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Ι. Εισαγωγή

Α. Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης

Η συστηματική μελέτη της σημασίας του μαθησιακού περι-

βάλλοντος ξεκίνησε τη δεκαετία του '30 με τη θεωρία πεδί-

ου (Κ. Ιχ\νϊη, 1936), σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά

καθορίζεται από το συνδυασμό ατομικών χαρακτηριστικών

και περιβαλλοντικών συνθηκών. Κατά τη δεκαετία του εξή-

ντα προτείνεται ως πλαίσιο ανάλυσης του εκπαιδευτικού

χώρου η σχολική τάξη, η οποία μελετάται ως μοναδικό κοι-

νωνικό σύστημα (Οεΐζοίδ & Ήιείεη, 1960).

Τη δεκαετία του '70 διατυπώθηκε η θεωρία συμφωνίας-

σύγκρουσης ατόμου-περιβάλλοντος, κατά την οποία ο συν-

δυασμός προσωπικών αναγκών και περιβαλλοντικών πιέ-

σεων επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα (δΐεπι, 1970).

Παρόμοια έμφαση στη σημασία των εσοκερικών παραγό-

ντων και το συνδυασμό τους με παράγοντες του κοινωνικού

περιβάλλοντος παρατηρείται και στην κοινωνικογνωστική θε-

ωρία του Β&ηάιΐΓ& (1986), σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη
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συμπεριφορά και η λειτουργία του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος

ως αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης της ατομικής συμπεριφορά;

και δράσης των υποκειμένων, των ενδοπροσωπικών τους στοιχείων και των

γεγονότων και διαδικασιών του περιβάλλοντος τους.

Η κατοπινή πρόταξη της οικολογικής θεώρησης, η οποία προέκυψε ως

απόρροια και συνάθροιση προγενέστερων θεωρητικών και εμπειρικών προ-

σεγγίσεων για την ταυτόχρονη μελέτη της διδασκαλίας, της μάθησης και της

ΐς, αποδίδει κύρια έμφαση στην επικοινωνία, τις διαπροσωπικέ;

; και τις συναισθηματικές νοηματοδοτήσεις μεταξύ των μελών της κοι-

νότητας της σχολικής τάξης (ϋογίε, 1979,1986). Ανάλογη οικολογική προσέγ-

γιση στη μελέτη του σχολικού κλίματος ακολουθεί και το οικοσυστημικό |

λο της ανθρώπινης ανάπτυξης (υ. ΒΓοηίεηΐ>ΓεηηεΓ, 1979) και οι

αναθεωρήσεις του (ΒΓοηίειώΓεηηεΓ, 1995), σύμφωνα με τις οποίες το παιδα-

γωγικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει τόσο τις διαδικασίες που εντοπίζονται στο

άμεσο περιβάλλον (ρτοχίπι&Ι ρτοοεδδεδ) όσο και τις διαδικασίες που εντοπίζο-

νται στην ευρύτερη κοινωνική σφαίρα διαβίωσης του ατόμου (άίδίαΐ ρΓοαεδκεδ).

Η διαχρονική μελέτη του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξη;

οδήγησε καταληκτικά στον ορισμό της μαθησιακής συμπεριφοράς, τόσο

της ακαδημαϊκής όσο και της κοινωνικής, οος συνάρτησης της αλληλεπί-

δρασης μεταξύ χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και των ατομικών χα-

ρακτηριστικών του μαθητή. Ακολούθως, οι θεωρητικές προσεγγίσεις των

ψυχοκοινωνικών (ρ8γ<±θδοοί&1) παραγόντων (Ρτ&δεΓ, 1989), μέσα απυ

τους οποίους συνάγεται το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης, το συ-

σχετίζουν με το μαθησιακό περιβάλλον και το ορίζουν κυρίως με αναφο-

ρά στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής βιώνει υποκειμενικά και σηματο-
δοτεί συναισθηματικά τις σχέσεις του με τις κυρίαρχες παραμέτρους του

Έτσι, η βιβλιογραφία (ΡτίΐδεΓ, 1989· ΟοΗ, 1998· ΑΙΙοάϊ, 2002),

ι την καταλυτικής σημασίας σχέση δάσκαλου-μαθητή, αναδεικνύει την

ήτα των σχέσεων μεταξύ των υπόλοιπων παραμέτρων του μαθη-

σιακού περιβάλλοντος, όπως είναι οι συμμαθητές και τα διδακτικά αντι-

κείμενα. Υπογραμμίζει (ΡΐδΙιεΓ, 1986· ϋΐΗΓπαηΐεδ, 1994· Μγίηί & Οοΐι.

2001) την αναγκαιότητα της διαμεσολαβητικής παρέμβασης του εκπαιδευ-

τικού και αναζητεί τη μορφή που πρέπει να πάρει η δασκαλική διαμεσο-
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λάβηση, ώστε οι σχέσεις αυτές να είναι παιδαγωγικές, δηλαδή, να συμ-

βάλλουν στη μάθηση και την ανάπτυξη. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ανωτέρω

σκεπτικό, το κυρίαρχο ερώτημα που αυτόματα προκύπτει αφορά στον

εντοπισμό των κυρίαρχων παραγόντων του μαθησιακού πλαισίου ή ι

στο πόσοι και ποιοι είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες του μαθησιακού :

σίου που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα και μέσω αυτού επηρεάζουν τη

μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά.

Η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα είναι ότι τέσσερις παράγοντες συν-

το ιδιότυπο πλαίσιο σχέσεων επικοινωνίας και αλ

; σχολικής τάξης, το οποίο, τελικά, εκφράζεται ως το

•/.ό Κλίμα (στη συνέχεια ΨΚ) της σχολικής τάξης. Αυτοί είναι: (α) ο δάσκα-

λος, (β) οι συμμαθητές, (γ) τα μαθήματα και (δ) η οργάνωση του τρόπου ερ-

α. Ο Δάσκαλος της τάξης είναι πρωταρχικής σημασίας, έχει θεσμοθε-

ρόλο και δρα διαμεσολαβώντας, ελέγχοντας, αξιολογώντας και,

ίζει, επαινεί ή τιμωρεί.

