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Περίληψη: Η έρευνα εξέτασε τις επιδράσεις της διδασκαλίας στην επιστηµολογική ανάπτυξη. Το δείγµα αποτελείτο από 
108 πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές/τριες ενός αµερικανικού πανεπιστηµίου που κατανεµήθηκαν µε τυχαίο τρόπο σε 
τρεις διαφορετικές οµάδες και διδάκτηκαν για 45 λεπτά αρχές της κριτικής σκέψης. Στην πρώτη οµάδα, οι φοιτητές/τριες 
διδάκτηκαν τις αρχές µε αφηρηµένο τρόπο και χωρίς σύνδεση µε συγκεκριµένο περιεχόµενο. Αντίθετα, στις δύο άλλες 
οµάδες, οι αρχές της κριτικής σκέψης και η διδασκαλία τους είχαν ενταχθεί σε συγκεκριµένα προβλήµατα της καθηµερινής 
πραγµατικότητας. Η επιστηµολογική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών µετρήθηκε πριν και µετά τη διδασκαλία µε 
ερωτηµατολόγια που αξιολογούσαν δύο µεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται µε τις απόψεις (α) για τη φύση της γνώσης και (β) 
για την ανάγκη δικαιολόγησης των πεποιθήσεων. Η στατιστική ανάλυση της διακύµανσης µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις 
έδειξε ότι οι επιδόσεις των φοιτητών/τριών µετά τη διδασκαλία ήταν στατιστικά υψηλότερες τόσο για την ανάγκη 
δικαιολόγησης των πεποιθήσεων (F = 6.552, p = .012), όσο και για τις απόψεις για τη φύση της γνώσης (F = 4.504, p = 
.037). ∆εν παρατηρήθηκαν όµως στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διδακτικών προσεγγίσεων ούτε για τη µια 
ούτε για την άλλη µεταβλητή. ∆ιαπιστώθηκε επίσης στατιστικά σηµαντική συσχέτιση, µόνο µετά τη διδασκαλία, µεταξύ των 
δύο µεταβλητών. Φαίνεται ότι και µικρής διάρκειας διδασκαλία µπορεί να διαφοροποιήσει τις απόψεις τόσο για τη φύση της 
γνώσης όσο και για την ανάγκη δικαιολόγησης των πεποιθήσεων των ατόµων, που ίσως οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Είναι απαραίτητο εποµένως να σχεδιαστούν διδακτικές προσεγγίσεις µεγαλύτερης διάρκειας για 
τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητάς τους στην υποβοήθηση της επιστηµολογικής ανάπτυξης και να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες για τη µελέτη της ανάπτυξης των ικανοτήτων λογικής και κριτικής σκέψης και της σχέσης τους µε την 
επιστηµολογική ανάπτυξη.  
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Abstract: The study examined the possible effects of teaching on 108 first- and second-year university students' 
epistemological development, who were randomly assigned into three training sessions (45-minutes duration). In one session, 
subjects were taught critical thinking principles in a decontextualized way, while in the other two, one being a variation of the 
other, subjects were taught critical thinking principles situated in a real-world context. Epistemological development was 
measured in terms of the difference between subjects’ performance on a pre- and post-test measuring (a) view of knowledge 
and (b) justification of beliefs. Statistical analyses, using a doubly multivariate repeated measures design, showed statistically 
significant effects related to justification of beliefs (F = 6.552, p = .012) and view of knowledge (F = 4.504, p = .037). Post-
hoc comparisons did not reveal any significant differences among the subjects of the three instructional strategies. There was 
also a statistically significant correlation between these variables only after intruction, but not prior to it, indicating that they 
may develop concurrently. Even a short training can have an effect on students' epistemological development and indicate 
that there is a need to design and implement teaching interventions of longer duration and investigate their effectiveness on 
learners' epistemological beliefs. Orchestrated efforts should also address the development of reasoning and critical-thinking 
abilities and their relationship with epistemological development.  
