∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
MBA EXECUTIVE

∆ιπλωµατική Εργασία

ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
του
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού
διπλώµατος ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
(µε εξειδίκευση στη ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισµών)

Σεπτέµβριος 2010

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της εργασίας αυτής θα ήθελα να εκφράσω την
ιδιαίτερη ευγνωµοσύνη µου στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καψάλη για την
πολύτιµη βοήθειά του, τις εύστοχες παρατηρήσεις του, το ενδιαφέρον και την αµέριστη
στήριξή του από την αρχή ως το τέλος της έρευνάς µου. Επίσης ευχαριστώ θερµά την
οικογένεια µου για την ενθάρρυνση και την αµέριστη συµπαράστασή της. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες αξίζουν στους Αδάµ Αναστασίου, ∆έσποινα Ανδρούτσου, Ελένη Νεοφυτίδου
και Θεόδωρο Χατζηβασιλειάδη για την πολύτιµη βοήθειά τους, κυρίως στο κοµµάτι της
στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων. Τέλος, θα ήταν σοβαρή παράλειψη να µην
αναφέρω την προθυµία µε την οποία δέχθηκαν να µε βοηθήσουν στη συλλογή των
δεδοµένων οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί που επωµίστηκαν το
υπεύθυνο έργο της διανοµής, της επίβλεψης κατά τη συµπλήρωση και της συλλογής των
ερωτηµατολογίων. Τους ευχαριστώ θερµά τους ίδιους και τους µαθητές τους, που
δέχθηκαν µε χαρά να απαντήσουν (είτε επώνυµα είτε ανώνυµα) στις ερωτήσεις του
ερωτηµατολογίου.
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ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ψυχολογικού κλίµατος της
τάξης σε ∆ηµοτικά σχολεία και Γυµνάσια της χώρας µας. Για τη µέτρηση του
ψυχολογικού κλίµατος ελήφθησαν πέντε διαστάσεις του, οι οποίες περιλαµβάνονται στο
γραπτό ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο µέτρησης. Ονοµάζεται «Το
ερωτηµατολόγιο της τάξης µου» και αποτελεί την ελληνική εκδοχή του

"My Class

Inventory" (MCI). Στην έρευνα πήραν µέρος 427 µαθητές από ∆ηµοτικά σχολεία και
Γυµνάσια της επαρχίας και ενός αστικού κέντρου της Ελλάδας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι το ψυχολογικό κλίµα είναι καλύτερο στις τάξεις του ∆ηµοτικού από αυτές του
Γυµνασίου. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το ψυχολογικό κλίµα είναι καλύτερο στα σχολεία
της επαρχίας από ότι στα σχολεία του αστικού κέντρου. Όσον αφορά στα δυο φύλα, δεν
διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές, αν και το συνολικό ψυχολογικό κλίµα στα κορίτσια
εµφανίζεται ελαφρώς καλύτερο σε σχέση µε τα αγόρια. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
στο πλαίσιο της συµβολής του ψυχολογικού κλίµατος στη βελτίωση των επιδόσεων και
της συµπεριφοράς των µαθητών.

Λέξεις κλειδιά: ψυχολογικό κλίµα, δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, περιοχή).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αφορµή και ταυτόχρονα κίνητρο για την ενασχόλησή µας µε το θέµα της
παρούσας εργασίας υπήρξε η διαπίστωση της έρευνας ότι το ψυχολογικό κλίµα της τάξης
αποτελεί βασικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει την σχολική µάθηση των παιδιών,
συµβάλλει στην οµαλή προσαρµογή τους στην σχολική και στην ευρύτερη κοινωνική ζωή
και άρα στην αποτελεσµατική κοινωνικοποίηση και παράλληλα διασφαλίζει την ψυχική
υγεία των µαθητών (Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997). Το θετικό κλίµα αναγνωρίζεται
ως ένα σηµαντικό συστατικό των επιτυχηµένων και αποτελεσµατικών σχολείων. Είναι
αποτέλεσµα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µαθητών αλλά και µεταξύ των
µαθητών και των δασκάλων τους και δέχεται επιρροές τόσο από εκπαιδευτικές όσο και
από κοινωνικές αξίες (Koth et al, 2008:96). Οι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει το διπλό
ρόλο της βελτίωσης της σχολικής επίδοσης αλλά και την καλλιέργεια της
κοινωνικοποίησης των µαθητών. Οι δυο αυτοί ρόλοι είναι συµπληρωµατικοί εκ φύσεως
και µια τεράστια βιβλιογραφία αποδεικνύει την σπουδαιότητα του θετικού κλίµατος της
τάξης στην βελτίωση τόσο της σχολικής επίδοσης όσο και της κοινωνικοποίησης των
µαθητών (Brock et al, 2008:130).
Το ψυχολογικό κλίµα της τάξης αποτελεί µια πολυδιάστατη κατασκευή που έχει
εξεταστεί από πολλές θεωρητικές και µεθοδολογικές απόψεις. Παλαιότερα η έρευνα είχε
επικεντρωθεί στη µέτρηση του ψυχολογικού κλίµατος µε βάση τις αντιλήψεις των
διδασκάλων και του λοιπού διδακτικού προσωπικού στα πλαίσια της διάκρισης µεταξύ
αποτελεσµατικών και µη αποτελεσµατικών σχολείων. Τελευταία η έρευνα έχει στραφεί
στη διερεύνηση του κλίµατος µε βάση τις αντιλήψεις των ίδιων των µαθητών. Αυτή την
ερευνητική οδό ακολουθήσαµε και εµείς. Επιπλέον, έναυσµα για την εργασία µας υπήρξε
και η διαπίστωση ότι ενώ υπάρχει µια τεράστια ξένη βιβλιογραφία µε έρευνες που έχουν
διεξαχθεί σε όλον τον κόσµο και µε θεµατική που καλύπτει τις πιο σηµαντικές πτυχές του
θέµατος, εντούτοις στη χώρα µας οι αντίστοιχες έρευνες είναι πολύ λίγες. Θέλοντας
λοιπόν να συµβάλουµε, έστω και λίγο, στη βελτίωση και ίσως στη διαφοροποίηση της
εικόνας που προκύπτει από την εγχώρια έρευνα προχωρήσαµε στην εκπόνηση της
παρούσας εργασίας.
Στόχοι της ερευνάς µας ήταν: α) Η σκιαγράφηση της εικόνας του ψυχολογικού
κλίµατος σε κανονικές τάξεις δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων της χώρας µας. β) Η
σύγκριση της εικόνας η οποία προέρχεται από τα δηµοτικά σχολεία και τα γυµνάσια. γ) Η
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σύγκριση της εικόνας η οποία προέρχεται από ένα αστικό κέντρο και από την επαρχία και
δ) Η σύγκριση των δεδοµένων της έρευνας µε δεδοµένα άλλων ελληνικών και ξένων
ερευνών. Οι υποθέσεις, την εγκυρότητα των οποίων ελέγξαµε, ήταν : α) Tο ψυχολογικό
κλίµα της τάξης είναι πιο ευχάριστο σε παιδιά µικρότερης ηλικίας από ότι σε παιδιά
µεγαλύτερης ηλικίας. β) Aν οι γενικότερες ανθρώπινες σχέσεις µιας κοινωνίας
µεταφέρονται και στο σχολείο, το οποίο αποτελεί τον καθρέφτη της συγκεκριµένης
κοινωνίας, τότε πρέπει το ψυχολογικό κλίµα της τάξης να είναι πιο ευνοϊκό στην επαρχία
από ότι στο αστικό κέντρο. γ) Θα πρέπει να προκύπτουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα
δύο φύλα όσον αφορά τις επιµέρους διαστάσεις µέτρησης του ψυχολογικού κλίµατος της
τάξης.

Χρησιµοποιήσαµε

ως

εργαλείο

στη

συγκεκριµένη

έρευνα

το

γραπτό

ερωτηµατολόγιο και ειδικότερα το "My Class Inventory" (MCI) των B. J. Fraser, G. J.
Anderson & H. J. Walberg, του οποίου έκανε µια πρώτη προσαρµογή στα ελληνικά
δεδοµένα ο H. Mατσαγγούρας (1987) µε τίτλο "Tο Ερωτηµατολόγιο της Τάξης µου"
(TET). Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο έχει µια ανεπτυγµένη µορφή µε 38 ερωτήσεις και µια
σύντοµη µε 25 ερωτήσεις. Εµείς χρησιµοποιήσαµε την συνεπτυγµένη µορφή που έχει
διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλη για παιδιά του δηµοτικού αλλά και για το Γυµνάσιο. Mε
πέντε κατηγορίες -από πέντε ερωτήσεις η καθεµιά- το TET συλλαµβάνει πέντε σηµαντικές
διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης: 1. Ικανοποίηση (Satisfaction). 2.
∆ιενεκτικότητα (Friction). 3. Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness). 4. ∆υσκολία
(Difficulty). 5. Συνεκτικότητα (Cohesiveness). Το δείγµα µας αποτελούνταν από 427
µαθητές πέντε ∆ηµοτικών σχολείων και τριών Γυµνασίων από διάφορες περιοχές της
χώρας µας.
Τα δύο πρώτα κεφάλαια της εργασίας µας αποτελούν το καθαρά θεωρητικό και
βιβλιογραφικό µέρος της. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια
του ψυχολογικού κλίµατος της σχολικής µονάδας. ∆ίνονται διάφοροι ορισµοί και
επισηµαίνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, αναφέρονται οι βασικές
παράµετροι του σχολικού κλίµατος που είναι η δοµή του σχολείου, το µέγεθός του, το
εξωτερικό περιβάλλον και οι ατοµικές σχέσεις των ανθρώπων µέσα στο σχολείο. Άλλες
τέσσερεις παράµετροι αναπτύσσονται αναλυτικότερα και αυτές είναι: α) Η επικοινωνία
µεταξύ των οµάδων και των ατόµων της σχολικής µονάδας. β) Η συνεργασία των
εκπαιδευτικών. γ) Η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου. δ) Ο µαθητής ως βασικός
παράγοντας στη διαµόρφωση του σχολικού κλίµατος. Στο δεύτερο κεφάλαιο
αναπτύσσεται η έννοια του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης και δηλώνονται τα κυριότερα
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χαρακτηριστικά του και οι δεκαπέντε πιο σηµαντικές διαστάσεις του µε βάση το Learning
Environment Inventory (LEI) των Fraser, Anderson and Walberg. Οι διάφοροι παράγοντες
που δηµιουργούν το κλίµα της σχολικής τάξης εντοπίζονται σε τρεις κύριους άξονες:
συναισθηµατικός άξονας (στάσεις, συναισθήµατα), ο άξονας της κοινωνικής οργάνωσης
(τρόπος διευθέτησης των θρανίων, κατανοµή εξουσίας) και ο άξονας της εργασίας
(διαδικασίες µάθησης, συνεργασία, αλληλόδραση). Τέλος, σε µια µεγάλη ενότητα
παρουσιάζεται πολύ σύντοµα η πορεία της έρευνας µέσα από µια απολύτως ενδεικτική
σταχυολόγηση άρθρων και βιβλίων.
Στο τρίτο κεφάλαιο επεξηγείται η µεθοδολογία της έρευνας (στόχοι, υποθέσεις,
εργαλείο της έρευνας και δείγµα) την οποία αναπτύξαµε ήδη πιο πάνω. Στο τέταρτο
κεφάλαιο περιγράφεται το στατιστικό µοντέλο, οι στατιστικοί έλεγχοι που έγιναν και
διασφάλιση αξιοπιστίας (µέσω του δείκτη άλφα) καθώς και εγκυρότητας (µέσω της
διασυνάφειας των µεταβλητών). Τα αποτελέσµατα των ελέγχων καθώς και του δείκτη
άλφα και της διασυνάφειας κρίνονται πολύ ικανοποιητικά. Το πέµπτο κεφάλαιο
περιλαµβάνει την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας και της
στατιστικής επεξεργασίας τους. Οι τρεις υποθέσεις εξετάζονται ξεχωριστά και όλες
επαληθεύονται σε µεγάλο βαθµό. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο συγκρίνεται η δική µας
έρευνα µε αντίστοιχες που διεξήχθησαν στον ελληνικό χώρο. Από τη σύγκριση γίνεται
φανερό ότι τα δικά µας αποτελέσµατα δεν απέχουν πολύ από αυτά των αντίστοιχων
ελληνικών ερευνών. Η εργασία µας κλείνει µε τα γενικά συµπεράσµατα. Ωστόσο
επισηµαίνεται ότι αυτά δεν µπορούν να γενικευθούν, διότι το δείγµα ήταν «βολικό» και
εκφράζεται η ευχή για εµπειρική εφαρµογή των πορισµάτων της παγκόσµιας έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το ψυχολογικό κλίµα της σχολικής µονάδας. Η έννοια και τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του.

Οι κυριότεροι παράγοντες που διέπουν τη λειτουργία ενός αποτελεσµατικού
σχολείου είναι η εκπαιδευτική ηγεσία, οι υψηλές προσδοκίες, η έµφαση στη διδασκαλία, η
µέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών, η συνεργασία και συµµετοχή της
οικογένειας-σχολείου και τέλος το σχολικό κλίµα (Πασιαρδή, 2001: 22). Παρόµοια
χαρακτηριστικά αλλά µε διαφορετική διάταξη και ταξινόµηση αναφέρει και ο Καψάλης
(2005:10-15). Εκεί οι παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του αποτελεσµατικού
σχολείου διακρίνονται σε δυο οµάδες: α) Στα οργανωτικά χαρακτηριστικά και β) στα
χαρακτηριστικά της εσωτερικής ζωής του σχολείου. Τα κυριότερα οργανωτικά
χαρακτηριστικά είναι: Η διεύθυνση του σχολείου, η έµφαση στη διδασκαλία, η
σταθερότητα του συλλόγου των διδασκόντων, η διάρθρωση και οργάνωση του αναλυτικού
προγράµµατος, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, η συνεργασία των γονέων, η
αναγνώριση των σχολικών επιδόσεων και τέλος, η συνεργασία και στήριξη από
εκπαιδευτικές αρχές.
Στην παρούσα εργασία µας ενδιαφέρουν κυρίως τα χαρακτηριστικά της
εσωτερικής ζωής του σχολείου τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: ο κοινός σχεδιασµός της
εργασίας και των δραστηριοτήτων και οι συναδελφικές σχέσεις των διδασκόντων, το
αίσθηµα της κοινότητας, οι σαφείς στόχοι και οι υψηλές προσδοκίες και η τάξη και
πειθαρχία. Οι τέσσερεις αυτές µεταβλητές της εσωτερικής ζωής του σχολείου αποτελούν
τους άξονες πάνω στους οποίους διαµορφώνεται το ιδιαίτερο κλίµα του σχολείου. Το
σχολικό κλίµα λοιπόν είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που συµβάλλουν στην
αποτελεσµατικότητα

των

βασικών

λειτουργιών

του

σχολείου,

(δηλαδή

της

κοινωνικοποίησης και της διδασκαλίας) και στην επιτυχία του έργου των εκπαιδευτικών.
Η έννοια του σχολικού κλίµατος περιλαµβάνει αόρατα, συµβολικά στοιχεία όπως είναι οι
αξίες, φιλοσοφίες και ιδεολογίες αλλά και ορατά στοιχεία όπως είναι τα προγράµµατα, οι
σκοποί του οργανισµού και η δοµή του. Είναι θα λέγαµε µια σειρά εσωτερικών
χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το άλλο (Πασιαρδή,
2001: 25). Το σχολικό κλίµα θεωρείται για τη σχολική µονάδα ό,τι η προσωπικότητα για
τον άνθρωπο (Roueche & Baker, 1986).
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Από µια άλλη θεώρηση, το σχολικό κλίµα ορίζεται ως το σύνολο των
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ψυχολογικών, ακαδηµαϊκών και φυσικών παραµέτρων του
σχολικού περιβάλλοντος (Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 27). Είναι η συγκεκριµένη
ζωή που δίνουν στους απρόσωπους θεσµικούς κανόνες του σχολείου οι εκπαιδευτικοί και
οι µαθητές µε τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Καψάλης, 2005:15). Σύµφωνα µε τους
Emmons, Comer, & Haynes (1996) (η άποψή τους στους Brand et al, 2003) , το σχολικό
κλίµα ορίζεται ως οι κοινές αντιλήψεις, αξίες και στάσεις που διαµορφώνουν τις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών, των δασκάλων και του διοικητικού προσωπικού
και θέτουν τις παραµέτρους για µια αποδεκτή συµπεριφορά και τις νόρµες του σχολείου.
Σύµφωνα µε άλλη διατύπωση, ως κλίµα της σχολικής µονάδας ορίζεται «η ατµόσφαιρα
που επικρατεί σε κάθε εκπαιδευτήριο, σχετίζεται άµεσα µε τα άτοµα που εµπλέκονται σε
αυτό και αποτελεί τη βάση για προβλέψεις εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων» (Sergiovanni
& Starratt, 1998: 177).
Υποστηρίζεται επίσης συχνά ότι το σχολικό κλίµα είναι ένα υποσύνολο της
κουλτούρας.

Ως κουλτούρα λογίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών που είναι

αποδεκτά από όλα τα µέλη µιας σχολικής µονάδας και τα οποία χαρακτηριστικά δένουν τα
µέλη µεταξύ τους αλλά ταυτόχρονα τα διαφοροποιούν από αυτά µιας άλλης σχολικής
µονάδας. Σύµφωνα όµως µε άλλους, η κουλτούρα είναι ένας από τους παράγοντες που
επηρεάζουν το κλίµα και συνεπώς και την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας
(Πασιαρδή, 2001: 27). Άλλοι πάλι συγγραφείς θεωρούν το σχολικό κλίµα ως µια διαρκή
ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος, η οποία βιώνεται από µαθητές και δασκάλους,
επηρεάζει τη συµπεριφορά τους και βασίζεται στις συλλογικές αντιλήψεις που αυτοί
(µαθητές και δάσκαλοι) σχηµατίζουν για τη συµπεριφορά στο σχολείο τους (Βλ. Hoy W.Miskel C., άποψή τους στους Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 28).
Οι Sink και Spencer (2005:37) θεωρούν ότι το σχολικό κλίµα ανακλά το πώς τα
παιδιά νιώθουν και βιώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος
(δηλαδή ολόκληρου του φυσικού και ψυχολογικού περιβάλλοντος), καθώς επίσης και του
διδακτικού προσωπικού, του υπόλοιπου προσωπικού και των διαχειριστών. Το σχολικό
κλίµα α) εστιάζει στην ποιότητα της ζωής στο σχολείο και στην τάξη, β) σχετίζεται µε το
οργανωσιακό περιβάλλον για διδασκαλία και για µάθηση και γ) συνδέεται µε το άθροισµα
συγκεκριµένων κλιµάτων της τάξης (Johnson & Johnson, 1999). Σύµφωνα µε τους
McLellan και Nicholl (2008:1) το οργανωσιακό κλίµα (στην περίπτωση του σχολείου και
της τάξης είναι το σχολικό κλίµα και το κλίµα της τάξης αντίστοιχα), ορίζεται ως τα
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επαναλαµβανόµενα πρότυπα και µοτίβα συµπεριφοράς, στάσεων και συναισθηµάτων που
χαρακτηρίζουν τη ζωή µέσα στον οργανισµό.

Το θετικό σχολικό κλίµα έχει θετική

επίδραση τόσο στη µάθηση όσο και στις σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών και αυτό έχει
ως αποτέλεσµα την αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της αποτελεσµατικότητας
του σχολείου (Πασιαρδή, 2001: 35). Έχει αναγνωριστεί ως µια σηµαντική συνιστώσα των
επιτυχηµένων και αποτελεσµατικών σχολείων (Brand et al, 2003). Το σχολείο στο οποίο
επικρατεί θετικό κλίµα, δηλαδή

πειθαρχία,

κοινό όραµα και

συνοχή, µπορεί να

εµπνεύσει τη θέληση για µάθηση στους µαθητές του (Roueche & Baker, 1986: 25).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η ύπαρξη ενός προγράµµατος ή
σχεδίου δράσης. Το πρόγραµµα ή σχέδιο δράσης αποτελεί τον κοινό παρανοµαστή όλης
της σχολικής κοινότητας, από τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς έως τους µαθητές
και τους γονείς (Wynne, 1981). Περιέχει αναλυτικά τους σκοπούς και τους στόχους του
σχολείου, οι οποίοι σχετίζονται µε την πρόοδο, τη συµπεριφορά και την πειθαρχία των
µαθητών και καθορίζουν τη συµπεριφορά όλων των εµπλεκοµένων στο σχολικό γίγνεσθαι.
Το θετικό σχολικό κλίµα, δηλαδή ένα κλίµα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών,
συντελεί στο να αναλάβουν και να αποδεχθούν τα µέλη της σχολικής κοινότητας την
ευθύνη να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράµµατος
(Πασιαρδή, 2001: 36). Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και σχέδια αναπτύσσονται σε
µακροεπίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο σχολικής µονάδας αλλά και σε µικροεπίπεδο, δηλαδή
σε επίπεδο σχολικής τάξης. Σε αυτό το κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούµε
κυρίως µε το κλίµα στη σχολική µονάδα.
Στα αποτελεσµατικά σχολεία επικρατεί κλίµα αισιοδοξίας και ευφορίας. Αυτό
βοηθά τόσο τους εκπαιδευτικούς στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας όσο και
τους µαθητές στην αποδοχή της διαδικασίας της µάθησης. Αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία
τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους µαθητές της αίσθησης της αποδοτικότητας και
της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων (Πασιαρδή, 2001: 37). Τα παραπάνω
επιτυγχάνονται µε τη χρήση από τη µεριά των εκπαιδευτικών µιας ποικιλίας από διδακτικό
υλικό, διδακτικές µεθόδους, διδακτικά βιβλία και άλλα µέσα. Βασίζονται στη διδακτική
αρχή της ατοµικότητας, η οποία ξεκινά από το γεγονός ότι κάθε µαθητής µαθαίνει µε
διαφορετικό τρόπο και ρυθµό και γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια µέσα από την ποικιλία
µεθόδων και µέσων να καλυφθούν κατά το δυνατόν οι ατοµικές ανάγκες των µαθητών. Η
µαθητοκεντρική φύση της διδασκαλίας υποστηρίζεται και από τη δηµιουργία κλίµατος
φιλίας και συνεργασίας µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων. Αυτή η εµπιστοσύνη που
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χτίζεται µεταξύ τους, όχι µόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και σε εξωσχολικές
δραστηριότητες, συνεισφέρει πολύ στη σχολική επιτυχία του κάθε µαθητή (Πασιαρδή,
2001: 39).

Βασικές παράµετροι του σχολικού κλίµατος.

Θα ξεκινήσουµε την ενότητα αυτή µε µια σηµαντική επισήµανση: Το σχολικό
κλίµα είναι µια ποιότητα που βιώνεται και εποµένως καθορίζεται από την υποκειµενική
αντίληψη των µελών της σχολικής κοινότητας. Με άλλα λόγια είναι εκείνο που πιστεύουν
ότι είναι οι δάσκαλοι, οι µαθητές και ο διευθυντής του σχολείου και όχι αναγκαστικά αυτό
που είναι στην πραγµατικότητα (Koth, Bradshaw, and Leaf, 2008:96). Αυτό όµως δεν
σηµαίνει ότι το σχολικό κλίµα δεν µπορούµε να το συλλάβουµε εµπειρικά. Είναι µια
πραγµατικότητα που µπορεί να περιγραφεί, έχει γίνει αντικείµενο πλείστων µελετών και
µπορεί να µετρηθεί µε αντικειµενικότητα. Βεβαίως οι µελέτες διαφέρουν µεταξύ τους ως
προς τους παράγοντες που διαµορφώνουν, επηρεάζουν ή και συναποτελούν το κλίµα στο
σχολείο. Κατά τον Σαΐτη (2002:135-138) οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό
κλίµα είναι οι ακόλουθοι:
α) Η δοµή: Όταν η δοµή και οργάνωση ενός οργανισµού δεν είναι ασφυκτική, τότε
και η εργασία που ανατίθεται στο άτοµο από τον οργανισµό δεν είναι αυστηρά
τυποποιηµένη και το εργασιακό κλίµα γίνεται καλύτερο. Και αυτό, διότι η παροχή
αυτονοµίας και ελευθερίας βούλησης στον εκπαιδευτικό καθώς και η επίδειξη
ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού από την πλευρά της διοίκησης,
καθιστούν ευνοϊκότερο το εργασιακό περιβάλλον.
β) Το µέγεθος: Το µέγεθος της σχολικής µονάδας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
που επηρεάζει το κλίµα αυτής. Πιο συγκεκριµένα, στις µικρές σχολικές µονάδες επικρατεί
πιο ανοικτό κλίµα σε σύγκριση µε τα µεγάλα σχολεία.
γ) Το εξωτερικό περιβάλλον: Όταν λέµε εξωτερικό περιβάλλον εννοούµε το
οικονοµικό, τεχνολογικό κ.α.
δ) Οι ατοµικές διαφορές των ανθρώπων: Το σχολείο ως οργανισµός απαρτίζεται
από διαφορετικά άτοµα, όσον αφορά τόσο στους εργαζόµενους όσο και στους
εκπαιδευόµενους. Οι διαφορές έγκεινται στο γένος, την ηλικία, τη µόρφωση, τα χρόνια
υπηρεσίας, στις φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα, τις µαθησιακές δυσκολίες ή δεξιότητες. Οι
ψυχικές διαθέσεις των ατόµων αυτών µέσα στο σχολείο επιδρούν αντίστοιχα στο κλίµα
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που επικρατεί. Οι ψυχικές επιθυµίες εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων διαµορφώνουν
και το εκάστοτε σχολικό κλίµα.
Σύµφωνα µε άλλους ερευνητές, οι βασικές παράµετροι που βοηθούν στην
ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού κλίµατος είναι επίσης τέσσερεις αλλά διαφορετικοί από
τους παραπάνω. Αυτές είναι η επικοινωνία, η συνεργασία, η οργάνωση και διοίκηση του
σχολείου και οι µαθητές. Στη συνέχεια θα αναπτύξουµε µε συντοµία την κάθε µια από
αυτές.
Α) Η επικοινωνία µεταξύ των οµάδων και των ατόµων της σχολικής µονάδας.
Ένας απλός ορισµός της επικοινωνίας αναφέρει ότι αυτή είναι η διαδικασία µε την
οποία τα άτοµα µεταδίδουν µηνύµατα και ταυτόχρονα δέχονται και ερµηνεύουν µηνύµατα
(Πασιαρδή, 2001: 41). Τα µηνύµατα ξεκινούν από µια ιδέα ή µια πληροφορία και στη
συνέχεια γίνεται η κωδικοποίησή τους µε τη χρήση συµβόλων, ήχων, αριθµών,
γραµµάτων, χειρονοµιών κτλ. Η επικοινωνία µπορεί να είναι µονοδροµική ή αµφιδροµική.
Η αµφίδροµη είναι πιο αποτελεσµατική, διότι η αποκωδικοποίηση του µηνύµατος είναι
περισσότερο ακριβής. Και αυτό συµβαίνει, διότι στην αµφίδροµη επικοινωνία γίνεται
εναλλαγή ρόλων. Ο δέκτης µετατρέπεται σε ποµπό και ζητάει διευκρινήσεις, ώστε να είναι
σίγουρος για το νόηµα του µηνύµατος που έλαβε (Πασιαρδή, 2001: 42). Τέλος, σηµαντικό
για την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας είναι και το στοιχείο της ανατροφοδότησης.
Με αυτό ο ποµπός αξιολογεί τι ήταν αποτελεσµατικό στην κωδικοποίηση και τι πρέπει να
αλλάξει, ενώ ο δέκτης αξιολογεί την αποκωδικοποίησή του. Από τα παραπάνω
διαφαίνεται η σηµασία της επικοινωνίας, χωρίς την οποία δεν µπορεί να υπάρξει κανένας
φορέας ή οργανισµός. Με το σύστηµα της επικοινωνίας εξασφαλίζεται τόσο η τακτική
ανατροφοδότηση από το κοινωνικό σύνολο όσο και η σταθερή επικοινωνία µεταξύ των
µελών και των οµάδων της σχολικής µονάδας (Πασιαρδή, 2001: 44).
Η επικοινωνία στο χώρο του σχολείου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους
παράγοντες που συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός θετικού ή αρνητικού για τη µάθηση
σχολικού κλίµατος. Ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, διακρίνουµε κατ’ αρχήν την
επικοινωνία των φορέων της σχολικής µονάδας µε τα υψηλότερα κλιµάκια, όπως είναι το
Υπουργείο Παιδείας και οι Σχολικοί Σύµβουλοι ( παλιότερα και οι Επιθεωρητές). Τα
θέµατα που καθιστούν απαραίτητη την επικοινωνία είναι αυτά κυρίως που αφορούν στη
στοχοθέτηση, στην αξιολόγηση και σε εφαρµογές καινοτοµιών στα προγράµµατα, στις
διαδικασίες και στις δοµές (Πασιαρδή, 2001: 45). Εξαιτίας των παραπάνω διαµορφώνεται
και το ανάλογο κλίµα µάθησης. Ενδεικτικό της σηµασίας που έχει στο χώρο του σχολείου
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η επικοινωνία των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι σύµφωνα µε
τους

Ν. Pitner και

R.

T.