β. Οι Συμμαθητές παίζουν επίσης ανάλογο ρόλο, κυρίως στις

;, διότι αποδέχονται, απορρίπτουν, επιβραβεύουν,;

και μερικές φορές βιαιοπραγούν.

γ. Τα Μαθήματα (το περιεχόμενο του Α.Π.), τα οποία μπορεί να είναι

»λα, ευχάριστα, αδιάφορα και επιφέρουν, ανάλογα με τη

του μαθητή μαζί τους, τη δασκαλική και τη γονεϊκή επιβράβευση ή

]. Καθορίζουν, δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό την καταξίωση ή ·

δ. Η Οργάνωση τρόπου εργασίας, της οποίας ο ρόλος αναγνωρίστηκε

σχετικά πρόσφατα, είναι επίσης σημαντικός παράγοντας

του ψυχολογικού κλίματος, διότι εκθέτει δημόσια το μαθητή και, <

τον τοποθετεί σε πλαίσια ανταγωνισμού, συνεργασίας ή στήριξης.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο μαθητής αποτελεί τον «αδύνατο κρίκο»

στις παραπάνω σχέσεις και, ως τέτοιος, προσλαμβάνει, ιδιαίτερα κατά τις

φάσεις της μετάβασης (από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη)

τους παράγοντες αυτούς ως αρχέγονους παράγοντες. Επιπλέον, εκείνοι οι

μαθητές που έχουν ανάγκη ειδικής στήριξης αισθάνονται ιδιαίτερα ι

μοι έναντι των παραπάνω ;
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Β. Δ ιερεννηση - Μεθοδολογία

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των σχέσεων του μαθησιακού πλαισίου

έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μέσα

και εργαλεία προσδιορισμού των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων που συνα-

παρτίζουν το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης.
Από τη δεκαετία του 1970 γίνεται διάκριση μεταξύ ερευνητικών

έτρησης «χαμηλού συμπερασμού» (Εονν Ιπίετοηοε ΐοοίδ) και ·

ιύ συμπερασμού» (Ηί§1ι ΙηΐεΓεηοε Ιοο1§) (Κοδοηδίιίηε, 1970), με αναφορά

σε όργανα καταγραφής χαρακτηριστικοϋν της σχολικής τάξης αλλά και της

σχολικής μονάδας. Συστήματα κατηγοριοποίησης των παρατηρήσεων θεω-

ρούνται «χαμηλού συμπερασμού», διότι βασίζονται σε μετρήσεις συχνότη-

τας των καταγεγραμμένων γεγονότων που προκύπτουν από την παρατήρη-

ση και αφορούν κυρίως άμεσα παρατηρούμενα φαινόμενα του περιβάλλο-

ντος. Αντίθετα, οι μετρήσεις που προκύπτουν από τη χρήση κλιμάκων αυ-

το-αναφοράς (δοΙί-ΓεροΠ κο^ΐεδ) δεν εξαρτώνται από άμεσες παρατηρήσει;

ειδικών περιστάσεων και, επομένως, επιτρέπουν και συνεπάγονται υψηλό-

τερο βαθμό συμπερασμού. Οι μετρήσεις που εξάγονται από τη χρήση μέ-

σων αυτο-αναφοράς (δεΙί-τοροΓΐ δο&ΐεδ) βασίζονται στην προσωπική νοη-

ματοδότηση και αξιολογική αποτίμηση των δεδομένων της

ότι άλλες κλίμακες μετρούν το ψυχολογικό κλίμα της

μονάδας γενικότερα και καταγράφουν το γενικότερο «σχολικό

κλίμα» των επιμέρους σχολικών μονάδων και άλλες καταγράφουν το ψυ-

χολογικό κλίμα της σχολικής τάξης, όπως το βιώνουν οι μαθητές που φοι-

τούν στην ίδια αίθουσα και αποκαλείται «ψυχολογικό

Γ. Ανασκόπηση Εμπειρικής Μελέτης τον Ψυχολογικού Κλίματος

Την τελευταία εικοσιπενταετία έγινε πλήθος εμπειρικών μελετών που

τη συλλογή δεδομένων τη χρήση μέσων αυτο-αναφοράς
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ΜίΙί-ΓεροΓΐ δοαίεδ-ερωτηματολόγια), τα οποία έχουν ως βασική τους αφε-

τηριακή παραδοχή ότι η συμπεριφορά του μαθητή
της αλληλεπίδρασης των ατομικών του χαρακτηριστικών με τα
στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι εν λόγω έρευνες
την αξία και τη σημασία του ψυχολογικού κλίματος ως αξιόπιστου δείκτη
πρόβλεψης της γνωσιακής, κοινωνικής και συναισθηματικής συμπεριφο-

'.; των μαθητών και, κατά συνέπεια, ως πρωτεύοντος κριτηρίου
νησης νέων αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικών μεθόδων,

> ιχριβώς της ισχυρής σύνδεσης και συσχέτισης του με τη σχολική
Ήΐατικότητα.

Ειδικότερα, η αξία του
στο γεγονός ότι αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της παραβατικής

,,/ιφοράς, της ακαδημαϊκής προόδου, της συναισθηματικής ισορροπίας, της
(ΐπρόσκοπτης ανάπτυξης και καλύτερης κοινωνικής προσαρμογής.

