γνώσης, και είναι λογικό, αφού όταν κάποιος γνωρίζει πολλά πράγματα

πάνω στους υπολογιστές τότε νιώθει πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Όπως

αναφέραμε και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές για να μπορέσουν να

μάθουν ένα καινούριο πρόγραμμα θα προτιμούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποια

βιβλία ή να ρωτήσουν κάποιο φίλο τους για να τους βοηθήσει.

Ο τρίτος παράγοντας που είναι οι αυτορυθμιστικές στρατηγικές εκμάθησης,

χωρίστηκε σε 4 υπο-παράγοντες. Ο πρώτος υπο-παράγοντας(SRl) αφορά τον έJ..J;.γχo

του περιβάλλοντος και της συμπεριφοράς. Είδαμε ότι σχετίζεται θετικά με την πηγή-
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σχολείο και αρνητικά με την πηγή- προσωπική τριβή. Αν και ο παράγοντας δείχνει

πως ένας μαθητής οργανώνει το χρόνο και το διάβασμα του, δηλαδή φροντίζει από

μόνος του για τη διαδικασία εκμάθησης του, η κύρια πηγή των γνώσεων του γύρω

από τους υπολογιστές είναι το σχολείο. Γι' αυτό τον παράγοντα τα δύο φύλα έχουν

ίσες διακυμάνσεις, άρα και μικρές διαφορές.

Ο δεύτερος υπο-παράγοντας αναφέρεται στην αναζήτηση πληροφοριών.

Σχετίζεται θετικά με το σχολείο ως πηγή γνώσης. καθώς μπορεί οι μαθητές που

απάντησαν με υψηλά ποσοστά σ' αυτόν τον παράγοντα. βασίζονται σ' αυτά που

μαθαίνουν στο σχολείο για να σχεδιάσουν τις στρατηγικές τους. Αυτό συνεπάγεται

την αρνητική σχέση που υπάρχει με την προσωπική τριβή. Κι εδώ τα δύο φύλα έχουν

ίσες διακυμάνσεις.

Ο τρίτος υπο-παράγοντας αναφέρεται στον προγραμματισμό. Συνδέεται με το

σχολείο όπως και ο τέταρτος υπο-παράγοντας που αναφέρεται στις στρατηγικές

διόρθωσης. Ίσως αυτά τα αποτελέσματα να βασίζονται στο γt:'(ονός ότι αυτές τις

στρατηγικές τις μαθαίνουν στο σχολείο. Επίσης εδώ για τα δύο φύλα έχουμε ίσες

δικυμάνσεις.

Ο τέταρτος παράγοντας, οι επιστημολογικές πεποιθήσεις, βρήκαμε ότι δε

σχετίζεται με -ης πηγές γνώσης. Οι διακυμάνσεις στα δύο φύλα είναι άνισες, άρα

υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους, δηλαδή τα αγόρια έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις

από τα κορίτσια.

Προτάσεις

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μας δείχνουν ότι το σχολείο παίζει

μεγάλο ρόλο για τη διδασκαλία και τη μάθηση των υπολογιστών στους εφήβους. Άρα

θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο μάθημα της Πληροφορικής και στον

τρόπο που διεξάγεται. Κατ' αρχάς, θα πρέπει οι καθηγητές να συνειδητοποιήσουν το

πρόβλημα του άγχους, τη συμβολή της αυτοπεποίθησης. των στρατηγικών και των

πεποιθήσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να μάθουν να διακρίνουν αυτές τις τέσσερις

μεταβλητές στους μαθητές τους ξεχωριστά και να προσπαθούν να τους βοηθήσουν

στη διαδικασία της μάθησης των υπολογιστών. Αυτό ίσως θα μπορούσε να

πραγματοποιηθεί μέσω σεμιναρίων στους καθηγητές της Πληροφορικής. αλλά και

στους ίδιους τους μαθητές. Για παράδειγμα, οι καθηγητές θα μπορούσαν να μάθουν

πώς να βοηθούν του μαθητές να ανακαλύπτουν τις δικές τους στρατηγικές μάθησης

και να τους ωθούν να τις εφαρμόζουν.