Ogawa (1981),

οι

διευθυντές

και

οι

Σχολικοί

Σύµβουλοι/Επιθεωρητές δαπανούν περίπου το 70% του εργάσιµου χρόνου τους για να
επικοινωνούν µε τους προϊσταµένους και τους υφισταµένους τους.
Στον τοµέα της επικοινωνίας έναν σηµαντικό και αξιόλογο ρόλο διαδραµατίζει και
ο διευθυντής του σχολείου. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους εκπαιδευτικούς, τους
µαθητές και τους γονείς για όλα τα θέµατα που αφορούν τη σχολική µονάδα. Ο διευθυντής
είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι αφήνει τη δική του σφραγίδα στο χώρο του σχολείου.
Προσπαθεί να επικοινωνεί µε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη της σχολικής µονάδας κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργηθεί µια γενικά αποδεκτή κουλτούρα (Sergiovanni, 1984).
Ανάλογα µε την προσωπικότητα και τις ικανότητές του επηρεάζει τα λοιπά µέλη της
κοινωνικής οµάδας του σχολείου, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτά. Κύριο µέληµά
του είναι η διαµόρφωση ενός κλίµατος που προάγει την ελεύθερη επικοινωνία και τη
συνεργασία ανάµεσα στον διευθυντή και το λοιπό προσωπικό του σχολείου. Στην
ανάπτυξη αυτού του κλίµατος, φαίνεται ότι συντελεί περισσότερο η ικανότητα του
διευθυντή να χειριστεί σωστά τον ανθρώπινο παράγοντα και λιγότερο η εξουσία που του
παρέχει o νόµος (Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 34).
Η επικοινωνία του διευθυντή µε τους εκπαιδευτικούς ενισχύεται και από τις
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Ο διευθυντής φροντίζει πρώτα από όλα να κάνει
γνωστές στο διδακτικό προσωπικό τις προσδοκίες τις δικές του αλλά και αυτές των
προϊσταµένων του, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα και τους στόχους για τα επίπεδα
απόδοσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των µαθητών. ∆εν αρκεί όµως µόνο η
ενηµέρωση για τις προσδοκίες και τους στόχους. Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας
φροντίζει για την παρουσίαση και γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων. Κατά πόσο δηλαδή
επιτεύχθηκαν και εκπληρώθηκαν οι στόχοι και οι προσδοκίες. Με αυτόν τον τρόπο
δηµιουργείται ένα κλίµα ειλικρίνειας και διαφάνειας και οι εµπλεκόµενοι στη σχολική
µονάδα γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή τους τοµείς στους οποίους χρειάζονται βελτίωση
(Πασιαρδή, 2001:49).
Στον επικοινωνιακό ρόλο του διευθυντή εντάσσεται και η ευθύνη για την
παρουσίαση στα υπόλοιπα µέλη του σχολικού οργανισµού καινούργιων απόψεων και
ιδεών για τη διδασκαλία και την µάθηση. Ο ρόλος του ως φορέα ποικίλων καινοτοµιών
δεν περιορίζεται µόνο σε αυτόν του αρχηγού αλλά επιπλέον είναι και καθοδηγητής και
βοηθός. Κύρια φροντίδα του είναι ο συντονισµός, η συζήτηση και η δηµιουργία ενός
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άνετου και φιλικού κλίµατος, διότι καµία καινοτοµία δεν µπορεί να καρποφορήσει µέσα
σε κλίµα δυσπιστίας και αυταρχικότητας. Επιπλέον, παρέχει την απαιτούµενη
ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς και είναι έτοιµος να τους

ακούσει και να

βοηθήσει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν αυτοί κατά την
εφαρµογή των καινοτοµιών και γενικότερα κατά την άσκηση του λειτουργήµατός τους.
Από τις σχετικές έρευνες προκύπτει ότι οι επιτυχηµένοι διευθυντές αφιερώνουν κατά 50%
περισσότερο χρόνο σε συζητήσεις µε τους εκπαιδευτικούς τους για προβλήµατα
διδασκαλίας, ενώ οι λιγότερο επιτυχηµένοι µένουν περισσότερο χρόνο στο γραφείο τους
και ασχολούνται περισσότερο µε τα διοικητικά (Καψάλης, 2005:11). Η συχνή επικοινωνία
και ο συστηµατικός διάλογος µεταξύ εκπαιδευτικών και των προϊσταµένων τους είναι το
κλειδί για µια σαφέστερη γνώση των προσδοκιών και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων
(Roueche & Baker, 1986: 89-91).
Για να είναι αποτελεσµατική η επικοινωνία του διευθυντή µε όλους τους
εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει η επικοινωνία να διακρίνεται για
το ήθος, την ειλικρίνεια και την ευαισθησία της. Ο διευθυντής οφείλει να ενθαρρύνει τους
άλλους στις αποτυχίες και να µην είναι επικριτικός στα λάθη τους, ώστε να τους δίνεται η
δυνατότητα να µαθαίνουν από αυτά και να τα µετατρέπουν σε επιτυχίες. Το
σηµαντικότερο είναι να αφιερώνει χρόνο στους συνεργάτες του αλλά και σε γονείς και
µαθητές. Να σέβεται την προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού και µαθητή, αφού όλοι
έχουµε την απαίτηση οι άλλοι να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη δική µας
προσωπικότητα (Σαίτης, 2002:141). Να είναι ευαίσθητος στις προσωπικές σχέσεις και να
δείχνει

κατανόηση

στα

ατοµικά

προβλήµατα

εκπαιδευτικών

και

µαθητών

αντιµετωπίζοντάς τα ως δικά του προβλήµατα. Με άλλα λόγια, όχι απλώς να ακούει αλλά
να αφουγκράζεται µε προσοχή τους γύρω του (Πασιαρδή, 2001:51 και Σαίτης, 2002:141).
Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η επικοινωνία του διευθυντή µε τους γονείς και
κηδεµόνες των µαθητών. Η καθιέρωση τακτών ωρών για τις επισκέψεις των γονέων στο
σχολείο, τα ενηµερωτικά έντυπα, η τηλεφωνική επικοινωνία καθώς και η πρόσκληση των
γονέων να παρακολουθήσουν τις σχολικές δραστηριότητες, όλα αυτά συµβάλλουν στην
δηµιουργία ενός ευνοϊκού σχολικού κλίµατος και στην επίτευξη των στόχων που θέτει
τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόσκληση
γονέων/κηδεµόνων σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την αντιµετώπιση γενικότερων
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η σχολική µονάδα ως σύνολο αλλά και για την
αντιµετώπιση µεµονωµένων κατά περίπτωση προβληµάτων που ενδέχεται να παρουσιάζει
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κάθε µαθητής, όπως η σχολική επίδοση, η διαγωγή του κ.α. Επίσης, χρήσιµες για τη
διαµόρφωση θετικού σχολικού κλίµατος είναι και οι επιµορφωτικού για τους γονείς
χαρακτήρα συναντήσεις, όπου αναπτύσσονται θέµατα σχετικά µε τη σχολική µελέτη, την
ψυχοσωµατική υγεία ή και τη γενικότερη αγωγή των παιδιών τους (Μαρούδας και
Μπελαδάκης, 2006: 40-41).
Εκτός όµως από την επικοινωνία που αφορά στον πολύπλευρο ρόλο του διευθυντή,
υπάρχει και η εξίσου σηµαντική επικοινωνία ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τους
µαθητές, η οποία µπορεί να είναι έγγραφη αλλά και προφορική. Στις τάξεις παρατηρείται
αµφίδροµη κίνηση πληροφοριών και αυτό οφείλεται στην εναλλαγή των ρόλων ποµπού
και δέκτη µεταξύ διδάσκοντος και µαθητή και στη συνεχή ανατροφοδότηση (Πασιαρδή,
2001:45). Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για τη δηµιουργία φιλικού και ευχάριστου
σχολικού κλίµατος που προσδιορίζει τη σχολική τάξη ως ξεχωριστή κοινότητα µε δικούς
της κανόνες και νοοτροπίες. Ο δάσκαλος οφείλει να γνωρίζει τις ικανότητες, τα δυνατά και
αδύνατα σηµεία καθώς και τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των µαθητών του, ώστε να
καθορίσει κατάλληλα και τις προσδοκίες της τάξης ως συνάρτηση των ευρύτερων
σχολικών στόχων. Η προσαρµογή λοιπόν του «παιδαγωγικού πιστεύω» των εκπαιδευτικών
στην συµπεριφορά των µαθητών τους, αλλά και το αντίστροφο, αποτελεί καρπό της
µεταξύ τους επικοινωνίας και στοχεύει στην επίτευξη των σχολικών στόχων.
Β) Η συνεργασία των εκπαιδευτικών ως παράγοντας διαµόρφωσης του
σχολικού κλίµατος.
Η συνεργασία συµβάλλει στο σχηµατισµό οµάδων, στην ανάπτυξη σχέσεων και
στη σταθεροποίηση των δεσµών µεταξύ των µελών των οµάδων. Αποτελεί λοιπόν µια
ανώτερη µορφή κοινωνικής διαδικασίας, η οποία όµως για να είναι πραγµατική και
αποτελεσµατική

θα

πρέπει

να

έχει

τρία

βασικά

χαρακτηριστικά:

τη

θετική

αλληλεξάρτηση, την προωθητική αλληλεπίδραση και τις κοινωνικές δεξιότητες (Johnson
& Johnson, 1999). Στη θετική αλληλεξάρτηση τα άτοµα συντονίζουν τις προσπάθειές
τους, για να επιτύχουν κοινούς µαθησιακούς σκοπούς. Η προωθητική αλληλεπίδραση
αποτελεί αµοιβαία παροχή βοήθειας και προσπάθεια επηρεασµού των άλλων µελών της
οµάδας. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων αφορά στην καλλιέργεια κλίµατος
εµπιστοσύνης

και

δεξιοτήτων

επικοινωνίας

(γλωσσικές,

ακρόασης

κτλ.).

Η

εποικοδοµητική συνεργασία στο σχολείο συµβάλλει στη δηµιουργία ενός θετικού
σχολικού κλίµατος, διότι η οµαδική εργασία είναι πιο ευχάριστη και δηµιουργεί
κοινωνικούς δεσµούς µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, η
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συνεργασία αποτυπώνεται στη συµπεριφορά και στις διαπροσωπικές σχέσεις των µελών
της σχολικής µονάδας εντός και εκτός σχολείου. Προϋποθέτει τη συµµετοχή όλου του
προσωπικού ενός σχολείου στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη του Αναλυτικού
Προγράµµατος. Έχει διαπιστωθεί ότι οι σκοποί και οι στόχοι του Αναλυτικού
Προγράµµατος επιτυγχάνονται σε µεγαλύτερο ποσοστό όταν έχουν καθοριστεί µετά από
συνεργασία και όταν τόσο ο διευθυντής όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν προτείνει
συγκεκριµένους τρόπους υλοποίησής τους (Πασιαρδή, 2001:54). Εκτός όµως από τα
παραπάνω, η συνεργασία είναι απαραίτητη και στην επίλυση προβληµάτων που
ανακύπτουν

εντός

της

σχολικής

κοινότητας.

Τα

προβλήµατα

θα

πρέπει

να

αντιµετωπίζονται µε συλλογικές µεθόδους, µε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και
προτάσεις λύσεων από τις οποίες επιλέγεται η καλύτερη πάντα από το σύνολο των µελών
της σχολικής µονάδας (Πασιαρδή, 2001:58).
Η συνεργασία αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς µεταξύ τους όσο και τους µαθητές.
Ένα παράδειγµα συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών είναι η συνεργατική διδασκαλία,
όταν δηλαδή δυο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταρτίσουν και να
εφαρµόσουν από κοινού ένα σχέδιο διδασκαλίας κατάλληλο για τους µαθητές τους. Στη
συνεργατική διδασκαλία καθορίζεται ο στόχος και γίνεται καταµερισµός των
δραστηριοτήτων και των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και των µαθητών. Έτσι οι
σχολικές τάξεις µετατρέπονται σε κοινότητες που δίνουν ευκαιρίες τόσο στους
διδάσκοντες όσο και στους διδασκόµενους για ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και
αλληλοκατανόησης και για ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών αλλά και συναισθηµάτων
(Πασιαρδή, 2001:56). Τέτοιου είδους προσπάθειες έχουν καλύτερα αποτελέσµατα σε
οµάδες µικτής ικανότητας ως προς την επίδοση και το φύλο. Και αυτό, διότι επιτυγχάνεται
σε µεγαλύτερο βαθµό η κοινωνικοποίηση των µαθητών, αφού όλοι οι µαθητές
συµµετέχουν στη διαδικασία της µάθησης. Ταυτόχρονα γίνεται και εναλλαγή ρόλων, αφού
οι µαθητές άλλοτε βοηθούν και άλλοτε βοηθιούνται από τους συµµαθητές τους και τον
εκπαιδευτικό που αναλαµβάνει κυρίως το ρόλο τους συντονιστή και εµψυχωτή (Johnson
& Johnson, 1999). Από τις πρώτες και κύριες φροντίδες του είναι η διαµόρφωση θετικού
κλίµατος, καλών διαπροσωπικών σχέσεων και αποδεκτής συµπεριφοράς µέσα στην τάξη.
Εξίσου σηµαντικός είναι και ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος οφείλει να είναι
δηµοκρατικός, να αποδέχεται όλους τους συνεργάτες του ως συνεταίρους, να
αντιµετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως επιστήµονες, ζητώντας τους να εκθέσουν τις
απόψεις τους αλλά και να αναλάβουν υπευθυνότητες και να χρησιµοποιεί το διάλογο και
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την πειθώ. Το θετικό κλίµα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται τόσο
µεταξύ τους όσο και µε το διευθυντή τους.
Γ) Η διοίκηση του σχολείου ως παράγοντας διαµόρφωσης του σχολικού
κλίµατος.
Η διοίκηση και η οργάνωση της εκπαίδευσης αποτελεί πλέον βασικό κλάδο των
Επιστηµών της Αγωγής. Αναφέρονται στην οργάνωση του έµψυχου αλλά και του άψυχου
υλικού και βρίσκονται σε στενή σχέση και συνάφεια µεταξύ τους, αφού η οργάνωση
προηγείται της διοίκησης. Μια καλή οργάνωση αποτελεί προϋπόθεση για µια
αποτελεσµατική διοίκηση και αυτή µε τη σειρά της συµβάλλει στην καλύτερη σχολική
µάθηση και επίδοση (Πασιαρδή, 2001: 60). Τρεις θεωρίες έχουν επικρατήσει στο χώρο της
διοίκησης της Εκπαίδευσης.
-

Η επιστηµονική προσέγγιση της διοίκησης (Scientific Management) µε
κύριο εκπρόσωπο τον Taylor.

-

Η προσέγγιση της διοίκησης µέσω των ανθρωπίνων σχέσεων (Human
Relations Approach) µε κύριο εκπρόσωπο τον Mayo.

-

Η νεοεπιστηµονική προσέγγιση της διοίκησης µέσω του ανθρώπινου
δυναµικού (Human Resources or Human Enterprise Approach) µε
κύριους εκπροσώπους τους Chester Barnard, Herber Simon, Douglas
McGregor, Warren Bernis, Chris Argyris και Rensis Likert.

Η πρώτη δίνει έµφαση µόνο στην τυπική οργάνωση και στις τυπικές διαδικασίες.
Αντιθέτως, η δεύτερη κάνει µια στροφή προς τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις
µέσα στο περιβάλλον εργασίας. Θεωρεί ότι η παραγωγικότητα των εργαζοµένων
αυξάνεται, όταν ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες στο χώρο εργασίας. Αυτό
επιτυγχάνεται µε το να προσφέρει κανείς στους εργαζόµενους ευκαιρίες για κοινωνικές
επαφές, µε την ίση και έντιµη µεταχείρισή τους και µε τη συµµετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων. Τέλος, µε τη θεωρία του ανθρώπινου δυναµικού έχουµε στροφή στην
επιστήµη της διοίκησης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι παραµελούνται οι ανθρώπινες
σχέσεις. Βασικό στοιχείο αυτής της θεωρίας είναι η επίτευξη των στόχων ενός
οργανισµού. Η ικανοποίηση των εργαζοµένων προκύπτει εν µέρει από τις επιτυχίες που θα
έχουν αυτοί στο χώρο της εργασίας και κατ’ επέκταση από το βαθµό επίτευξης των
στόχων. Επιπλέον, βασικός παράγοντας της προσέγγισης αυτής είναι η ικανοποίηση που
συνδέεται µε υλικές και ηθικές ανταµοιβές, ανάλογες των προσπαθειών που καταβάλλει ο
εργαζόµενος.
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Από τις παραπάνω θεωρίες προήλθε το συµµετοχικό µοντέλο διοίκησης, το οποίο
ενθαρρύνει την εµπλοκή του διδακτικού προσωπικού στην οργάνωση και διοίκηση του
σχολείου. Ο διευθυντής παίζει το ρόλο του ενορχηστρωτή και κύριο µέληµά του είναι η
δηµιουργία ενός ευνοϊκού κλίµατος. Το ευνοϊκό κλίµα έγκειται στη διατήρηση της
ισορροπίας ανάµεσα στις γραφειοκρατικές δοµές από τη µια και τις επαγγελµατικές αλλά
και ανθρώπινες σχέσεις από την άλλη. Αλληλοκατανόηση, αµοιβαιότητα και συνεργασία
είναι οι λέξεις κλειδιά, ώστε το σχολείο να αποτελεί µια κοινότητα αλληλοεπηρεαζόµενων
προσώπων. Το ζητούµενο είναι η ισορροπία ανάµεσα στην επίσηµη και την ανεπίσηµη
οργάνωση. Η επίσηµη οργάνωση αναφέρεται στην ιεραρχία και τις εκπαιδευτικές αρχές
που θέτουν στόχους, ενώ η ανεπίσηµη αναφέρεται στις διαπροσωπικές σχέσεις που
διαµορφώνονται µεταξύ των µελών του σχολείου. Με βάση την παραπάνω ισορροπία και
τα βαθµό επίτευξής της προκύπτουν τρία είδη σχολικού κλίµατος: α) το τυπικό-απρόσωπο,
β) το άτονο και γ) το τυπικό-προσωπικό. Στο πρώτο η προσωπική επικοινωνία
υπονοµεύεται από τις τυπικές σχέσεις και υπερισχύουν οι αυστηρά οργανωµένες
γραφειοκρατικές δοµές. Στο άτονο κλίµα η επίσηµη οργάνωση επισκιάζεται από την
ανεπίσηµη µε αποτέλεσµα η µάθηση να παραµελείται, αφού δεν υπάρχουν σαφείς ρόλοι
και αρµοδιότητες. Τέλος, το τυπικό-προσωπικό κλίµα διαµορφώνεται σε σχολεία που είναι
οργανωµένα µε δηµοκρατικό τρόπο. Είναι το κλίµα που διασφαλίζει την ισορροπία
ανάµεσα στην επίσηµη και ανεπίσηµη οργάνωση και εποµένως τη συνεργασία όλων των
φορέων του σχολείου (Πασιαρδή, 2001:65).
Με βάση το ρόλο του διευθυντή και τη συµβολή του στη διαµόρφωση του
σχολικού κλίµατος η Π. Καβούρη

περιγράφει τέσσερα ενδεχόµενα είδη σχολικού

κλίµατος (Βλ. Καβούρη Π., η άποψή της στον Ματσαγγούρα, 2000:185):
1) Το ανοικτό σχολικό κλίµα, όπου ο µεν διευθυντής παρέχει στήριξη, αφήνει
περιθώρια ελευθερίας στους υφισταµένους του και τηρεί µία χαµηλού βαθµού
κατευθυντική στάση µε λιγότερους περιορισµούς, οι δε εκπαιδευτικοί διακρίνονται για την
αρµονική συνεργασία µεταξύ τους και µε τον διευθυντή, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθηµα
επαγγελµατικής ευθύνης.
2) Το κλειστό σχολικό κλίµα, όπου ο διευθυντής τηρεί µια στάση σταθερά
κατευθυντική και περιοριστική και όχι ενθαρρυντική και υποστηρικτική. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να οδηγούνται στην αδιαφορία και την αποµόνωση.
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3) Το σχεδόν κλειστό σχολικό κλίµα, όπου οι διευθυντές παρουσιάζουν ταυτόχρονα
χαµηλό βαθµό υποστήριξης και περιορισµών, οι δε εκπαιδευτικοί υψηλό βαθµό
αδιαφορίας και χαµηλό βαθµό συνεργατικότητας.
4) Το σχεδόν κλίµα απάθειας, όπου ενώ οι διευθυντές είναι υποστηρικτικοί και όχι
αυστηροί, οι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται µάλλον αδιάφοροι και όχι συνεργατικοί.
Μια σχετική έρευνα έγινε σε ∆ηµοτικά σχολεία της χώρας µας από τους Τζάνη,
Παµουκτσόγλου και Στρατικόπουλο (η άποψή τους στον Ματσαγγούρα, 2000:185-186).
Σε αυτήν διαπιστώνεται ότι επικρατεί θετικό εργασιακό κλίµα στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση. Τα χαρακτηριστικά αυτού του θετικού κλίµατος είναι: α) οι σχέσεις
εµπιστοσύνης µεταξύ των εκπαιδευτικών και προς το πρόσωπο του διευθυντή, β)
ικανοποίηση για τις ικανότητες του διευθυντή, γ) συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη
αποφάσεων για σοβαρά προβλήµατα του σχολείου, δ) οι ζεστές διανθρώπινες σχέσεις
µεταξύ συναδέλφων. Τέλος, η Παπαναούµ (1995), χρησιµοποιώντας πανελλήνιο δείγµα
διευθυντών Γυµνασίου και Λυκείου, διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο οι διευθυντές
αντιλαµβάνονται το ρόλο τους. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι αυτοί θεωρούν πως
βασική αποστολή τους είναι η διαχείριση του σχολείου και η δηµιουργία παιδαγωγικού
κλίµατος. Θεωρούν όµως ότι το θεσµικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περιοριστικό. Οι
διευθυντές φαίνεται ότι είναι «µοναχικοί» και «ανίσχυροι» σε ένα απρόσωπο
συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης και η λύση για την αναβάθµιση του ρόλου του
διευθυντή είναι η σταδιακή αναβάθµιση και αυτοτέλεια της σχολικής µονάδας και η
σύνδεσή της µε την τοπική κοινωνία (Παπαναούµ, 1995: 113).
∆) Ο µαθητής ως παράγοντας διαµόρφωσης του σχολικού κλίµατος.
Το σχολείο ως προς την οργάνωση και τον προγραµµατισµό πρέπει να έχει ως
σηµείο αναφοράς το µαθητή, βασιζόµενο στην παιδαγωγική και διδακτική αρχή του
«παιδοκεντρισµού». Σύµφωνα µε την παραπάνω αρχή, το παιδί (στην περίπτωσή µας ο
µαθητής) έχει τα δικά του δικαιώµατα, τους δικούς του στόχους και κάνει τις δικές του
επιλογές. Παράλληλα έχει τα δικά του µοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα,
ανησυχίες και τρόπους αυτοέκφρασης τόσο για µάθηση όσο και για εξέλιξη ενεργώντας
ως εκπρόσωπος του εαυτού του. Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από αύξηση µε γεωµετρικό
ρυθµό των γνώσεων και των πληροφοριών. Γι’ αυτό και είναι πολύ πιο σηµαντικό το
«πώς» µαθαίνει το παιδί από το «τι» µαθαίνει. Στόχος της εκπαίδευσης είναι πλέον η
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων (Πασιαρδή, 2001:71).
Καθώς η παιδοκεντρική εκπαίδευση στοχεύει στην αυτοµόρφωση, ο ρόλος του

18

εκπαιδευτικού είναι κυρίως βοηθητικός, αν και όχι λιγότερο σηµαντικός. Ο σηµερινός
εκπαιδευτικός προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα και ερεθίσµατα για µάθηση, αναζητεί
διαρκώς ενδείξεις νέων ενδιαφερόντων των µαθητών και εµψυχώνει τους µαθητές στην
προσπάθειά τους. Τα σχολεία µε ευνοϊκό κλίµα ακολουθούν την αρχή της
διαφορετικότητας
συγκεντρώνουν

και οι εργαζόµενοι σε αυτά εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να
όσο

το

δυνατόν

περισσότερες

πληροφορίες

για

τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά των µαθητών. Στόχος τους είναι να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν στο
έπακρο τις δυνατότητες και δεξιότητες του κάθε µαθητή. Το κατάλληλο µαθησιακό κλίµα
και οι κατάλληλες διδακτικές µέθοδοι συντελούν στην επίτευξη αυτού του στόχου
(Πασιαρδή, 2001:73).
Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι σε ένα σχολείο στο οποίο επικρατεί θετικό κλίµα
η επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών είναι ανοιχτή και σ’ αυτό σηµαντικός είναι ο
ρόλος του διευθυντή. Επιπλέον, επικρατεί πνεύµα συναδελφικότητας και συνεργασίας
µεταξύ των µελών του προσωπικού και µεταξύ προσωπικού και διευθυντή, µε στόχο την
επίτευξη των στόχων του σχολείου και τη βελτίωση της προόδου των µαθητών. Η φιλική
επικοινωνία και συνεργασία χαρακτηρίζει και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους
µαθητές. Τέλος, προτιµάται ο συµµετοχικός και δηµοκρατικός τρόπος τόσο στη λήψη
αποφάσεων όσο και στην επίλυση των προβληµάτων και των διαφορών που ανακύπτουν.
Έτσι βλέπουµε ότι υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στο κλίµα και στην αποδοτικότητα του
σχολείου. Η πραγµατική δύναµη του θετικού σχολικού κλίµατος είναι ότι δηµιουργεί µέσα
στα σχολεία ευχάριστα συναισθήµατα, τα οποία επηρεάζουν θετικά την ψυχική διάθεση
των εκπαιδευτικών, αναφορικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και τη
γενικότερη επίδοση των µαθητών τους και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα σχολεία αυτά να
είναι περισσότερο αποδοτικά. Αντίθετα, το καταθλιπτικό και απωθητικό κλίµα δηµιουργεί
αισθήµατα φθοράς και απογοήτευσης, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα εργασίας που
προσφέρει ο εκπαιδευτικός και, κατά συνέπεια, ελαχιστοποιεί την αποτελεσµατικότητα
της σχολικής µονάδας (Μαρούδας και Μπελαδάκης, 2006: 29).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Η έννοια και τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά του ψυχολογικού κλίµατος της
σχολικής τάξης.