Το σχολικό κλίμα έχει βρεθεί συστηματικά και κατ' επανάληψη να σχε-
τίζεται θετικά με την ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα (δίενεηκ & 5&ηοΙιεζ,

>'99). Αυτό επιβεβαιώνεται από αρκετές πρόσφατες μελέτες, οι οποίες
Γ'/ουν δείξει τη συστηματική συσχέτιση του θετικού σχολικού κλίματος με

τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, είναι πιθα-

νότερο σε περιβάλλον θετικού σχολικού κλίματος οι μαθητές να έχουν υψη-
λότερη επίδοση, θετικότερη αυτο-ιδέα και αυτο-εκτίμηση, καλύτερη συμπε-
ριφορά και υψηλότερες προσδοκίες παρά το αντίθετο (Ηον & Ηδηηιιιη,

1997; Κιιρεπτπηο, Εε&άβεαΐοι·, Ειτπηοηδ & ΒΙ&Ιΐ, 1997; Κ.ιιπΛεΓ§ει·, 1995).
α όπου επικρατεί στις τάξεις, αλλά και στη σχολική μονάδα

ι, θετικό σχολικό κλίμα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα βελτί-
; της ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών, αλλά και μείωσης της πα-

ραβατικής τους συμπεριφοράς. Έτσι, το θετικό σχολικό κλίμα εξαίρεται
για την αξία του ως παράγοντα πρόληψης της πιθανής προβληματικής συ-
απεριφοράς μαθητών. Επίσης, το θετικό σχολικό κλίμα συνδέεται με

/.ότερους δείκτες παρακολούθησης των μαθητών,
ποινών για παραβατική συμπεριφορά και υψηλότερη γονεϊκή ικανοποίηση

(ΟπΜΐΙι, 1997; Η&νηεδ, Ειηιηοηδ, Βεη-Ανίο & €οιηεΓ, 1996).

Ο ΒτοοΙίονεΓ και συν. (1978) σε μία κλασική πλέον μελέτη παραγόντων
του σχολικού κλίματος κατέδειξαν ότι το σχολικό κλίμα (οριζόμενο κυρί-
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ως από ακαδημαϊκές νόρμες και προσδοκίες του σχολείου) αποτελεί κα-

λύτερο και περισσότερο αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της ακαδημαϊκή;

προόδου απ' ό,τι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών. Με άλ-

λα λόγια, η κοινωνικοοικονομική προε'λευση του μαθητικού πληθυσμού

δεν προκαθορίζει απαραίτητα το σχολικό κλίμα και, επομένως, διαφορο-

; στο κοινωνικοοικονομικό στάτους των μαθητών ελλείψει θετικοί·

,λίματος δεν αποτελούν εγγύηση για θετικές αλλαγές στη

κή ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών του

Δ. Αξιολόγηση Ψυχολογικού Κλίματος στο

παρούσα μελέτη υιοθετούμε τη μεθοοο της υποκειμενικής νοηματο-

και αξιολογικής αποτίμησης και επιλέξαμε ως εργαλείο το Μν

Ο&88 ΙπνοπΙοΓν (ΜΟ) των Ρτ&κεΓ Άϊΐά \νΗΐ6εΓ§, όπως μεταφράστηκε και

εφαρμόσθηκε σε ελληνικές τάξεις δημοτικού σχολείου (Ματσαγγούρα;.

2003), το οποίο είναι υψηλής εγκυρότητας και αξιοπιστίας και έχει διε-

θνώς χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη μελέτη του ψυχολογικού κλίματος τη;

τάξης στο δημοτικό σχολείο. Ιδιαίτερη αναφορά στις διαδικασίες <

κού ελέγχου και στους δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ι

μορφής του εν λόγω ερωτηματολογίου κάνουμε σε άλλη μας εργασία

(Βούλγαρης & Ματσαγγούρας, 2004).

Οι διαστάσεις που συναπαρτίζουν το συνολικό ψυχολογικό κλίμα της

στο δημοτικό σχολείο είναι οι παρακάτω:

9ετικός, συμπεριληπτικός, δείκτης της κυρίαρχης ατμό-

σφαιρας της σχολικής τάξης, ο οποίος προκύπτει ως συνισταμένη των

σχέσεων του μαθητή με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές, το περιεχόμε-

νο του Α.Π. και την οργάνωση του τρόπου εργασίας.

Διενεκτικότητα: αρνητικός δείκτης, ο οποίος, συνοψίζει την ποιότητα

των διαμιαθητικών σχέσεων και δηλώνει το βαθμό τριβών και, ή αντιπαρα-

θέσεων μεταξύ συμμαθητών.

Ανταγωνιστικότητα: δείκτης αποτίμησης του πλαισίου της κοινωνική;

οργάνωσης της σχολικής εργασίας, ο οποίος δηλώνει τον αρνητικό τρόπο

συσχέτισης των ατομικών επιδιώξεων. Συγκεφαλαιώνει, δηλαδή, τις
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σεις ανταγωνισμού ή συνεργασίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της

κοινωνικής οργάνοοσης της σχολικής εργασίας.

Δυσκολία: αρνητικός, από ένα σημείο και μετά, δείκτης αποτίμησης

των σχέσεων του μαθητή με το περιεχόμενο του Α.Π. και υπογραμμίζει την

.τιθανή αναντιστοιχία μαθητικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων της σχολι-

κής εργασίας.

Συνεκτικότητα: θετικός δείκτης, που συνοψίζει αξιολογικά τη φύση

τιον διαμαθητικών σχέσεων και δηλώνει το βαθμό φιλίας, αποδοχής και

ταύτισης με τους συμμαθητές στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Με τους παραπάνω δείκτες καλύπτονται και οι τέσσερις παράμετροι

που διαμορφώνουν το κλίμα της σχολικής τάξης.

Ε. Το Δείγμα

Το ερωτηματολόγιο της τάξης μου (ΤΕΤ) συμπληρο5θηκε από 2.083

τές των τεσσάρων μεγαλύτερων τάξεων (Γ, Δ, Ε και ΣΤ) δημοτικών

λείων της περιοχής του κέντρου των Αθηνών, της ευρύτερης περιοχής των

Αθηνών, της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και επαρχιακών δημοτικών

σχολείων της ηπειρωτικής και νησιωτικής επικράτειας. Ο αναλυτικός

αριθμός μαθητών ανά περιοχή σχολείου φοίτησης, ανά τάξη και φύλο πα-

στον Πίνακα 1 της επόμενης σελίδας.