Επίσης, πρέπει να ενισχυθούν οι υπόλοιπες πηγές γνώσης, όπως είναι η

προσωπική τριβή. Δηλαδή, οι καθηγητές να ενθαρρύνουν τους μαθητές να

προσπαθούν μόνοι τους στο σπίτι να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, με απλές

εργασίες στην αρχή για εξοικείωση. Όσον αφορά την πηγή των φίλων θα πρέπει να

ενισ-χύσουν αυτή την πηγή με τη δημιουργία ομάδων στην τάξη, στις οποίες τα παιδιά

θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σ' αυτά που ξέρουν για τους

υπολογιστές.

Στο μάθημα θα πρέπει επίσης. να αναφέρεται η σημασία και η ευκολία της χρήσης

του διαδικτύου και του συστήματος βοήθειας. καθώς οι μαθητές μπορεί να μην είναι

εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές, ή ακόμη και να μην ξέρουν για την ύπαρξη τους.
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Μέρος Ζ : Δομή του ερωτηματολογίου

Μάθηση για τους Υπολογιστές

Πόλη καταγωΥής: _

Φύλο: D Αγόρι

Ηλικία:

Η δραστηριότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στρατηγικών μάθησης για τους

υπολοΥιστές

Η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη λογισμικού καθιστά Τ14 αλληλεmδράσε14 των

ατόμων με τους υπολογιστές ένα διαρκές παιχνίδι απόκτησης γνώσεων. Η μάθηση για

τους υπολογιστές, είτε τροφοδοτείται από τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των

ατόμων είτε επιβάλλεται από εξωτερικές απαιτήσεις, είναι μια σύνθετη και

απαιτητική διεργασία που επιφέρει σημαντική επιβάρυνση σε όλους τους χρήστες. Η

ακατάπαυστη τεχνολογική εξέλιξη και ο διαρκώς αυξανόμενος ρυθμός της φέρνει

αντιμέτωπα ό'λn τα άτομα, ανεξάρτητα από το επίπεδο δεξιοπΊτων τους, με μια

διαρκή ανάγκη μάθησης και προσαρμογής.

Η διαδικασία έκθεσής σας στα παρακάτω ερωπΊματα έχει, επιπλέον, χαρακτήρα

ενεργοποίησης των διαδικασιών αυτορρύθμισης σας, αφού θα σας επιτρέψει να

πραγματοποιήσετε μια ενδοσκόπηση στο παρελθόν σας, να εξετάσετε τις επιλογές

σας, τους τρόπους σκέψης και τα συναισθήματά σας.

Σημειώστε με ./ το βαθμό που θεωρείτεότι σας εκφράζουν

(ΜΟΝΟΜΕΣΑΣΤΟ\'ΣΚΥΚΛΟ\'ΣΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ- ΜΗΝ vnOΓPAMMIZETE ΤΙΣΛΕΞΕΙΣ).

1. Κατά μέσο όρο κάθε βδομάδα χρησιμοποιώ υπολογιστή για:

D Περίπου 1-7 ώρες (περίπου 1 ώρα

καθημερινά)

Π Περίπου 8-14 ώρες (περίπου 2 ώρες

καθημερινά)

Π Περίπου 15-21 ώρες (περίπου 3 ώρες
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καθημερινά)

Π Περίπου 22-28 ώρες (περίπου 4 ώρες

καθημερινά)

Π Περίπου 29-35 ώρες (περίπου 5 ώρες

καθημερινά)

Π Περίπου 36-42 ώρες (περίπου6 ώρες

καθημερινά)

Π Περίπου 43-49 ώρες (περίπου 7 ώρες

καθημερινά)

Π Περίπου 50-56 ώρες (περLwυ 8 ώρες

καθημερινά)

Π Περίπου 57-63 ώρες (περίπου 9 ώρες

καθημερινά)

Π Περισσότερες από 63 (πάνω από 9 ώρες

ώρες καθημερινά)

2. Χρησιμοποιώ συστημαηκά υπολογιστές για:

Ο Ο 1Ο 20 3Ο 4Ο 5+Ο χρόνια

Πόσο συχνά πραγματοποιείτε τις παρακάτω δράσεις;

Σημειώστε με '" έναν από τους παρακάτω αριθμούς δηλώνοντας πόσο συμφωνείτε με την

αριστερή ή τη δεξιά ετικέτα (σπάνια, πολλές φορές την ημέρα)

Ι. Διαβάζω και στέλνω e-mail

n
ο

Ο

D

D

Ο

Ο

ΓJ

[]

ο

[

ο

2. Επικοινωνώ με φίλους μου μέσω ΠρσΥΡαμμάτων κοινωνικής διJCα/ωOης (π.χ. Facebook,

MySpace... )

3. Eπικoιvωνώ με φίλους μέσω π~ραμμάτων εmxoινωνίας (π.χ, Messenger, Skype, MSN.

ΣΠ'Μα

κτλ.)

ω

ω

Θ

Θ

Θ

@

@

@

Πoλλtς φορές την ημtρα-

l.ι

Ο

Πoλλtς φoρtς την ημερα

L

CJ
ι;

(j) Πo».tς φoρtς τ/V η"""1

ι;
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4. Αναζητώ διασκεδαστικό/χιουμοριστικό υλικό στο διαδίκτυο (π.χ. βίντεο στο Youtube,

χιουμοριστικά sites ... )

Σπάνια (ι) (j) Πολλές φορές την ημέρα

5. Παίζω παιχνίδια στον ΗΙΥ

Πηyέ~ yνώση~

Πως μαθαίνετε για τους υπολογιστές; Από πού παίρνεται τις απαιτούμενες

πληροφορίες.

1

]

J

]

Σπάνια (ι) Θ (j) Πολλές φορές την ημέρα

]

]

J

J

Θεωρώ ότι:

οι γνώσεις που έχω για την ΟΡολΟ'Υία του υλικού των

υπολογιστών- hardware (επεξεργαστές,μνήμες ΜΜ, τύποι

καρτώνγραφικών,τεχνολογίεςψύξης, τυπολογίασκληρών

δίσκων κτλ.) είναι:

Ελάχιστα Γ". ~ / - '\ '4" {;\17\ Πολύ

ικανοποιηuιdς\..U\.=.i"-V'.:Y~\Ξ/ lκανοποlηuκές

και τις έχω αποκτήσει από

(επέλεξε και ταξινόμησε με βάση τη σημαντικότητά τους έως EwMOΚTI.dς' πηγές yvώoης

τρεις πηΊές από το διπλανό πίνακα):
1. Έντυπα ή ηλεκτρονικά

βlβλlαΙΕΝXΕΙρΙδια

(π.χ, 8, 1,2)
2. Έντυπα ή διαδιΚΤUOKά ΠΕριοδικά

, ,
ή newsletter τα οποία αγοράζω,

παjXIKoλouθώή λαμβάνω τοκτικά

3. Αναζήτηση σι: γενική μηχανή

αναζήτησης στο διοδίκτυο (π.χ.

οι γνώσεις που έχω για τη γενική χρήση και συντήρηση του Google)

λειτουργικού συστήματος -Windows (αντιγραφήαρχείων,
4. Μαθήματα στο

σχολείο/φροντιστήριο

χρήση παραθύρων,αποθήκευσηαρχείων, τύποι αρχείων, κτλ. ) S. Μαθήματα οτο πανεπιστήμιο

είναι: 6. Παlζοντας παιχνΙδια (ή

ψά)(VΌVTας για αυτά)

Eλό"ma (ι)ωωΘ(~γ7\ Πολύ 7. Ρωτώντας ή παjXΙκολouθώντας ή σεικανοποlηuκές 1 2 3 4 5 \Ξι lκανοποιηuκές
συνεργoσlα με το άμεσο κοινωνικά

και τις έχω αποκτήσει από:
μου περιβάλλον (φίλοι, συνάδελφοι,

οικογένεια)

8. ΠρoσωrιΙKή τριβή-διερεύνηση, ,
(στjXΙτηγική δοκιμής κοι λάθouς.
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τυχαία διερεύνηση, συσrημoτική

οι γνώσεις που έχω για τις εφαρμογές γραφείου Microsoft
διερεύνηση, κrλ.)