Κλίµα της τάξης ορίζεται ως η ιδιαίτερη ατµόσφαιρα που δηµιουργείται σε µια
τάξη µέσα στα πλαίσια των σχέσεων αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και µαθητών (Borich
1999). Η µετεωρολογική µεταφορά του «κλίµατος» είναι κατάλληλη για διάφορους
λόγους. Καταρχήν, η κατάσταση που δηλώνεται µε τον όρο «κλίµα» είναι δύσκολη στο να
οριστεί, απατηλή στο να µετρηθεί και παρόλα αυτά άµεσα αναγνωρίσιµη, όταν βιωθεί.
Επιπλέον, αυτό το χαρακτηριστικό περιβάλλον του κοινωνικού γίγνεσθαι είναι διεισδυτικό
και –όπως το φυσικό κλίµα- µπορεί να αλλάξει, να κριθεί ως ευχάριστο ή δυσάρεστο και
να επηρεάσει οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επίδρασή του (Evans et all, 2009:131-132).
Κατά τον Ματσαγγούρα (2000:186) µε τον όρο ψυχολογικό κλίµα της σχολικής τάξης
εννοούµε το συναισθηµατικό τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές µιας τάξης βιώνουν και
αντιλαµβάνονται τις ψυχοκοινωνιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στην τάξη.
Ο Walberg και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν το Learning Environment Inventory
(LEI), για να µετρήσουν τις αντιλήψεις των µαθητών όσον αφορά στην εµπειρία τους από
το χώρο του σχολείου. Ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο “classroom climate”.
Ωστόσο, ο πρώτος ερευνητής που έκανε δηµοφιλή την ιδέα του ψυχολογικού κλίµατος της
τάξης ήταν ο Moos, ο οποίος δηµιούργησε το Classroom Environment Scale (CES) και
πυροδότησε µια τριαντάχρονη και πλέον έρευνα πάνω στη φύση του περιβάλλοντος της
τάξης (Evans et all, 2009:132). Το κλίµα της τάξης είναι ένας όρος που συγκεφαλαιώνει
όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος, τα οποία συνυπάρχουν µαζί µε
τις διαδικασίες µάθησης και σχετίζονται µε τον τρόπο που τα υποκείµενα αλληλεπιδρούν
και µε τη στάση µε την οποία ασκούν τα καθήκοντά τους (βλ. Moos, R.H., η άποψή του
στους Cerezo and Ato, 2010). Ο Moos θεωρεί ότι οι τρεις κύριες διαστάσεις ή παράγοντες
του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης είναι οι εξής: α) οι σχέσεις, δηλαδή ο βαθµός στον
οποίο τα άτοµα µέσα στο περιβάλλον της τάξης βοηθούνται και υποστηρίζονται µεταξύ
τους. β) η προσωπική ανάπτυξη, δηλαδή ο βαθµός στον οποίο υφίσταται η βελτίωση του
κάθε ατόµου. γ) η συντήρηση και η αλλαγή µέσα στο σύστηµα, δηλαδή ο βαθµός στον
οποίο το περιβάλλον της τάξης είναι ειρηνικό, διατηρεί την τάξη και έχει την ικανότητα
για αλλαγή (βλ. Moos, R.H., η άποψή του στους Evans et al, 2009:133).
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Σε αντίθεση µε το σχολικό κλίµα, το κλίµα της τάξης αφορά τις δυναµικές που
αναπτύσσονται µέσα στην τάξη ή σε µικρότερα περιβάλλοντα από αυτό του σχολείου.
Περιλαµβάνει το πώς τα παιδιά νιώθουν και βιώνουν το περιβάλλον της τάξης. Το κλίµα
της τάξης βασίζεται στην κοινή αντίληψη των µαθητών σχετικά µε τις εκπαιδευτικές,
ψυχολογικές, κοινωνικές και υλικές διαστάσεις του περιβάλλοντος (Sink and Spencer,
2005:38). Το κλίµα της τάξης διαµορφώνεται µε βάση το φυσικό περιβάλλον και το
κοινωνικό περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον αναφέρεται στη διευθέτηση και
διακόσµηση του χώρου της σχολικής τάξης έτσι ώστε αυτή να είναι ευχάριστη και
ελκυστική για µάθηση. Το φυσικό περιβάλλον είναι µέρος της οικολογίας της τάξης και
αφορά στην εµφάνιση και επίπλωση της τάξης, το µέγεθος, τους φυσικούς πόρους, ακόµη
και θέµατα όπως η θέρµανση και ο κλιµατισµός (Evans et all, 2009:133). Το κοινωνικό
περιβάλλον καθορίζεται από το βαθµό αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται µεταξύ
µαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία της µάθησης. Θα µπορούσε να είναι
ανταγωνιστικό, συνεργατικό ή και ατοµικό ανάλογα µε το βαθµό της αλληλεπίδρασης.
Οι διάφοροι παράγοντες που δηµιουργούν το κλίµα της σχολικής τάξης
εντοπίζονται σε τρεις κύριους άξονες: συναισθηµατικός άξονας (στάσεις, συναισθήµατα),
ο άξονας της κοινωνικής οργάνωσης (τρόπος διευθέτησης των θρανίων, κατανοµή
εξουσίας) και ο άξονας της εργασίας (διαδικασίες µάθησης, συνεργασία, αλληλόδραση)
(Ματσαγγούρας, 1988:41). Αναλυτικότερα, στον συναισθηµατικό τοµέα υπάγονται η
συνοχή (cohesiveness), η διενεκτικότητα (friction) και η διάσπαση (cliqueness), που
βιώνει ο µαθητής µέσα από τις διαπροσωπικές του σχέσεις στην τάξη, και η ικανοποίηση
(satisfaction) και η αδιαφορία (apathy), που προκαλεί στο µαθητή η εργασία. Στον τοµέα
κοινωνικής οργάνωσης υπάγονται η δηµοκρατικότητα (democracy), ανταγωνιστικότητα
(competitiveness) και η ευνοιοκρατία (favoritism), που διέπουν τις σχέσεις των µελών της
τάξης, και η ανοµοιογένεια (diversity) της σύνθεσης της τάξης. Στον τοµέα της εργασίας
υπάγονται ο καθορισµός των στόχων (goal direction), η υλική υποδοµή (material
environment), η καθιέρωση κανόνων λειτουργίας (formality), η δυσκολία του έργου
(difficulty), η ταχύτητα εργασίας (speed) και η αποδιοργάνωση (disorganization)
(Ματσαγγούρας, 2000:186).
Υπάρχουν όµως και άλλοι παράγοντες που διαµορφώνουν το κλίµα της τάξης,
όπως η οικολογία, η ατµόσφαιρα της τάξης και οι πολιτισµικές και κοινωνικές µεταβλητές
που εκδηλώνονται σε τρία επίπεδα. Τα τρία αυτά επίπεδα παροµοιάζονται από τον Schein
(1985) µε το καθάρισµα ενός µήλου. Το πρώτο επίπεδο αποτελεί τη φλούδα του µήλου και
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σχετίζεται µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής τάξης. Περιλαµβάνει τη
διαµόρφωση του χώρου της σχολικής τάξης, ζωγραφιές και δηµιουργίες των παιδιών, την
εξωτερική παρουσία και συµπεριφορά των µαθητών. Το δεύτερο επίπεδο αποτελεί το
εσωτερικό µέρος του καρπού και συνίσταται στις αξίες και τους στόχους που θέτει κάθε
σχολική τάξη. Είναι λιγότερο εµφανές από το πρώτο επίπεδο και περιλαµβάνει αξίες όπως
ειλικρίνεια, εµπιστοσύνη, οµαδική εργασία και συνεργασία οι οποίες αξίες προσδίδουν την
ταυτότητα της σχολικής τάξης. Το τρίτο επίπεδο παροµοιάζεται µε τους σπόρους του
µήλου, που µεταφέρουν τους γενετικούς κώδικες, ικανούς να δηµιουργήσουν ολόκληρη
µηλιά. Σχετίζεται δε µε τις λειτουργικές θεωρίες, τις οποίες εφαρµόζει η σχολική τάξη
στην εργασία της. Αφορούν ζητήµατα, όπως είναι το ωράριο, ο χώρος, η ανθρώπινη φύση,
η ηθικότητα κτλ. Τις λειτουργικές αυτές θεωρίες τις διαπιστώνει κανείς από τη
συµπεριφορά των µαθητών της σχολικής τάξης. Η επίδραση από τις παραπάνω
λειτουργικές θεωρίες είναι ασυνείδητη και γι’ αυτό δεν είναι εύκολο αυτές να
τροποποιηθούν.
Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες που διεξήχθησαν µε βάση ερωτηµατολόγια
εκτίµησης του ψυχολογικού περιβάλλοντος της σχολικής τάξης, το θετικό ψυχολογικό
κλίµα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. στηρίζει ψυχολογικά τους µαθητές και προκαλεί το ενδιαφέρον τους,
2. εκφράζει υψηλές προσδοκίες για τους µαθητές,
3. επιλέγει µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε θέµατα διδασκαλίας και οργάνωσης,
4. παρέχει άµεσες ανατροφοδοτήσεις σους µαθητές,
5. δηµιουργεί οικογενειακή ατµόσφαιρα,
6. ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία,
7. αποτιµά θετικά την επιτυχία,
8. διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συµπεριφοράς,
9. προσδίδει ακαδηµαϊκό προσανατολισµό στη σχολική εργασία,
10. εκφράζει έµπρακτα την εµπιστοσύνη του προς τους µαθητές . (Ματσαγγούρας,
2000:187).
Κατά τους Evans et al (2009:134-135) υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στο θετικό
κλίµα της τάξης και την σχολική παρακίνηση και συµµετοχή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι
και η σχέση µεταξύ θετικού κλίµατος και κοινωνικής συµπεριφοράς των µαθητών, όπως
για παράδειγµα η µείωση φαινοµένων µαθητικής βίας και συγκρούσεων σε συνδυασµό µε
ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης.
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∆οµικά στοιχεία του Ψυχολογικού Κλίµατος της Τάξης.

Με βάση το πιο αντιπροσωπευτικό ερωτηµατολόγιο αποτίµησης του ψυχολογικού
κλίµατος, το Learning Environment Inventory (LEI) των Fraser, Anderson and Walberg
(1991), οι δεκαπέντε σηµαντικές διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος της σχολικής
τάξης είναι οι εξής:
1.

Συνεκτικότητα (cohesiveness), η οποία αναφέρεται στη φιλικότητα,
αλληλοβοήθεια και γνωριµία των µαθητών.

2.

∆ιαφοροποίηση (diversity). Αυτή έχει σχέση µε τα διαφορετικά
διαφέροντα µεταξύ των µαθητών και µε το βαθµό ικανοποίησης αυτών
από τις εφαρµοζόµενες διδακτικές πρακτικές.

3.

Τυπικότητα (formality). Αναφέρεται στην ύπαρξη και εφαρµογή
τυποποιηµένων κανόνων συµπεριφοράς.

4.

Ταχύτητα (speed), η οποία αναφέρεται στο ρυθµό διεξαγωγής του
µαθήµατος.

5.

Υλικοτεχνική υποδοµή (material environment). Πρόκειται για την
υποδοµή του σχολείου και τις δυνατότητες που έχουν οι µαθητές να
αξιοποιήσουν τον υπάρχοντα εξοπλισµό.

6.

∆ιενεκτικότητα (friction). Αναφέρεται στις προστριβές και εντάσεις που
αναπτύσσονται µεταξύ των µαθητών.

7.

Προθετικότητα (goal direction). Αναφέρεται στη σαφήνεια των στόχων
της σχολικής εργασίας.

8.

Ευνοιοκρατία

(favoritism). Πρόκειται για τη µεροληπτικά ευνοϊκή

αντιµετώπιση από µέρος του εκπαιδευτικού µερικών µαθητών.
9.

∆υσκολία (difficulty). Αναφέρεται στο βαθµό που η σχολική εργασία
δυσκολεύει τους µαθητές.

10.

Αποστασιοποίηση (apathy). Αναφέρεται στην αδιαφορία και στη
έλλειψη ταύτισης των µαθητών µε τη σχολική εργασία.

11.

∆ηµοκρατικότητα

(democracy).

Αναφέρεται

στη

δυνατότητα

συµµετοχής των µαθητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέµατα
που αφορούν τη λειτουργία της τάξης.
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12.

Φατριασµός

(cliqueness). Αναφέρεται στην άρνηση µαθητών να

αναµειχθούν µε τους υπόλοιπους µαθητές της τάξης.
13.

Ικανοποίηση

(satisfaction).

Αναφέρεται

στην

ικανοποίηση

που

προκαλεί στους µαθητές η σχολική εργασία.
14.

Αποδιοργάνωση (disorganization). Αναφέρεται στη σύγχυση και την
έλλειψη οργάνωσης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της τάξης.

15.

Ανταγωνιστικότητα (competitiveness). Αναφέρεται στις ανταγωνιστικές
σχέσεις που διέπουν τις µαθησιακές και κοινωνικές δραστηριότητες της
τάξης (Ματσαγγούρας, 2000:187-188).

Εκτός από το Learning Environment Inventory (LEI), ένα άλλο εξίσου γνωστό και
καταξιωµένο εργαλείο αποτίµησης του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης είναι το
Classroom Environment Scale (CES) του Moos που αναφέρθηκε και πιο πάνω. Η
προσέγγιση του Μοοs για τη µέτρηση του ψυχολογικού κλίµατος γινόταν µέσω των
προσωπικών αντιλήψεων των φορέων του µαθησιακού περιβάλλοντος (µαθητών,
διδασκάλων), όσον αφορά στο πραγµατικό και στο προτιµητέο κλίµα. Σύντοµα έγινε
αντιληπτό ότι οι αντιλήψεις ενός ατόµου της τάξης µπορούσαν να διαφέρουν από τις
αντιλήψεις ενός άλλου. Υπήρχε επίσης η τάση να παρουσιάζεται διαφωνία στις αντιλήψεις
µαθητών και διδασκόντων ως προς το κλίµα της τάξης. Συνήθως οι διδάσκοντες
αντιλαµβάνονται το κλίµα ως περισσότερο θετικό από ότι οι µαθητές τους (Evans et all,
2009:133).
Επειδή το κεντρικό στοιχείο στα περισσότερα σχεδιάσµατα ψυχολογικού κλίµατος
της τάξης είναι η συµπεριφορά του διδάσκοντος, ο Wubbels και οι συνεργάτες του στη
Ολλανδία ανέπτυξαν το Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) που έχει µεταφραστεί
σε πολλές γλώσσες. Το QTI µετράει τη συµπεριφορά του διδάσκοντος σε σχέση µε δυο
διαστάσεις από το χώρο της προσωπικότητας. Οι δυο αυτές διαστάσεις είναι η Επιρροή
(κυριαρχία εναντίον υποταγής) και η Εγγύτητα (συνεργασία εναντίον της αντίθεσηςεναντίωσης). Αυτές οι δυο διαστάσεις παράγουν τεταρτηµόρια που ενσωµατώνουν οκτώ
διακριτούς τοµείς: Ηγεσία, Φιλία, Κατανόηση, Υπευθυνότητα/Ελευθερία των µαθητών,
Αβεβαιότητα, ∆υσαρέσκεια, Νουθεσία και Αυστηρότητα. Παρόλο που οι σηµαντικές αξίες
του προτείνουν µια συναισθηµατική διάσταση, εντούτοις, µια προσεκτικότερη
παρατήρηση των συστατικών στοιχείων του QTI δείχνει ότι αυτό το µοντέλο αφορά
κυρίως το στυλ διοίκησης και πειθαρχίας (Evans et al, 2009:134).
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Η πορεία της έρευνας.

Υπάρχει µεγάλος όγκος ερευνών και µελετητών που ασχολούνται µε το
ψυχολογικό κλίµα της τάξης. Χρησιµοποιούνται διάφορα ερωτηµατολόγια αποτίµησης του
ψυχολογικού κλίµατος µε αντιπροσωπευτικότερο το LEI. Ο κύριος όγκος των ερευνών
διαιρείται σε δυο µεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ασχολείται µε την επίδραση
που έχει το ψυχολογικό κλίµα στον τοµέα της σχολικής επίδοσης, ενώ η δεύτερη
κατηγορία ερευνά τη σχέση ψυχολογικού κλίµατος και µαθητικής συµπεριφοράς
(Ματσαγγούρας, 2000:188-190). Στην συνέχεια θα παραθέσουµε συνοπτικά µερικές
µελέτες και άρθρα που τα θεωρούµε ενδεικτικά για την απεικόνιση της πορείας της
έρευνας στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Η σταχυολόγησή τους έγινε έπειτα από µια
σύντοµη έρευνα σε σχετική βιβλιογραφία, κυρίως στο διαδίκτυο και ελάχιστα σε έντυπη
µορφή. Η έρευνα έγινε µε κριτήρια την όσο το δυνατόν πρόσφατη ηµεροµηνία (
επιλέχθηκαν άρθρα κυρίως της τελευταίας δεκαετίας) αλλά και την κάλυψη ευρείας
θεµατικής. ∆ευτερεύοντα κριτήρια υπήρξαν η κατά το δυνατόν ευρεία γεωγραφική
διασπορά αλλά και η προσβασιµότητα στις πηγές. Σε καµία περίπτωση δεν εξαντλεί το
αντικείµενο που µελετούµε, αλλά είναι απολύτως ενδεικτική.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία του Fraser (1989), όπου περιληπτικά δίνεται η
πορεία της έρευνας για το ψυχολογικό κλίµα της τάξης κατά την εικοσαετία 1969-1689. Η
εργασία επικεντρώνεται σε τέσσερα κύρια σηµεία: α) Στα εργαλεία που µετρούν το
ψυχολογικό κλίµα της τάξης. Αναφέρονται τα σπουδαιότερα όπως τα Learning
Environment Inventory (LEI), Classroom Environment Scale (CES), Individualized
Classroom Environment Questionnaire (ICEQ), My Class Inventory (MCI), College and
University Classroom Environment Inventory (CUCEI) και Science Laboratory
Environment Inventory (SLEI). Το καθένα είναι κατάλληλο για συγκεκριµένη οµάδα
µαθητών ή σπουδαστών. Για τα τρία πρώτα έχουµε µιλήσει ήδη και θα αναφερθούµε και
παρακάτω. Το (CUCEI) ήρθε να καλύψει το κενό της έλλειψης ερευνών για το κλίµα της
τάξης στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Το κενό αυτό δηµιουργήθηκε, διότι δεν
υπήρχε κατάλληλο εργαλείο για τέτοιου είδους έρευνα. Το (CUCEI) είναι κατάλληλο για
µικρές τάξεις (µέχρι 30 σπουδαστές) κολεγίων και Πανεπιστηµίων. ∆εν είναι κατάλληλο
για µεγάλα ακροατήρια και εργαστηριακές τάξεις (Fraser, 1989:313). Λόγω της
σπουδαιότητας και της µοναδικότητας των εργαστηριακών τάξεων, δηµιουργήθηκε ένα
εργαλείο ειδικό για τη µέτρηση του ψυχολογικού κλίµατος σε τέτοιου είδους τάξεις, το
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(SLEI). Χαρακτηριστικό της προσπάθειας για εξασφάλιση εγκυρότητας είναι η
ταυτόχρονη εφαρµογή του σε έξι χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστραλία,
Ισραήλ και Νιγηρία) (Fraser, 1989:313). Για λόγους οικονοµίας και ταχύτητας έχουν
δηµιουργηθεί και σύντοµες µορφές για τα τρία πρώτα εργαλεία. β) Το δηµοσίευµα επίσης
εστιάζει και αναφέρει συνοπτικά τις κύριες κατευθύνσεις της έρευνας για το ψυχολογικό
κλίµα. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι: Η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στο ψυχολογικό
κλίµα και στα αποτελέσµατα της µάθησης (επιδόσεις) τόσο σε γνωστικό όσο και σε
συναισθηµατικό επίπεδο. Πολλές έρευνες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι αντιλήψεις
των µαθητών για το περιβάλλον της τάξης τους επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τα
αποτελέσµατα της µάθησης, συχνά µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι τα
χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος (Fraser, 1989:315). Συχνά η µέτρηση
του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης µέσω των προαναφερθέντων εργαλείων γίνεται για
την αξιολόγηση και αποτίµηση των αναλυτικών προγραµµάτων και άλλων εκπαιδευτικών
προγραµµάτων (Fraser, 1989:316). Άλλη µια ευρεία κατεύθυνση της έρευνας ασχολείται
µε τις διαφορές στις αντιλήψεις των σπουδαστών και των διδασκόντων όσον αφορά στο
πραγµατικό και επιθυµητό ψυχολογικό κλίµα ( Fraser, 1989:316-317). γ) Αρκετές έρευνες
στρέφουν την προσοχή τους στον συνδυασµό ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων στην
µέτρηση και µελέτη του ψυχολογικού κλίµατος. Τέλος, δ) Γίνεται αναφορά σε πρακτικές
προσπάθειες για βελτίωση του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης. ∆ιαπιστώνεται ότι λίγο
ενδιαφέρον υπάρχει από την πλευρά της έρευνας στο να εκµεταλλευθεί τα µέχρι τώρα
αποτελέσµατα και πορίσµατα, ώστε να παράσχει στους εκπαιδευτικούς οδηγίες για
βελτίωση του κλίµατος της τάξης τους. Μια επιτυχηµένη προσπάθεια χρησιµοποίησε την
σύντοµη µορφή του (ΜCI) και ο δάσκαλος ακολούθησε πέντε βασικά βήµατα:1) Μέτρηση
2) Ανατροφοδότηση 3) Συζήτηση 4) Παρέµβαση 5) Επαναξιολόγηση (Fraser, 1989:320322).
H έρευνα των Walberg and Anderson (1968) προήλθε από τη κοινωνιοψυχολογική
θεωρία των Getzels-Thelen, σύµφωνα µε την οποία η τάξη αντιµετωπίζεται ως ένα
κοινωνικό σύστηµα. Η έρευνα αυτή ανήκει στην κατηγορία αυτών που ασχολούνται µε
την επίδραση του ψυχολογικού κλίµατος στον τοµέα της σχολικής επίδοσης και ιδιαίτερα
στο µάθηµα της Φυσικής. Το δείγµα ήταν επιλεγµένο και χρησιµοποιήθηκαν 76 τάξεις
γυµνασίου στο µάθηµα της Φυσικής. Η υπόθεση, η εγκυρότητα της οποίας δοκιµάστηκε,
ήταν ότι η ατοµική αντίληψη 18 δοµικών και συναισθηµατικών παραγόντων του
ψυχολογικού κλίµατος της τάξης µπορεί να προβλέψει 9 γνωστικά, συναισθηµατικά και
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συµπεριφοριστικά κριτήρια µάθησης. Απλοί και πολλαπλοί συσχετισµοί αποκάλυψαν
σηµαντικές και σύνθετες σχέσεις µεταξύ των παραγόντων του ψυχολογικού κλίµατος και
των κριτηρίων µάθησης. Για παράδειγµα, η «διενεκτικότητα» φαίνεται ότι µπορεί να
προβλέψει κριτήρια µάθησης, όπως αυτό της κατανόησης των φυσικών επιστηµών, ενώ
άλλες µεταβλητές του ψυχολογικού κλίµατος είναι ικανές να προβλέψουν τον βαθµό
επιτυχίας στη Φυσική καθώς και τη στάση των µαθητών απέναντι στην εργαστηριακή
εφαρµογή του µαθήµατος. Επιπροσθέτως, ορισµένες οµάδες µεταβλητών του ψυχολογικού
κλίµατος µπορούν να προβλέψουν τη µάθηση καλύτερα από άλλες. Ανάµεσα στις δοµικές
µεταβλητές, ο «ισοµορφισµός» (δηλαδή η τάση να αντιµετωπίζονται ισότιµα τα µέλη της
τάξης) και η «οργάνωση» (δηλαδή το να µπορεί κάποιος να κατευθύνει αποτελεσµατικά
τη δραστηριότητα) µπορούν να προβλέψουν τη µάθηση πολύ καλύτερα από τη «συνεργασία» (δηλαδή τον καταναγκαστικό έλεγχο των σκέψεων ή συναισθηµάτων ή τον
πειθαναγκασµό). Ανάµεσα στους συναισθηµατικούς παράγοντες του ψυχολογικού
κλίµατος, ο «συνεργατισµός» (οι προσωπικές σχέσεις µεταξύ των µελών της τάξης) µπορεί
να προβλέψει τη µάθηση καλύτερα από τη «συν-ταύτιση» (δηλαδή την ταύτιση µε τους
στόχους της οµάδας). Από πρακτικής απόψεως, η ικανότητα να µπορείς να προβλέψεις τα
αποτελέσµατα της µάθησης από εκτιµήσεις (µετρήσεις) του ψυχολογικού κλίµατος µπορεί
να έχει σηµασία για την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, την τροποποίηση της
συµπεριφοράς των εν ενεργεία διδασκάλων και την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της
διδασκαλίας,

δεδοµένου

ότι

οι

εκπαιδευτικοί

µπορούν

να

συµφωνήσουν

σε

συγκεκριµένους, µετρήσιµους στόχους της εκπαίδευσης.
Με αφετηρία την πεποίθηση ότι η σχολική συµβουλευτική δεν µπορεί να είναι
αποτελεσµατική, αν στερείται δεδοµένων που προέρχονται και αποτελεσµάτων που
βασίζονται σε επιστηµονική έρευνα, οι Sink και Spencer (2005:37-48), θέτουν το εξής
ερώτηµα: To MCI-SF (My Class Inventory–Short Form) παρουσιάζει επαρκή εσωτερική
συνάφεια και παραγοντική εγκυρότητα που να δικαιολογεί τη χρήση του σε µαθητές των
ανώτερων τάξεων του δηµοτικού; Στην έρευνα έλαβαν µέρος πάνω από 2800 µαθητές από
20 δηµοτικά σχολεία της κατώτερης και µέσης αστικής τάξης στην πολιτεία της
Ουάσιγκτον. Το ποσοστό των αγοριών και των κοριτσιών ήταν περίπου το ίδιο και
σκόπιµα επιλέχθηκε δείγµα µε διαφορετικές εθνικότητες. Το ποσοστό των παιδιών µε
ειδικές ανάγκες ήταν πολύ µικρό. Σκοπός των σχολικών συµβούλων είναι να βοηθήσουν
στη δηµιουργία ενός ασφαλούς σχολείου και ενός υγιούς περιβάλλοντος µάθησης. Ένα
χρήσιµο εργαλείο για να µετρήσουν κατά πόσο οι ενέργειές και οι παρεµβάσεις τους
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επιτυγχάνουν πραγµατικά αυτό το σκοπό είναι το MCI-SF. Το συµπέρασµα της έρευνας
των Sink και Spencer (2005:45) ήταν ότι ενώ το MCI-SF παρουσιάζει αδιαµφισβήτητα
πλεονεκτήµατα, εντούτοις φαίνεται να είναι περισσότερο κατάλληλο για παιδιά µέσης
εκπαίδευσης, τουλάχιστον στη µορφή που του έδωσε ο Fraser µε τις 25 ερωτήσεις που
αντιστοιχούν

σε

5

υποκλίµακες,

την

Ικανοποίηση,

την

∆ιενεκτικότητα,

την

Ανταγωνιστικότητα, τη ∆υσκολία και την Συνεκτικότητα. Γι’ αυτό και οι παραπάνω
ερευνητές προτείνουν µια αναθεωρηµένη µορφή του MCI-SF µε 18 ερωτήσεις και
τέσσερεις

υποκλίµακες

(Ικανοποίηση,

∆ιενεκτικότητα,

Ανταγωνιστικότητα,

Συνεκτικότητα) ως περισσότερο κατάλληλη για τους µαθητές των ανώτερων τάξεων του
δηµοτικού.
Το δηµοσίευµα των Saavedra and Saavedra (2007) ανήκει επίσης στην κατηγορία
αυτών που ερευνούν τη σχέση του ψυχολογικού κλίµατος µε τον παράγοντα της µάθησης.
Ταυτόχρονα αναφέρεται και στον παράγοντα της επιτυχίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
από σπουδαστές που ανήκουν σε εθνική και γλωσσική µειονότητα και συγκεκριµένα
στους Ισπανόφωνους των ΗΠΑ. Οι συγγραφείς της εργασίας διδάσκουν σε ιδρύµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή του Νότιου Τέξας, σε µια από τις πιο φτωχές
περιοχές της χώρας και είναι και οι ίδιες Ισπανόφωνες. Πέρα από τις γλωσσικές και
πολιτισµικές οµοιότητες που µοιράζονται µε τους µαθητές τους, αναλύονται τρία
παιδαγωγικά εργαλεία που βοηθούν στη δηµιουργία ενός θετικού ψυχολογικού κλίµατος
που ενθαρρύνει τους σπουδαστές, τους αγκαλιάζει και τους δίνει κίνητρα για να πετύχουν.
Καθένα από τα τρία παιδαγωγικά εργαλεία (φροντίδα, πρόκληση ενδιαφέροντος και
συµβουλευτική) αναλύονται σε ιδιαίτερα συστατικά. Τα στοιχεία της συµπεριφοράς του
διδάσκοντος που βοηθούν στη δηµιουργία ενός κλίµατος φροντίδας είναι εν συντοµία τα
εξής: η αµεσότητα, η σαφήνειά του, η χρήση του χιούµορ, το επικοινωνιακό του στυλ και
η χρήση ιστοριών και διηγήσεων. Η αµεσότητα επιτυγχάνεται µε µη λεκτικά (όπως η
οπτική επαφή, το χαµόγελο) και λεκτικά στοιχεία (όπως η λεκτική ενθάρρυνση για
συµµετοχή και η πρόσκληση σε διάλογο). Σκοπός της αµεσότητας είναι να πειστεί ο
σπουδαστής ότι ο διδάσκαλός του ενδιαφέρεται προσωπικά γι’ αυτόν (Saavedra and
Saavedra, 2007:77).

Η σαφήνεια είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχία του

σπουδαστή, ιδιαίτερα κατά την ανάθεση εργασιών. Γι’ αυτό και θα πρέπει να επιδιώκεται
οι οδηγίες να δίνονται τόσο προφορικά όσο και γραπτά και να είναι διαφωτιστικές
(Saavedra and Saavedra, 2007:77). Το χιούµορ επίσης είναι σηµαντικό στοιχείο στη
δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος στην τάξη. Φέρνει νεωτερικότητα, σπάει τη µονοτονία,
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διευρύνει το περιεχόµενο του µαθήµατος και το ενδιαφέρον των σπουδαστών και βοηθά
στην αποµνηµόνευση (Saavedra and Saavedra, 2007:77-78). Μία άλλη πτυχή κλίµατος της
τάξης είναι το επικοινωνιακό στυλ του διδάσκοντος που επιδρά στην αποτελεσµατικότητά
του. Τα δυο πιο γνωστά στυλ είναι το δραµατικό και το ήρεµο µε κυρίαρχα στοιχεία του
πρώτου την εκφραστικότητα του καθηγητή και τη διήγηση ιστοριών (Saavedra and
Saavedra, 2007:78-79).
Τα στοιχεία που από τη µεριά του διδάσκοντος που διαµορφώνουν ένα απαιτητικό
και γεµάτο προκλήσεις εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι οι υψηλές προσδοκίες που πρέπει
αυτός να έχει από τους µαθητές του, η βοήθειά του στον επαναπροσδιορισµό των
εκπαιδευτικών εµπειριών τους, ώστε να αποτελούν κίνητρο για επιτυχία και, τέλος, το
χτίσιµο κλίµατος εµπιστοσύνης στην τάξη. Παρόλο που οι ισπανόφωνοι σπουδαστές έχουν
συνήθως ένα υποβαθµισµένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, εντούτοις οι Saavedra and Saavedra
(2007) πιστεύουν ότι καθηγητές θα πρέπει να έχουν από αυτούς υψηλές προσδοκίες όσον
αφορά το πρόγραµµα σπουδών, τη βαθµολογία, τις εξετάσεις και τις εργασίες. Θεωρούν
ότι το να τους αφήνουν «να πέσουν στα µαλακά» και να περιµένουν λιγότερα από αυτούς
είναι το χειρότερο είδος ρατσισµού, διότι πολύ απλά τους θεωρούν λιγότερο ικανούς, σε
σχέση µε άλλους σπουδαστές, όσον αφορά στην ακαδηµαϊκή επιτυχία (Saavedra and
Saavedra, 2007:79-80). Ο διδάσκων οφείλει να βοηθήσει τον σπουδαστή να
επαναπροσδιορίσει τις εκπαιδευτικές εµπειρίες του. Και αυτό το επιτυγχάνει µε το να
περιµένει από αυτόν να µεγιστοποιήσει την προσπάθειά του και να χρησιµοποιήσει τα
µέγιστο των δυνατοτήτων του. Η γνώση αποκτιέται µε πόνο και το µυαλό γυµνάζεται
όπως ακριβώς οι αθλητές γυµνάζουν τους µύες. Αν δεν υπάρχει πρόκληση, δεν υπάρχει
µάθηση. Η πραγµατική µάθηση απαιτεί προσπάθεια, χρόνο και αφοσίωση (Saavedra and
Saavedra, 2007:80). Τέλος, η εδραίωση κλίµατος εµπιστοσύνης στην τάξη επιτυγχάνεται
µε το να µοιράζονται οι καθηγητές µε τους µαθητές προσωπικές εµπειρίες µάθησης, να
είναι προσιτοί και πρόθυµοι να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις και αιτήµατα των µαθητών
και να αντιµετωπίζουν όλους τους µαθητές µε σεβασµό και καλή θέληση (Saavedra and
Saavedra, 2007:80).
Το τελευταίο µέρος της εργασίας πραγµατεύεται τις στρατηγικές συµβουλευτικής
που µπορούν να οδηγήσουν στην καλλιέργεια ενός θετικού κλίµατος στην τάξη. Οι
στρατηγικές

αυτές

συνίστανται

στην

καλλιέργεια

της

κριτικής

σκέψης,

στη

συµµετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων για θέµατα που αφορούν την τάξη, όπως για
παράδειγµα οι καταληκτικές ηµεροµηνίες των εργασιών και στην υιοθέτηση ενός κώδικα
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τιµής. Ο όρος «συµβουλευτική» χρησιµοποιείται µε ευρεία έννοια, διότι οι καθηγητές
συµβουλεύουν µαζί µε τους µαθητές, των οποίων τη γνώµη ζητούν για θέµατα όπως το
διδακτικό υλικό ή οι καταληκτικές ηµεροµηνίες παράδοσης εργασιών (Saavedra and
Saavedra,

2007:81).