ΣΤ. Δομή και Αξιοπιστία τον

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας που παρατίθενται στους

πίνακες προέκυψαν από την ατομική συμπλήρωση των 25 προτάσεων του

ερωτηματολογίου που έκαναν συνολικά 2.083 μαθητές, οι οποίοι φοιτού-

σαν σε 106 τμήματα. Ο βαθμός για κάθε επιμέρους διάσταση-στοιχείο του

ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης («Ικανοποίηση»,

τα», «Ανταγωνιστικότητα», «Δυσκολία» και «Σννεκτικότητ

από το άθροισμα της βαθμολογίας των πέντε ερωτήσεων που συνθέτουν

κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις.
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Πίνακας 1

Τάξη

Δημοτικού

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

ΦΥΛΟ

Αγόρι

Κορίτσι

Μερικό Σύνολο

Αγόρι

Κορίτσι

Μερικό Σύνολο

Αγόρι

Κορίτσι

Μερικό Σύνολο

Αγόρι

Κορίτσι

Μερικό Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ

Περιοχή Τοποθεσίας Σχολείου

Αθήνα

13

17

30

12

20

32

32

30

62

16

4

20

144

Π. Αθηνοίν

129

128

257

78

74

152

84

70

154

80

75

155

721

Αττική

62

55

117

19

26

45

36

36

72

234

Περιφέρεια

33

27

60

41

36

77

213

264

477

194

173

367

984

ΣΥΝΟΛΟ

237

227

464

150

156

306

365

400

765

290

252

542

2.083

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν, στη συνέχεια, σε επιβεβαιωτική παραγο-

ντική ανάλυση (ρπηοϊρ&Ι οοπιροη6ηΐ8 & ν&ππι&χ τοί&ΐίοη) για την ανά-

δειξη ενός μοντέλου πέντε παραγόντων, οι οποίοι ερμηνεύουν από κοινοί1

το 55% περίπου της συνολικής διασποράς τιμών στις προτάσεις του ερω-

υ, συμπεριλαμβανομένων και των συνολικών διαστάσεων τον

^ (αθροίσματα της βαθμολογίας στις προτάσεις που αφο-

ρούν κάθε διάσταση του σχολικού κλίματος που αξιολογείται από το ερο>

, ότι σε συμπληρωματική παραγοντική ανάλυση που έγι-

νε με τη χρήση των μέσων όρων βαθμολόγησης των ερωτήσεων της κλίμα-

κας σε επίπεδο τμήματος το ποσοστό ερμηνείας της συνολικής διασπορά;
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τιμών από τους πέντε παράγοντες του Ψυχολογικού Κλίματος είναι αισθη-

τά υψηλότερο (περίπου 70%).
Όσον αφορά την εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, ο σχε-

τικός έλεγχος ο οποίος διενεργήθηκε ((Ιτοηβ&οΐι Ά) τόσο σε προγενέστε-
ρες πιλοτικές εφαρμογές όσο και στο παρόν δείγμα για όλες τις επιμέ-
ρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου ξεπερνάει το 0,60 σε ατομικό

επίπεδο. Σε επίπεδο τμήματος τάξης ο δείκτης αξιοπιστίας είναι
τα υψηλότερος ξεπερνώντας το επίπεδο του 0,70, ενώ για τ

της «Διενεκτικότητας» ο συγκεκριμένος δείκτης ξεπερνάει και το επίπε-
δο του 0,80. Η εσωτερική αξιοπιστία, επομένως, της κλίμακας κρίνεται
μέση προς υψηλή με βάση τον παραπάνιο δείκτη (ΟοιΛααΙι Η).

Επιπρόσθετα, έγινε και έλεγχος της αξιοπιστίας της συνολικής κλίμα-

κας, για να διαπιστωθεί η σταθερότητα των απαντήσεων μαθητών σε μι-

κρό χρονικό διάστημα, ώστε να εξακριβωθεί εάν οι απαντήσεις που κατα-
γράφονται είναι το αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής (Ιεκί-τείεκί ΓεΙϊ&ΜΗΐν).
Ετσι, η κλίμακα συμπληρώθηκε δυο φορές από μικρό δείγμα μαθητών με

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα δύο εβδομάδες μεταξύ της πρώτης και της
δεύτερης συμπλήρωσης. Ο δείκτης συσχέτισης (Ρε^Γδοη ΟοΓΓεΙ&ΐίοπ
(Γοείίϊοίεηΐ Γ) μεταξύ των βαθμολογιών που προέκυψαν από τις δύο χρονι-

κές περιστάσεις συμπλήροοσης της κλίμακας είναι 0,78 (ρ<0,01) μέγεθος

αρκετά υψηλό, ώστε η αξιοπιστία της συνολικής κλίμακας να κρίνεται
ίτ.-ταρκής.

II. Δεδομένα Έρευνας και Σχολιασμός τους

Α. Προφίλ τον Ψυχολογικού Κλίματος στο

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται ο συνολικός αριθμός των μαθητών (των

Γ'. Δ', Ε', ΣΤ' τάξεων) του δείγματος που έδωσαν έγκυρες απαντήσεις, οι
ιιέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για καθεμία από τις διαστάσεις που

συναπαρτίζουν το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης στο δημοτικό

σχολείο. Η ανάλυση γίνεται τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
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Πίνακας 2

Παράγοντας Ψυχολογικού

Κλίματος

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ατομικό Επίπεδο

Ν

2062

2068

2061

2072

2067

Μέσος

Όρος

13,58

9,58

10,99

8,85

12,32

Τυπική

Απόκλιση

2,140

3,213

3,062

3,109

2,845

Επίπεδο Τμήματος Τάξης

Ν

106

106

106

106

106

Μέσος

Όρος

13,59

9,45

10,84

8,86

12,53

Τυπική

Απόκλιση

1,033

1,694

1,480

1,435

1,260

: η ρ

και 15

κάθε

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ο μέσος όρος στις διαστάσεις του ΨΚ
;του δημοτικού σχολείου διαφέρει ελά-

δύο επίπεδα ανάλυσης των απαντήσεων, δηλαδή, το ατομικό

επίπεδο και το επίπεδο τμήματος. Μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζει η τυπι-
κή απόκλιση όλων των διαστάσεων, η οποία αποτυπώνεται αισθητά υψη-

