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Περίληψη: Η παρούσα µελέτη διερεύνησε τους παράγοντες που σχετίζονται µε την οικογένεια και το σχολείο ως προς την 
επίδραση που έχουν στις στάσεις των µαθητών για τις φυσικές επιστήµες. Στην µελέτη αυτή τέθηκε µια απλή ερώτηση: Πώς 
µπορούν καλύτερα να ερµηνευτούν οι στάσεις των µαθητών στις φυσικές επιστήµες µε βάση τη µέθοδο διδασκαλίας, το 
σχολικό κλίµα, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της οικογένειας, και την ενίσχυση των µαθητών από το οικογενειακό και άµεσο 
περιβάλλον. Για να απαντηθεί η ερώτηση έγινε ένα θεωρητικό µοντέλο που δείχνει την επίδραση που ασκούν οι παράγοντες 
‘ενίσχυση’ και ‘σχολικό κλίµα’ στη διδασκαλία. Στη συνέχεια θεωρήθηκε ότι ο παράγοντας ‘διδασκαλία’ µαζί µε τους 
εξωγενείς παράγοντες, επηρεάζουν τις στάσεις των µαθητών. Το δοµικό µοντέλο δείχνει ότι τη µεγαλύτερη άµεση επίδραση 
στη διαµόρφωση των στάσεων απέναντι στις φυσικές επιστήµες προέρχεται από τη διδασκαλία και ακολουθεί το σχολικό 
κλίµα και η ενίσχυση των µαθητών. Από το µοντέλο φαίνεται επίσης ότι η µεγαλύτερη επίδραση στη διδασκαλία του 
µαθήµατος των φυσικών επιστηµών προέρχεται από την ενίσχυση που δίνεται στο µαθητή και ακολουθεί το κλίµα που 
επικρατεί στο σχολείο. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας έδειξαν πως τρεις εξωγενείς παράγοντες―το εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο της οικογένειας, η ενίσχυση των µαθητών και το σχολικό κλίµα―ορίζουν µια δευτεροβάθµια δοµή παραγόντων η 
οποία περιλαµβάνει τον ενδογενή παράγοντα διδασκαλία. Ένας τριτοβάθµιος παράγοντας, οι στάσεις των µαθητών για τις 
φυσικές επιστήµες επηρεάζεται τόσο από τον ενδογενή όσο και από τους εξωγενείς παράγοντες. 
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Abstract: This research study investigated the attitudes toward science and suggests a model of family and school influences 
on attitudes. The structural equation model contained three exogenous constructs—educational background of the family, 
environmental influence, the school climate, and two endogenous constructs—teaching and student attitudes toward science. 
The goal of the study is to present a conceptual model related to family and school, and to test this model empirically. This 
study tried to answer the following questions. 1. How do school climate and reinforcement influence science teaching? 2. 
What effect do school climate, educational background, teaching and reinforcement have on student attitudes toward science? 
According to this model the strongest direct influence on attitudes towards science teaching followed by reinforcement. The 
weakest effect was exerted by the educational background of the family, although it was statistical significant. The strongest 
direct effect on teaching related to science was exerted by reinforcement, followed by school climate. Educational 
background, reinforcement and school climate were proven to have a direct effect on attitudes, while teaching was shown to 
directly affect attitudes and to be affected by reinforcement and school climate. The results of this study indicated that three 
exogenous factors—educational background of the family, school climate and student reinforcements—define a second-order 
factor structure which includes one endogenous predictor, the type of teaching. A third-order factor structure, ‘attitudes of 
students toward science’ is affected by the endogenous factor as well as from the exogenous factors. 
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Η Τρίτη ∆ιεθνής Έρευνα για τα Μαθηµατικά και την Επιστήµη (TIMSS), η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα του 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), είναι µια συγκριτική έρευνα µε 
το µεγαλύτερο αριθµό χωρών συµµετοχής (Beaton et al., 1996). Η έρευνα TIMSS µελέτησε τρεις διαφορετικούς 
µαθητικούς πληθυσµούς: ο πληθυσµός 1 περιλάµβανε µαθητές των δυο διαδοχικών τάξεων που η πλειοψηφία 
των παιδιών ήταν ηλικίας εννέα ετών, ο πληθυσµός 2 περιλάµβανε µαθητές των δυο διαδοχικών τάξεων µε 
πλειοψηφία παιδιών ηλικίας δεκατριών ετών, και ο πληθυσµός 3 περιλάµβανε τους τελειόφοιτους της µέσης 
εκπαίδευσης (Robitaille & Garden, 1996). Ο αριθµός των µαθητών του παγκόσµιου δείγµατος ήταν µεγαλύτερος 
από τις 500 000.  