Ανάµεσα

στις

τεχνικές

που

χρησιµοποιούνται

είναι

οι

προετοιµασµένες και προσαρµοσµένες ερωτήσεις, που βοηθούν τους σπουδαστές να
ενταχθούν στις δραστηριότητες της τάξης, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και κριτικές
ικανότητες και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις. Επίσης υπάρχουν και οι ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις που χρησιµοποιούνται συχνά για να ξεκινήσει µια οµαδική συζήτηση. Η
ενθάρρυνση των συζητήσεων και των εποικοδοµητικών συγκρούσεων στηρίζεται στην
προσεκτική ακρόαση των άλλων, στην εστίαση στα θέµατα και όχι στα πρόσωπα και στο
σεβασµό των διαφορετικών απόψεων (Saavedra and Saavedra, 2007:81). Επιπλέον, έχει
υιοθετηθεί ένας κώδικας τιµής για τις εξετάσεις στο σπίτι και για τις εργασίες. Πριν από
κάθε εξέταση ή εργασία ο µαθητής γράφει και υπογράφει τη δήλωση τιµής. Αυτός ο
κώδικας τιµής έχει θεαµατικά αποτελέσµατα, διότι ο µαθητής είναι υπερήφανος που του
δείχνουν εµπιστοσύνη. Το αίσθηµα της ικανοποίησης για τη σκληρή δουλειά που έκανε
αποτελεί κίνητρο για ακόµη περισσότερη προσπάθεια και η γνώση που αποκτά διαρκεί
πολύ περισσότερο από µια απλή αποµνηµόνευση, απλά και µόνο για να περάσει το τεστ
(Saavedra and Saavedra, 2007:82). Από όλα τα παραπάνω το τελικό συµπέρασµα είναι ότι
το κλίµα της τάξης είναι µια συνεργασία ανάµεσα στον διδάσκοντα και τον διδασκόµενο
και όχι µια δικτατορία που επιβάλλεται από τον πρώτο στον δεύτερο (Saavedra and
Saavedra, 2007:81).
Στην κατηγορία των δηµοσιεύσεων που συνδέουν το κλίµα της τάξης µε τη
συµπεριφορά των µαθητών ανήκει και η έρευνα των Cerezo and Ato (2010). Πρόκειται για
µια ex post facto έρευνα που εξετάζει πώς η δοµή των κοινωνικών σχέσεων (µε
κοινωνιοµετρικούς και συναισθηµατικούς όρους) και τα κοινωνικά-συναισθηµατικά
χαρακτηριστικά του κλίµατος της τάξης συνδέονται µε το φαινόµενο της µαθητικής βίας.
Η έρευνα διεξήχθη σε 421 εφήβους ηλικίας µεταξύ 14-17 ετών από 17 τάξεις Ισπανικών
Γυµνασίων. 241 µαθητές ήταν αγόρια και 180 κορίτσια. Η µαθητική βία ορίζεται ως µια
επαναλαµβανόµενη αρνητική ενέργεια από έναν ή περισσότερους µαθητές µε την πρόθεση
να βλάψουν άλλους συµµαθητές, κυρίως κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (Cerezo
and Ato, 2010:137). Πέραν του φύλου, δύο είναι οι κύριοι κοινωνικοί παράγοντες που
λαµβάνουν χώρα στη µαθητική βία: η δοµή των κοινωνικών σχέσεων και το κλίµα της
τάξης. Και οι δυο αυτοί παράγοντες ενεργούν όχι µόνο στη γέννηση του προβλήµατος

30

αλλά κυρίως στη διατήρησή του. Σύµφωνα µε τις κοινωνιοµετρικές κατηγορίες που
πρότεινε ο Moreno, ένα παιδί µπορεί να είναι µέτριας δηµοτικότητας, δηµοφιλές,
απορριπτέο,

εγκαταλελειµµένο

ή

αντιφατικό.

Για

την

συγκεκριµένη

έρευνα

συµπληρώθηκαν από τους µαθητές δυο ερωτηµατολόγια: το Bull-S questionnaire για τη
µέτρηση της κοινωνιο-συναισθηµατικής δοµής των σχέσεων µεταξύ των µαθητών και της
µαθητικής βίας, και το Moos School Social Climate Scales CES (Cerezo and Ato, 2010)
για το πώς αντιλαµβάνονται οι µαθητές το σχολικό κλίµα.

Η ανάλυση αυτών των

σχέσεων γίνεται σε επίπεδο τάξης και όχι σε ατοµικό επίπεδο. Στη συνέχεια αναλύονται τα
αποτελέσµατα και στο σύνολο του δείγµατος.
Οι µέχρι τώρα έρευνες σε αυτό το πεδίο εστιάζουν κυρίως στη σχέση µεταξύ του
κοινωνικού κλίµατος της τάξης και του αισθήµατος ασφάλειας στο σχολείο, κυρίως µέσα
από την αντίληψη των καθηγητών. Η εν λόγω έρευνα αφενός παρουσιάζει την αντίληψη
των ίδιων των µαθητών για το κλίµα της τάξης αναφορικά µε το φαινόµενο της µαθητικής
βίας και αφετέρου προσπαθεί να επεκταθεί και σε µια πιο πλατειά κλίµακα των
χαρακτηριστικών της τάξης (Cerezo and Ato, 2010:138). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι
τρεις στους τέσσερεις θύτες και πάνω από τα µισά θύµατα της µαθητικής βίας ήταν
αγόρια. Όλες οι τάξεις παρουσίασαν πολύ κοινά χαρακτηριστικά της παραπάνω
παραβατικής συµπεριφοράς. Επιπλέον, τα ευρήµατα έδειξαν ότι αυτά που εµπλέκονται σε
προβλήµατα θύτη/θύµατος είναι κυρίως τα αγόρια της κατώτερης κοινωνικής τάξης και τα
οποία έχουν µια αντίληψη για το κλίµα της τάξης περισσότερο αρνητική από ό,τι οι
ουδέτεροι ή µη εµπλεκόµενοι µαθητές. Ιδιαίτερα οι µαθητές θύµατα επέδειξαν σοβαρές
δυσκολίες στις σχέσεις τους µε τους άλλους συµµαθητές τους. Αντιθέτως, τα κορίτσια
αποδείχθηκε ότι προσαρµόζονται πιο εύκολα και συµµετέχουν στο κοινωνικό κλίµα της
τάξης από ό,τι τα αγόρια. Όσον αφορά στα ατοµικά χαρακτηριστικά που συνδέονται µε
τους θύτες, αυτά είναι η φυσική δύναµη και η πρόκληση, ενώ αυτά που συνδέονται µε τα
θύµατα είναι η δειλία και η έλλειψη δραστηριοτήτων. Αυτό δείχνει ότι τα θύµατα είναι σε
χειρότερη θέση από τους θύτες στο δίκτυο των διαπροσωπικών σχέσεων, διότι όχι µόνο
είναι απορριπτέα, αλλά θεωρούνται και δειλά άτοµα.
Μια άλλη σχετική δηµοσίευση των Raskauskas et al (2010) πραγµατεύεται επίσης
τη σχέση µαθητικής βίας και του κλίµατος της τάξης, αλλά αυτή τη φορά µεταξύ µαθητών
δηµοτικού σχολείου. Η έρευνα έγινε σε 15 σχολεία της Νέας Ζηλανδίας. Πήραν µέρος
1168 µαθητές (48% αγόρια και 52% κορίτσια) ηλικίας 8-13 ετών. Το ερωτηµατολόγιο που
χρησιµοποιήθηκε ήταν το Peer Relations Questionnaire, ή PRQ, που σχεδίασαν οι Rigby
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and Slee. Το PRQ εφαρµόστηκε στην Αυστραλία και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην Νέα Ζηλανδία µε αυτή την έρευνα. Η µαθητική βία λαµβάνει χώρα όταν ένα παιδί
γίνεται στόχος συµπεριφοράς η οποία: α) είναι επιβλαβής ή γίνεται µε σκοπό να βλάψει, β)
επαναλαµβάνεται ή συµβαίνει συχνά, γ) χαρακτηρίζεται από ανισορροπία δυνάµεων
τέτοια που το θύµα αισθάνεται ότι δεν µπορεί να σταµατήσει την αλληλεπίδραση
(Raskauskas et al, 2010:1). Αυτές οι αρνητικές ενέργειες µπορούν να πάρουν άµεση
(σωµατικές ή λεκτικές επιθέσεις) ή έµµεση µορφή (για παράδειγµα η διάδοση αρνητικής
φηµολογίας ή ο αποκλεισµός κάποιου). Η µαθητική βία µπορεί να διαπραχθεί πρόσωπο µε
πρόσωπο, µέσω άλλων συµµαθητών ή ακόµα και µε χρήση της τεχνολογίας, όπως είναι το
κινητό τηλέφωνο ή το διαδίκτυο. Τέλος, η ανισορροπία δυνάµεων στη µαθητική βία
µπορεί να µην αφορά µόνο τη σωµατική δύναµη αλλά επίσης µπορεί να περιλαµβάνει και
την προσωπικότητα ή την κοινωνική δύναµη (Raskauskas et al, 2010:2).
Μια ιδιαίτερα υποσχόµενη προσέγγιση του θέµατος είναι ο καθορισµός της
κουλτούρας και της ατµόσφαιρας της τάξης. Το ψυχολογικό κλίµα της τάξης και ιδιαίτερα
στον συναισθηµατικό τοµέα είναι ένας από τις σπουδαιότερες µεταβλητές του φαινοµένου
της µαθητικής βίας. Καταρχήν, η συνεκτικότητα τόσο για τα θύµατα όσο και για τους
θύτες είναι ένας σηµαντικός παράγοντας. Η σύνδεση µε το σχολείο (συνεκτικότητα) είναι
ο βαθµός στον οποίο ένας µαθητής βιώνει το αίσθηµα της φροντίδας και της στενότητας
σχέσεων µε τους δασκάλους, τους συµµαθητές και µε όλο το σχολικό περιβάλλον (Wilson,
2004:298). Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι η χαµηλή συνεκτικότητα συνδέεται
άµεσα µε τη µαθητική βία και εντοπίζεται τόσο στους θύτες όσο και στα θύµατα. Η
συνεκτικότητα µπορεί να προβλέψει τη σωµατική επιθετικότητα σύµφωνα µε την έρευνα
του Wilson (2004). Ένας δεύτερος λόγος, για τον οποίο το ψυχολογικό κλίµα είναι
σηµαντικό όσον αφορά στη µαθητική βία,

είναι η σχέση µεταξύ µαθητών και

διδασκάλων. ∆υνητικά, η επιρροή του διδασκάλου µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο
προστασίας των θυµάτων και γενικότερα ως µέσο αποτροπής της µαθητικής βίας. Οι
έρευνες όµως έχουν δείξει ότι αυτός ο παράγοντας παρουσιάζει συχνά ασυνέπεια. Παρόλο
που τα περισσότερα παιδιά θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να τους προστατέψουν,
εντούτοις πολύ συχνά αυτοί αγνοούν τη µαθητική βία που λαµβάνει χώρα στο σχολείο
ακόµα και στην τάξη τους. Και αυτό, διότι συχνά τα φαινόµενα µαθητικής βίας
συµβαίνουν σε περιπτώσεις όπου ο διδάσκαλος έχει στραµµένη αλλού την προσοχή του
και γι’ αυτό και δεν γίνονται αντιληπτά από τον ίδιο (Raskauskas et al, 2010:3). Ο τρίτος
παράγοντας που συνδέει το ψυχολογικό κλίµα της τάξης µε προσπάθειες µείωσης της
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µαθητικής βίας είναι η ενσυναίσθηση. Αυτή ορίζεται ως η κατανόηση και βίωση των
συναισθηµάτων των άλλων (Raskauskas et al, 2010:3). Υπάρχει αρνητική συσχέτιση
ανάµεσα στην ενσυναίσθηση και την µαθητική βία. ∆ηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η
ενσυναίσθηση τόσο λιγότερα είναι τα φαινόµενα βίας µεταξύ των µαθητών και το
αντίστροφο. Οι µαθητές που ασκούν βία στους άλλους έχουν κατά κανόνα λιγότερη
ενσυναίσθηση για τα συναισθήµατα των θυµάτων (Raskauskas et al, 2010:3-4).
Οι McLellan και Nicholl (2008), προσπαθώντας να εξηγήσουν την «κρίση
δηµιουργικότητας» που χαρακτηρίζει τις εργασίες των µαθητών στα µαθήµατα Σχεδίου
και Τεχνολογιών ανέλαβαν µια έρευνα για να διερευνήσουν κατά πόσο το ψυχολογικό
κλίµα είναι παράγοντας που µπορεί να βοηθήσει ή να εµποδίσει τη δηµιουργικότητα. Η
έρευνα διεξήχθη σε µαθητές γυµνασίου (ηλικίας 11-16 ετών) στα µαθήµατα Σχεδίου και
Τεχνολογιών. Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές. ∆ιενεργήθηκαν
συνεντεύξεις 126 µαθητών και 14 διδασκάλων. Συγκεντρώθηκαν 4996 ερωτηµατολόγια
µαθητών και 69 διδασκάλων σε σύνολο 15 σχολείων. Χρησιµοποιήθηκε το εννέα
διαστάσεων µοντέλο ψυχολογικού κλίµατος των Ekvall and Isaksen. Η έρευνα εστίασε σε
δυο διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος, την πρόκληση ενδιαφέροντος (παρακίνηση)
και την ελευθερία.
Στον δυτικό πολιτισµό η δηµιουργικότητα ορίζεται ως µια δραστηριότητα η οποία
παράγει αποτελέσµατα που χαρακτηρίζονται από µοναδικότητα, γνησιότητα, πρωτοτυπία
και αξία. Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια ενός κοινωνικού-πολιτιστικού συστήµατος (που
είναι η τάξη ή το σχολείο) η δηµιουργικότητα συµβαίνει όταν ένα άτοµο (ο µαθητής)
αλληλεπιδρά µε το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον εντός ενός γνωστικού αντικειµένου
(το µάθηµα του Σχεδίου και των Τεχνολογιών) και τα αποτελέσµατα κρίνονται από ένα
µέλος αυτού του περιβάλλοντος (κατά κανόνα από τον διδάσκαλο). Το δηµοσίευµα των
McLellan και Nicholl (2008:1) εξετάζει κατά πόσο η πρακτική του διδάσκοντος επηρεάζει
το κλίµα της τάξης, το οποίο µε τη σειρά του επηρεάζει τη δηµιουργικότητα των µαθητών.
Τα δεδοµένα της έρευνας έδειξαν διάσταση απόψεων µεταξύ µαθητών και καθηγητών
σχετικά µε τις δυο παραπάνω διαστάσεις της δηµιουργικότητας, δηλαδή την πρόκληση
ενδιαφέροντος και την ελευθερία. Ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών δεν βρίσκει το
µάθηµα αρκετά ενδιαφέρον, διότι του ζητείται να κάνει εργασία χωρίς ιδιαίτερο νόηµα.
Επίσης νιώθει ότι δεν του δίνεται αρκετή αυτονοµία στο να πάρει δικές του αποφάσεις και
να κάνει τις δικές του επιλογές. Αποτέλεσµα είναι να θεωρεί ότι οι εργασίες καταλήγουν
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να είναι παρόµοιες και να στερούνται πρωτοτυπίας και αυθεντικότητας (McLellan και
Nicholl, 2008:5).
Από την άλλη, ενώ σχεδόν όλοι οι καθηγητές αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η
δουλειά των µαθητών στερείται δηµιουργικότητας και βασίζεται σε στερεότυπα, εντούτοις
πολύ λίγοι παραδέχονται ότι οι εργασίες που τους αναθέτουν παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Επίσης, λίγοι φαίνεται να αναγνωρίζουν την αντίθεση που προκύπτει από το γεγονός ότι
ενώ θεωρητικά δίνουν στους µαθητές την ελευθερία να κάνουν επιλογές και να παίρνουν
αποφάσεις για το έργο τους, στη συνέχεια ελέγχουν τα αποτελέσµατα της µάθησης σε
κάθε διδακτική ώρα. Συµπερασµατικά, λίγοι καθηγητές είναι αυτοί που παραδέχονται ότι
το κλίµα στις τάξεις τους δεν ευνοεί τη δηµιουργικότητα. Επειδή η αντίληψη των µαθητών
είναι αυτή που έχει σηµασία περισσότερο, οι

McLellan και Nicholl (2008:5)

συµβουλεύουν µ’ αυτή την έρευνα τους καθηγητές να διερευνήσουν το κλίµα της τάξης
τους, όπως το αντιλαµβάνονται αυτό οι µαθητές τους. Εξάλλου το κλίµα της τάξης είναι σε
µεγάλο βαθµό στα χέρια των καθηγητών. Ωστόσο, η αλλαγή του κλίµατος της τάξης δεν
είναι εύκολο εγχείρηµα, διότι οι τάξεις δεν είναι αποµονωµένες κοινότητες και διότι οι
πεποιθήσεις και οι αξίες των καθηγητών επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από την
εκπαιδευτική κουλτούρα, µέρος της οποίας είναι και οι ίδιοι (McLellan και Nicholl,
2008:5).
Το επόµενο δηµοσίευµα των Marsh, Martin and Cheng,(2008) ανήκει στην
κατηγορία αυτών που διερευνούν το ψυχολογικό κλίµα σε σχέση µε τη µαθητική επίδοση.
Εδώ όµως ο παράγοντας που διερευνάται είναι το φύλο του διδάσκοντος και πόσο αυτό
επηρεάζει το ψυχολογικό κλίµα και τις επιδόσεις των µαθητών. Το βασικό ερώτηµα της
εργασίας είναι αν τα αγόρια κινητοποιούνται καλύτερα, όταν έχουν άνδρα δάσκαλο στα
µαθηµατικά, την φυσική και τη γλώσσα (matching hypothesis) και αν η παρακίνηση των
µαθητών επηρεάζεται από το ψυχολογικό κλίµα της τάξης. Ουσιαστικά εξετάζεται ο
ρόλος του διδασκάλου και της σύνθεσης της τάξης στη διαµόρφωση της παρακίνησης των
µαθητών και του ψυχολογικού κλίµατος (Marsh, Martin and Cheng, 2008:79). Στην
εκπαίδευση υπάρχει µια µακρά ιστορία έρευνας σχετικά µε την επίδραση που έχει το φύλο
τόσο των µαθητών όσο και των διδασκάλων. Σε αυτό το άρθρο δοκιµάζεται o συσχετισµός
µιας υπόθεσης ταιριάσµατος (matching hypothesis) µε τα µοντέλα των στερεότυπων και
των εντάσεων των φύλων ( gender stereotype and gender intensification models). Σύµφωνα
µε την υπόθεση ταιριάσµατος, υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ του φύλου του µαθητή και
αυτού του διδασκάλου. Η αλληλεπίδραση είναι θετική, όταν το φύλο και των δυο είναι
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ίδιο (ταιριάζει) και αρνητική, όταν µαθητής και διδάσκαλος είναι διαφορετικού φύλου
(Marsh, Martin and Cheng, 2008:79).
Χρησιµοποιώντας ένα διασταυρούµενης ταξινόµησης (cross-classified) µοντέλο
πέντε επιπέδων (multilevel model, MLM) (σχολείο, διδάσκαλος, τάξη, µαθητής, διδακτικό
αντικείµενο) οι συγγραφείς του άρθρου δεν βρήκαν στοιχεία που να µπορούν να
υποστηρίξουν την παραπάνω άποψη. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι τα κορίτσια
παρακινούνται περισσότερο από τα αγόρια ανεξάρτητα από το φύλλο του διδάσκοντος. Το
ψυχολογικό κλίµα της τάξης παίζει, τουλάχιστον εν µέρει, έναν διαµεσολαβητικό ρόλο
όσον αφορά την επίδραση του δασκάλου πάνω στην παρακίνηση των µαθητών (Marsh,
Martin and Cheng, 2008:79). Συχνά θεωρείται ότι αποτελεί λειτουργία του διδάσκοντος
της τάξης. Μια εναλλακτική όµως πρόταση είναι ότι αποτελεί, τουλάχιστον εν µέρει,
λειτουργία και των µαθητών που συγκροτούν την τάξη. Επιπλέον παράγοντες που
µπορούν να επιδράσουν στο ψυχολογικό κλίµα της τάξης είναι το σχολικό κλίµα αλλά και
το διδακτικό αντικείµενο (Marsh, Martin and Cheng, 2008:81). Τυπικά είναι δύσκολο να
διακριθεί η επίδραση του δασκάλου από αυτή των µαθητών πάνω στο ψυχολογικό κλίµα
της τάξης. Μπορούν όµως να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα από την έρευνα
διαφορετικών τάξεων που διδάσκει ο ίδιος δάσκαλος και να φανούν κάποιες ουσιαστικές
διαφορές και ειδοποιά στοιχεία (Marsh, Martin and Cheng, 2008:80).
Συµπερασµατικά, η έρευνα συνδυάζει την µελέτη τριών πεδίων της εκπαιδευτικής
έρευνας και πολιτικής, δηλαδή της ατοµικής µαθητικής παρακίνησης, του φύλου των
διδασκόντων και διδασκοµένων και του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης (Marsh, Martin
and Cheng, 2008:79-80). Το δείγµα αποτελείται από 964 µαθητές γυµνασίου που φοιτούν
σε 101 τάξεις 5 κυβερνητικών σχολείων της Αυστραλίας. Το 60% είναι ηλικίας 12 και 13
ετών και το 40% είναι ηλικίας 15 και 16 ετών. 48% είναι κορίτσια και 52% αγόρια. Το
σύνολο των διδασκόντων είναι 62 από τους οποίους 58% είναι γυναίκες (Marsh, Martin
and Cheng, 2008:82). Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η υπόθεση πως τα αγόρια
παρακινούνται περισσότερο στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες ενώ τα κορίτσια
στη Γλώσσα και µάλιστα ότι αυτό γίνεται εµφανέστερο µε το χρόνο, δεν επαληθεύτηκε.
Επίσης δεν επαληθεύτηκε η υπόθεση ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί παρακινούν περισσότερο
τα αγόρια ενώ οι γυναίκες τα κορίτσια. Ωστόσο έγινε φανερό ότι τα κορίτσια
παρουσιάζουν µεγαλύτερη παρακίνηση γενικότερα ανεξάρτητα από το φύλο του
διδάσκοντος και το διδακτικό αντικείµενο. Όσον αφορά στις σχέσεις µαθητή-διδασκάλου,
τα δεδοµένα έδειξαν ότι τα αγόρια, αν και λιγότερο από τα κορίτσια, έχουν καλύτερες

35

σχέσεις µε γυναίκες εκπαιδευτικούς από ό,τι µε άντρες και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο
που διαψεύδει την υπόθεση ταιριάσµατος (matching hypothesis). Σχετικά µε το κλίµα της
τάξης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αυτό αποτελεί µια λειτουργία περισσότερο της οµάδας
των µαθητών που απαρτίζουν την τάξη και λιγότερο του διδάσκοντος. Μόνο σε δυο
περιπτώσεις, στη διασκέδαση και στις σχέσεις µαθητή-δασκάλου, ο ρόλος του
διδάσκοντος είναι στατιστικά σηµαντικός (Marsh, Martin and Cheng, 2008:90-91).
Παλαιότερα, η έρευνα εστίαζε στο πώς αντιλαµβάνονται το σχολικό κλίµα οι
διδάσκοντες και το λοιπό προσωπικό του σχολείου. Και αυτό ως έναν από τους
παράγοντες που διακρίνουν τα αποτελεσµατικά από τα µη αποτελεσµατικά σχολεία.
Τελευταία, οι εκπαιδευτικοί, οι ερευνητές και οι πολιτικοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους
στο πώς αντιλαµβάνονται οι µαθητές το σχολικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι τείνουν να
αντιδρούν στις εµπειρίες έτσι όπως υποκειµενικά τις αντιλαµβάνονται και όχι απαραίτητα
όπως αυτές είναι στην πραγµατικότητα. Κατά συνέπεια, η αντίληψη των µαθητών όσον
αφορά στο σχολικό περιβάλλον έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη συµπεριφορά τους στο
σχολείο και µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση του σχολείου µε την βελτίωση των
επιδόσεων και τον περιορισµό των προβληµάτων πειθαρχίας (Koth, Bradshaw and Leaf,
2008:96). Το άρθρο των Koth, Bradshaw and Leaf, (2008) εξετάζει το πώς
αντιλαµβάνονται οι µαθητές δύο παράγοντες του σχολικού κλίµατος, τις επιδόσεις και την
ασφάλεια. Η εξέταση γίνεται από τρία επίπεδα οικολογίας (µαθητής, τάξη, σχολείο).
Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίµα της τάξης σε επίπεδο µαθητών είναι για παράδειγµα
η φυλή ή το φύλο, ενώ σε επίπεδο σχολείου είναι οι σχολικές εγγραφές ή ο µέσος όρος
εισοδήµατος των µαθητών. Η εργασία επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν
το κλίµα σε επίπεδο τάξης, όπως για παράδειγµα το µέγεθος της τάξης, η συγκέντρωση
µαθητών µε προβλήµατα συµπεριφοράς, ή τα χαρακτηριστικά του διδάσκοντος όπως η
ανώτατη εκπαίδευση και τα χρόνια διδασκαλίας στο σχολείο (Koth, Bradshaw and Leaf,
2008:98).
Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε στην παραπάνω έρευνα αποτελείται από 2.468
µαθητές της πέµπτης τάξης 37 δηµόσιων δηµοτικών σχολείων στο Maryland των ΗΠΑ. Τα
σχολεία επιλέχθηκαν τόσο από αστικές όσο και από αγροτικές περιοχές. Κριτήριο για την
οικονοµική κατάσταση των οικογενειών των µαθητών υπήρξε η παραχώρηση δωρεάν ή
επιδοτούµενων γευµάτων. Το δείγµα είναι πολυφυλετικό και αποτελείται κατά 48,8% από
κορίτσια. Ταυτόχρονα, στην έρευνα πήραν µέρος και 120 διδάσκαλοι (81,7% γυναίκες), µε
τετραετή πείρα, από τους οποίους το 55,7% είχαν πτυχίο ανώτερο ή ίσο µε master. Τέλος,
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το µέγεθος της τάξης κυµαινόταν από 11 έως 31 µαθητές, ενώ αυτό του σχολείου από 239
έως 881 µαθητές (Koth, Bradshaw and Leaf, 2008:98). Η έρευνα έδειξε ότι οι παράγοντες
σε επίπεδο µαθητή ή τάξης έχουν µεγαλύτερη επίδραση στη διαµόρφωση της αντίληψης
των µαθητών σχετικά µε το σχολικό περιβάλλον από ό,τι οι παράγοντες σε επίπεδο
σχολείου. Γενικά τα ευρήµατα έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της
σχολικής τάξης θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, όταν στόχος µας είναι η
βελτίωση του κλίµατος της τάξης.
Το ενδιαφέρον της έρευνας για το ψυχολογικό κλίµα δεν απαντάται µόνο στη
∆ύση. Χαρακτηριστικό της προσπάθειας που γίνεται σε αυτό το πεδίο και στον ασιατικό
κόσµο είναι η εργασία των Liu και Wang, (2008), των οποίων η έρευνα αφορά µαθητές
της Σιγκαπούρης. Το συγκεκριµένο άρθρο παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι εξετάζει το
ψυχολογικό κλίµα της τάξης από µια διαφορετική σκοπιά. ∆εν εστιάζει στη συµπεριφορά
ή στις επιδόσεις των µαθητών, αλλά διερευνά τη συµβολή του οικογενειακού και σχολικού
περιβάλλοντος στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης των µαθητών για την εν γένει ζωή
τους στο σχολείο. Συγκεκριµένα, το δηµοσίευµα εξετάζει δυο πράγµατα: α) το πώς επιδρά
η αντίληψη για το οικογενειακό περιβάλλον και το ψυχολογικό κλίµα της τάξης στην
αυτοαντίληψη για τη σχολική τους ζωή σε µαθητές της ανώτερης και κατώτερης βαθµίδας
σε σχολεία της Σιγκαπούρης και µάλιστα σε βάθος χρόνου β) τις ανεξάρτητες µεταβλητές
της σχολικής αυτοαντίληψης από την Πρώτη Γυµνασίου ως την Τρίτη Γυµνασίου ανάµεσα
σε µαθητές της ανώτερης και κατώτερης κατεύθυνσης. Οι µαθητές στη Σιγκαπούρη
χωρίζονται σε κατευθύνσεις στο τέλος της έκτης δηµοτικού (12 ετών). Ο διαχωρισµός
γίνεται µε βάση τα αποτελέσµατα γενικών εξετάσεων στο τέλος του δηµοτικού. Οι
κατευθύνσεις είναι τέσσερεις, η Εξαιρετική, η Γρήγορη, η Κανονική Θεωρητική και η
Κανονική Τεχνική. Λόγω χρονικών περιορισµών η εν λόγω έρευνα επικεντρώνεται σε δυο
κατευθύνσεις, τις πιο συνηθισµένες, οι οποίες απαντώνται σε όλα τα δηµόσια σχολεία και
συγκεντρώνουν το 70% των µαθητών. Αυτές είναι η Γρήγορη και η Κανονική Θεωρητική
και σε αυτό το άρθρο αναφέρονται ως Ανώτερη και Κατώτερη κατεύθυνση αντίστοιχα
(Liu και Wang, 2008:244).
Η έρευνα διενεργήθηκε σε τρία δηµόσια Γυµνάσια από διαφορετικές περιοχές της
χώρας. Τα σχολεία ανήκουν στα κορυφαία σαράντα σχολεία της χώρας και παρουσιάζουν
ελάχιστες διαφορές ως προς τη σχολική κουλτούρα και το κλίµα της τάξης. Συνολικά 495
µαθητές της Πρώτης Γυµνασίου συµµετείχαν στην έρευνα. Η αναλογία µαθητών
Ανώτερης και Κατώτερης κατεύθυνσης είναι 284 και 211 αντίστοιχα. Από αυτούς, 255
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είναι αγόρια και 240 κορίτσια (Liu και Wang, 2008:244). Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει
σηµαντική συνάφεια ανάµεσα στην σχολική αυτοαντίληψη των µαθητών και των δυο
κατευθύνσεων από τη µια και το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον από την άλλη. Οι
γονείς, οι δάσκαλοι και οι συµµαθητές αποτελούν µερικούς από τους «σηµαντικούς
άλλους», των οποίων η γνώµη και η συναισθηµατική στήριξη επηρεάζουν την
αυτοεκτίµηση των εφήβων µαθητών.