στο ατομικό επίπεδο ανάλυσης συγκρινόμενη με το επίπεδο ανά-
; τμήματος. Συνολικά η εικόνα του ΨΚτης τάξης στο ελληνικό δημο-

τικό σχολείο εμφανίζεται θετική με υψηλά επίπεδα «Ικανοποίησης» και
και

και

3. Συγκριτική Θεώρηση Δεδομένων ΨΚ Ελλάδας και

Η συγκριτική αντιπαράθεση μέσων όρων στις πέντε διαστάσεις του

(Πίνακας 3) μεταξύ του ελληνικού δείγματος (παρούσα μελέτη) και δειγ-

μάτων μαθητών από την Αυστραλία (Ματσαγγούρας, 2003), την Αγγλία
(Ρϊοάεποΐίδοιι & Τυπιοί", 2001) και τη Νέα Ζηλανδία (ΧΥγϋε, ΤΊιοπιρδοη &

ΕγίΙΐ6 2001) εμφανίζουν τους Έλληνες μαθητές να βκόνουν
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Πίνακας 3

Μέσοι Όροι για τις Πέντε Διαστάσεις του Σχολικού Κλίματος που Επικρατεί

ήτις Τέσσερις Μεγαλύτερες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα και το

Εξωτερικό

Διαστάσεις ΨΚ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

\ΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΥΣΚΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ελλάδα

Μ.Ο.

13,59

9,45

10,84

8,86

12,53

Αυστραλία

Μ.Ο.

10,48

11,39

11,57

7,69

11,68

Αγγλία

Μ.Ο.

12.25

9.77

11.60

7.30

10.46

Ν. Ζηλανδία

Μ.Ο.

11,69

10,30

11,59

7,58

9,58

και χΔιε-

Συνολικά, λοιπόν, το ψυχολογικό κλίμα, όπως αποτυπώνεται

στις αυτο-αναφορές μαθητών των τεσσάρων μεγαλύτερων τάξεων του ελ-

ληνικού δημοτικού σχολείου (οι οποίες εξετάστηκαν στην παρούσα μελέ-

τη), φαίνεται να είναι θετικότερο από αντίστοιχες καταγραφές του ψυχο-

λογικού κλίματος σε Αυστραλία, Αγγλία και Ν. Ζηλανδία.

Όσον αφορά τα καταγεγραμμένα υψηλότερα επίπεδα «Δυσκολίας»,

όπου φαίνεται ότι συνολικά οι Έλληνες μαθητές των τεσσάρων μεγαλύτε-

οων τάξεων του δημοτικού σχολείου βιώνουν τη σχολική εργασία ως πε-

ρισσότερο «Δύσκολη» από αντίστοιχους μαθητές σε σχολεία του εξωτερι-

κού, ενδέχεται να οφείλεται είτε στο γεγονός ότι μαθητές διαφορετικών

τάξεων βιώνουν υψηλότερα επίπεδα «Δυσκολίας» λόγω του περιεχομένου

του αναλυτικού προγράμματος είτε στις υψηλές προσδοκίες και ακαδημα-

ϊκές απαιτήσεις δασκάλων ή και γονέων μαθητών δημοτικού στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον αυτό ερώτημα το οποίο εστιάζει στους λόγους που πιθανά

ιτυντελούν στην παρατηρούμενη διαφορά αξίζει μελλοντικής ερευνητικής

μελέτης.
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ΓΙ. Διαφορές στις Διαστάσεις τον Ψυχολογικού Κλίματος μεταξύ

Διαφορετικών Τάξεων τον Δημοτικού (Γ, Δ', Ε', ΣΤ)

Προηγούμενες μελε'τες, κυρίως στην Αυστραλία με τη χρήση του ΜΟ

(δΙιΟΓΐ νοΓδίοη), αναφέρουν ότι το ερωτηματολόγιο αποδίδει με αρκετή ακρί-

βεια διαφορές στο ΨΚ τόσο μεταξύ διαφορετικών σχολικών τμημάτων της

ίδιας τάξης όσο και μεταξύ ηλικιακών τάξεων (ΡΓΗΚΟΓ & λ¥&11)εΓ§, 1991). Για

τη διερεύνηση πιθανών διαφορών στις διαστάσεις του ΨΚτου δικού μας δείγ-

ς, τα δεδομένα των ερωτηματολογίου υποβλήθηκαν σε στατιστική ανά-

(Οη6\ν&γ αη&ίγδϊδ οί ν&π&ηοε) και σε ατομικό επίπεδο και σε

;. Εδώ παρουσιάζουμε τα δεδομένα από το ι

Πίνακας 4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΚ

Χ

Τάξη

Δημοτικού

σχολείου

Γ

Δ'

Ε'

ΣΤ

Υ

Τάξη

Δημοτικού
σχολείου

Δ'

Ε'

ΣΤ'

Γ

Ε'

ΣΤ'

Γ

Δ'

ΣΤ'

Γ

Δ'

Ε'

ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

Διαφορά

Μ.Ο.

(Χ-Υ)

0,32

0,32

0,24

-0,32

-0,00

-0,08

-0,32

0,00

-0,07

-0,24

0,08

0,07

ΔΙΕΝΕΚΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ

Διαφορά

Μ.Ο.

(Χ-Υ)

-0,90

0,00

-0,14

0,90

0,91

0,76

-0,00

-0,91

-0,14

0,14

-0,76

0,14

ΑΝΤΑΓΩ-

ΝΙΣΠΚΟ-

ΤΗΤΑ

Διαφορά

Μ.Ο.

(Χ-Υ)

-0,16

-0,16

0,03

0,16

0,00

0,20

0,16

-0,00

0,20

-0,03

-0,20

-0,20

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

Διαφορά

Μ.Ο.

(Χ-Υ)

0,35

-0,73

-0,03

-0,35

-1,08*

-0,38

0,73

1,08*

0,70

0,03

0,38

-0,70

ΣΥΝΕΚΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ

Διαφορά

Μ.Ο.