Το σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον είναι δυο από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζουν 
τον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές µαθαίνουν τα διάφορα σχολικά µαθήµατα. Στα πλαίσια της έρευνας TIMSS 
έχουν συλλεγεί αρκετές πληροφορίες σχετικές µε τους πιο πάνω παράγοντες. Εκτός από τη συλλογή 
πληροφοριών για το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον ζητήθηκαν από τους µαθητές να εκφράσουν τις 
απόψεις τους και για τις ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για επιτυχία στο µάθηµα των φυσικών 
επιστηµών, να περιγράψουν τι τους ωθεί να θέλουν να επιτύχουν σε αυτό το µάθηµα, και να καθορίσουν τη 
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στάση τους απέναντι στο µάθηµα των φυσικών επιστηµών (Beaton et al., 1996). Ο λόγος για τον οποίο πολλοί 
µελετητές ασχολούνται µε τις στάσεις των µαθητών είναι γιατί διαπιστώθηκε ότι οι στάσεις προς το µάθηµα των 
φυσικών επιστηµών συσχετίζονται µε την επίδοση. Στην προκειµένη περίπτωση οι καλοί µαθητές στό µάθηµα 
των φυσικών επιστηµών παρουσίασαν θετικές στάσεις προς το µάθηµα και εκείνοι που είχαν θετικές στάσεις 
είχαν και υψηλότερη επίδοση (Beaton et al., 1996). Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να διερευνήσουν αν οι 
στάσεις επηρεάζουν την επίδοση ή αν η επίδοση επηρεάζει τις στάσεις. Κατά τους Reynolds and Walberg 
(1992) η επίδοση στο µάθηµα των φυσικών επιστηµών επηρεάζει τις στάσεις προς το µάθηµα αλλά όχι το 
αντίθετο, ενώ ο Wilson (1983) σε µια µετα-ανάλυση που έκανε διαπιστώνει ότι η επίδοση είναι η αιτία για τη 
δηµιουργία των στάσεων.  
Ο ορισµός του τι είναι στάση, κατά τον German (1988), είναι ασαφής, διφορούµενος και αντιφατικός. Για τους 
σκοπούς της παρούσας µελέτης, η έννοια της στάσης καθορίζεται ως η συναισθηµατική τάση ενός ατόµου να 
αντιδρά θετικά ή αρνητικά απέναντι στο µάθηµα των φυσικών επιστηµών (Freedman, 1997; Koballa, 1988; 
Simpson et al., 1994). Με βάση αυτόν τον ορισµό, δηλώσεις όπως «Μου αρέσουν οι φυσικές επιστήµες» ή «Το 
µάθηµα των φυσικών επιστηµών είναι ευχάριστο» είναι συνθετικά των στάσεων. Οι στάσεις των µαθητών προς 
τα διάφορα σχολικά µαθήµατα επηρεάζονται από πολλούς παραγοντες, ανάµεσα στους οποίους είναι οι 
διδάσκοντες, το µαθησιακό περιβάλλον, η αυτοεικόνα του µαθητή, οι συµµαθητές και η επίδραση των γονιών 
(Morrell & Lederman, 1998). Από τη φύση της η διδασκαλία του µαθήµατος των φυσικών επιστηµών καθορίζει 
σε µεγάλο βαθµό τις στάσεις των µαθητών προς το µάθηµα και, µε τη σειρά τους, αυτές οι στάσεις αποτελούν 
αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της επίδοσης στο µάθηµα των φυσικών επιστηµών (Freedman, 1997). Από τις 
παραµέτρους της τάξης που φαίνεται να επηρεάζουν τις στάσεις των µαθητών ξεχωρίζουν η διδακτέα ύλη, η 
ποιότητα της διδασκαλίας, η προσωπικότητα του διδάσκοντα και διάφοροι παράγοντες που αφορούν το 
περιβάλλον του σχολείου και της σχολικής τάξης. 
Οι θεωρίες για την ανάπτυξη και αλλαγή των στάσεων λαµβάνουν ως δεδοµένο ότι αυτό που πιστεύουµε 
αποτελεί το βασικό υπόβαθρο δηµιουργίας των στάσεων και κάθε αλλαγή στάσης απαιτεί διαφοροποίηση του 
σχετικού συστήµατος των πεποιθήσεων µας (Ajzen & Fishbein, 1980; Shrigley, 1990). Η αναγνώριση της 
σηµασίας της ανάπτυξης θετικών στάσεων απέναντι στο µάθηµα των φυσικών επιστηµών δεν είναι νέα (Collete 
& Chiappetta, 1989; Freedman, 1997). Το ενδιαφέρον των παιδαγωγών και ερευνητών είναι µεγάλο για τη 
διερεύνηση των παραγόντων που θεωρούνται ότι υποβοηθούν τη βελτίωση των στάσεων των µαθητών. Οι 
διδάσκοντες είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στη διαδικασία µάθησης και της δηµιουργίας των στάσεων των 
µαθητών προς το διδασκόµενο αντικείµενο. Είναι γεγονός ότι η µάθηση είναι ευθέως ανάλογη της ποιότητας της 
διδασκαλίας. Στο µοντέλο των Darling-Hammond and Hudson (1988) φαίνεται πως η ποιότητα του διδάσκοντα, 
του σχολείου και του µαθητή επηρεάζουν την ποιότητα της διδασκαλίας, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει τα 
µαθησιακά αποτελέσµατα. Άλλοι ερευνητές επισηµαίνουν τις επιδράσεις που έχουν οι διδάσκοντες και το 
µαθησιακό περιβάλλον στις στάσεις των µαθητών (Haladyna & Shaughnessy, 1982). Οι στάσεις είναι επίκτητες 
και εποµένως η επίδραση των άλλων αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαµόρφωση των στάσεων των µαθητών 
απέναντι στα σχολικά µαθήµατα (George & Kaplan, 1998). 
 