Μάλιστα, η συνάφεια αυτή έχει διαφορετική

δύναµη, καθώς φαίνεται ότι η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην
αυτοαντίληψη των µαθητών της ανώτερης κατεύθυνσης είναι µεγαλύτερη από αυτή των
µαθητών της κατώτερης κατεύθυνσης στο τέλος της ∆ευτέρας Γυµνασίου. Αντίθετα, οι
προσδοκίες των διδασκάλων έχουν µεγαλύτερη επίδραση στη σχολική αυτοαντίληψη των
µαθητών της κατώτερης κατεύθυνσης από αυτή των µαθητών της ανώτερης στο τέλος της
Τρίτης Γυµνασίου (Liu και Wang, 2008:251).
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τόσο το οικογενειακό περιβάλλον όσο και το
ψυχολογικό κλίµα της τάξης αποτελούν σηµαντικές µεταβλητές της σχολικής
αυτοαντίληψης των µαθητών και των δυο οµάδων σε βάθος χρόνου. Αυτό οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι τα σχολεία πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά µε τους γονείς όχι µόνο για
να βελτιώσουν τις σχολικές επιδόσεις αλλά και για να ενθαρρύνουν τη γενική
αυτοεκτίµηση των µαθητών (Liu και Wang, 2008:251). Το περιβάλλον της τάξης είναι
περισσότερο σηµαντικό στα πρώτα χρόνια του Γυµνασίου, ενώ όσο προχωρούν οι τάξεις
το οικογενειακό περιβάλλον αποκτά µεγαλύτερη επιρροή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός
ότι η µετάβαση από το δηµοτικό στο Γυµνάσιο ανοίγει το δρόµο για ένα µεγαλύτερο και
πιο πολύπλοκο κοινωνικό δίκτυο µε µεγαλύτερες ευκαιρίες για αυτοπραγµάτωση. Είναι
λογικό λοιπόν το κλίµα της τάξης να παίζει µεγαλύτερο ρόλο σε αυτή τη χρονική στιγµή.
Επίσης αυτό σχετίζεται και µε την περίοδο εφηβείας, στην αρχή της οποίας επιδιώκεται
από το παιδί φυσική και ψυχολογική αυτονοµία και γι’ αυτό το οικογενειακό περιβάλλον
έρχεται σε δεύτερη µοίρα. Αργότερα, όσο πλησιάζουν οι γενικές εξετάσεις της Τετάρτης
Γυµνασίου, το ενδιαφέρον των γονέων για τις σχολικές επιδόσεις µεγαλώνει και µαζί µε
αυτό µεγαλώνει η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην σχολική
αυτοαντίληψη των µαθητών. Μάλιστα αυτή η αλλαγή φαίνεται ότι αρχίζει στο τέλος της
∆ευτέρας Γυµνασίου για τους µαθητές της ανώτερης κατεύθυνσης, ενώ για τους µαθητές
της κατώτερης σηµειώνεται από το τέλος της Τρίτης Γυµνασίου (Liu και Wang, 2008:251252). Από καθαρά θεωρητική πλευρά, τα ευρήµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η
σχολική αυτοαντίληψη είναι ένα «κοινωνικό» κατασκεύασµα, αφού ορίζεται από το πώς
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αντιλαµβάνονται οι µαθητές τις εκτιµήσεις των «σηµαντικών άλλων» για τους εαυτούς
τους (Liu και Wang, 2008:254).
Στην κατηγορία των ερευνών που συνδέουν το ψυχολογικό κλίµα της τάξης µε τη
σχολική συµπεριφορά ανήκει και το δηµοσίευµα των Gniewosz and Noack (2008). Στην
έρευνα αυτή εξετάζεται ο συσχετισµός των δεικτών του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης
µε τη στάση και συµπεριφορά των εφήβων µαθητών απέναντι στους ξένους. Το σχολείο
θεωρείται σηµαντικός παράγοντας κοινωνικοποίησης στη διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής
συνείδησης του ατόµου (Gniewosz and Noack, 2008:609). Η στάση απέναντι σε άλλες
οµάδες ατόµων γενικότερα, και στους ξένους ειδικότερα, αποτελεί κοµµάτι της πολιτικής
κοινωνικοποίησης. Οι πολιτικές και κοινωνικές απόψεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
της πολιτικής συνείδησης του ατόµου που αρχίζει να διαµορφώνεται στην εφηβεία
(Gniewosz and Noack, 2008:610). Στη Γερµανία η δυσανεξία απέναντι στους ξένους
αποτελεί πρόβληµα (Gniewosz and Noack, 2008:609). Στις γερµανόφωνες χώρες ο όρος
«ξένος» αναφέρεται σε κατοίκους της χώρας που δεν έχουν γεννηθεί σε αυτή. Ο όρος
περιλαµβάνει πρόσφυγες, οικονοµικούς και πολιτικούς µετανάστες καθώς και τις
οικογένειές τους. Ωστόσο, ακόµη και η δεύτερη γενιά οικονοµικών µεταναστών, που
έχουν γεννηθεί στη Γερµανία, θεωρούνται ξένοι (Gniewosz and Noack, 2008:610).
Υπάρχουν

αρκετοί

παράγοντες

κοινωνικοποίησης

που

συµβάλλουν

στη

διαµόρφωση πολιτικής συνείδησης. Τέτοιοι είναι για παράδειγµα οι γονείς, το σχολείο, οι
συνοµήλικοι. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση ενός από
αυτούς τους παράγοντες, του σχολείου. Πιο συγκεκριµένα, επικεντρώνεται στο σχολικό
κλίµα και στην επίδρασή του σε ένα κοµµάτι της πολιτικής συνείδησης, την ανεκτικότητα
προς τους ξένους (Gniewosz and Noack, 2008:612). Το δείγµα αποτελούνταν από 1309
εφήβους ηλικίας 12, 14, και 16 ετών. Τα αγόρια ήταν το 48%. Επιλέχθηκαν 18 σχολεία
ανώτερης κατεύθυνσης (‘‘Gymnasium’’) και 18 σχολεία κατώτερης κατεύθυνσης
(‘‘Regelschule’’) στην πολιτεία του Thuringen, στη Γερµανία (Gniewosz and Noack,
2008:612). Ερµηνεύοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι επαληθεύτηκε
η υπόθεση πως τα άτοµα µε καλύτερη µόρφωση παρουσιάζουν µεγαλύτερη ανεκτικότητα
απέναντι στους ξένους. Πράγµατι τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές της κατώτερης
κατεύθυνσης παρουσίασαν περισσότερο αρνητικές απόψεις για τους ξένους (Gniewosz
and Noack, 2008:616). Εκτός από τον παραπάνω καθαρά σχολικό παράγοντα,
διερευνήθηκε και ένας άλλος παράγοντας, το οικογενειακό υπόβαθρο. Το συµπέρασµα της
διερεύνησης ήταν ότι πέρα από την κατεύθυνση που ακολουθούν στο σχολείο, οι µαθητές
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που είχαν γονείς µε καλή µόρφωση παρουσίασαν περισσότερο ανεκτικές ως προς τους
ξένους απόψεις (Gniewosz and Noack, 2008:616-617). Όσον αφορά στο κλίµα της τάξης,
τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι παράγοντες όπως η δίκαια αντιµετώπιση των µαθητών από
τους διδάσκοντες, το ανοιχτό σε συζητήσεις κλίµα και οι καλές κοινωνικές σχέσεις µεταξύ
των µαθητών συνδέονται αρνητικά µε φαινόµενα δυσανεξίας ως προς τους ξένους ενώ η
πίεση για επιδόσεις συνδέεται θετικά (Gniewosz and Noack, 2008:612, 617).
Το τελικό συµπέρασµα της δηµοσίευσης είναι ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση
ανάµεσα στο κοινωνικό κλίµα του σχολείου, το ψυχολογικό κλίµα της τάξης και των
ατοµικών συµπεριφορών των µαθητών (Gniewosz and Noack, 2008:611, 618). Το σχολείο
µπορεί να θεωρηθεί ως µια µικρή κοινωνία µέσα στην οποία διδάσκονται κανόνες
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μπορεί να µεταφέρει κοινωνικές και πολιτικές νόρµες και
απόψεις µε δυο τρόπους: Ο άµεσος είναι µε την απευθείας διδασκαλία τους σε µαθήµατα
όπως η Ιστορία, η Κοινωνιολογία ή οι Πολιτικές επιστήµες. Ο έµµεσος είναι µέσω του
ιδιαίτερου κλίµατος µέσα στο οποίο διαµορφώνεται η συνείδηση και η συµπεριφορά του
µαθητή (Gniewosz and Noack, 2008:618). Υπό αυτή την έννοια, παράγοντες του
οργανωσιακού κλίµατος του σχολείου και του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης µπορούν
να χτίσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικής συνείδησης. Συγκεκριµένα, ένα ανοιχτό
κλίµα συµβάλει στην ανάπτυξη ανοιχτών µυαλών και στην ανεκτικότητα απέναντι στους
ξένους (Gniewosz and Noack, 2008:611,617).
Μία καθαρά θεωρητική εργασία, προερχόµενη από τη Νέα Ζηλανδία, είναι αυτή
των Evans et al (2009), η οποία εστιάζει στο συναισθηµατικό τµήµα του ψυχολογικού
κλίµατος της τάξης. Υπάρχουν τρεις βασικές περιοχές που συγκεντρώνουν τα επιµέρους
χαρακτηριστικά και συστατικά του ψυχολογικού κλίµατος. Η µία είναι η ακαδηµαϊκή, που
αναφέρεται στα παιδαγωγικά στοιχεία καθώς και σε αυτά του προγράµµατος µαθηµάτων
του µαθησιακού περιβάλλοντος. Η δεύτερη περιοχή είναι η διοικητική, που αναφέρεται
στα στυλ πειθαρχίας για τη διατήρηση της τάξης. Ο τρίτος τοµέας του ψυχολογικού
κλίµατος

είναι

ο

συναισθηµατικός,

που

αναφέρεται

στις

συναισθηµατικές

αλληλεπιδράσεις µέσα στην τάξη (Evans et al, 2009:131). ∆εδοµένου ότι η προηγούµενη
έρευνα έχει επικεντρωθεί σε δύο κύριες κατευθύνσεις, την κοινωνιο-ψυχολογική και την
διοικητική-οργανωσιακή,

σκοπός

της

εγρασίας

είναι

να

διαφοροποιήσει

το

συναισθηµατικό κλίµα από τους άλλους σηµαντικούς τοµείς του κλίµατος της τάξης και
να αποδείξει ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα από τα συστατικά του ψυχολογικού κλίµατος
της τάξης αλλά είναι κάτι διαφορετικό, που δεν έχει αναλυθεί πλήρως από την
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προηγούµενη έρευνα (Evans et al, 2009:132,133). Υπάρχει αβεβαιότητα για το αν το
θετικό κλίµα της τάξης οδηγεί σε θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσµατα ή για το αν η
αποτελεσµατική διδασκαλία και µάθηση οδηγούν στο θετικό κλίµα και στην επιτυχία στην
εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, υπάρχει αβεβαιότητα στη σχέση αιτίου και αποτελέσµατος,
και στην αιτιακή κατεύθυνση. Τελευταία όµως φαίνεται ότι η τάση είναι να θεωρείται ως
βασικό συστατικό ο συναισθηµατικός τοµέας (Evans et al, 2009:135) . Καταλήγοντας, οι
(Evans et al, 2009:141) δέχονται ότι το ψυχολογικό κλίµα της τάξης είναι ένας σηµαντικός
παράγοντας για την αποτελεσµατική εκπαίδευση, διότι σχετίζεται µε πολλούς άλλους
παράγοντες της συνολικής εκπαιδευτικής εµπειρίας και αυτό και µόνο το γεγονός το
καθιστά αξιόλογη οργανωσιακή αρχή για την εξέταση και αποτίµηση τόσο της
διδασκαλίας όσο και της µάθησης. Το ψυχολογικό κλίµα είναι µια σύνθετη κατασκευή που
αποτελείται από πολλά στοιχεία. Από την άλλη, το συναισθηµατικό κλίµα της τάξης είναι
κάτι διαφορετικό. Είναι µια άµεση λειτουργία των συναισθηµατικών σχέσεων, βασικό
στοιχείο των οποίων αποτελούν οι συναισθηµατικές συναλλαγές µεταξύ διδάσκοντος και
διδασκοµένου, αυτό το συναισθηµατικό πάρε- δώσε µεταξύ δασκάλου και µαθητή.
Εποµένως, το ψυχολογικό κλίµα της τάξης είναι κάτι το γενικότερο και πιο ευρύ, ενώ το
συναισθηµατικό κλίµα επικεντρώνεται στη συναισθηµατική ανταλλαγή διδάσκοντος και
διδασκοµένου και δεν αποτελεί συγκεκριµένο συστατικό του γενικότερου ψυχολογικού
κλίµατος. Η πρόκληση για τη µελλοντική έρευνα του συναισθηµατικού κλίµατος είναι στο
πως αυτό διαφοροποιεί τα δικά του στοιχεία από τα χαρακτηριστικά της αποτελεσµατικής
διδασκαλίας. Το να µπορεί δηλαδή να διακρίνει παραδείγµατα όπου το συναισθηµατικό
κλίµα συµβάλλει στην αποτελεσµατική µάθηση ανεξάρτητα από το γενικότερο
ψυχολογικό κλίµα της τάξης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί κατά πόσο ένα θετικό
γενικότερο κλίµα αποτελεί προαπαιτούµενο για συγκεκριµένες συναισθηµατικές
αλληλεπιδράσεις προς όφελος των µαθητών και της συναισθηµατικής τους ανάπτυξης.
Απαιτείται λοιπόν προσοχή στον ορισµό και στην εξήγηση των δυσδιάκριτων
συναισθηµατικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων.
Ενδεικτικό της ευρείας θεµατικής µε την οποία συνδέεται το ψυχολογικό κλίµα της
τάξης είναι και το δηµοσίευµα των Antoniou and Sideridis (2008). Στην εργασία αυτή
εξετάζεται το κατά πόσο το ψυχολογικό κλίµα της τάξης και η διδακτική µέθοδος
επηρεάζουν την ικανότητα και το ενδιαφέρον για ανάγνωση σε παιδιά που έχουν
µαθησιακές δυσκολίες. Η κατανόηση κειµένου αποτελεί ύψιστη εκπαιδευτική επιδίωξη,
ιδιαίτερα για τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες (Antoniou and Sideridis, 2008:225).
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Σύµφωνα µε την µέχρι τώρα έρευνα, η πρόβλεψη της κατανόησης κειµένου γινόταν µέσω
του λεξιλογίου, της αναγνώρισης λέξεων καθώς και µέσων αποκωδικοποίησης. ∆εν είχε
δοθεί η δέουσα προσοχή στην επίδραση (άµεση ή έµµεση) που έχει το ψυχολογικό κλίµα
της τάξης και ιδιαίτερα οι συµπεριφορές και οι πρακτικές του δασκάλου καθώς και το
διδακτικό στυλ. Η παρούσα έρευνα εξετάζει κατά πόσο ο γραµµικός συνδυασµός
µεταβλητών που µετρούν το ψυχολογικό κλίµα της τάξης και τα στυλ διδασκαλίας µπορεί
να βοηθήσει στην πρόβλεψη της ικανότητας κατανόησης κειµένου µαθητών µε
µαθησιακές δυσκολίες (Antoniou and Sideridis, 2008:225).
Οι µεταβλητές που εξετάζονται είναι καταρχήν τα κίνητρα για διάβασµα, τα οποία
συνδέονται άµεσα µε το ατοµικό ενδιαφέρον που µε τη σειρά του επιδρά άµεσα στο
επίπεδο ανάγνωσης, στην ικανότητα ανάγνωσης και στην κατανόηση κειµένου. Το
ατοµικό ενδιαφέρον, αν και υιοθετείται µε πιο αργή διαδικασία, εντούτοις έχει επιδράσεις
στη µάθηση που διαρκούν περισσότερο από αυτές του περιστασιακού ενδιαφέροντος
(Antoniou and Sideridis, 2008:226). Επιπλέον, το ενδιαφέρον για ένα διδακτικό
αντικείµενο περιλαµβάνει αυξηµένη προσοχή και γνωστικές λειτουργίες και γι’ αυτό
συνδέεται µε µεγαλύτερη προσπάθεια και κατά συνέπεια υψηλότερες επιδόσεις.
Εποµένως, ένας από τους σκοπούς της παρούσας έρευνας ήταν να προβλέψει το
αναγνωστικό ενδιαφέρον των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, µέσα από συνδυασµούς
συµπεριφορών που αντανακλούν τα διδακτικά στυλ και τα χαρακτηριστικά του
ψυχολογικού κλίµατος της τάξης (Antoniou and Sideridis, 2008:226). Μια άλλη
µεταβλητή που εξετάζεται είναι αυτό που στα αγγλικά ονοµάζεται self-efficacy, δηλαδή η
πεποίθηση που έχει το παιδί ότι µπορεί να επιτύχει αυτό που επιθυµεί το ίδιο ή αυτό που
του ζητείται από τον διδάσκοντα. Όταν οι µαθητές νιώθουν ικανοί να επιτύχουν, τότε
θέτουν υψηλούς στόχους, εµµένουν περισσότερο στην ικανοποίηση αυτών και δεν τα
παρατάνε µε την πρώτη δυσκολία (Antoniou and Sideridis, 2008:226). Η πρόβλεψη της
αυτό-δυνατότητας (self-efficacy) είναι σηµαντική για τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες,
διότι σε αυτούς τους µαθητές η αυτό-δυνατότητα βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα και είναι
πιο δύσκολο να µεταβληθεί και να αλλάξει. Επιπλέον, παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει
ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στην αυτό-δυνατότητα και στην κατανόηση
κειµένου. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προβλέψει (να διαγνώσει) την αυτό-δυνατότητα
των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες µέσα από τα χαρακτηριστικά της τάξης, σε µια
προσπάθεια να γίνουν κατανοητές οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα χαρακτηριστικά αυτού του
σηµαντικού παράγοντα µάθησης (Antoniou and Sideridis, 2008:227).
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Το σχολικό κλίµα και ιδιαίτερα το ψυχολογικό κλίµα της τάξης αποτελεί ένα
δυναµικό περιβάλλον το οποίο αντανακλά αλληλεπιδράσεις µεταξύ διδασκόντων και
µαθητών. Ο έλεγχος βρίσκεται κυρίως στα χέρια του δασκάλου. Για όλους τους µαθητές
και ιδιαίτερα για αυτούς µε µαθησιακές δυσκολίες, τα χαρακτηριστικά του ψυχολογικού
κλίµατος της τάξης συνδέονται µε τη συµπεριφορά και την απόδοσή τους (Antoniou and
Sideridis, 2008:227). Έρευνες αυτού τους είδους επιχειρούν να ρίξουν φως στην
παρακίνηση και επίδοση των µαθητών (όπως αυτή αντανακλάται στους βαθµούς του
µαθήµατος της ανάγνωσης και κατανόησης κειµένου) µε το να συνταιριάζουν δυο
κλάδους της έρευνας. Αυτόν που εξετάζει τα έµφυτα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των
µαθητών και τον άλλον που εξετάζει την επίδραση του περιβάλλοντος της τάξης στη
συµπεριφορά των µαθητών (Antoniou and Sideridis, 2008:228). Κατά συνέπεια, και τα
δεδοµένα είναι δύο επιπέδων. Το ένα επίπεδο αφορά στην τάξη και το άλλο στον ίδιο το
µαθητή ως άτοµο. Γι’ αυτό και το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε είναι το Multilevel
Random Coefficient Model (MRCM) των Raudenbush & Bryk, στο οποίο οι
συµπεριφορές των µαθητών συµπλέκονται µε τα χαρακτηριστικά της τάξης και τη
συµπεριφορά των δασκάλων (Antoniou and Sideridis, 2008:228).
Στην έρευνα πήραν µέρος 15 διδάσκαλοι µε µέσο όρο ηλικίας τα 44 χρόνια και
µέσο όρο εµπειρίας τα 13,8 χρόνια. Συµµετείχαν 109 µαθητές (60 αγόρια και 49 κορίτσια)
5ου έως 8ου επιπέδου από έξι ειδικά σχολεία της περιοχής Rhein-Main στο Hessen της
Γερµανίας. Συνοπτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι τα εξής α) υπάρχει θετική
συσχέτιση ανάµεσα στη στάση των µαθητών και σε ένα καλά δοµηµένο µάθηµα από τη
µια και στην κατανόηση κειµένου από την άλλη. Όταν λοιπόν οι µαθητές εκφράζουν το
ενδιαφέρον τους για το µάθηµα µε την υποβολή ερωτήσεων και σχολίων, όταν δείχνουν
προσοχή στην εφαρµογή του προγράµµατος, όταν συµµετέχουν µε το να απαντάνε σε
ερωτήσεις και να παράγουν ιδέες, τότε η απόδοσή τους στην κατανόησης κειµένου είναι
καλύτερη. Το ίδιο συµβαίνει και όταν το µάθηµα χαρακτηρίζεται από αυστηρή δοµή και
οργάνωση, ο δάσκαλος είναι ακριβής και σταθερός, παρουσιάζει µε σαφήνεια το µάθηµα
αλλά και τους σκοπούς της διδασκαλίας, ελέγχει συχνά αν τον κατανοούν οι µαθητές του
και γενικά ακολουθεί µια σταθερή στρατηγική. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα συµπαγή και
καλά δοµηµένα κείµενα ανακαλούνται πιο εύκολα στη µνήµη από ότι τα αποσπάσµατα
κειµένων και συνδέονται µε υψηλότερα επίπεδα κατανόησης Αντιθέτως, δεν βοηθά την
αύξηση της επίδοσης στην κατανόηση κειµένου όταν ο δάσκαλος προσαρµόζει το µάθηµα
στις ανάγκες και στο γνωστικό επίπεδο των µαθητών του, όταν είναι ελαστικός και όταν
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παρουσιάζει το υλικό του µαθήµατος µόνο προφορικά και όχι γραπτά. ∆ηλαδή όταν το
διδακτικό του στυλ είναι πολύ εύκαµπτο και προσαρµοστικό (Antoniou and Sideridis,
2008:237-240). β) Το ενδιαφέρον για ανάγνωση συσχετίζεται θετικά µε ένα καλά
δοµηµένο και θετικό κλίµα και αρνητικά µε ένα µάθηµα που είναι υπερβολικά
κατευθυνόµενο. Το θετικό κλίµα έχει να κάνει µε την ενθάρρυνση από µέρους του
δασκάλου για οµαδική δουλειά και συνεργασία, για κατανόηση των αναγκών και
ικανοποίηση των µαθητών και τέλος, µε την επιβράβευση σε περίπτωση επιτυχίας και την
αναπληροφόρηση σε περίπτωση αποτυχίας. Αντιθέτως, δεν ενθαρρύνει το ενδιαφέρον για
ανάγνωση ένα µάθηµα που υπάρχει τόσο στενή καθοδήγηση, ώστε να περιορίζεται η
αυτονοµία των µαθητών. ∆ιότι έλλειψη αυτονοµίας σηµαίνει και έλλειψη ενδιαφέροντος.
Το κατάλληλο µάθηµα είναι αυτό που ναι µεν διατηρεί µια σταθερή δοµή αλλά
ταυτόχρονα περιέχει και υλικό που είναι ενδιαφέρον, ευχάριστο και παρακινεί για µάθηση
(Antoniou and Sideridis, 2008:237-240). γ) Η αναγνωστική δύναµη (δυνατότητα)
συσχετίζεται θετικά µε τη στάση των µαθητών και τη φροντίδα του δασκάλου και
αρνητικά µε την προσαρµοστικότητά του, την αυστηρή καθοδήγηση και την ισχυρή δοµή
του µαθήµατος. Όλα τα παραπάνω ευρήµατα συζητούνται στο πλαίσιο της δηµιουργίας
ενός ψυχολογικού κλίµατος που θα προσαρµόζεται στις ανάγκες των µαθητών µε
µαθησιακές δυσκολίες.
Μια ενδιαφέρουσα δηµοσίευση, που εξετάζει το ψυχολογικό κλίµα της τάξης σε
σχέση τόσο µε τη σχολική επίδοση όσο και µε τη σχολική συµπεριφορά και
κοινωνικοποίηση, είναι αυτή των Brock et al (2008). Η έρευνά τους εξετάζει τη
συνεισφορά της Responsive Classroom (RC) Approach στην αντίληψη των µαθητών για
το ψυχολογικό κλίµα της τάξης τους καθώς και στην σχολική και κοινωνική απόδοση των
παιδιών σε βάθος χρόνου. Η µέθοδος Responsive Classroom (RC) αποτελεί ένα πλαίσιο
διδακτικών αρχών και πρακτικών σχεδιασµένο να συνενώνει σε ένα ενιαίο σύνολο τόσο
την κοινωνική όσο και την σχολική µάθηση (Brock et al, 2008:130). Οι βασικές αρχές
(RC) είναι: (α) έµφαση εξίσου στο πρόγραµµα κοινωνικής ανάπτυξης όσο και στο
πρόγραµµα µαθηµάτων, (β) εστίαση τόσο στο «πως» όσο και στο «τι» µαθαίνουν τα
παιδιά, (γ) η άποψη ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση βοηθά στην γνωστική ανάπτυξη του
παιδιού, (δ) έµφαση στην γνώση του δασκάλου σχετικά µε τα ατοµικά, πολιτισµικά και
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, (ε) έµφαση στη συνεργασία, την διαµαρτυρία,
την υπευθυνότητα, την ενσυναίσθηση (συναισθηµατική συµµετοχή) και τον αυτοέλεγχο
ως κρίσιµων κοινωνικών δεξιοτήτων που πρέπει να µάθει το παιδί (Brock et al, 2008:132).
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Πρωταρχικός στόχος της εργασίας ήταν να αναλύσει τη σχέση µεταξύ των διδακτικών
πρακτικών, των αντιλήψεων των µαθητών σχετικά µε το ψυχολογικό κλίµα της τάξης και,
τέλος, της κοινωνικής και σχολικής επίδοσης, σε βάθος χρόνου τριών ετών. Ένας
δευτερεύων σκοπός ήταν να αναλύσει το ρόλο των αντιλήψεων των µαθητών σχετικά µε
το ψυχολογικό κλίµα της τάξης ως πιθανού διαµεσολαβητή µεταξύ των (RC) διδακτικών
πρακτικών και των αποτελεσµάτων των µαθητών (Brock et al, 2008:130). Οι υποθέσεις
των ερευνητών ήταν α) η µέθοδος (RC) θα βελτίωνε τις αντιλήψεις των µαθητών για το
κλίµα της τάξης και αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της κοινωνικής και
σχολικής επίδοσης των µαθητών, β) η συνεισφορά της (RC) θα ήταν σωρευτική
(αθροιστική) σε βάθος χρόνου και γ) οι αλλαγές στις αντιλήψεις των µαθητών θα
συνοδεύονταν και από αλλαγές στην κοινωνική και σχολική επίδοση των µαθητών.
∆ηλαδή οι αλλαγές στις αντιλήψεις των µαθητών οφείλονται στις RC διδακτικές πρακτικές
και εποµένως λειτουργούν ως ενδιάµεσος ανάµεσα στις εν λόγων διδακτικές πρακτικές και
στις σχολικές και κοινωνικές επιδόσεις.
Η εν λόγω δηµοσίευση ορµάται από τη θεωρία των Connell and Wellborn (η
άποψή τους στους Brock et al, 2008:131) σύµφωνα µε την οποία τα παιδιά έχουν τρεις
βασικές ψυχολογικές ανάγκες, την ανάγκη να νιώθουν ικανά για επίτευξη επιθυµητών
αποτελεσµάτων, την ανάγκη για αυτονοµία και την ανάγκη του να νιώθουν σχετικά και
συνδεδεµένα µε το κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι ανάγκες αυτές επιδρούν σηµαντικά στη
µάθηση και στη σχολική επίδοση. Μεγάλη έµφαση έχει δοθεί στο λεγόµενο
συναισθηµατικό και κοινωνικό κοµµάτι της µάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν
γένει. Έχουν γίνει σηµαντικές παρεµβάσεις για την αλλαγή των διδακτικών πρακτικών µε
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναισθηµατικών αλλά και εκπαιδευτικώνµορφωτικών αναγκών των παιδιών. Οι παρεµβάσεις αυτές έγιναν µέσω ευρύτερων ή
µικρότερων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, όπως τα «The Child Development Project»,
«The Seattle Social Development Project», «The Promoting Alternative Thinking
Strategies (PATHS)». Τα προγράµµατα αυτά υλοποιήθηκαν στην Αµερική όπου 60.000
διδάσκαλοι εφαρµόζουν τη µέθοδο RC στις τάξεις τους