9. Με τη χρΊση ταυ ouσ1ήματος

Word, Excel, Powerpoint είναι: βοιΊθειοςτου λογlσμlΚΌύ

,,~~~:,ιςC!)(i)0ΘΘΘ
ΠολίΙ

ικανοποιητικές

και τις έχω αποκτήσει από:

, ,

οι γνώσεις που έχω για τα παιχνίδια (τίτλοι παιχνιδιών,

δυνατότητες, απαιτήσεις, ΙCΤλ.) είναι:

Ελάχιστα t':'\ 1"::\ 1"::\ r:--.. ι""::\ r;-.. Πολύ

ικανοποιητικές\.!.ι \:::ι \..:V \ZJ \.Ξv \2J ικανοποιητικές

και τις έχω αποκτήσει από:

, ,

οι γνώσεις που έχω για τη χρήση του διαδικτύου (σελίδες,

πλοήγηση σης σελίδες, χρήση μηχανών αναζήτησης,

πλοηγητές - browsers) είναι:

,,;'':,~:,ιςωω0ΘΘΘ
Πσ,,"

ικανοποιητικές

και τις έχω αποκτήσει από:

, ,

Άγχος Υια τους υπολογιστές (Computer anxiety)

Νιώθετε ποτέ ότι θέλετε να αποφύγετε τη χρήση ηλεΙCΤΡOVΙKώνυπολογιστών;

Προτιμάτε να κάνετε κάτι διαφορετικό από το να χρησιμοποιείτε υπολογιστή;

Νιώθετε δύσκολη την εκμάθηση χρήσης του υπολογιστή. Πόσο συμφωνείτε ή

διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;

I.Ανυπομονώ να χρησιμοποιήσω υπολογιστές, μου αρέσει πολύ η χρήση τους
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Διαφωνώ Απολύτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

2.Πιστεύω πως θα ήταν δύσκολο να μάθω μια γλώσσα προγραμματισμού.

1 Διαφωνώ Απολύτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

1 3.Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το να μαθαίνω νέα πράγματα γύρω από τους υπολογιστές.

Διαφωνώ Απολύτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

) 4.Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή, αν έχουν

υπομονή.

5.Αγχώνομαι όταν ακούω κάποιον να μιλάει για υπολογιστές με όρους που δεν καταλαβαίνω.

1
1

Διαφωνώ Απολύτως

Διαφωνώ Απολύτως

ω

ω

ω

ω

Θ

Θ

Συμφωνώ Απολύτως

Συμφωνώ Απολύτως

6.Δυσκολεύομαι να καταλάβω τα τεχνικά μέρη ενός υπολογιστή.

8.Αποφεύ'Υω τους υπολογιστές γιατί δεν γνωρίζω πώς να τους χρησιμοποιώ.

7.Πολλές φορές φοβάμαι ότι με το πάτημα ενός λάθους κουμπιού θα χαλάσω τον

υπολογιστή.

9.Πιστεύω ότι οι υπολογιστές είναι αναΎΚ"αία εργαλεία τόσο για την εκπαίδευση όσο και για

την εργασία.

]

1

1
,

J

Διαφωνώ Απολύτως

Διαφωνώ Απολύτως

Διαφωνώ Απολύτως

Διαφωνώ Απολύτως

ω

ω

ω

ω

ω

ω

Θ

Θ

Θ

Συμφωνώ Απολύτως

Συμφωνώ Απολύτως

Συμφωνώ Απολύτως

Συμφωνώ Απολύτως
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Αυτοπεποίθηση στη χρήση υπολογιστών (Computer SeIf-efficacy)

Η αυτοπεποίθηση αναφέρεται στο τι mστεύει ο κάθε μαθητής για nς γνώσεις και τις

ικανότητες του στους υπολογιστές. Για κάθε συνθήιcη που περιγράφεται παρακάτω,

προσδιόρισε τ/ν αυτοπεποίθηση που θα ένιωθες για τ/ν εκμάθηση του εργαλείου

με ένα αριθμό από το 1 ως το 10 με 1να σημαίνει καθόλου αυτοπεποίθηση και 10

απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Θα μπορούσα να μάθω ένα πρόγραμμα:

1. από μόνος!η μου (χωρίς τη βοήθεια κάποιου).