∆εν είναι βέβαια µόνο οι διδάσκοντες που επηρεάζουν τη µάθηση και τις στάσεις των µαθητών στα διάφορα 
µαθήµατα αλλά σηµαντικός είναι και ο ρόλος των γονιών. (George & Kaplan, 1998). Εχουν διεξαχθεί πολλές 
έρευνες σχετικές µε διάφορες µορφές της γονικής επιρροής όπως η επαφή σπιτιού και σχολείου, οι προσδοκίες 
των γονιών για τη σχολική επίδοση των παιδιών τους, και η αντίληψη των παιδιών ως προς τον τρόπο µε τον 
οποίο εµπλέκονται οι γονείς (Epstein, 1987; Fehrmann, Keith, & Reiners, 1987; Keith et al., 1993). Εντούτοις, 
πολύ λίγες είναι οι µελέτες που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα της συνδυασµένης επίδρασης διδασκόντων και 
γονιών πάνω στις στάσεις των µαθητών για τις φυσικές επιστήµες. 
 
Ο σκοπός της µελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση που έχει το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον στη 
διαµόρφωση των στάσεων των µαθητών προς τα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών χρησιµοποιώντας το 
δοµικό µοντελο εξισώσεων LISREL. Στόχος της µελέτης είναι να παρουσιάσει ένα θεωρητικό µοντέλο που να 
παρουσιάζει τις σχέσεις µεταβλητών που σχετίζονται µε το σχολείο και την οικογένεια µε τις στάσεις, και να 
προσπαθήσει να το επιβεβαιώσει ή να απορρίψει το µοντέλο µε βάση τα δεδοµένα που έχουν συλλεγεί µέσα στα 
πλαίσια της έρευνας TIMSS. Η µελέτη αυτή θα προσπάθήσει να δώσει απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήµατα: 
Πώς επιδρούν το σχολικό κλίµα και η ενίσχυση που δέχεται ο µαθητής από γονείς και συµµαθητές στη 

διδασκαλία των φυσικών επιστηµών; 
Πώς επιδρούν το σχολικό κλίµα, το µορφωτικό επίπέδο της οικογένειας, η διδασκαλία και η ενίσχυση στη 

διαµόρφωση των στάσεων των µαθητών;  