(Χ-Υ)

0,62

0,11

0,17

-0,62

-0,51

-0,45

-0,11

0,51

0,06

-0,17

0,45

-0,06

(*): ρ< 0,05, (**): ρ<0,01, (***): ρ< 0,001
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Η στατιστικά σημαντική διαφορά που διαπιστώνεται μεταξύ μαθητών

σε επίπεδο ανάλυσης τμήματος τάξης (Πίνακας 4) εντοπίζεται στα υι

επίπεδα «Δυσκολίας» που βιώνουν οι μαθητές της Ε' τάξη;

ότι και η αντίστοιχη στατιστική ανάλυση σε ατομικό

,αθητές της Ε' τάξης να βιώνουν στατιστικι

επίπεδα «Δυσκολίας» ε'ναντι των μαθητών των άλλων

Πίνακας 5

του ΨΚ ανά τάξη σε επίπεδο

ΜΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΚ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΝΕΚΉΚΟΤΗΤΑ

νΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

\ΥΣΚΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τάξη Δημοτικοί σχολείου

Γ

Ν

27

27

27

27

27

Μ

13,83

9,23

10,78

8,63

12,73

5

,78

1,53

1,40

1,15

,96

Α'

Ν

18

18

18

18

18

Μ

13,50

10,14

10,95

8,27

12,11

5

,95

2,34

1,39

1,25

1,48

Ε'

Ν

33

33

33

33

33

Μ

13,51

9,23

10,95

9,36

12,62

8

1,16

1,46

1,46

1,50

1,12

ΣΤ'

Ν

26

26

26

26

26

Μ

13,58

9,37

10,75

8,66

12,56

8

1,04

1,49

1,52

1,33

1,53

Γ2. Σχολιασμός Διαφορών στις Διαστάσεις τον ΨΚ μ

Διαφορετικών Τάξεων Δημοτικού

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι όλες οι διαφορές στατιστικά

όπως προαναφέρθηκε, στον Πίνακα 5 μπορεί κανείς να διακρίνει <

; γενικότερες τάσεις διαφοροποίησης στις διαστάσεις του

Ι την τάξη φοίτησης των μαθητών δημοτικού. Έτσι, η

βαίνει ελαφρώς μειούμενη από τις μικρότερες τάξεις προς τις μεγαλύτε-

ρες, γεγονός που επιβεβακύνεται από πρόσφατες μελέτες και <

ρών (Χχχχχ, 2001). Η «Σννεκτικότητα» επίσης παρουσιάζει

από τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφονται για μαθητές Γ' τάξης σε

Δ' τάξης και, παρομοίους, η ίδια διάσταση φαί-
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να μειώνεται βαθμιαία από τα υψηλότερα επίπεδα μαθητών Ε' σε

πίπεδα για μαθητές της ΣΤ' τάξης. Η «Ανταγωνιστικότητα».

χ, καταγράφεται αρχικά μειωμένη στην Γ τάξη και βαθμιαία αυ-

στην Δ' και Ε' τάξη, για να επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδοι

ΣΤ' τάξη. Οι διαφορές στην «Ανταγωνιστικότητα» ίσως να συνδέο-

νται με τις διαφοροποιήσεις στα επίπεδα «Δυσκολίας», η οποία εμφανίζε-

ται αυξημένη στην περίπτωση μαθητών της Ε' τάξης, παρουσιάζει κάμψη

στην περίπτωση των μαθητών Δ' τάξης και στη συνέχεια κορυφώνεται

?η των μαθητών της Ε' τάξης, για να επανέλθει, στην περί-

I των μαθητών ΣΤ' τάξης, στα αρχικά επίπεδα τα οποία καταγράφο-

νται για μαθητές της Γ' τάξης.

Οι παρατηρούμενες διαφορές ενδέχεται να οφείλονται στο γεγονός ότι

οι διαστάσεις που συναπαρτίζουν το σχολικό κλίμα δεν είναι απολύτου:

ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συσχετίζονται και αλληλεξαρτώνται, έτσι

ώστε το επίπεδο μιας διάστασης να επηρεάζει και να επηρεάζεται από τα

επίπεδα που παρατηρούνται σε μία άλλη (Υαΐοκ, 2003).

Η διαφορά που παρατηρείται στα επίπεδα «Δυσκολίας», τα οποία

καταγράφονται από μαθητές της Ε' τάξης, φαίνεται να είναι

τική και στατιστικά σημαντική. Μια πρώτη εξήγηση φαίνεται να

ζεται στην οργάνωση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματα;

στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Το περιεχόμενο του αναλυτικού προ-

γράμματος προβάλλει αναλογικά μεγαλύτερες απαιτήσεις για τους μα-

θητές της Ε' δημοτικού. Κάτι τέτοιο φαίνεται λογικό, αν λάβει κανείς

υπόψη του τη σπειροειδή ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος,

σύμφωνα με την οποία σε μεγάλο βαθμό η εισαγωγή των νέων εννοιών

γίνεται κατά την φοίτηση στις Α', Γ' και Ε' τάξεις. Επιπλέον, στην Γ' και

την Ε' τάξη γίνεται εισαγιογή νέων μαθημάτων, όπως είναι στη Γ' τάξη

η Ιστορία και τα Θρησκευτικά και στην Ε' τάξη οι Φυσικές Επιστήμες

και η Γεωγραφία. Παρομοίως, αλλάζει και η όλη αντιμετώπιση, διότι η

Ε' τάξη αποτελεί την πρώτη από τις δύο «μεγάλες» τάξεις του δημοτι-

κού. Επόμενο, λοιπόν, είναι οι μαθητές των Γ' και Ε' τάξεων να βιοο-

νουν μεγαλύτερη «Δυσκολία» εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων που

προβάλλονται από το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος,

αλλά και από τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο επιστημονικός λόγος, ο
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οποίος κυριαρχεί στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια

υπό ε'κδοση).