Δ,αφων«ο ω (] ω Θ ω Θ (j) ® ® @ ΣυΡφωνώ

2.ακόμη κι αν δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ παρόμοω πρόγραμμα στο παρελθόν.

Δ,αφων«ο ω (] ω Θ ω Θ (j) ® ® ® ΣυΡφωνι:!>

3.αν είχα σα μόνη βοήθεια το εΥχειρίδω με τις οδηγίες χρήσης του λoyωμιιcoύ.

Δ,αφων«ο ω (] ω Θ ω Θ (j) ® ® ® Συρφων«ο

4.αν είχα δει κάποων άλλο να το χρησιμοποιεί πριν προσπαθήσω εγώ.

Διαφων«ο ω (] ω Θ ω Θ (j) ® ® Θ Συρφων«ο

5.αν μπορούσα να τ/λεφωνήσω σε κάποων για βοήθεια στην περίπτωση που κολλούσα.

6.αν κάποιος με ε[χε βοηθήσει να ξεκινήσω τη χρήση του προγράμματος.

Δ,αφων«ο ω (] ω Θ ω Θ (j) ® ® Θ Συμ.......

7.αν ε[χα πολύ χρόνο για να μάθωτο πρόγραμμα.

Δ,αφων«ο ω (] ω Θ ω Θ (j) ® ® Θ Συρ....νιΩ

Β.αν υπήρχε αναλυτικόσύστημα βοήθειαςστην εφαρμογή (δηλαδή η επιλογή help στη

f

f

Ι

l

Ι

Ι

γραμμή εργαλε[ων).

Δ,αφων«ο ω (] ω Θ ω Θ (j) ® ® Θ Συρ"ωνώ

9.αν κάποιος μου έδειχνε πως να το κάνω πρώτα.
Ι

Δ,αφων«ο ω (] ω Θ ω Θ (j) ® ® Θ ΣιιΡ.......

1Ο.αν είχα χρησιμοποιήσει παρόμοια προγράμματα που κάνουν την ίδια δουλειά στο

παρελθόν.

Αυτορρύθμιση (seIf-regulation)
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Η αυτορρύθμιση αναφέρεται στους τρόπους και τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο

κάθε μαθητής ασυναίσθητα για να καταλάβει και να μάθει κάτι. Παράδειγμα, μπορεί

κάποιος να κρατάει σημειώσεις στο μάθημα για να θυμάται κάτι, ενώ κάποιος άλ/ος

να προτιμά να το ακούει από τον καθηγητή.

1.Φρovriζω να μη με ενοχλεί κανείς όταν διαβάζω.

Διαφωνώ Απολwως

2.Πριν ξεκινήσω το διάβασμα βάζω ένα πρόγραμμα για να οργανώσω το χρόνο μου.

Συμφωνώ Aπoλύ'tως

3,Τελειώνω πρώτα τα μαθήματα και μετά παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή ή βγαίνω με τους

Ι

Ι

Διαφωνώ Απολwως Θ Συμφωνώ Απολ6τως

φίλους μου.

Διαφωνώ Απολύτως ω 0 ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

4.Προσπαθώ να μελετώ σε ήσυχο μέρος.

] Διαφωνώ Aπoλύ'tως ω 0 ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

5.Πριν αρχίσω τη μελέτη σκέφτομαι πως θα μπορούσα να διαβάσω ιcαλύτερα.

Διαφωνώ Απολwως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

6,Προσπαθώ να μελετώ σε μέρη που δεν αποσπάται η προσοχή μου.

Διαφωνώ Απολύτως ω 0 ω Θ ω Συμφωνώ Aπoλύ'tως

7.Την ώρα που διαβάζω κάνω ερωτήσεις στον εαυτό μου για να δω τι κατάλαβα.