(Brock et al, 2008:132). Η

παρούσα εργασία προέρχεται από ένα ηµι-πειραµατικό τρίχρονο εκπαιδευτικό πρόγραµµα,
το «Social and Academic Learning Study (SALS)» που ασχολείται µε την
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου RC (Brock et al, 2008:133). Ένα βασικό ερώτηµα είναι
το πώς µπορούµε να διαπιστώσουµε το βαθµό στον οποίο ικανοποιούνται οι
προαναφερθείσες ψυχολογικές ανάγκες των µαθητών µέσα στην τάξη. Ένας τρόπος είναι
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µέσω των αντιλήψεων των ίδιων των µαθητών ως προς την εκπαιδευτική εµπειρία. Οι
αντιλήψεις των παιδιών αποτελούν έναν καλό δείκτη για το αν ο δάσκαλος πετυχαίνει να
ικανοποιήσει τις ανάγκες των µαθητών του. Βασίζονται στις θετικές σχέσεις δασκάλουµαθητή. Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη από την πλευρά του δασκάλου και το
θετικό ψυχολογικό κλίµα της τάξης βελτιώνουν τις αντιλήψεις των παιδιών για την τάξη
τους. Με τη σειρά τους, οι βελτιωµένες αντιλήψεις των παιδιών έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνουν την κοινωνική και σχολική επίδοση. Εντούτοις, υπάρχουν και εξωγενείς
παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των µαθητών για το κλίµα της τάξης και οι
οποίοι δεν έχουν να κάνουν µε τον δάσκαλο αλλά µε ατοµικά χαρακτηριστικά, µε το φύλο
και µε κοινωνιοδηµογραφικά στοιχεία, όπως χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα, χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, περιορισµένη γλωσσική επάρκεια και µονογονεϊκές
οικογένειες (Brock et al, 2008:133).
Στην σχετική έρευνα πήραν µέρος 520 παιδιά (241 κορίτσια, 270 αγόρια, 9
αγνώστου φύλου) που φοιτούσαν στην Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη τάξη. Τα παιδιά
ανήκαν σε διάφορες εθνικότητες µε κυρίαρχη την Καυκασιανή φυλή. Το 41% παρουσίαζε
ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά. Οι
δάσκαλοι που συµµετείχαν ήταν 51 µε µέσο χρόνο εµπειρίας τα 11 χρόνια (Brock et al,
2008:134-135). Συνολικά η έρευνα έδειξε ότι οι RC διδακτικές πρακτικές έχουν θετική
συσχετίζονται µε θετικά αποτελέσµατα για τους µαθητές. Ειδικότερα, οι δάσκαλοι που
χρησιµοποιούσαν περισσότερες RC πρακτικές είχαν µαθητές µε καλύτερη σχολική και
κοινωνική επίδοση και συµπεριφορά και πιο ευνοϊκές αντιλήψεις για το σχολείο.
Αντίθετα µε την υπόθεση των ερευνητών, οι αντιλήψεις των παιδιών για το σχολικό τους
περιβάλλον δεν συσχετίζονται µε σχολικά ή κοινωνικά αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου.
Αυτό το εύρηµα δείχνει ότι οι αντιλήψεις των µαθητών επιδρούν µεν στα σχολικά
αποτελέσµατα, αλλά η επίδρασή τους ενεργεί παράλληλα και όχι σωρευτικά. Επίσης
βρέθηκε ότι οι αντιλήψεις των µαθητών ενεργούν ως ενδιάµεσος ανάµεσα στις RC
διδακτικές πρακτικές και στις κοινωνικές δεξιότητες αλλά δεν ενεργούν ως ενδιάµεσος
ανάµεσα στις RC διδακτικές πρακτικές και στις σχολικές επιδόσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η
χρήση των εν λόγων διδακτικών πρακτικών από τους δασκάλους επηρεάζει τις αντιλήψεις
των µαθητών οι οποίες αντιλήψεις µε τη σειρά τους συνδέονται µε καλύτερα
αποτελέσµατα αλλά µόνο όσον αφορά στην κοινωνικοποίηση και όχι στη σχολική επίδοση
(Brock et al, 2008:139).
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Αν και η εργασία µας αφορά στο ψυχολογικό κλίµα της τάξης στο δηµοτικό και
στο Γυµνάσιο, εντούτοις θα ήταν χρήσιµο να δούµε και ένα δηµοσίευµα που εξετάζει το
ψυχολογικό κλίµα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η παιδαγωγική επιστήµη έχει πλέον
αποδείξει ότι η προσχολική ηλικία είναι πολύ βασική για τη µετέπειτα εξέλιξη του παιδιού
ως µαθητή αλλά γενικότερα ως ατόµου. Η εργασία των Brophy-Herb et al (2007) είναι
ενδεικτική της ευρείας ηλικιακής γκάµας που καταλαµβάνει η έρευνα για το ψυχολογικό
κλίµα της τάξης. Το εν λόγω δηµοσίευµα εξετάζει την κοινωνικοποίηση 183 παιδιών
προσχολικής ηλικίας σε σχέση µε τα οικογενειακά χαρακτηριστικά, την συµπεριφορά του
δασκάλου και το ψυχολογικό κλίµα της τάξης. Η ηλικία των παιδιών κυµαίνεται από 3 έως
6 έτη. Τα 106 ήταν αγόρια και 77 ήταν κορίτσια. Τα ερωτηµατολόγια συµπλήρωσαν οι
γονείς (90% οι µητέρες). Στην έρευνα συµµετείχαν και 19 νηπιαγωγοί σε σύνολο 25
τάξεων. Οι νηπιαγωγοί συµπλήρωσαν µια κλίµακα αξιολόγησης, όπου αξιολογούσαν την
κοινωνικοποίηση του κάθε µαθητή τους. Οι γονείς συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο
σχετικά µε τα οικογενειακά δηµογραφικά στοιχεία, το φύλο και την ηλικία του παιδιού και
το στρες όσον αφορά την οικογένεια γενικά αλλά και ειδικότερα τους γονείς και το παιδί.
Επίσης συµπλήρωσαν και µια βαθµολογική κλίµακα όπου αξιολογούσαν την
κοινωνικοποίηση του παιδιού τους. Τέλος, στην έρευνα συµµετείχαν και ειδικά
εκπαιδευµένοι βοηθοί, οι οποίοι παρατηρούσαν και αξιολόγησαν το ψυχολογικό κλίµα της
τάξης και το διδακτικό στυλ και συµπεριφορά του δασκάλου (Brophy-Herb et al,
2007:136-137).
Η κοινωνικοποίηση αποτελεί µια ευρεία έννοια που περικλείει πολλές σχετικές
δεξιότητες. Αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να έχει θετικές σχέσεις µε τους
συµµαθητές του, τα µέλη της οικογένειάς του καθώς και µε τους δασκάλους του.
Αρθρώνεται µέσα από δεξιότητες-κλειδιά, όπως για παράδειγµα δεξιότητες ελέγχου
συναισθηµάτων, ικανότητες κοινωνικής αναγνώρισης και, τέλος, συµπεριφορές θετικής
επικοινωνίας. Το ενδιαφέρον για την κοινωνικοποίηση και για τη συµβολή της στην
επιτυχία τόσο στο σχολείο όσο και στη ζωή γενικότερα, διαφαίνεται όχι µόνο στην
ακαδηµαϊκή γραµµατεία αλλά και στις εκθέσεις και στις αναφορές των πολιτικών προς
τους ασκούντες το επάγγελµα (λειτούργηµα) του εκπαιδευτικού (Brophy-Herb et al,
2007:134-135). Γεννάται λοιπόν το ερώτηµα του πώς αναπτύσσονται οι προαναφερθείσες
σηµαντικές κοινωνικές δεξιότητες. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών είναι προϊόν
πολλαπλών επιδράσεων. Η οικογένεια και το σχολείο είναι τα κυριότερα πλαίσια µέσα στα
οποία εκφράζεται και διαµορφώνεται η κοινωνικοποίηση. Η προηγούµενη έρευνα είχε
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περιβάλλοντος σχετικά µε την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Συνήθως ερευνούσε κάποιον
παράγοντα είτε της οικογένειας είτε του σχολείου. Επίσης, οι υπό διερεύνηση δείκτες του
ψυχολογικού κλίµατος της τάξης βασίζονταν σε δοµικά κυρίως χαρακτηριστικά της τάξης,
όπως για παράδειγµα το µέγεθος της τάξης, η αναλογία µαθητών-δασκάλων και το
µορφωτικό επίπεδο των διδασκόντων (Brophy-Herb et al, 2007:135) . Η καινοτοµία της
παρούσας έρευνας είναι ότι εξετάζει πολλαπλούς παράγοντες τόσο της οικογένειας όσο
και του σχολείου. Μάλιστα γίνεται προσπάθεια οι παράγοντες αυτοί να είναι κατά το
δυνατόν παράλληλοι στα δυο προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Όσον αφορά στα ατοµικά
και οικογενειακά χαρακτηριστικά, εξετάζονται παράγοντες όπως το οικογενειακό
εισόδηµα, η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας, το οικογενειακό στρες και
η δοµή της οικογένειας. Αναφορικά µε το σχολικό περιβάλλον, εξετάζονται σηµεία της
συµπεριφοράς του δασκάλου, όπως για παράδειγµα η ενθάρρυνση των κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων, η ζεστασιά, η ενδυνάµωση της κοινωνικής κατανόησης, η µείωση της
επιθετικότητας και η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων. Παράλληλα, εξετάζονται και
χαρακτηριστικά του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης, όπως τα χαµηλά επίπεδα
συγκρούσεων και τα υψηλά επίπεδα συνεργασίας µεταξύ των µαθητών (Brophy-Herb et
al, 2007:135-136).
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η αρνητική αξιολόγηση των δασκάλων
όσον αφορά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών συνδέεται άµεσα µε την αρνητική
συµπεριφορά του δασκάλου και µε λιγότερο θετικό ψυχολογικό κλίµα της τάξης. Τα
παιδιά µε υψηλότερο άγχος είναι πιθανότερο να επιδείξουν χαµηλή κοινωνικοποίηση στην
τάξη αλλά και γενικότερα χαµηλότερες κοινωνικές δεξιότητες. Η θετική αξιολόγηση των
δασκάλων όσον αφορά στην κοινωνικοποίηση των µαθητών τους συνδέεται µε θετική
αξιολόγηση του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης και της συµπεριφοράς του δασκάλου. Το
ψυχολογικό κλίµα της τάξης φαίνεται ότι διαµεσολαβεί στη σχέση µεταξύ της
συµπεριφοράς του δασκάλου και της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Όσο υψηλότερη
είναι η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας, τόσο αντικειµενικότερη είναι η
αξιολόγηση της κοινωνικοποίησης των παιδιών από την πλευρά των γονιών. Επίσης
σηµαντική εµφανίζεται η συσχέτιση ανάµεσα στο άγχος του παιδιού και στην αξιολόγηση
του γονιού. Τέλος, το ίδιο συµβαίνει και για τη συσχέτιση ανάµεσα στην αξιολόγηση των
δασκάλων και αυτή των γονέων (Brophy-Herb et al, 2007:143-144).
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Ως επίλογο της παραπάνω ενότητας, που εξετάζει την πορεία της έρευνας, αξίζει να
αναφέρουµε την οµαδοποίηση των ερευνών για το ψυχολογικό κλίµα της τάξης που
παραθέτουν οι Καψάλης, Μούσιου και Νηµά (1997). Η οµαδοποίησή τους παρουσιάζει
ενδιαφέρον, όχι µόνο γιατί είναι αντιπροσωπευτική της ευρείας θεµατικής και των σκοπών
που επιδιώκει το σώµα των σχετικών ερευνών στο σύνολό του, αλλά και γιατί στην εν
λόγω οµαδοποίηση εµπίπτουν σχεδόν όλα τα άρθρα της ενδεικτικής σταχυολόγησης που
έγινε από µέρους µας. Tο σώµα αυτό των ερευνών µπορεί κανείς να το χωρίσει σε επτά
οµάδες (Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997 & Ματσαγγούρας, 2000:194-195):
α. Έρευνες οι οποίες συσχετίζουν το κλίµα της τάξης µε διάφορα χαρακτηριστικά
και µε τις σχολικές επιδόσεις των µαθητών. Tο ψυχολογικό κλίµα της τάξης
χρησιµοποιείται στην περίπτωση αυτή ως ανεξάρτητη µεταβλητή. O µεγαλύτερος όγκος
της έρευνας ανήκει στην κατηγορία αυτή.
β. Tο ψυχολογικό κλίµα της τάξης χρησιµοποιήθηκε ως εξαρτηµένη µεταβλητή
κυρίως σε έρευνες αξιολόγησης αναλυτικών προγραµµάτων και εκπαιδευτικών
µεταρρυθµίσεων.
γ. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή επίσης εξετάζεται το κλίµα της τάξης σε σχέση µε τους
παράγοντες οι οποίοι το διαµορφώνουν (προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, το µέγεθος
της τάξης, το επίπεδο της τάξης (A' ή B ή Γ' κλπ.), το ποσοστό αγοριών και κοριτσιών, το
αντικείµενο διδασκαλίας, ο τύπος του σχολείου κλπ.
δ. Mια άλλη κατηγορία ερευνών, που έγιναν στις HΠA, ασχολήθηκε µε την
µετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και την συνακόλουθη µεταβολή στην βίωση
του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης από τους µαθητές. Oι έρευνες αυτές έδειξαν
χειροτέρευση του κλίµατος, όταν οι µαθητές µετακινούνται γενικώς από µικρά δηµοτικά
σχολεία σε µεγάλα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου τα µαθήµατα γίνονται από
πολλούς ειδικούς εκπαιδευτικούς.
ε. Κάποιες έρευνες ασχολούνται µε την σύγκριση της αντίληψης και της βίωσης του
κλίµατος της τάξης από µαθητές και εκπαιδευτικούς. ∆ιαπιστώνεται ότι υπάρχει διαφορά
µεταξύ του «υπαρκτού» κλίµατος και του κλίµατος που ο εκπαιδευτικός νοµίζει ότι
κυριαρχεί στην τάξη του. Συνήθως

οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν πιο ευνοϊκά το

περιβάλλον της (ίδιας) τάξης από ότι οι µαθητές.
στ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης µια σειρά από έρευνες, οι οποίες
χρησιµοποιούν διάφορες περιγραφικές κλίµακες για την καταγραφή του ψυχολογικού
κλίµατος της τάξης και µέσω της ερµηνείας των διαφορών, οι οποίες παρατηρούνται στις
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τιµές των µετρήσεων, προσπαθούν να εντοπίσουν µαθητές µε διάφορες δυσκολίες ή
προβλήµατα.
ζ. Mια άλλη κατηγορία ερευνών, τέλος, είναι περισσότερο προσανατολισµένη στην
σχολική πράξη. Στην περίπτωση αυτή η έρευνα προσπαθεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό,
προσφέροντάς του ερευνητικά δεδοµένα, ώστε να στοχασθεί για τα σχετικά προβλήµατα
και να καταστρώσει και εφαρµόσει στην συνέχεια στρατηγικές παρέµβασης για την
βελτίωση του κλίµατος της τάξης του. Γενικότερα, του παρέχει κατευθύνσεις και
ανατροφοδότηση στην προσπάθειά του για την ποιοτική αναβάθµιση της τάξης του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Μεθοδολογία της έρευνας.

Στόχοι της παρούσας έρευνας.
Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να γίνει αντιδιαστολή των ευρύτερων σκοπών της
µέχρι τώρα έρευνας µε τους στόχους της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. Μερικοί
από τους σκοπούς της εν γένει έρευνας πάνω στο ψυχολογικό κλίµα της τάξης είναι
(Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997):
α. Η βελτίωση του εργαλείου διερεύνησης του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης,
καθώς από αυτήν εξαρτάται η γενικότερη επιτυχία του ερευνητικού έργου. Στα πλαίσια
του σκοπού αυτού πρέπει να ελέγξουµε και να βελτιώσουµε τα ψυχοµετρικά του
χαρακτηριστικά και κυρίως την εσωτερική συνάφεια και την εγκυρότητα. Υπάρχουν
πολλά και ποικίλα εργαλεία µέτρησης του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης. Κανένα δεν
θεωρείται τέλειο και όλα επιδέχονται περεταίρω βελτιώσεως µέσω χρήσης τους από
συγκεκριµένες ερευνητικές προσπάθειες.
β. Η πρόθεση για διόρθωση, συµπλήρωση και διαφοροποίηση της εικόνας η οποία
προκύπτει από την µέχρι τώρα εγχώρια και ξένη έρευνα. Η έρευνα για το ψυχολογικό
κλίµα της τάξης µετρά ήδη αρκετές δεκαετίες και έναν πολύ µεγάλο αριθµό άρθρων και
µελετών, κυρίως στη διεθνή βιβλιογραφία. Όλα αυτά αποτελούν τις ψηφίδες που
συναπαρτίζουν και διαµορφώνουν το τεράστιο µωσαϊκού που ονοµάζεται ψυχολογικό
κλίµα της τάξης.
γ. Η διερεύνηση µερικών βασικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν ή και
συνδιαµορφώνουν το ψυχολογικό κλίµα της τάξης, δηλ. το φυσικό περιβάλλον της
αίθουσας, η ηλικία των παιδιών, η σύνθεση της τάξης όσον αφορά το φύλο των παιδιών,
το µέγεθος της τάξης, δηλ. ο αριθµός των µαθητών, η κοινωνιοµετρική σύνθεση της
τάξης, η κοινωνικο-οικονοµική προέλευση των µαθητών, η σύνθεση της τάξης ανάλογα
µε τις επιδόσεις των µαθητών στα µαθήµατα ή µε τον δείκτη νοηµοσύνης τους, διάφορα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, π.χ. ηλικία, εκπαίδευση,
κοινωνική προέλευση, διάφορα χαρακτηριστικά της µεθόδου διδασκαλίας, διάφορα
χαρακτηριστικά της κουλτούρας του σχολείου κλπ.
δ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διερεύνηση δυνατοτήτων µε βάση τις
οποίες µπορεί ο εκπαιδευτικός να βελτιώσει το ψυχολογικό κλίµα της τάξης του. Στην
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περίπτωση αυτή δηλ. µας ενδιαφέρει η κατάρτιση προγραµµάτων και η εφαρµογή
στρατηγικών οι οποίες οδηγούν σε βελτίωση του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης καθώς
και η αξιολόγησή τους στην πράξη.
Mε την παρούσα έρευνα επιχειρούµε την επίτευξη περισσότερο βραχυπρόθεσµων
και ασφαλώς και λιγότερο φιλόδοξων στόχων, δηλαδή
α. σκιαγράφηση της εικόνας του ψυχολογικού κλίµατος σε κανονικές τάξεις
δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων της χώρας µας,
β. σύγκριση της εικόνας η οποία προέρχεται από τα δηµοτικά σχολεία και τα
γυµνάσια,
γ. σύγκριση της εικόνας η οποία προέρχεται από ένα αστικό κέντρο και από την
επαρχία και
δ. σύγκριση των δεδοµένων της έρευνας µε δεδοµένα άλλων ελληνικών και ξένων
ερευνών.

Υποθέσεις της παρούσας έρευνας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι υποθέσεις τις οποίες επιθυµούµε να ελέγξουµε µε την
παρούσα έρευνα είναι οι εξής:
α. Tο ψυχολογικό κλίµα της τάξης είναι πιο ευχάριστο σε παιδιά µικρότερης
ηλικίας από ότι σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας. Σύγκριση ∆ηµοτικού-Γυµνασίου,
Τετάρτης -Έκτης ∆ηµοτικού, Πρώτης-Τρίτης Γυµνασίου, Τετάρτης ∆ηµοτικού-Τρίτης
Γυµνασίου.
β. Aν οι γενικότερες ανθρώπινες σχέσεις µιας κοινωνίας µεταφέρονται και στο
σχολείο, το οποίο αποτελεί τον καθρέφτη της συγκεκριµένης κοινωνίας, τότε πρέπει το
ψυχολογικό κλίµα της τάξης να είναι πιο ευνοϊκό στην επαρχία από ότι στο αστικό
κέντρο.
γ. Θα πρέπει να προκύπτουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα δύο φύλα όσον αφορά
τις επιµέρους διαστάσεις µέτρησης του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης

Εργαλείο της παρούσας έρευνας.
Χρησιµοποιήσαµε

ως

εργαλείο

στη

συγκεκριµένη

έρευνα

το

γραπτό

ερωτηµατολόγιο και συγκεκριµένα το "My Class Inventory" (MCI) των B. J. Fraser, G. J.
Anderson & H. J. Walberg, του οποίου έκανε µια πρώτη προσαρµογή στα ελληνικά
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δεδοµένα ο H. Mατσαγγούρας (1987) µε τίτλο "Tο Ερωτηµατολόγιο της Τάξης µου"
(TET). Tο TET προορίζεται για παιδιά πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (8-12 χρόνων),
ωστόσο αποδείχθηκε πολύ χρήσιµο και για παιδιά της κατώτερης βαθµίδας της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997). Το MCI αξιολογεί
πέντε στοιχεία του ψυχολογικού κλίµατος, που διαπιστώθηκε ότι αποτελούν καλούς
δείκτες του όλου ψυχολογικού κλίµατος της τάξης και συσχετίζονται άµεσα µε την
αποτελεσµατικότητα

της

τάξης

στον

ακαδηµαϊκό

και

συναισθηµατικό

τοµέα

(Ματσαγγούρας, 2000:190-191). Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο έχει µια ανεπτυγµένη
µορφή µε 38 ερωτήσεις και µια σύντοµη µε 25 ερωτήσεις. Από διάφορες έρευνες
διαπιστώνεται ότι και η συνεπτυγµένη µορφή παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή και
διακριτική εγκυρότητα, ιδίως όταν χρησιµοποιείται, όπως στην περίπτωσή µας, για την
εξασφάλιση δεδοµένων τα οποία αφορούν τις τάξεις ως µονάδες ανάλυσης και όχι τους
επιµέρους µαθητές (Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997). Tο γεγονός αυτό σε συνδυασµό
µε την µεγάλη λειτουργικότητά της µας οδήγησε στην απόφαση να χρησιµοποιήσουµε
στην έρευνά µας το TET στην συνεπτυγµένη του µορφή.
Mε πέντε κατηγορίες -από πέντε ερωτήσεις η καθεµιά- το TET συλλαµβάνει πέντε
σηµαντικές διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης (Καψάλης, Μούσιου και
Νηµά,1997 & Ματσαγγούρας, 2000:190-191):
1. Ικανοποίηση (Satisfaction).
2. ∆ιενεκτικότητα (Friction).
3. Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness).
4. ∆υσκολία (Difficulty).
5. Συνεκτικότητα (Cohesiveness).
α. Ικανοποίηση (Satisfaction). Είναι το ευχάριστο συναίσθηµα το οποίο αποκτούν οι
µαθητές από την συµβίωση και την εργασία τους στην τάξη, από τον δάσκαλο, τους
συµµαθητές, τα διδασκόµενα µαθήµατα και τις άλλες δραστηριότητες. Γενικώς η
ικανοποίηση αυτή είναι µεγάλη, όταν η εργασία και η συµβίωση στην σχολική τάξη
γίνεται σε ευχάριστο κλίµα, ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και δικαιώνει τις
προσδοκίες των µαθητών. Ο µεγάλος βαθµός ικανοποίησης ενεργοποιεί το µαθητή και,
κατά συνέπεια, µεγιστοποιεί το βαθµό της σχολικής επίδοσής του (ερωτήσεις 1, 6, 11, 16,
21).
β. ∆ιενεκτικότητα (Friction). Είναι σχεδόν το αντίθετο της συνεκτικότητας και
εκφράζεται µε διενέξεις, προστριβές, διαφωνίες, εντάσεις και συγκρούσεις ανάµεσα στα
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µέλη της σχολικής τάξης. Μεταξύ διενεκτικότητας και σχολικής µάθησης υπάρχει
αρνητική συνάφεια, διότι µεγάλο µέρος της δυναµικότητας των µαθητών καταναλώνεται
στην «αλληλοεξόντωση» (ερωτήσεις 2, 7, 12, 17, 22).
γ. Ανταγωνιστικότητα (Competitiveness). Συναντάται σε όλες τις τάξεις σε
διαφορετικό βέβαια βαθµό και είδος (ατοµική ή οµαδική). Όσο µάλιστα ανεβαίνουµε τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης και τις τάξεις, τόσο η ανταγωνιστικότητα γίνεται πιο εµφανής.
Πέρα από ακραίες περιπτώσεις και περιστασιακές συγκυρίες ο βαθµός της
ανταγωνιστικότητας εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής εργασίας
από τον εκπαιδευτικό και από την έµφαση την οποία δίνει ο ίδιος στον ανταγωνισµό
µεταξύ των µαθητών καθώς και από τις γενικότερες στρατηγικές µε τις οποίες ο
εκπαιδευτικός προλαµβάνει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα πειθαρχίας. Όσον αφορά
στην οργάνωση της σχολικής εργασίας, η σύγχρονη τάση είναι να συνδυάζουµε
συνεργατικότητα µεταξύ των ατόµων µε ήπιο ανταγωνισµό µεταξύ ισοδύναµων οµάδων
(ερωτήσεις 3, 8, 13, 18, 23).
δ. ∆υσκολία (Difficulty). Πρόκειται για τον βαθµό δυσκολίας, τον οποίο
παρουσιάζει γενικά η σχολική εργασία στους µαθητές. O βαθµός δυσκολίας της σχολικής
εργασίας διαφέρει βέβαια από µαθητή σε µαθητή. Στην περίπτωση αυτή όµως ενδιαφέρει
η γενική αίσθηση και όχι οι ατοµικές δυνατότητες των επιµέρους µαθητών. Mας
ενδιαφέρει επίσης ο βαθµός της δυσκολίας που βιώνεται από το σύνολο των µαθητών της
τάξης και όχι της αντικειµενικής δυσκολίας. Η έρευνα έχει εντοπίσει θετική συνάφεια
βαθµού δυσκολίας και σχολικής µάθησης, όταν βέβαια η δυσκολία της σχολικής εργασίας
δεν είναι υπερβολικά µεγάλη. Χρειάζεται πάντως προσοχή στη σύγκριση των βαθµών
δυσκολίας, που δεν µπορεί να θεωρηθεί ούτε ως θετικό ούτε ως αρνητικό στοιχείο του
κλίµατος. Πολύ µεγάλη ή πολύ µικρή ∆υσκολία είναι αρνητικό στοιχείο, ενώ µετρίου
βαθµού ∆υσκολία (80%) είναι θετικό στοιχείο (ερωτήσεις 4, 9, 14, 19, 24).
ε. Συνεκτικότητα (Cohesiveness). Είναι το αίσθηµα συνοχής το οποίο έχουν τα µέλη
της οµάδας, ένα αίσθηµα το οποίο αναπτύσσεται µεταξύ ατόµων τα οποία επικοινωνούν
και συνεργάζονται τουλάχιστον για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, επιδιώκοντας την
επίτευξη κοινών σκοπών. Η κατηγορία αυτή λοιπόν µετράει την έκταση κατά την οποίαν
οι µαθητές γνωρίζουν και βοηθούν ο ένας τον άλλο και εκδηλώνουν τα φιλικά αισθήµατα
µεταξύ τους. Η συνεκτικότητα ενοποιεί τα µέλη µιας τάξης και τα ξεχωρίζει από τα µη
µέλη. Η έρευνα έχει εντοπίσει ότι υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ συνεκτικότητας και
ακαδηµαϊκής µάθησης (ερωτήσεις 5, 10, 15, 20, 25).
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Το ερωτηµατολόγιο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αποτελείται από 25 προτάσεις.
Στο τέλος της κάθε πρότασης υπάρχουν τα γράµµατα Σ και ∆ που αντιστοιχούν στις λέξεις
«συµφωνώ» και «διαφωνώ». Ο µαθητής κυκλώνει ένα από τα δυο γράµµατα ανάλογα µε
το αν συµφωνεί ή διαφωνεί µε το περιεχόµενο της πρότασης. Tα "συµφωνώ"
βαθµολογούνται µε τρία (3) και τα "διαφωνώ" µε ένα (1), εκτός από τις ερωτήσεις µε
υπογραµµισµένο αριθµό, στις οποίες η βαθµολογία γίνεται αντίστροφα, δηλ. τα
"διαφωνώ" µε τρία (3) και τα "συµφωνώ" µε ένα (1). Το ΤΕΤ στην αγγλική του έκδοση
έχει µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Η έρευνα µε την ελληνική προσαρµογή
του έδωσε επίσης ικανοποιητικούς δείκτες. Στην έρευνα του Η. Ματσαγγούρα (1987) η
εσωτερική συνάφεια είχε δείκτη 0,612, ο οποίος θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, ενώ οι
πέντε υποκλίµακες έχουν υψηλό δείκτη διακριτικότητας µε τιµές οι οποίες δεν αποκλίνουν
σηµαντικά από τις αγγλικές και σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα είναι πιο ικανοποιητικές
από εκείνες. Επίσης οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις δεν παρουσιάζουν διαφορές
σε σύγκριση προς εκείνες οι οποίες προέκυψαν από αγγλικά και αυστραλιανά δεδοµένα
(Ματσαγγούρας, 1987: 110).