Την παραπάνω εκδοχή ενισχύει και το γεγονός ότι, όπως φαίνεται συ-

, στον Πίνακα 5, και οι μαθητές της Γ' τάξης πράγματι βιώνουν,

; θα ανέμενε κανείς με βάση το παραπάνω σκεπτικό, υψηλότερο βαθ-

μό «Δυσκολίας» από τους αντίστοιχους μαθητές της Δ'τάξης, παρόλο που

η καταγεγραμμένη διαφορά δεν φτάνει τα επίπεδα στατιστικής σημαντι-

κότητας.

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, αναφορικά με τις διαφορές στις

διαστάσεις του ΨΚ μεταξύ μαθητών που παρακολουθούν τις τέσσερις με-

γαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου, φαίνεται να υποστηρίζονται

από προηγούμενη διαχρονική μελέτη με την εφαρμογή του ίδιου οργάνου

; του ΨΚ σε μαθητές στην ηλικία των 8 και ακολούθως των ίδιων

σε ηλικία 10 ετών σε σχολεία της Ν. Ζηλανδίας (\νγ1ίο,

"Πιοιηρδοπ & ίγΐ!ΐ£, 2001).

Στην μελέτη αυτή αναφέρεται ότι σε ηλικία 8 ετών οι μαθητές με θετι-

κά βιώματα για το περιβάλλον της τάξης τους ήταν περισσότεροι από τους

μαθητές με αντίστοιχα βιώματα στην ηλικία των 10 ετών. Επιπλέον, στην

ηλικία των 10 ετών περισσότεροι ήταν οι μαθητές οι οποίοι ανέφεραν ότι

η σχολική εργασία είχε πολλές απαιτήσεις, κάτι που συμφωνεί απόλυτα με

τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, όπου η διάσταση «Δυσκολία» εμφανί-

ζεται αυξημένη σε μαθητές της Ε' τάξης, ενώ παράλληλα λιγότεροι μαθη-

τές (σε σύγκριση με την αντίστοιχη καταγραφή σε ηλικία 8 ετών) βίωναν

•Ικανοποίηση» με αναφορά στη σχολική εργασία. Τα επίπεδα «Ανταγωνι-

στικότητας» παρέμειναν λίγο-πολύ τα ίδια μεταξύ των μαθητών σε

8 και 10 ετών, αντίστοιχα, κάτι που επίσης συνάδει με τα ι

ρούσας μελέτης, όπου η διάσταση της «Ανταγωνιστικότητας» δεν διαφορο-

σημαντικά μεταξύ μαθητών που φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις
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ΑΙ. Διαφορές στις Διαστάσεις τον ΨΚμεταξύ Αγοριών και Κοριτσιών

Για τη διερεύνηση πιθανών διαφορών στις διαστάσεις του ΨΚ

αγοριών και κοριτσιών τα δεδομένα των ερωτηματολογίων υποβλήθηκαν

σε στατιστική ανάλυση (ί-ΐοκί) σε ατομικό επίπεδο ανάλυσης (Πίνακας 6)

και σε επίπεδο ανάλυσης τμήματος τάξης (Πίνακας 7).

Πίνακας 6

Διαφορές στο Μέσο Όρο των Διαστάσεων του

ταξύ Αγοριών και Κοριτσκον σε Ατομικό Επίπεδο Ανάλυσης

Με-

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΚ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΟ

Κορίτσια

Αγόρια

Κορίτσια

Αγόρια

Κορίτσια

Αγόρια

Κορίτσια

Αγόρια

Κορίτσια

Αγόρια

Ν

1022

1034

1029

1033

1028

1028

1031

1036

1030

1032

Μ.Ο.

13,66

13,51

9,71

9,45

10,89

11,10

8,80

8,90

12,02

12,62

Σ.Α.

2,096

2,183

3,214

3,212

3,055

3,065

3,121

3,097

3,003

2,651

Διαφορά Μ.Ο.

0,14

0,27

-0,21

-0,10

- 0,60 *

άΐ

2054

2060

2054

2065

2060

Τιμή "Γ

1,535

1,880

-1,542

-,741

-4,801

(*): ρ< 0,05, (**): ρ<0,01, (***): ρ< 0,001

Όπως φαίνεται και παραπάνω (Πίνακας 6), σε ατομικό επίπεδο ανά-

λυσης τα κορίτσια βιώνουν υψηλότερη «Ικανοποίηση» και «Αιενεκτικότη-

τα», αλλά χαμηλότερη «Ανταγωνιστικότητα», «Δυσκολία» και

τητα» (στατιστικά σημαντική διαφορά) έναντι των αγοριών.
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Το γεγονός ότι η περιοχή τοποθεσίας του σχολείου φοίτησης

γοντα πρόβλεψης των διαστάσεων του ΨΚ της

Ί την αφετηριακή θεωρητική παραδοχή της παρούσας

της, όπως και προηγουμένων διερευνήσεων του ΨΚ στο δημοτικό <

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ότι δηλαδή κάθε σχολική μονάδα ι

σε μεγάλο βαθμό αυτοτελές οικοσύστημα που διε'πεται από ι

κατά περίσταση παραμέτρους και ιδιότυπο δίκτυο σχέσεων, οι οποίες με

τη σειρά τους διαμορφώνουν το εκάστοτε ΨΚ στη σχολική τάξη.

III. Συμπεράσματα και Προτάσεις

Α.

Το πρώτο εμφανές συμπέρασμα -όπως προέκυψε και κατά την:

ση των αποτελεσμάτων στο σύνολο τους μέσα από τη γενικότερη

νία και επιβεβαίωση των συμπερασμάτων προηγουμένων μελετών του ]

σε σχολεία του εξωτερικού- είναι η σημασία της συνεξέτασης των παρα-

μέτρων που συναπαρτίζουν το ΨΚ της σχολικής τάξης τόσο σε ατομικό

επίπεδο αλλά κυρίως σε επίπεδο τμήματος. Σε συνάρτηση και με τα απο-

τελέσματα των τελευταίων αναλύσεων, οι οποίες παρέχουν ισχυρές ενδεί-

ξεις ότι κάθε διαφορετική σχολική μονάδα αποτελεί ανεξάρτητο οικοσύ-

στημα με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία με τη σειρά τους

συμπλέκονται σε ένα μοναδικό, ιδιότυπο δίκτυο σχέσεων, οι οποίες σημα-

τοδοτούν και χαρακτηρίζουν το ΨΚ της συγκεκριμένης τάξης, μπορούμε

να συμπεράνουμε ότι κάθε τμήμα αποτελεί επίσης μοναδικό χαμηλότερη;

ΐ ς οικοσύστημα μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της συγκεκριμένης

μονάδας.