Διαφωνώ Απολύτως (ι) ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολ6τως

8.Διαβάζω σκληρά ακόμη κι αν υπάρχουν καλύτερα. πράγματα να κάνω στο σπίτι

Διαφωνώ Απολύτως (ϊ) 0 ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

9.Προσπαθώ ξανά ιcαι ξανά όταν δε μπορώ να μάθω μια tWOta.

ΔιαφωνώΑπολwως ω ω ω Θ ω ΣυμφωνώΑπολύτως

Ι Ο.Ξέρω ακριβώςτι πρέπεινα καταφέρω(να μάθω) όταν διαβάζω.

]
Διαφωνώ Απολύτως (ϊ) ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

ΙΙ.Ωργανώνω προσεκτικά τις σημειώσεις μου για να μη τις χάσω.

Διαφωνώ Απολ6τως (ϊ) ω ω (4) ω Συμφωνώ Απολύτως

12.'Οταν δεν καταλαβαίνω κάτι ρωτάω κατευθείαν τον/την καθηΥητή/τρια.

Διαφωνώ Απολύτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολ6τως
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13.Προσπαθώ να καταλάβω αν οι σημειώσεις που κρατάω στην τάξη σχετίζονται με

πράγματα που ήδη ξέρω.

Διαφωνώ Απολ6τως ω 0 ω Θ ω Συμφωνώ Απολ6τως

14.Σχεδιάζω εικόνες για να με βοηθήσουν να καταλάβω κάποιες έwοιες.
Ο

Διαφωνώ Απολ6τως ω ω ω (~ ω Συμφωνώ Απολύτως

Ο
15.Αν δεν καταλαβαίνω κάτι κοιτάζω στις σημειώσεις μου.

Ο
ω ω (4) ω

,
Διαφωνώ Απολύτως ω Συμφωνώ Απολύτως

16.Σκέφτομαι τι ερωτήσεις μπορεί να έχει ένα διαγώνισμα.
Ο

Διαφωνώ Απολ6τως ω 0 ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως Ο

17.Ρωτάω τον/την καθηγητή/τρια για την ύλη που θα έχουν τα διαγωνίσματα που θα μας Ο

βάλει, Ο

Διαφωνώ AπoλΊJτως ω 0 ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως
Ο

18.Βασίζομαι στις σημειώσεις μου για να διαβάσω.
Γ!

Διαφωνώ AπoλΊJτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

19.Πριν ξεκινήσω να κάνω μια εργασία σκέφτομαι τι πρέπει να μάθω.

[
Διαφωνώ Απολύτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

Ο
20.Βάζω κάποιους στόχους πριν ξεκινήσω μια εργασία.

ω ω ω Θ ω
ο

Διαφωνώ Απολύτως Συμφωνώ Απολύτως

21.Κάνω στον εαυτό μου κάποιες ερωτήσεις πάνω στο θέμα πριν ξεκινήσω.
Ο

Διαφωνώ Απολ6τως ω ω ω (4) ω Συμφωνώ Απολύτως
Ο

22.Σκέφτομαι διάφορους τρόπους για να λύσω ένα πρόβλημα και διαλέγω τον καλύτερο.
Ο

Διαφωνώ Απολύτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολ6τως
[l..-

23.Διαβάζω καλά την εκφώνηση μιας άσκησης πριν την ξεκινήσω. Ο

Διαφωνώ Απολύτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολ6τως C
24.2ητάω τη βοήθεια κάποιου άλλου όταν δεν καταλαβαίνω κάτι. Ο

Διαφωνώ AπoλΊJτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως
Ο

25.Αλλάζω στρατηγική όταν δεν καταλαβαίνω κάτι. C
Διαφωνώ Απολύτως ω ω ω Θ ω Συμφωνώ Απολύτως

Ο
26:0ταν μπερδεύομαι σταματάω και ξαναδιαβάζω την άσκηση. [j
ΔιαφωνώAπoλ1lruις ω 0 ω Θ ω Συμφωνώ AπoλΊJτως IJ

27:0ταν μπερδεύομαι αλλάζωτην υπόθεση που έκανα στην αρχή.
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