∆εδοµένα 
Τα δεδοµένα αυτής της µελέτης προέρχονται από τις απαντήσεις των Κυπρίων µαθητών στα ερωτηµατολόγια 
της έρευνας TIMSS. Στην έρευνα αυτή δόθηκαν ερωτηµατολόγια σε δυο τµήµατα σε κάθε ένα από τα 55 
γυµνάσια της Κύπρου. Ο συνολικός αριθµός των µαθητών ήταν 2923, που αντιστοιχεί στο 31% περίπου του 
ολικού πληθυσµού. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας αποκλείστηκαν οι µαθητές που δεν απάντησαν και στις 
20 ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση. Αυτή η προσέγγιση έδωσε τελικά ένα δείγµα 
Ν=1269. Οι δυο ερωτήσεις µε το µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών που δεν τις απάντησαν ήταν το επίπεδο 
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µόρφωσης του πατέρα και της µητέρας. Συγκεκριµένα, το 34,5% των Κυπρίων µαθητών δεν γνώριζαν το 
ανώτερο µορφωτικό επίπεδο της µητέρας και το 37,5% το ανώτερο µορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  
Οι 20 ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν σ’ αυτή τη µελέτη οµαδοποιήθηκαν σε πέντε παράγοντες: Στον 
παράγοντα F1 τοποθετήθηκαν ερωτησεις σχετικές µε τις στάσεις των µαθητών για τις φυσικές επιστήµες κι έτσι 
ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε «στάσεις». Περιλήφθηκαν ερωτήσεις όπως αν το µάθηµα των φυσικών 
επιστηµών τους αρέσει, αν είναι ευχάριστο, εύκολο και όχι ανιαρό.  
Στον παράγοντα F2 τοποθετήθηκαν ερωτήσεις σχετικές προς την ενίσχυση που δίνει το άµεσο περιβάλλον στο 
µαθητή και ονοµάστηκε «ενίσχυση». Ερωτήσεις όπως: η µητέρα πιστεύει ότι είναι σηµαντικό να βρίσκεται το 
παιδί της σε τάξη άριστων µαθητών, ή ότι οι φίλοι πιστεύουν το ίδιο, ή ακόµη και ο ίδιος ο µαθητής πιστεύει ότι 
είναι σηµαντικό να βρίσκεται σε τµήµα άριστων µαθητών περιλήφθηκαν σ’ αυτό τον παράγοντα.  
Στον παράγοντα F3 που ονοµάστηκε «διδασκαλία» τοποθετήθηκαν ερωτήσεις σχετικές µε τις δραστηριότητες 
που χρησιµοποούνται κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος των φυσικών επιστηµών όπως, αν οι µαθητές 
αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή εργασιών/µελετών, αν χρησιµοποιούν πράγµατα καθηµερινής ζωής για να 
επιλύσουν προβλήµατα των φυσικών επιστηµών, αν ο καθηγητής ελέγχει και σχολιάζει µε τους µαθητές την 
κατ’ οίκον εργασία που τους αναθέτει, και αν συζητά πρακτικά προβλήµατα σχετικά µε την νέα ενότητα που 
πρόκειται να διδάξει  
 

Παράγοντες  Ερωτήσεις                                                                        X        s 
 

σ1.  Μου αρέσει η Επιστήµη                                      2.80 0.93 

F1  σ2.  Η Επιστήµη είναι ευχάριστο µάθηµα                 2.03 0.86 

Στάσεις  σ3.  Η Επιστήµη δεν είναι ανιαρό µάθηµα                 2.79 0.87 

σ4.  Η Επιστήµη είναι εύκολο µάθηµα                      2.51 0.85 
 

ε1.  Η µητέρα µου πιστεύει ότι είναι σηµαντικό να φοιτώ σε 
F2        τµήµα  άριστων  µαθητών                                       2.06 1.00 
Ενίσχυση   
                                ε2.  Οι περισσότεροι φίλοι µου πιστεύουν ότι είναι σηµαντικό να φοιτώ  

       σε τµήµα άριστων µαθητών                                  2.28 1.01 
                                
                                 ε3. Νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να φοιτώ σε τµήµα 

       άριστων µαθητών                                                                  2.10 1.04 
 

Στα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών 
δ1.  κάνουµε  µελέτες σχετικές µε την επιστήµη                                    . 2.42 0.96 

δ2   χρησιµοποιούµε πράγµατα καθηµερινής ζωής για τη λύση 
                                      προβληµάτων επιστήµης       2.25 0.96 