Η ανάλυση των δεδομένίον της παρούσας μελέτης παρέχει επίσης ισχυρές

ενδείξεις ότι ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως η τάξη (Γ, Δ', Ε', ΣΤ) του δημο-

τικού που παρακολουθούν οι μαθητές και το μέγεθος του τμήματος με ανα-

φορά στον αριθμό μελών σε καθένα, αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης

κάποιων τουλάχιστον διαστάσεων του ΨΚ, όπως έγινε εμφανές από τις δια-

; που βιώνουν οι μαθητές γενικά (για το σύνολο του δείγματος) σε επί-
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πεδα «Συνεκτικότητας» και ειδικότερα σε επίπεδα «Δυσκολίας» στην Γ", αλ-

λά κυρίως στην Ε' τάξη. Κάτι τε'τοιο σηματοδοτεί σε ένα βαθμό τον τρόπο με

τον οποίο ο ειδικός τρόπος διάρθροοσης του αναλυτικού προγράμματος και η

εισαγωγή νέων μαθημάτων σε κάθε τάξη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο

το ΨΚ της σχολικής τάξης βιώνεται από τους μαθητές.

Σε αυτά τα χαρακτηριστικά προστίθεται και η επιρροή του φύλου των

μαθητών, όπου τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, σε συμφωνία με

προηγούμενες διερευνήσεις του ΨΚ σε σχολεία του εξωτερικού, εμφανί-

τα κορίτσια να βιώνουν γενικά περισσότερο ευνοϊκό ΨΚ στην τάξη

, με υψηλότερη «Ικανοποίηση», χαμηλότερη «Αιενεκτικότητα» και

«Ανταγωνιστικότητα» και, όπως είδαμε στην εξέταση των αποτελεσμάτων,

ίσως να συσχετίζεται με τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής εργασίας, με

αναφορά στη διάσταση της «Σννεκτικότητας», όπου κατ' εξαίρεση τα αγό-

ρια βιώνουν υψηλότερα επίπεδα συνοχής στην τάξη τους από τα κορίτσια.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ειδικές διαφορές που εμφανίζονται

σε επιμέρους διαστάσεις του ΨΚ δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους,

και αλληλοπροσδιοριζόμενες με βάση τα ειδικά

3ε τμήματος. Επισημαίνεται ότι, όπως έχει κατά καιρούς προ-

κύψει από προηγούμενες μελέτες, οι ανά δύο σχέσεις μεταξύ των διαστάσε-

ων του ΨΚ φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα και από τις

πες διαστάσεις. Επισημαίνουμε ακόμη την άμεση επιρροή ττ

«Αιενεκτικότητας», η οποία όπως σχολιάστηκε παραπάνω έχει άμεση

ροή στα επίπεδα «Ανταγωνιστικότητας», «Δυσκολίας» και «Ικανοποίησης»

και προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ τους και, βέβαια, το συσχετισμό τους με

την ακαδημαϊκή πρόοδο και μαθησιακή επάρκεια των μαθητών.

Β. Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας

Μία πρόταση για λεπτομερή διερεύνηση του ΨΚ στη σχολική τάξη του ελ-

ληνικού δημοτικού σχολείου αφορά στην εστιασμένη μελέτη της παρατη-

ρούμενης συστηματικής διαφοράς στα επίπεδα «Δυσκολίας», τα οποία κα-

ταγράφονται στο παρόν δείγμα σε σύγκριση με δείγματα μαθητών σε άλ-

λες χώρες. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο σχολιασμό, κάτι τέτοιο
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να προκύπτει από τις υψηλότερες ακαδημαϊκές απαιτήσεις δασκάλων ή

και γονέων μαθητών δημοτικού στην Ελλάδα, γενικότερα, ή ειδικότερα

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων με ιδιαίτερα οικοσυστημικά χαρακτη-

ριστικά. Η μελλοντική αυτή έρευνα μπορεί να αποσκοπεί από τη μία στην

επιβεβαίωση της παρουσίας της διαφοράς που εντοπίστηκε εδώ και στην

επέκταση της διερεύνησης στους λόγους και τις παραμέτρους του εκάστο-

τε οικοσυστήματος της σχολικής μονάδας ή και εκπαιδευτικής περιφέ-

ρειας και κοινότητας που πιθανόν να τη διαμορφώνουν.

Η παραπάνω πρόταση προβάλλει και την ανάγκη περισσότερων μελε-

τών συσχέτισης των παραμέτρων του ΨΚ με εξωτερικούς και εσωτερικού:

παράγοντες του οικοσυστήματος της σχολικής μονάδας πέρα από το επί-

πεδο της απλής περιγραφής. Κάτι τέτοιο αυτόματα προκρίνει την ανάγκη

επέκτασης των μελλοντικών διερευνήσεων με τη χρήση περισσότερο;

πλοκής μεθοδολογίας σχεδιασμού υποθετικών μοντέλων

επεξήγησης (ραΐΐι &η&1γ8ΐ5 και δΙτιιοΙιίΓαΙ εςιι&ΐίοη ιτιοάε1ίη§) των παρατη-

ρούμενων διακυμάνσεων επιμέρους διαστάσεων του ΨΚ και των συσχετί-

σεων τους με παράγοντες που κρίνουν τη σχολική αποτελεσματικότητα γε-

νικότερα, προτάσεις οι οποίες, άλλωστε, προκρίνονται συστηματικά και
1 πρόσφατη διεθνή
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