∆είγµα.
Το δείγµα µας είναι το λεγόµενο «βολικό» (Υφαντόπουλος-Νικολαΐδου, 2008:59) .
Αν και προσπαθήσαµε να έχει κάποια γεωγραφική και ηλικιακή διασπορά, καθώς και
διασπορά µε βάση τον αστικό, ηµιαστικό και µη αστικό χαρακτήρα µιας περιοχής,
εντούτοις αποτελείται από απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν στη βάση
γνωριµιών µε εκπαιδευτικούς και στηρίχτηκαν στη θετική ανταπόκριση των ίδιων και των
µαθητών τους. Σε µερικές περιπτώσεις δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση για λόγους τους
οποίους σεβόµαστε απόλυτα. Η επιλογή του δείγµατος λοιπόν δεν έγινε µε κύριο κριτήριο
αυτό της αντιπροσωπευτικότητας και γι’ αυτό δεν µπορούµε να γενικεύσουµε τα
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα σχολεία από τα οποία
κατέστη δυνατόν να πάρουµε συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια είναι τα εξής:
Α) 1ο Ευγένειο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου Βόλου. Το σχολείο είναι
Εξαθέσιο ως προς την οργανικότητα και βρίσκεται σε µη αστική περιοχή. Συλλέξαµε 44
ερωτηµατολόγια από τρία τµήµατα: ΣΤ (12), Ε (14), ∆ (18).
Β) 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μουρεσίου Βόλου. Είναι εξαθέσιο και βρίσκεται σε µη
αστική περιοχή. Συλλέξαµε 31 ερωτηµατολόγια από τρία τµήµατα: ∆ (11), Ε (8), ΣΤ (12).
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Γ) Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής ∆ήµου Βασιλικών
Θεσσαλονίκης. Το σχολείο είναι δωδεκαθέσιο ως προς την οργανικότητα και βρίσκεται σε
ηµιαστική περιοχή. Συνολικά συλλέξαµε 60 ερωτηµατολόγια από τρία τµήµατα: ΣΤ2 (19),
Ε1 (21), ∆2 (20).
∆) 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαβατών Θεσσαλονίκης. Το σχολείο είναι δωδεκαθέσιο
και η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ηµιαστική. Το σύνολο των ερωτηµατολογίων από αυτό
το σχολείο είναι 53 και κατανέµεται ως εξής: ∆2(15), Ε1(20), ΣΤ1(18).
Ε) 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Επανοµής Θεσσαλονίκης. Είναι δωδεκαθέσιο ως προς την
οργανικότητα και η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ηµιαστική. Το σύνολο των
ερωτηµατολογίων που συλλέχθηκαν από αυτό είναι 59 και κατανέµεται ως εξής: ΣΤ1(17),
Ε2(18), ∆1(24).
ΣΤ) Γυµνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ηµιαστική
και η κατανοµή των 84 ερωτηµατολογίων έχει ως εξής: Γ2(19), Γ3(19), Β4(17),Β5(10),
Α5(19).
Ζ) 1ο Γυµνάσιο Κάτω Τούµπας Θεσσαλονίκης. Η περιοχή είναι αστική και τα
ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν είναι 46: Γ2(11), Β2(20), Α2(14).
Η) 2ο Γυµνάσιο Πύλης Τρικάλων. Η περιοχή είναι µη αστική και η κατανοµή των
50 ερωτηµατολογίων έχει ως εξής: Γ2(18), Β2(17), Α1(15).
Στο σύνολό του το δείγµα αποτελείται από 427 µαθητές εκ των οποίων 197 είναι
αγόρια και 230 κορίτσια (Σχήµα 1).

Σχήµα 1. Το φύλλο των µαθητών.
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Οι µαθητές από την επαρχία είναι 125, από ηµιαστική περιοχή 256 και από αστική
46 (Σχήµα 2).

Σχήµα 2. Χαρακτηρισµός περιοχής.

Οι µαθητές ∆ηµοτικού είναι 247 και Γυµνασίου 180. Αναλυτικά κατά τάξη το
δείγµα παρουσιάζει την εξής εικόνα: Τετάρτη ∆ηµοτικού 88. Πέµπτη ∆ηµοτικού 81. Έκτη
∆ηµοτικού 78. Πρώτη Γυµνασίου 49, ∆ευτέρα Γυµνασίου 64, Τρίτη Γυµνασίου 67 (Σχήµα
3).

Σχήµα 3. Η ηλικία των µαθητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Το µοντέλο
Το µοντέλο µας είναι του τύπου y=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+ε, όπου y είναι
η εξαρτηµένη µεταβλητή, δηλαδή το ψυχολογικό κλίµα και τα Χ1,2,3,4,5 είναι οι
ανεξάρτητες µεταβλητές, δηλαδή η συνεκτικότητα, η δυσκολία, η ανταγωνιστικότητα, η
διενεκτικότητα και η ικανοποίηση αντίστοιχα. Οι µεταβλητές µας λέγονται λανθάνουσες.
Οι λανθάνουσες µεταβλητές χρησιµοποιούνται ευρέως στις κοινωνικές επιστήµες, στην
ψυχολογία αλλά και στις περιβαλλοντικές επιστήµες. Οι ερευνητές στην προσπάθεια τους
να δώσουν ποσοτικές διαστάσεις σε έννοιες και να τις καταστήσουν µετρήσιµες
κατέφυγαν στις λανθάνουσες µεταβλητές. Οι συγκεκριµένες µεταβλητές είναι υποθετικές
κατασκευές που προσεγγίζουν έννοιες αναπαριστώντας τις µέσω πολλών µετρίσιµων
µεταβλητών, οι οποίες χρησιµοποιούνται σαν δείκτες (indicators). Οι λανθάνουσες
µεταβλητές µετρώνται µέσω των υπολοίπων µεταβλητών αφού δεν µπορούν να µετρηθούν
απευθείας. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να οριστούν µε σωστό τρόπο και να συνδεθούν µε
µετρήσιµες µεταβλητές για να µετρηθούν.
Με

τη

βοήθεια

του

στατιστικού

πακέτου

του

προγράµµατος

excel

πραγµατοποιούµε την ανάλυση παλινδρόµησης που φαίνεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Ανάλυση Παλινδρόµησης του ψυχολογικού κλίµατος και των µεταβλητών του στο σύνολο του
δείγµατός µας.
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Ο παραπάνω πίνακας παρέχει όλες τι απαραίτητες πληροφορίες για τη δηµιουργία
της εξίσωσης παλινδρόµησης, η οποία για το σύνολο των δεδοµένων µας είναι η εξής:
ψυχολογικό

κλίµα

=

-4,891+1,194*συνεκτικότητα+0,168*δυσκολία

+1,056*ανταγωνιστικότητα+1,074*διενεκτικότητα +1,259*ικανοποίηση.

Οι έλεγχοι
Σύµφωνα µε την θεωρία των µοντέλων δοµικών εξισώσεων, για την επίτευξη
έγκυρων αποτελεσµάτων τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για επεξεργασία θα πρέπει να
ακολουθούν κανονική κατανοµή. Ο έλεγχος ενός µοντέλου συνολικά και των επί µέρους
µεταβλητών του προϋποθέτει τόσο το µοντέλο όσο και οι µεταβλητές κατανέµονται
κανονικά. Για να ισχύει κανονική κατανοµή θα πρέπει η Κύρτωση να είναι 3 και η
Ασυµµετρία να είναι 0 . Βέβαια αυτό ποτέ δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα και στην
δική µας έρευνα επιβεβαιώνεται από τον Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Έλεγχος Κανονικότητας για το ψυχολογικό κλίµα και τις µεταβλητές του.
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Την κανονικότητα λοιπόν την δεχόµαστε ως προϋπόθεση και προχωρούµε στον
έλεγχο κάποιων σηµείων της ανάλυσης παλινδρόµησης (Πίνακας 1). Συγκεκριµένα
ελέγχουµε, αν το µοντέλο µας συνολικά και οι µεταβλητές ξεχωριστά, είναι στατιστικά
σηµαντικές. Η σηµαντικότητα F ελέγχει αν όλο το µοντέλο συνολικά είναι στατιστικά
σηµαντικό. Για να συµβαίνει αυτό θα πρέπει η σηµαντικότητα F να είναι <0,05. Σύµφωνα
µε τον Πίνακα 1 αυτή είναι 6,1979Ε-115 δηλαδή κατά πολύ µικρότερη από 0,05. Η κάθε
µια µεταβλητή ελέγχεται από την τιµή-Ρ. Θα πρέπει και αυτή να είναι <0,05. Αυτό
επιβεβαιώνεται από τον Πίνακα 1 όπου η τιµή-Ρ για όλες τις µεταβλητές είναι <0,05.
Τέλος, ένα άλλο σηµείο που πρέπει να ελέγξουµε είναι το R τετράγωνο που λέγεται και
συντελεστής προσδιορισµού. Αυτός δείχνει κατά πόσο η εξαρτηµένη µεταβλητή
επηρεάζεται από τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Τιµή πάνω από 0,7 θεωρείται καλή. Αυτό
σηµαίνει ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές ερµηνεύουν (δηλαδή επηρεάζουν) την
εξαρτηµένη µεταβλητή κατά 70%. Στο υπόλοιπο 30% η εξαρτηµένη µεταβλητή
επηρεάζεται από άλλες ανεξάρτητες που όµως δεν περιλαµβάνονται στο µοντέλο µας.
Στην περίπτωσή µας ο συντελεστής προσδιορισµού (R τετράγωνο) είναι 0,723 (Πίνακας
1). Το 0,723 θεωρείται πολύ ικανοποιητικό, καθώς δείχνει ότι το ψυχολογικό κλίµα
επηρεάζεται από τις 5 µεταβλητές που αναφέραµε (ικανοποίηση, διενεκτικότητα,
ανταγωνιστικότητα, δυσκολία, συνεκτικότητα) σε ποσοστό 72,3%, δηλαδή πάνω από
70%.

∆ιασφάλιση αξιοπιστίας.
Η

αξιοπιστία

εκτιµά

την

εσωτερική

συνέπεια

των

στοιχείων

ενός

ερωτηµατολογίου, δηλαδή αν τα στοιχειά αυτά έχουν την τάση να καταµετρούν το ίδιο
πράγµα. Η αξιοπιστία σαν όρος προσδιορίζει τον βαθµό κατά τον οποίο τα αποτελέσµατα
που αποκοµίζονται από µια έρευνα παραµένουν τα ίδια, αν η έρευνα γίνει για δεύτερη
φορά (Υφαντόπουλος-Νικολαΐδου, 2008:44-45). Με άλλα λόγια µια µέτρηση θεωρείται
αξιόπιστη, αν έχει µικρή ή ακόµη και µηδενική µεταβλητότητα, όταν επαναλαµβάνεται
κάτω από παρόµοιες συνθήκες. Εναλλακτικά, η αξιοπιστία είναι ο συσχετισµός µιας
µεταβλητής, ενός παράγοντα ή ενός µοντέλου µε κάτι υποθετικό που µετρά αληθινά αυτό
που επιθυµείται να µετρηθεί (Cronbach, 1984). Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου
διασφαλίζεται όταν αυτό παρουσιάζει σε σηµαντικό βαθµό εσωτερική συνάφεια (internal
consistency) (Fraser and Fisher, 1986:395-397 & Υφαντόπουλος-Νικολαΐδου, 2008:4445), όταν δηλ. κάθε ερώτηµα της κλίµακας µετράει το ίδιο θεωρητικό κατασκεύασµα
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(construct) µε τα άλλα ερωτήµατα. Aυτό πετυχαίνεται µε την απάλειψη κάθε ερωτήµατος
το οποίο δεν έχει υψηλή συνάφεια µε το γενικό σκορ της κλίµακας (Καψάλης, Μούσιου
και Νηµά,1997). Για την µέτρηση της εσωτερικής συνάφειας (Antoniou, 2008:230-232 &
Fraser and Fisher, 1986:395-397) χρησιµοποιείται σε τέτοιου είδους κλίµακες ο δείκτης
άλφα (Cronbach, 1984, Fraser, 1989:314-315 & Υφαντόπουλος-Νικολαΐδου, 2008:44-45 ).
Ο δείκτης alpha δείχνει πόσο καλά τα σκορ µιας µέτρησης αντιπροσωπεύουν γενικά σκορ.
Ο δείκτης alpha κυµαίνεται από το 0 έως το 1. Σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές, επαρκή
συνάφεια και εποµένως καλή αξιοπιστία έχουµε όταν ο δείκτης αυτός είναι πάνω από 0,7 ,
ενώ χαµηλή αξιοπιστία έχουµε στην περίπτωση που ο δείκτης είναι µικρότερος από 0,7.
Άλλοι πάλι, όπως ο Nunally (η άποψή του στους Ραφτόπουλος και Θεοδοσοπούλου, 2002:
581-582) υποστηρίζουν ότι ένας συντελεστής εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s alpha
µεταξύ 0,5 και 0,6 είναι αρκετός στα αρχικά στάδια της µελέτης. Στην παρούσα εργασία ο
συγκεκριµένος δείκτης υπολογίσθηκε µε την βοήθεια του λογισµικού SPSS και τα
αποτελέσµατα για τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ CRONBACH’S ALPHA

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

0,754

∆ΙΕΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

0,641

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

0,659

∆ΥΣΚΟΛΙΑ

0,449

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

0,806

Πίνακας 3. Ο δείκτης Cronbach’s Alpha για τις πέντε διαστάσεις του ψυχολογικού κλίµατος.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι τιµές του εν λόγω δείκτη στις
τέσσερεις από τις πέντε διαστάσεις είναι αρκετά ικανοποιητικές. Συγκεκριµένα για την
Ικανοποίηση και τη Συνεκτικότητα ο δείκτης είναι 0,754 και 0,806 αντίστοιχα, δηλαδή
πάνω από 0,7. Για την ∆ιενεκτικότητα και την Ανταγωνιστικότητα είναι 0,641 και 0,659
αντίστοιχα, δηλαδή πάνω από 0,6. Μόνο για τη ∆υσκολία ο δείκτης πέφτει λίγο κάτω από
το 0,5, συγκεκριµένα στο 0,449. Συγκρίνοντας τις τιµές µας µε αυτές της έρευνας των
Καψάλη, Μούσιου και Νηµά, (1997) διαπιστώνουµε ότι κυµαίνονται στα ίδια περίπου
επίπεδα µε εξαίρεση τη ∆υσκολία. Και εκεί όµως, όπως και στη δική µας έρευνα, ο
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δείκτης άλφα για τη ∆υσκολία έχει τη χαµηλότερη τιµή. Αν συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά
µας µε αυτά των Fraser and Fisher, (1986:395-397), παρατηρούµε ότι εκεί ο δείκτης άλφα
είναι ελαφρώς πιο αυξηµένος και κυµαίνεται από 0,58 έως 0,81. Αναλυτικά οι τιµές για τις
5 διαστάσεις είναι: Συνεκτικότητα 0,81, ∆ιενεκτικότητα 0,78, ∆υσκολία 0,58,
Ικανοποίηση 0,68, Ανταγωνιστικότητα 0,70. Και πάλι ο δείκτης άλφα για τη ∆υσκολία
είναι ο χαµηλότερος.

∆ιασφάλιση εγκυρότητας.
Η εγκυρότητα συνίσταται στο κατά πόσο η κλίµακα µετρά αυτό που επικαλείται
ότι µετρά (Ραφτόπουλος και Θεοδοσοπούλου, 2002: 577 & Υφαντόπουλος-Νικολαΐδου,
2008:45-46 ). Κατά τον Cronbach (1984) το βασικό κριτήριο για την επιλογή µιας
κλίµακας είναι η εγκυρότητά της. Για να έχει µια κλίµακα διακριτική εγκυρότητα θα
πρέπει κάθε κατηγορία πρέπει να µετράει µια και µοναδική διάσταση την οποία δεν
µετράει οποιαδήποτε άλλη κατηγορία της κλίµακας. H διακριτική εγκυρότητα είναι
σηµαντική, διότι θα ήταν αντιοικονοµική για τον ερευνητή και το υποκείµενο να
συλλέγουν διάφορες µετρήσεις της ίδιας βασικά διάστασης αλλά και διότι παραβαίνει την
γενική µεθοδολογική αρχή της οικονοµίας, καθώς δυσκολεύει την θεωρία και περιορίζει
την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, χρησιµοποιώντας δύο ονόµατα για δυο χαρακτηριστικά
τα οποία κατά βάση είναι παρόµοια. Ένας τρόπος για βελτίωση της διακριτικής
εγκυρότητας κλιµάκων εκτίµησης του κλίµατος της τάξης είναι ο εντοπισµός και η
απάλειψη από την τελική µορφή της κλίµακας κάθε ερωτήµατος του οποίου η συνάφεια µε
την κατηγορία στην οποία υπάγεται δεν είναι σηµαντικά υψηλότερη από την συνάφεια µε
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία της κλίµακας (Καψάλης, Μούσιου και Νηµά,1997). Για την
διακριτική εγκυρότητα χρησιµοποιείται η διασυνάφεια των κατηγοριών. Συνήθως δίνεται
η µέση συνάφεια µιας κατηγορίας µε τις άλλες κατηγορίες της κλίµακας (Fraser and
Fisher, 1986:395-397). Για την συνεκτικότητα π.χ. ο µέσος όρος των συναφειών των
τεσσάρων άλλων κατηγοριών της κλίµακας µε την συνεκτικότητα αποτελεί τον δείκτη της
εσωτερικής συνάφειας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι κατηγορίες πρέπει βέβαια να έχουν
κάποια διασυνάφεια µεταξύ τους, αυτή όµως µπορεί και πρέπει να µην είναι πολύ υψηλή,
αλλά από χαµηλή µέχρι µέτρια, καθώς οι επιµέρους κατηγορίες µετρούν διαφορετικές αν
και όχι εντελώς άσχετες διαστάσεις. Στον παρακάτω Πίνακα 4 φαίνονται οι συσχετίσεις
κάθε µιας από τις πέντε µεταβλητές του ψυχολογικού κλίµατος µε τις υπόλοιπες τέσσερεις.
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Με βάση αυτές τις συσχετίσεις υπολογίσαµε και τη µέση συνάφεια της µιας µε τις άλλες
τέσσερεις.
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 4. Συσχετίσεις κάθε µεταβλητής µε τις υπόλοιπες

Σχολιάζοντας τον παραπάνω πίνακα έχουµε να παρατηρήσουµε καταρχήν ότι η
συσχέτιση που εφαρµόζουµε είναι η λεγόµενη Pearson και υπολογίστηκε µε τη βοήθεια
του στατιστικού πακέτου SPSS. Επίσης διαπιστώνουµε ότι όλες οι συνάφειες είναι
στατιστικά σηµαντικές στο επίπεδο 0,01 (2- tailed). Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σηµείο
για το ερωτηµατολόγιό µας. Επιπλέον, το πρόσηµο στην αρχή κάθε τιµής δείχνει την
θετική (θετικό πρόσηµο) ή την αρνητική (αρνητικό πρόσηµο) συσχέτιση (ΥφαντόπουλοςΝικολαΐδου, 2008:327-336). Οι θετικές για το ψυχολογικό κλίµα µεταβλητές, δηλαδή η
Ικανοποίηση και η Συνεκτικότητα, συσχετίζονται θετικά µεταξύ τους και αρνητικά µε τις
άλλες τρεις αρνητικές για το ψυχολογικό κλίµα µεταβλητές. Το αντίστοιχο συµβαίνει και
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για τις αρνητικές για το ψυχολογικό κλίµα µεταβλητές, δηλαδή την ∆ιενεκτικότητα, την
Ανταγωνιστικότητα και την ∆υσκολία, οι οποίες συσχετίζονται θετικά µεταξύ τους και
αρνητικά µε τις άλλες δυο θετικές µεταβλητές. Η µέση συνάφεια για την Ικανοποίηση
είναι

0,470 + 0,301 + 0,312 + 0,481
= 0,391. Η αντίστοιχη για την ∆ιενεκτικότητα είναι
4

0,470 + 0,416 + 0,211 + 0,471
= 0,392. Για την Ανταγωνιστικότητα η µέση συνάφεια είναι
4
0,301 + 0,416 + 0,129 + 0,295
= 0,285. Για την ∆υσκολία η µέση συνάφεια είναι
4
0,312 + 0,211 + 0,129 + 0,166
= 0,204. Τέλος η µέση συνάφεια για την Συνεκτικότητα είναι
4
0,481 + 0,471 + 0,295 + 0,166
= 0,353. Παρατηρούµε ότι οι τιµές είναι χαµηλές προς
4

µέτριες και αυτό είναι σύµφωνο µε αυτά που είπαµε παραπάνω. Τέλος, οφείλουµε να
επισηµάνουµε ότι οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ως προς ποια τιµή είναι αποδεκτή για
τη µέση συνάφεια. Στην έρευνά µας οι τιµές της είναι λίγο πιο αυξηµένες αλλά δεν
παρουσιάζουν µεγάλη απόκλιση από τις αντίστοιχες στην έρευνα των Καψάλη, Μούσιου
και Νηµά (1997). Το ίδιο παρατηρούµε και στην έρευνα των Fraser and Fisher, (1986:395397). Στην έρευνα αυτή οι εν λόγω ερευνητές ελέγχουν ανάµεσα σε άλλα και την

εγκυρότητα των σύντοµων µορφών τριών εργαλείων µέτρησης του ψυχολογικού κλίµατος.
Στην παρούσα περίπτωση µας ενδιαφέρουν τα αποτελέσµατα για το ΜCI. Το δείγµα για το
συγκεκριµένο εργαλείο αποτελούνταν από 758 µαθητές 32 τάξεων 8 σχολείων από την
περιοχή του Sydney στην Αυστραλία. Τα αποτελέσµατα για µέση συνάφεια των πέντε
διαστάσεων του ψυχολογικού κλίµατος ήταν: Ικανοποίηση 0,30, ∆ιενεκτικότητα 0,27,
Ανταγωνιστικότητα 0,11, ∆υσκολία 0,31 και Συνεκτικότητα 0,25. Οι τιµές βλέπουµε ότι
δεν απέχουν πολύ από τις δικές µας, αν και είναι ελαφρώς µικρότερες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσµάτων.
Σύµφωνα µε τους στόχους της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας αρχική µας
πρόθεση είναι η σκιαγράφηση της εικόνας του ψυχολογικού κλίµατος σε κανονικές τάξεις
δηµοτικών σχολείων και γυµνασίων της χώρας µας. Στη συνέχεια εξετάζεται η
επαλήθευση ή µη επαλήθευση των αρχικών µας υποθέσεων µε βάση τα αποτελέσµατα της
στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων που συλλέξαµε, δηλαδή του δείγµατός µας. Η
παρουσίαση λοιπόν των αποτελεσµάτων θα γίνει χωριστά για κάθε µια από τις τρεις
αρχικές µας υποθέσεις φροντίζοντας ταυτόχρονα να παρέχουµε σχόλια, αναλύσεις και
συµπεράσµατα.
Υπόθεση 1η
Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή αναµέναµε το ψυχολογικό κλίµα της τάξης να είναι
πιο ευχάριστο σε παιδιά µικρότερης ηλικίας από ότι σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας. Γι’
αυτό το λόγο προβήκαµε σε σύγκριση των αποτελεσµάτων ∆ηµοτικού-Γυµνασίου,
Τετάρτης-Έκτης ∆ηµοτικού, Πρώτης-Τρίτης Γυµνασίου, Τετάρτης ∆ηµοτικού-Τρίτης
Γυµνασίου. Όσον αφορά στη σύγκριση ∆ηµοτικού-Γυµνασίου, η υπόθεσή µας
επιβεβαιώθηκε απόλυτα. Όπως φαίνεται και στους Πίνακες 5 & 6 που ακολουθούν, ο
µέσος όρος του ψυχολογικού κλίµατος για το ∆ηµοτικό είναι 48,769 έναντι 42,811 στο
Γυµνάσιο. Η τυπική απόκλιση και στις δυο περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χαµηλή, 0,44 και
0,38 αντίστοιχα. Προχωρώντας στον σχολιασµό των επί µέρους παραµέτρων έχουµε να
παρατηρήσουµε ότι αυτές που θεωρούνται θετικές για το ψυχολογικό κλίµα, δηλαδή η
Ικανοποίηση και η Συνεκτικότητα, µε τιµές για το ∆ηµοτικό 12,870 και 10,931
αντίστοιχα, είναι µεγαλύτερες, όπως είναι φυσικό, από τις αντίστοιχες του Γυµνασίου
όπου η µεν Ικανοποίηση έχει µέσο όρο 9,666 και η Συνεκτικότητα 8,688. Αντίθετα οι
αρνητικές παράµετροι, δηλαδή η ∆ιενεκτικότητα και η Ανταγωνιστικότητα έχουν, όπως
είναι αναµενόµενο από την υπόθεσή µας, µικρότερες τιµές στο ∆ηµοτικό (10,554 &
11,568) από ότι οι αντίστοιχες στο Γυµνάσιο (11,844 & 12,611). Σχετικά µε την
Ανταγωνιστικότητα οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι παλαιότερα αποτελούσε συνειδητή
επιλογή του σχολείου, το οποίο επιδίωκε, µέσω της «ευγενούς άµιλλας» να κινητοποιήσει
την µαθητική προσπάθεια (Ματσαγγούρας, 2000:193). Αντιθέτως, σήµερα τόσο η
παιδαγωγική ψυχολογία όσο και η διδακτική έρευνα επισηµαίνουν τις αρνητικές συνέπειες
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που έχει ο ανταγωνισµός στη σχολική µάθηση (Καψάλης, 1996:427 & Johnson and
Johnson, 1999:159). Τέλος, σχετικά µε τη ∆υσκολία, αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ούτε
ως θετικό ούτε ως αρνητικό στοιχείο του κλίµατος. Πολύ µεγάλη ή πολύ µικρή ∆υσκολία
είναι αρνητικό στοιχείο, ενώ µέτριου βαθµού ∆υσκολία (80%) είναι θετικό στοιχείο
(Ματσαγγούρας, 2000:193). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας τόσο στο ∆ηµοτικό όσο
και στο Γυµνάσιο η ∆υσκολία είναι µετρίου βαθµού αν και ελαφρώς πιο µεγάλη στο
Γυµνάσιο (8,333) από ότι στο ∆ηµοτικό (7,283).

Πίνακας 5. Το ψυχολογικό κλίµα και οι 5 παράµετροί του στο ∆ηµοτικό.
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Πίνακας 6. Το ψυχολογικό κλίµα και οι 5 παράµετροί του στο Γυµνάσιο.

Συγκρίνοντας το ψυχολογικό κλίµα της Τετάρτης ∆ηµοτικού µε αυτό της Έκτης,
παρατηρούµε ότι η υπόθεσή µας ανατρέπεται αφού η µέση τιµή για την Τετάρτη είναι
48,363 ενώ για την Έκτη είναι 50,025, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 παρακάτω. Το
συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι τα παιδιά στην Έκτη περνούν καλύτερα από τα παιδιά
στην Τετάρτη ∆ηµοτικού. Αυτό µπορεί να συµβαίνει, διότι ξέρουν ότι είναι η τελευταία
τους χρονιά στο ∆ηµοτικό, καθώς στην επόµενη θα διαχωριστούν στις τάξεις του
Γυµνασίου. Η διαφορά πάντως δεν είναι µεγάλη και η τιµή και στις δυο τάξεις είναι
αρκετά υψηλή, πράγµα που σηµαίνει ότι γενικά τα παιδιά στο ∆ηµοτικό περνούν
ευχάριστα στην τάξη (Ανδρούτσου, 2008:32).
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Πίνακας 7. Το ψυχολογικό κλίµα στην Τετάρτη και στην Έκτη ∆ηµοτικού.

Η υπόθεσή µας επιβεβαιώνεται συγκρίνοντας το ψυχολογικό κλίµα της Πρώτης
και της Τρίτης Γυµνασίου, µε την πρώτη τάξη να προηγείται κατά µιάµιση περίπου
µονάδα. Συγκεκριµένα ο µέσος όρος για την Πρώτη Γυµνασίου είναι 43,632 ενώ για την
Τρίτη είναι 42,209 (Πίνακας 8). Η διαφορά επίσης δεν είναι πολύ µεγάλη, ενώ το
γενικότερο σκορ και των δυο είναι αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο του ∆ηµοτικού,
πράγµα που για ακόµη µια φορά επιβεβαιώνει ότι τα µεγαλύτερα παιδιά περνούν λιγότερο
ευχάριστα στο σχολείο από ότι τα µικρότερα.

Πίνακας 8. Το ψυχολογικό κλίµα στην Πρώτη και Τρίτη Γυµνασίου.
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Πιο έντονη είναι η διαφοροποίηση ανάµεσα στο ψυχολογικό κλίµα της Τετάρτης
∆ηµοτικού και σ’ αυτό της Τρίτης Γυµνασίου. Ωστόσο, οι τιµές τόσο των επιµέρους
παραµέτρων όσο και αυτές του συνολικού ψυχολογικού κλίµατος και στις δυο τάξεις
ελάχιστα αποκλίνουν από τις αντίστοιχες για το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο γενικά. Η
µεταξύ τους διαφορά είναι σχεδόν όση και η διαφορά µεταξύ ∆ηµοτικού και Γυµνασίου
µε το ψυχολογικό κλίµα στην Τετάρτη ∆ηµοτικού να είναι 48,363 και στην Τρίτη
Γυµνασίου 42,209 , όπως φαίνεται και στον επισυναπτόµενο Πίνακα 9.