F3  δ3   ο καθηγητής ελέγχει την κατ’ οίκον εργασία     1.95 0.92 

∆ιδασκαλία δ4.  σχολιάζουµε ολόκληρη την κατ’ οίκον εργασία                      2.0 0.96 

  δ5.  συζητούµε πρακτικά προβλήµατα της καθηµερινής ζωής              1.96 0.86 

δ6.  ο καθηγητής κάνει ερωτήσεις για να δει τι γνωρίζουµε  
      για τη νέα ενότητα που θα διδάξει        2.05 0.91 

 

ο1. Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης της µητέρας;  2.50 1.80 

F4  ο2. Ποιο είναι το υψηλότεερο επίπεδο µόρφωσης του πατέρα;  2.81 1.93 

Οικογένεια ο3. Πόσα περίπου βιβλία έχετε στο σπίτι;      3.31 1.15 

 
κ1. Επεσα θύµα κλοπής στο σχολείο                                  1.57 0.76 

 
F5  κ2.  Μου πέρασε από το µυαλό ότι κάποιος µαθητής θα  
                                       µου έκανε κακό                  1.63 0.85 
Κλίµα 
  κ3. Μερικοί φίλοι µου εγκατέλειψαν το σχολείο                                      2.46 1.12 

 
κ4. Κάποιοι από τους φίλους µου κτυπήθηκαν από  
      άλλους µαθητές                                      2.25 1.02 
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Πίνακας 1: Παράγοντες, Ερωτήσεις, Μέσοι όροι και τυπική απόκλιση  
 
Στον παράγοντα F4 τοποθετήθηκαν ερωτήσεις σχετικές το το «σχολικό κλίµα». Ερωτήσεις όπως: αν τους 
πέρασε από το µυαλό ότι κάποιος άλλος µαθητής πιθανόν να τους κάνει κακό, αν κάποιοι από τους φίλους τους 
εγκατέλειψαν το σχολείο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, αν έπεσαν θύµατα κλοπής δικών τους πραγµάτων 
στο σχολείο και αν ποτέ κάποιοι φίλοι τους υπέστησαν επίθεση από άλλους µαθητές περιλήφθηκαν σ’ αυτό τον 
παράγοντα. 
 
Στον παράγοντα F5 τοποθετήθηκαν ερωτήσεις σχετικές µε το «µορφωτικό επίπεδο» της οικογένειας και 
περιλάµβαναν ερωτήσεις για το ανώτατο επίπεδο µόρφωσης του πατέρα, της µητέρας καθώς και για το µέγεθος 
της βιβλιοθήκης στο σπίτι.  

∆οµικό µοντέλο 
Τα περισσότερα εκπαιδευτικά µοντέλα τονίζουν δυο είδη µεταβλητών: τις µεταβλητές που αναφέρονται στο 
περιβάλλον και εκείνες που αναφέρονται στο µαθητή (Leder, 1992). Οι περιβαλλοντικές µεταβλητές είναι 
εκείνες που σχετίζονται µε τους διδάσκοντες, τους γονείς, τις οµάδες των συνοµιλήκων και γενικότερα την 
κοινωνία. Οι µεταβλητές που σχετίζονται µε το µαθητή περιλαµβάνουν την αυτοπεποίθηση, την επιθυµία για 
επιτυχία και την επιµονή (Vanayan et al., 1997). Όσον αφορά την πρόβλεψη της αναµενόµενης συµπεριφοράς, 
µερικοί ερευνητές τονίζουν ιδιαίτερα το ρόλο της ικανότητας και της αυτοεικόνας ως κινήτρου επιτυχίας, ενώ 
άλλοι αποδίδουν ίση σηµασία και σε υποκειµενικές αξίες – όπως π.χ. το ενδιαφέρον για το µάθηµα (Eccless et 
al., 1993).  
 
Το ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζει το θεωρητικό δοµικό µοντέλο προς επιβεβαίωση. Κατα την πορεία της 
διαδικασίας της κατασκευής αυτού του µοντέλου, δυο από τις µεταβλητές που αρχικά θεωρήθηκαν ότι 
αποτελούν µέρος του παράγοντα φάνηκε ότι δεν λειτουργούσαν στο πρακτικό επίπεδο και αποκλείστηκαν από 
την περαιτέρω ανάλυση κι έτσι από τις 20 µεταβλητές που είχαν αρχικά χρησιµοποιηθεί παρέµειναν µόνο18. 
 
Στο θεωρητικό δοµικό µοντέλο το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας χρησιµοποιήθηκε ως εξωγενής 
παράγοντας, από το γεγονός ότι οι πιο µορφωµένοι γονείς είναι φυσικό να δίνουν µεγαλύτερη αξία στη 
µόρφωση και, σαν αποτέλεσµα, να επιδρούν θετικά στις στάσεις των παιδιών τους προς τα σχολικά µαθήµατα. 
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Ενίσχυση 

   Κλίµα 

Στάσεις 

∆ιδασκαλία 

 

∆ιάγραµµα 1. Θεωρητικό δοµικό µοντέλο 

Επίσης η ενίσχυση από την οικογένεια όπως και το σχολικό κλίµα θεωρήθηκαν ως εξωγενείς παράγοντες 
επηρεασµού της διδασκαλίας και των στάσεων. Το σχολικό κλίµα θεωρήθηκε ως εξωγενής παράγοντας επειδή 
όσο καλύτερο είναι το σχολικό κλίµα, τόσο καλύτερο είναι το µαθησιακό περιβάλλον, και όσο καλύτερο είναι 
το µαθησιακό περιβάλλον τόσο υψηλότερη είναι η επίδοση των µαθητών και τόσο θετικότερες είναι οι στάσεις 
των µαθητών. Ο τρίτος εξωγενής παράγοντας είναι η ενίσχυση. Και αυτό επειδή στην ανάλυση των δεδοµένων 
της έρευνας TIMSS διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές στην επίδοση των µαθητών που είχαν υψηλή ενίσχυση 
και εκείνων µε χαµηλή ενίσχυση, όπως επίσης και µεταξύ µαθητών των οποίων οι γονείς είχαν υψηλό 
µορφωτικό επίπεδο και εκείνων µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Έτσι, αυτοί οι τρεις παράγοντες επιλέγησαν ως 
οι τρεις εξωγενείς παράγοντες (∆ιάγραµµα 1). Οι δυο παράγοντες, µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας και 
ενίσχυση, περιλαµβάνονται στο µοντέλο ως µερος της εξήγησης των στάσεων των µαθητών, και είναι οι 
παράγοντες οι οποίοι εισάγονται στο σχολείο και σε συνδυασµό µε το σχολικό κλίµα πιστεύεται ότι επηρεάζουν 
τη διδασκαλία και τις στάσεις των µαθητών. 
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Τα δοµικά µοντέλα εξισώσεων συχνά χρησιµοποιούνται στην ανάλυση σχέσεων ανάµεσα σε µεταβλητές, και σε 
άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως την κοινωνιολογία (Alsup, & Gillespie 1997), τη ψυχολογία (Raykov, 
1997), την ιατρική (Papa et al.,1997), τα οικονοµικά (Kaplan, & Elliot, 1997), και την εκπαίδευση (Dauphinee et 
al., 1997). Ενώ τα µοντέλα δοµικών εξισώσεων προϋποθέτουν ότι οι συνδιασπορές και οι συντελεστές 
συσχετίσεων έχουν ληφθεί από µεταβλητές που είναι ισοδιαστηµικής µορφής, στην πραγµατικότητα αυτό 
σπάνια συµβαίνει στην περίπτωση των δεδοµένων των ερευνών (Coenders et al., 1997). Τα δεδοµένα που 
προέρχονται από ερωτηµατολόγια ή συνεντεύξεις συνήθως είναι διατακτικής µορφής, µολονότι εννοιολογικά οι 
µεταβλητές είναι συνεχείς. Μια διατακτική µεταβλητή zi µπορεί να θεωρηθεί ως µέτρηση µιας συνεχούς 
µεταβλητής zi*, κι εποµένως το zi να σχετίζεται µε το zi*, όπου τi, m-1 < z*i <= τi,m , γιά m=1,…, ni, όπου τi,0 
= -∞ , τi,m< τi,m+1, τi,mi = ∞.  
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∆ιάγραµµα 2. Μοντέλο δηµιουργίας στάσεων 

 
Αυτή η µέθοδος φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη για τις κοινωνικές επιστήµες (Coenders et al., 1997), όπου 
πολλές µεταβλητές είναι βασικά συνεχείς, και τα µέτρα µπορούν να είναι διακεκριµένα και να έχουν µόνο 
διατακτικές ιδιότητες. Σε αυτή τη µελέτη και οι 18 µεταβλητές ήταν διατακτικές. 
 
Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2, οι επιδράσεις από το κλίµα στη διδασκαλία (0.09, (0.05), t=-1.97), και 
από την ενίσχυση στη διδασκαλία (0.13, (0.03), t=5.06) ήταν στατιστικά σηµαντικές, όπως στατιστικά 
σηµαντικές ήταν και οι επιδράσεις από την οικογένεια (-0.11, (0.03), t=-4.11), την ενίσχυση (0.20, (0.03), 
t=-7.13), τη διδασκαλία (0.47, (0.05), t=-10.00), και το κλίµα (0.19, (0.05), t=-3.94) στις στάσεις.  
 
Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα κριτήρια για να διαπιστωθεί αν το θεωρητικό µοντέλο ταυτίζεται µε το πραγµατικό, 
όπως chi-square=438.37 (df=126, p=0.0), the goodness-of-fit index (GFI=0.96), adjusted goodness-of-fit index 
(AGFI=0.95), comparative fit index (CFI=0.96) and the root mean square of approximation (RMSEA=0.044). Οι 
τρεις δείκτες GFI και AGFI και CFI µε τιµές µεγαλύτερες του 0.95 αποτελούν ικανοποιητική ταύτιση των δυο 
µοντέλων (Broome et al., 1997). Ο CFI είναι ο δείκτης που επηρεάζεται λιγότερο από το µέγεθος του δείγµατος 
(Hu & Bentler, 1995), και ο δείκτης RMSEA, µε τιµές µικρότερες του 0.05, δείχνει πολύ καλή ταύτιση των δυο 
µοντέλων. Οι Browne and Cudeck (1993) φρονούν ότι οι τιµές του δείκτη RMSEA µεταξύ 0.0 and 0.05 είναι 
ενδεικτικές πολύ καλής ταύτισης, κάτω από 0.08 ενδεικτικές ικανοποιητικής ταύτισης, και µεγαλύτερες του 0.08 
ανεπαρκούς ταύτισης. Όλοι οι δείκτες ελέγχου κατέδειξαν ικανοποιητικά επίπεδα ταύτισης. 

Συζήτηση 
Η παρούσα µελέτη διερεύνησε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των µαθητών σε σχέση µε την 
οικογένεια και το σχολείο. Στο αρχικό στάδιο των αναλύσεων αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά 
τα δεδοµένα από το ερωτηµατολόγιο των µαθητών της Κύπρου, παρόλο που τα δεδοµένα από τα 
ερωτηµατολόγια των διδασκόντων και του σχολείου θα µπορούσαν να αποβούν χρήσιµα για µετέπειτα έρευνες. 
Στην παρούσα µελέτη, τέθηκε µια απλή ερώτηση: Πώς ερµηνεύονται οι στάσεις των µαθητών σε συνάρτηση µε 
την οικογένεια, το άµεσο περιβάλλον, το σχολικό κλίµα και τη διδασκαλία; Το µοντέλο του ∆ιαγράµµατος 2 
φαίνεται να οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ισχυρότερη άµεση επίδραση στη δηµιουργία στάσεων προς το 
µάθηµα των φυσικών επιστηµών προέρχεται από τη διδασκαλία, πράγµα που συµφωνεί µε την άποψη των 
Haladyna, Olsen, & Shaughnessy (1982), οι οποίοι βρήκαν ότι η συσχέτιση µεταξύ της ποιότητας της 
διδασκαλίας και των στάσεων των µαθητών είναι στατιστικά σηµαντική.  Ο επόµενος παράγοντας επίδρασης 
είναι η ενίσχυση του µαθητή από το στενό περιβάλλον του. Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην 
εργασία των Simpson & Oliver (1990), σύµφωνα µε τους οποίους η ενίσχυση επιδρά στις στάσεις τόσον άµεσα 
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όσο και έµµεσα. Η µικρότερη επίδραση φαίνεται να προέρχεται από το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας. Η 
ισχυρότερη επίδραση πάνω στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών προέρχεται από την ενίσχυση που δίνουν η 
µητέρα και οι φίλοι, ενώ λιγότερη επίδραση φαίνεται ότι ασκεί το σχολικό κλίµα.  
 
Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης έχουν καταδείξει ότι τρεις εξωγενείς παράγοντες – το µορφωτικό 
επίπεδο της οικογένειας, η ενίσχυση του µαθητή και το σχολικό κλίµα – καθορίζουν µια δευτερογενή δοµή 
παραγόντων που περιλαµβάνει τους ενδογενείς παράγοντες, τη διδασκαλία και τις στάσεις των µαθητών 
προς το µάθηµα των φυσικών επιστηµών. Τα αποτελέσµατα της µελέτης καταδεικνύουν επίσης ότι το 
πρόβληµα των στάσεων προς τις φυσικές επιστήµες είναι από τη φύση του πολυδιάστατο. Ο Volet (1997) 
ισχυρίζεται ότι η ακαδηµαϊκή επιτυχία οφείλεται σε µια πολυσύνθετη δυναµική αλληλεπίδραση ανάµεσα 
στις γνωσιολογικές µεταβλητές, τις συναισθηµατικές µεταβλητές και τα κίνητρα. Πολλοί είναι οι 
ερευνητές που ισχυρίζονται ότι η στάση προς το µάθηµα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στη διδακτική 
πράξη (Lester et al., 1989; Meyer & Koehler, 1990; Shaughnessy et al., 1983). Σύµφωνα µε τους Seegers & 
Boekaerts (1993), οι στάσεις των µαθητών επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την επίδοση των µαθητών.  
 
Τά αποτελέσµατα της έρευνας TIMSS (Beaton et al.,1996) έδειξαν ότι για τη µεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων 
µαθητών (περίπου 70%) το µάθηµα των φυσικών επιστηµών είναι ένα δηµοφιλές ή πολύ δηµοφιλές µάθηµα. 
Μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα ανάµεσα στις χώρες που έλαβαν µέρος στην έρευνα 
TIMSS. Αντίθετα, ο µέσος όρος επίδοσης των Κυπρίων µαθητών είναι 463 και είναι ένα από τα χαµηλότερα σε 
σύγκριση µε τις άλλες χώρες. Εποµένως, παρόλο που οι στάσεις της πλειοψηφίας των µαθητών ήταν θετικές, οι 
επιδόσεις δεν κινήθηκαν στην ίδια κατεύθυνση. Θα ήταν ενδιαφέρον να διαπιστωθεί αν το µοντέλο αυτό µπορεί 
να εφαρµοστεί σε άλλες χώρες µε διαφορετικά ποσοστά µαθητών µε θετικές στάσεις. Για παράδειγµα στην 
περίπτωση της Ιαπωνίας το ποσοστό των µαθητών µε θετικές στάσεις ήταν µόνο 56% αλλά η επίδοση ήταν πολύ 
υψηλή (571). Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν επίσης υψηλό ποσοστό µαθητών µε θετικές στάσεις αλλά ο µέσος όρος 
επίδοσης ήταν 531. Εφαρµογή του µοντέλου σε αυτές τις χώρες θα ήταν πολύ διαφωτιστικό για την 
οικουµενικότητα του µοντέλου. 
 
Συµπερασµατικά φάνηκε ότι η διδασκαλία είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας επίδρασης των στάσεων, και 
εφόσον οι στάσεις είναι επίκτητες και ικανές να διδαχθούν, µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό διδακτικό 
στόχο. Τα ευρήµατα αυτής της µελέτης καταδεικνύουν επίσης ότι χρειάζεται να αναληφθούν περαιτέρω έρευνες 
για τη διακρίβωση της σηµασίας του µορφωτικού επιπέδου της οικογένειας, του σχολικού κλίµατος και των 
περιβαλλοντικών ενισχύσεων πάνω στις στάσεις των µαθητών. Όπως συµβαίνει µε όλες τις προσεγγίσεις 
δηµιουργίας µοντέλων, είναι απαραίτητο να υπάρχει επιπλέον επιβεβαίωση (Bollen, 1989). Τα ευρήµατα αυτής 
της µελέτης βασίζονται πάνω σε ένα δείγµα, όµως η γενίκευση του µοντέλου θα παρείχε σηµαντική στήριξη 
στην προσπάθεια µοντελοποίησης των στάσεων προς το µάθηµα των φυσικών επιστηµών. Περαιτέρω µελέτη µε 
βάση τα δεδοµένα άλλων χωρών θα ήταν υποβοηθητικό γενίκευσης του παρουσιαζόµενου µοντέλου.  
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