Πίνακας 9. Το ψυχολογικό κλίµα στην Τετάρτη ∆ηµοτικού και στην Τρίτη Γυµνασίου.

Το γενικό συµπέρασµα που εξάγεται από όλα τα παραπάνω είναι ότι το
ψυχολογικό κλίµα είναι καλύτερο στα παιδιά ∆ηµοτικού από ότι στα παιδιά Γυµνασίου.
Η πρώτη υπόθεση λοιπόν επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της στατιστικής
ανάλυσης. Η διαφοροποίηση του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης στις δύο βαθµίδες της
εκπαίδευσης είναι σε µεγάλο βαθµό σύµφυτη µε τον γενικότερο "παιδότροπο"
προσανατολισµό στο ∆ηµοτικό και τον "λογότροπο" στο Γυµνάσιο (Καψάλης, Μούσιου
και Νηµά,1997).
Υπόθεση 2η
Υποθέσαµε ότι το ψυχολογικό κλίµα σε σχολεία της επαρχίας θα πρέπει να είναι
καλύτερο, εφόσον στην επαρχία οι σχέσεις των κατοίκων και άρα και των µαθητών είναι
πιο στενές και θερµές και αυτό λογικά αντικατοπτρίζεται στο ψυχολογικό κλίµα της
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τάξης. Το δείγµα µας προέρχεται από σχολεία της επαρχίας, από ένα αστικό κέντρο (την
Θεσσαλονίκη) και από κάποιες περιοχές στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης που ούτε
αστικές µπορούν να θεωρηθούν, ούτε όµως συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας
επαρχιακής περιοχής. Γι’ αυτό και τις ονοµάσαµε ηµιαστικές και τις θωρήσαµε ως
ξεχωριστή κατηγορία. Η στατιστική ανάλυση λοιπόν έγινε µε βάση αυτή την τριπλή
διάκριση. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στους παρακάτω τρεις πίνακες (Πίνακες 10,11,12).
Σύµφωνα µε αυτά, η υπόθεσή µας επιβεβαιώνεται, αφού η τιµή του ψυχολογικού κλίµατος
για τα σχολεία της επαρχίας και των ηµιαστικών περιοχών είναι 50,568 και 46,656
αντίστοιχα ενώ για τα σχολεία των αστικών περιοχών είναι 43,347. Οι τυπικές αποκλίσεις
είναι χαµηλές και στις τρεις περιπτώσεις (0,67 για την επαρχία, 0,45 για τις ηµιαστικές
περιοχές και 0,77 για τις αστικές). Παρατηρούµε ότι οι τιµές του ψυχολογικού κλίµατος
µειώνονται όσο πηγαίνουµε από την επαρχία προς τις ηµιαστικές και τις αστικές περιοχές
και το ίδιο συµβαίνει και για τους παράγοντες που το απαρτίζουν. Αναφερόµενοι στα
αποτελέσµατα για τα σχολεία των αστικών περιοχών επισηµαίνουµε ότι οι παράγοντες
που

θεωρούνται θετικοί για το ψυχολογικό κλίµα, δηλαδή η Ικανοποίηση και η

Συνεκτικότητα, έχουν τιµές αρκετά χαµηλότερες από τις αντίστοιχες της επαρχίας και των
ηµιαστικών περιοχών, πράγµα που συνάδει µε το χαµηλότερο ψυχολογικό κλίµα στις
αστικές περιοχές. Οι παράγοντες που θεωρούνται αρνητικοί, δηλαδή η ∆ιενεκτικότητα και
η Ανταγωνιστικότητα, έχουν τιµές µεγαλύτερες (αν και όχι κατά πολύ) από τις αντίστοιχες
της επαρχίας και των ηµιαστικών περιοχών. Και αυτό το στοιχείο είναι σε συµφωνία µε το
λιγότερο θετικό κλίµα των αστικών περιοχών. Τέλος, η ∆υσκολία είναι µεγαλύτερη στις
αστικές περιοχές (8,782) από ότι στην επαρχία και στις ηµιαστικές περιοχές (7,96 &
7,421).
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Πίνακας 10. Το ψυχολογικό κλίµα στα σχολεία της επαρχίας.
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Πίνακας 11. Το ψυχολογικό κλίµα στα σχολεία των ηµιαστικών περιοχών.
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Πίνακας 12. Το ψυχολογικό κλίµα στα σχολεία των αστικών περιοχών.

Τα συµπεράσµατα που βγάλαµε µέχρι στιγµής για την δεύτερη υπόθεσή µας δεν
είναι απόλυτα ασφαλή. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει το δείγµα µας είναι «βολικό», που
σηµαίνει ότι σίγουρα παρουσιάζει ελλείψεις. Μία από αυτές είναι ότι δεν καταφέραµε να
συλλέξουµε ερωτηµατολόγια από ∆ηµοτικά σχολεία που βρίσκονται σε αστική περιοχή.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το δείγµα µας από τις αστικές περιοχές να αποτελείται από
δεδοµένα που αφορούν µόνο παιδιά Γυµνασίου. Όπως όµως αναφέραµε στην πρώτη
υπόθεση, το ψυχολογικό κλίµα στο Γυµνάσιο είναι χαµηλότερο από αυτό στο ∆ηµοτικό.
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Εξάγεται λοιπόν το λογικό συµπέρασµα ότι δείγµα που αποτελείται από παιδιά µόνο
Γυµνασίου ρίχνει το µέσο όρο του κλίµατος. Και αντίστροφα, δείγµα που περιέχει και
παιδιά ∆ηµοτικού ανεβάζει τον µέσο όρο. Για να είµαστε εποµένως περισσότερο
αντικειµενικοί θα εξετάσουµε το ψυχολογικό κλίµα σε επαρχία, ηµιαστικές και αστικές
περιοχές αλλά µόνο για το Γυµνάσιο. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 13.

Πίνακας 13. Το ψυχολογικό κλίµα στα Γυµνάσια επαρχίας, ηµιαστικών και αστικών περιοχών.

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, η υπόθεσή µας επιβεβαιώνεται για
τα Γυµνάσια αστικών περιοχών και επαρχίας. Πράγµατι το ψυχολογικό κλίµα στην
επαρχία είναι πολύ καλύτερο από ότι στην πόλη. ∆εν ισχύει όµως και για τα δεδοµένα των
ηµιαστικών περιοχών. Αυτό ίσως να οφείλεται στο δείγµα µας, καθώς έχουµε δεδοµένα
µόνο από ένα Γυµνάσιο ηµιαστικής περιοχής το οποίο µπορεί να µην αποτελεί
αντιπροσωπευτικό δείγµα. Πάντως το ψυχολογικό κλίµα για το Γυµνάσιο της ηµιαστικής
περιοχής είναι το χαµηλότερο (41,833) που έχουµε συναντήσει ως τώρα µε βάση τα
δεδοµένα µας. Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι επιµέρους παράγοντες που το καθορίζουν
συνάδουν µε αυτή την τιµή. ∆ηλαδή η Ικανοποίηση και η Συνεκτικότητα (θετικοί
παράγοντες) βρίσκονται στην κατώτερη τιµή (8,714 & 7,619) ενώ η ∆ιενεκτικότητα και η
Ανταγωνιστικότητα (αρνητικοί παράγοντες) βρίσκονται στην ανώτερη τιµή (12,357 &
13,142), όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 14.
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Πίνακας 14. Το ψυχολογικό κλίµα και οι 5 συνιστώσες του στο Γυµνάσιο ηµιαστικής περιοχής.

Υπόθεση 3η
Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτουν διαφοροποιήσεις αν όχι
στο ψυχολογικό κλίµα συνολικά, τουλάχιστον στις επί µέρους διαστάσεις του ανάµεσα
στα δυο φύλα. Όπως φαίνεται και από τους Πίνακες 15 και 16, η υπόθεσή µας
επιβεβαιώνεται αλλά όχι σε µεγάλο βαθµό. Τα κορίτσια εµφανίζουν λίγο καλύτερο
ψυχολογικό κλίµα (47,456) στο σύνολό του. Η διαφορά του όµως από το αντίστοιχο των
αγοριών (47,431) είναι ελάχιστη. Όσον αφορά στις επιµέρους διαστάσεις, παρατηρούµε
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µε κάποια έκπληξη ότι η ∆ιενεκτικότητα στα κορίτσια είναι λίγο µεγαλύτερη από ότι στα
αγόρια. Αυτό δεν συνάδει µε το στερεότυπο που κυριαρχεί στην κοινωνία αλλά και µε
ευρήµατα άλλων ερευνών (Cerezo and Ato, 2010 & Ανδρούτσου, 2008), καθώς η
επικρατούσα άποψη θέλει τα αγόρια να εµπλέκονται περισσότερο σε καυγάδες και
συγκρούσεις (Ανδρούτσου, 2008:49). Η Ανταγωνιστικότητα επίσης εµφανίζεται
περισσότερο αυξηµένη στα κορίτσια και το ίδιο διαπιστώνει και η Ανδρούτσου (2008). Η
Ικανοποίηση και η Συνεκτικότητα εµφανίζονται λίγο µεγαλύτερες στα αγόρια ενώ σε
άλλες έρευνες έχουµε αντίθετο αποτέλεσµα για τη Συνεκτικότητα, καθώς θεωρείται ότι τα
κορίτσια επικοινωνούν και συνεργάζονται καλύτερα µεταξύ τους και µε τον δάσκαλο
(Ανδρούτσου, 2008:53 και Cerezo and Ato, 2010: 143). Τέλος, όλες οι έρευνες δίνουν
µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας για τα αγόρια, καθώς θεωρείται ότι τα κορίτσια δείχνουν
µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα και είναι πιο επιµελή στο σχολείο (Καψάλης, Μούσιου
και Νηµά,1997 & Ανδρούτσου, 2008:52 ).

(Συνέχεια στην επόµενη σελίδα)
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Πίνακας 15. Το ψυχολογικό κλίµα και οι 5 επιµέρους διαστάσεις του στα κορίτσια.

(Συνέχεια στην επόµενη σελίδα)
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Πίνακας 16. Το ψυχολογικό κλίµα και οι 5 επιµέρους διαστάσεις του στα αγόρια.

Θέλοντας να επιβεβαιώσουµε τα αποτελέσµατα για το συνολικό ψυχολογικό κλίµα
αγοριών και κοριτσιών, επαναλαµβάνουµε τη σύγκριση αλλά αυτή τη φορά ξεχωριστά
για το ∆ηµοτικό και για το Γυµνάσιο. Αυτό το κάνουµε, επειδή δεν έχουµε δεδοµένα για
∆ηµοτικά σχολεία αστικών περιοχών και δεν θέλουµε έτσι να αλλοιωθούν τα
αποτελέσµατά µας. Πράγµατι, τα αποτελέσµατα όσον αφορά στο ∆ηµοτικό συµφωνούν µε
την υπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση στο ψυχολογικό κλίµα αγοριών και κοριτσιών
και µάλιστα αυτό είναι λίγο καλύτερο για τα κορίτσια όπως φαίνεται στον Πίνακα 17.

Πίνακας 17. Το ψυχολογικό κλίµα κοριτσιών και αγοριών ∆ηµοτικού.
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Αντίθετα, στο Γυµνάσιο τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά. Όπως είναι
αναµενόµενο, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια ο µέσος όρος είναι αρκετά
χαµηλότερος από αυτόν του ∆ηµοτικού. Ωστόσο, τα αγόρια στο Γυµνάσιο εµφανίζονται
να έχουν καλύτερο ψυχολογικό κλίµα τάξης από τα κορίτσια, όπως φαίνεται και στους
Πίνακες 18 και 19. Ο µέσος όρος για τα αγόρια είναι 43,23 ενώ για τα κορίτσια 42,49,
διαφορά που πλησιάζει τη µια µονάδα. Όσον αφορά στις επιµέρους διαστάσεις,
παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους για τα αρνητικά
στοιχεία

του

ψυχολογικού

κλίµατος,

δηλαδή

για

τη

∆ιενεκτικότητα,

την

Ανταγωνιστικότητα και τη ∆υσκολία. Εκεί που υπάρχει διαφοροποίηση περίπου µιας
µονάδας είναι στα θετικά για το ψυχολογικό κλίµα στοιχεία, δηλαδή την Ικανοποίηση και
τη Συνεκτικότητα. Τα αγόρια έχουν µέσους όρους 10,13 για την πρώτη και 9,20 για τη
δεύτερη, ενώ τα κορίτσια έχουν 9,31 και 8,29 αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά είναι αυτή
κυρίως που διαµορφώνει και τη διαφορά της µιας µονάδας υπέρ των αγοριών. Τέλος, να
επισηµάνουµε ότι οι τυπικές αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα χαµηλές και για τα δυο φύλα
(Πίνακες 18 & 19).

(Συνέχεια στην επόµενη σελίδα)
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Πίνακας 18. Το ψυχολογικό κλίµα στα αγόρια του Γυµνασίου.

(Συνέχεια στην επόµενη σελίδα)
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Πίνακας 19. Το ψυχολογικό κλίµα στα κορίτσια Γυµνασίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Σύγκριση µε άλλες ελληνικές έρευνες.
Στο κεφάλαιο αυτό θα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά µας µε αυτά αντίστοιχων
ερευνών από τον ελληνικό χώρο. Οι δυο από αυτές έγιναν µόνο για το ∆ηµοτικό σχολείο
(Ανδρούτσου, 2008 & Ματσαγγούρας, 1987) , ενώ η έρευνα των Καψάλη, Μούσιου και
Νηµά, (1997) πραγµατοποιήθηκε σε ∆ηµοτικά και Γυµνάσια. ∆εν θα αναλωθούµε σε
λεπτοµερείς περιγραφές των αποτελεσµάτων. Στην έρευνα των Καψάλη, Μούσιου και
Νηµά, (1997) ο µέσος όρος του ψυχολογικού κλίµατος για τα ∆ηµοτικά της
Θεσσαλονίκης είναι 55,51 ενώ ο αντίστοιχος για τα Γυµνάσια της Θεσσαλονίκης είναι
52,60. Στη Φλώρινα ο µέσος όρος του ψυχολογικού κλίµατος στα ∆ηµοτικά είναι 54,65
ενώ για τα Γυµνάσια 53,40. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την
παραπάνω έρευνα, ο µέσος όρος στα ∆ηµοτικά της Θεσσαλονίκης είναι λίγο µεγαλύτερος
από αυτόν στα ∆ηµοτικά της Φλώρινας. Θα περιµέναµε το αντίθετο, καθώς η Φλώρινα
είναι επαρχιακή περιοχή και συνήθως το ψυχολογικό κλίµα είναι καλύτερο στην επαρχία.
Στην έρευνα της Ανδρούτσου (2008) η τιµή του ψυχολογικού κλίµατος στο ∆ηµοτικό
είναι 54,14 ενώ η αντίστοιχη στον Ματσαγγούρα (1987) είναι 54,98. Τέλος, στη δική µας
έρευνα το ψυχολογικό κλίµα στα δηµοτικά της επαρχίας είναι 54,97 ενώ το αντίστοιχο
στα Γυµνάσια της επαρχίας είναι 49,66 και στα Γυµνάσια των αστικών περιοχών είναι
43,34. Επιπλέον, αξίζει να επισηµάνουµε τη διαφορά στις τυπικές αποκλίσεις. Στην δική
µας έρευνα καθώς και σ’ αυτή της Ανδρούτσου (2008) οι τυπικές αποκλίσεις, τόσο στις
επί µέρους διαστάσεις του όσο και στο ψυχολογικό κλίµα συνολικά, είναι πολύ χαµηλές
(σχεδόν όλες κάτω της µονάδας) ενώ στην έρευνα των Καψάλη, Μούσιου και Νηµά,
(1997) καθώς και στον Ματσαγγούρα, (1987) είναι σχεδόν όλες πάνω από 2. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι στη δική µας έρευνα η τυπική απόκλιση για το ψυχολογικό κλίµα στα
∆ηµοτικά της επαρχίας είναι 0,59, στα Γυµνάσια της επαρχίας είναι 1,05, ενώ στα
Γυµνάσια της Θεσσαλονίκης είναι 0,77. Στην έρευνα της Ανδρούτσου για τα ∆ηµοτικά
της Κοζάνης η τυπική απόκλιση του ψυχολογικού κλίµατος είναι 0,48. Αντίθετα, στον
Ματσαγγούρα (1987) οι τυπικές αποκλίσεις για την Ικανοποιήση, την ∆ιενεκτικότητα, την
Ανταγωνιστικότητα, την ∆υσκολία και την Συνεκτικότητα είναι αντίστοιχα 2,37, 3,28,
2,68, 2,68 και 2,25. Τα αποτελέσµατα των Καψάλη, Μούσιου και Νηµά, (1997) για τις
τυπικές αποκλίσεις στα ∆ηµοτικά και Γυµνάσια της Θεσσαλονίκης είναι 1,73 και 1,59
αντίστοιχα, ενώ για τα ∆ηµοτικά και τα Γυµνάσια της Φλώρινας είναι 2,75 και 2,81
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αντίστοιχα. Σε ότι αφορά στο Γυµνάσιο, άξιο προσοχής είναι ότι τα αποτελέσµατα των
Καψάλη, Μούσιου και Νηµά, (1997) παρουσιάζονται αρκετά υψηλότερα από τα δικά µας,
µε τη διαφορά στα Γυµνάσια της Θεσσαλονίκης να φτάνει σχεδόν τις 10 µονάδες. Τέλος,
και στα αποτελέσµατα για το Γυµνάσιο οι τυπικές αποκλίσεις στη δική µας έρευνα είναι
αρκετά χαµηλές σε σχέση µε την προαναφερθείσα.

Συµπεράσµατα.
Ως επίλογο στην εργασία µας θα θέλαµε να αναφέρουµε πολύ σύντοµα τα
συµπεράσµατά που προέκυψαν από την έρευνα και τη γενικότερη ενασχόλησή µας µε το
θέµα του ψυχολογικού κλίµατος της τάξης. Όπως έγινε φανερό από το βιβλιογραφικό
κοµµάτι της εργασίας, το κλίµα της τάξης είναι σηµαντικό χαρακτηριστικό της εσωτερικής
ζωής του σχολείου και παράγοντας που συµβάλλει τα µέγιστα στη διαµόρφωση του
αποτελεσµατικού σχολείου. Το θετικό κλίµα έχει θετική επίδραση τόσο στη µάθηση όσο
και στις σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση
τόσο της παραγωγικότητας όσο και της αποτελεσµατικότητας του σχολείου. Οι
παράγοντες που διαµορφώνουν το ψυχολογικό κλίµα αναπτύσσονται σε τρεις κύριους
άξονες: α) τον συναισθηµατικό άξονα β) τον άξονα της κοινωνικής οργάνωσης και γ) τον
άξονα της εργασίας. Το εργαλείο µέτρησης που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνά µας
περιλαµβάνει πέντε παράγοντες που καλύπτουν και τους τρεις άξονες. Συγκεκριµένα, η
Ικανοποίηση, η Συνεκτικότητα και η ∆ιενεκτικότητα ανήκουν στον συναισθηµατικό
άξονα. Η Ανταγωνιστικότητα ανήκει στον άξονα της κοινωνικής οργάνωσης και η
∆υσκολία στον άξονα της εργασίας.
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας το ψυχολογικό κλίµα είναι καλύτερο στα
παιδιά του ∆ηµοτικού από ό,τι στα παιδιά του Γυµνασίου. Η διαφορά φτάνει περίπου τις
έξι µονάδες µε το µέσο όρο του ∆ηµοτικού να είναι 48,769 έναντι 42,811 του Γυµνασίου.
Συγκρίνοντας την Τετάρτη µε την Έκτη ∆ηµοτικού δεν διαπιστώνουµε µεγάλη διαφορά.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την Πρώτη και Τρίτη Γυµνασίου. Αυτό δείχνει ότι η
διαφοροποίηση δεν οφείλεται τόσο στη διαφορά ηλικίας όσο στη διαφορετική οργάνωση
και κουλτούρα ανάµεσα στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο. Το δεύτερο συµπέρασµα µε βάση
τα αποτελέσµατά µας είναι ότι το ψυχολογικό κλίµα γίνεται χειρότερο όσο προχωρούµε
από την επαρχία στις ηµιαστικές και στις αστικές περιοχές. Συγκεκριµένα, µέσος όρος για
την επαρχία είναι 50,568 για τις ηµιαστικές περιοχές 46,656 ενώ για τα σχολεία των
αστικών περιοχών είναι 43,347. Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι η επιµέρους
σύγκριση µόνο για το Γυµνάσιο όλων των περιοχών επιβεβαιώνει µερικώς το παραπάνω
αποτέλεσµα. Το τρίτο συµπέρασµα που εξάγουµε µε βάση τα αποτελέσµατά µας είναι ότι
το φύλο δεν διαφοροποιεί σηµαντικά το ψυχολογικό κλίµα της τάξης αλλά µικρές
διαφοροποιήσεις υπάρχουν στους επιµέρους παράγοντες του κλίµατος. Μάλιστα προκαλεί
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έκπληξη, µε βάση τα δεδοµένα άλλων ερευνών, ότι τα κορίτσια στη δική µας έρευνα
εµφανίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις περισσότερο ανταγωνιστικά και µε
µεγαλύτερη διενεκτικότητα από ό,τι τα αγόρια.
Τέλος, οφείλουµε να κάνουµε τρεις σηµαντικές επισηµάνσεις. Η πρώτη αφορά στο
δείγµα µας, το οποίο είναι το λεγόµενο «βολικό», και γι’ αυτό δεν µας επιτρέπει να
γενικεύσουµε τα συµπεράσµατά µας. Ωστόσο, διαπιστώνουµε ότι τα αποτελέσµατά µας
συµφωνούν σε γενικές γραµµές µε αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στον ελληνικό χώρο. Η
δεύτερη επισήµανση είναι ότι από τη σύντοµη περιήγησή µας στην πορεία της έρευνας
διαπιστώνουµε µεγάλο ενδιαφέρον για το ψυχολογικό κλίµα όσον αφορά την ξένη
βιβλιογραφία. Τόσο ο όγκος των ερευνών όσο και η θεµατική τους κρίνονται απολύτως
επαρκή για τη διερεύνηση του θέµατος σε βάθος. ∆υστυχώς όµως στον ελληνικό χώρο δεν
έχουν γίνει αρκετές έρευνες και δεν έχουν διερευνηθεί σηµαντικές και ποικίλες πλευρές
του θέµατος. Τέλος, σηµαντικά βήµατα πρέπει να γίνουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στη
Ελλάδα για την εµπειρική εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας µε στόχο την
πρόοδο των µαθητών και την βελτίωση των σχολείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Tο ερωτηµατολόγιο της τάξης µου

Oνοµατεπώνυµο µαθητή: ..................................................................
Σχολείο ............................................................... Tάξη .....................

∆ιάβασε προσεκτικά κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις και κύκλωσε κάθε φορά
το Σ, αν συµφωνείς και το ∆, αν διαφωνείς µε το περιεχόµενο της πρότασης.
Προσοχή! Nα απαντήσεις προσεκτικά σε όλες τις ερωτήσεις.

1. Tο µάθηµα περνάει ευχάριστα Σ ∆
2. Tα παιδιά τσακώνονται πολλές φορές µεταξύ τους Σ ∆
3. Συχνά τα παιδιά ανταγωνίζονται µεταξύ τους Σ ∆
4. H σχολική εργασία που κάνουµε στην τάξη είναι δύσκολη Σ ∆
5. Όλοι οι συµµαθητές µου είναι φίλοι µου Σ ∆
6. Mερικοί µαθητές δεν είναι ευχαριστηµένοι µε την τάξη µας Σ ∆
7. Mερικοί συµµαθητές µου δεν είναι καλά παιδιά Σ ∆
8. Oι περισσότεροι µαθητές προσπαθούν να ξεπεράσουν τους
φίλους τους στις ασκήσεις και στις εργασίες Σ ∆
9. Oι περισσότεροι µαθητές τελειώνουν τις ασκήσεις χωρίς
βοήθεια Σ ∆
10. Mερικά παιδιά δεν είναι φίλοι µου Σ ∆
11. Όλα τα παιδιά αγαπούµε την τάξη µας Σ ∆
12. Σε πολλούς συµµαθητές µου αρέσουν οι τσακωµοί Σ ∆
13. Mερικούς συµµαθητές µου τους κακοφαίνεται, όταν δεν τα
καταφέρνουν τόσο καλά όσο οι άλλοι Σ ∆
14. Mόνον οι έξυπνοι µπορούν να λύνουν τις ασκήσεις Σ ∆
15. Όλα τα παιδιά στην τάξη είµαστε στενοί φίλοι Σ ∆
16. Σε µερικά παιδιά δεν αρέσει η τάξη µας Σ ∆
17. Mερικά παιδιά θέλουν να γίνεται πάντα το δικό τους Σ ∆
18. Mερικά παιδιά προσπαθούν πάντα να κάνουν τις εργασίες
καλύτερα από τους άλλους Σ ∆
19. H σχολική δουλειά στην τάξη είναι δύσκολη Σ ∆
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20. Όλοι οι συµµαθητές µου συµπαθιούνται µεταξύ τους Σ ∆
21. H τάξη µας είναι ευχάριστη Σ ∆
22. Oι συµµαθητές µου τσακώνονται συχνά Σ ∆
23. Mερικά παιδιά στην τάξη µου θέλουν πάντα να είναι πρώτα Σ ∆
24. Oι περισσότεροι τα καταφέρνουν µόνοι τους µε τις ασκήσεις Σ ∆
25. Oι µαθητές της τάξης αισθάνονται µεταξύ τους σαν
καλοί φίλοι Σ ∆

IKA (1+6+11+16+21) .........
∆IE (2+7+12+17+22) .........
ANT (3+8+13+18+23) .........
∆YΣ (4+9+14+19+24) .........
ΣYN (5+10+15+20+25) .........
Οργανικότητα σχολείου (για ∆ηµοτικό)
Αριθµός µαθητών……………...και εκπαιδευτικών………………..
Αριθµός µαθητών τάξης……………………
Αγόρια…………………………..
Κορίτσια…………………………
Εκπαιδευτικός δασκάλα, δάσκαλος, (υπογραµµίστε)
Έχει πρόβληµα το παιδί µε ανάγνωση;
Άλλες παρατηρήσεις………………….………

O∆HΓIEΣ XOPHΓHΣHΣ
H χορήγηση απαιτεί περίπου 10'-20'.
Φροντίζουµε για χαλαρό κλίµα. Λέµε στους µαθητές:
Θα σας δώσω να συµπληρώσετε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο δεν
έχει σχέση µε επιδόσεις και βαθµούς. Xρειάζεται για µια έρευνα που κάνει
το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Tο ερωτηµατολόγιο αυτό θέλει την δική σας
γνώµη για την ζωή σας µέσα στην τάξη. Όταν λέµε "τάξη", δεν εννοούµε
την αίθουσα αλλά την οµάδα των µαθητών µέσα στην αίθουσα και τους
καθηγητές της.
Στην πρώτη σελίδα θα συµπληρώσετε τα απαιτούµενα στοιχεία και
όσα δεν µπορείτε θα τα συµπληρώσουµε µαζί στο διάλειµµα.
Στην συνέχεια στο φύλλο αυτό είναι γραµµένες 25 προτάσεις. Θα
διαβάζετε προσεκτικά κάθε µία από τις προτάσεις αυτές και θα κυκλώνετε
κάθε φορά το Σ, αν συµφωνείτε
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και το ∆, αν διαφωνείτε µε το περιεχόµενο της πρότασης.
Προσοχή! Nα απαντήσετε προσεκτικά σε όλες τις ερωτήσεις.
Tο ερωτηµατολόγιο πρέπει να το συµπληρώσετε ο καθένας µόνος
του, χωρίς να µιλάτε και χωρίς να διακόπτετε, καθώς οι άλλοι είναι
συγκεντρωµένοι, για να το συµπληρώσουν όσο γίνεται καλύτερα.
Όποιος θέλει, αφού όµως τελειώσει, µπορεί να ζωγραφίσει µε αδρές
γραµµές κάτι ευχάριστο στο κάτω µέρος της πίσω σελίδας (∆είχνουµε πού)
(αυτό το λέµε, για να τελειώσουν γρήγορα)
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα που δεν είναι µέσα στο φύλλο.
"Όλα τα παιδιά της τάξης µου χαίρονται που έρχονται στο σχολείο"
κυκλώνω το Σ = συµφωνώ, αν πράγµατι όλα τα παιδιά χαίρονται,
κυκλώνω το ∆ = διαφωνώ, αν µόνο λίγα ή κανένα δεν χαίρεται.
Άλλο
"Mερικοί κάνουν φασαρία στην ώρα του µαθήµατος"
κυκλώνω το Σ = συµφωνώ, αν πράγµατι µερικοί κάνουν φασαρία,
κυκλώνω το ∆ = διαφωνώ, αν δεν κάνει κανένας.
Προσοχή! Mην τα βάλετε όλα συµφωνώ ή όλα διαφωνώ.
∆εν µπορείτε να κυκλώσετε και τα δύο, διότι στις προτάσεις αυτές δεν
µπορείτε ταυτόχρονα και να συµφωνείτε και να διαφωνείτε.
Eίστε έτοιµοι;
Να συµπληρώσετε πρώτα τα στοιχεία (δείχνουµε) και στην συνέχεια
τις προτάσεις.
Pωτούµε ξανά:
Tί σηµαίνει το Σ κεφαλαίο;
Tί σηµαίνει το ∆ κεφαλαίο;
(µπράβο, έξυπνα παιδιά! Σ λοιπόν = συµφωνώ και ∆ = διαφωνώ
το λέµε ξανά όλοι µαζί: Σ = ; ∆ = ; )
(διανοµή των φύλλων)
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