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Εισαγωγή 
Η επιστηµολογική ανάπτυξη των ατόµων και οι επιστηµολογικές τους πεποιθήσεις αποτελούν το επίκεντρο 
ανανεωµένης ερευνητικής προσπάθειας που αποβλέπει στην αποκάλυψη των µηχανισµών της επιστηµολογικής 
ανάπτυξης και του τρόπου µε τον οποίο οι επιστηµολογικές πεποιθήσεις επηρεάζουν τη γενικότερη γνωστική 
ανάπτυξη. Η εποχή της πληροφορικής, η τάση της παγκοσµιοποίησης και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας 
διαφοροποιούν σταδιακά το φυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό µας περιβάλλον µε ρυθµούς 
επιταχυνόµενους. Η νέα τάξη πραγµάτων απαιτεί πολίτες µορφωµένους επιστηµονικά και τεχνολογικά, και 
ικανούς να αποδέχονται τις ραγδαίες αλλαγές που συνοδεύουν την εποχή µας. H διδασκαλία των Φυσικών 
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Επιστηµών (ΦΕ) πρέπει απαραίτητα να επικεντρωθεί κυρίως στην προσπάθεια για ανάπτυξη των ικανοτήτων 
σκέψης και των ικανοτήτων για επίλυση σύνθετων προβληµάτων και συµµετοχή στη δηµοκρατική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων καθώς και την επιστηµολογική ανάπτυξη των ατόµων (δηλαδή, τις απόψεις τους για τη φύση 
της γνώσης αλλά και την ανάγκη ή όχι για τη δικαιολόγηση των πεποιθήσεών τους).  
 
Προηγούµενες έρευνες έδειξαν ότι εναλλακτικές αντιλήψεις των ατόµων για φυσικά φαινόµενα ή έννοιες των 
ΦΕ διαδραµατίζουν αποφασιστικό ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα προσανατολίζονται και οικοδοµούν 
τις γνωστικές τους δοµές. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των ατόµων επηρεάζουν επίσης τις στάσεις τους απέναντι 
στις νέες γνώσεις και την επιστηµολογική τους ανάπτυξη (Posner κ.α., 1982). Υπάρχει επίσης ερευνητική 
µαρτυρία που αποκαλύπτει ότι οι επιστηµολογικές πεποιθήσεις επηρεάζουν τη διαδικασία και τους ρυθµούς 
οικοδόµησης της γνώσης, ενώ οι ικανότητες κριτικής σκέψης σχετίζονται άµεσα µε την επιστηµολογική τους 
ανάπτυξη (Perry, 1970, King & Kitchener, 1994). Υπάρχουν όµως και έντονες διαφωνίες που επικεντρώνονται 
στο ερώτηµα κατά πόσο η επιστηµολογική ανάπτυξη είναι αποτέλεσµα βιολογικής ωρίµανσης και αυθόρµητης 
ανάπτυξης ή κατά πόσο επηρεάζεται από τη διδασκαλία. ∆εν έχουν όµως διερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό 
οι δυνατότητες της διδασκαλίας για υποβοήθηση της επιστηµολογικής ανάπτυξης των ατόµων. Η οργάνωση, για 
παράδειγµα, του µαθησιακού περιβάλλοντος και ο τρόπος µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν τις 
επιστηµονικές αντιλήψεις είναι δυνατόν να επηρεάζουν όχι µόνο τις επιστηµολογικές πεποιθήσεις των µαθητών 
τους αλλά και τις αντιλήψεις τους για τη φύση της επιστηµονικής διαδικασίας και των τρόπων επιβεβαίωσης ή 
αναθεώρησης της υπάρχουσας γνώσης. 
 
Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να µελετήσει και να συγκρίνει τα αποτελέσµατα διαφορετικών διδακτικών 
προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης και την επίδραση της διδασκαλίας στην επιστηµολογική 
ανάπτυξη των ατόµων. Εξετάστηκε ειδικότερα κατά πόσο διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία 
της κριτικής σκέψης επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο τις επιστηµολογικές τοποθετήσεις πρωτοετών και 
δευτεροετών φοιτητών/τριών. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 
Οι King και Kitchener (1994) πρότειναν για την αξιολόγηση των επιστηµολογικών πεποιθήσεων ένα λεπτοµερές 
σχήµα. Ανέπτυξαν για το σκοπό αυτό το µοντέλο "κριτικής αξιολόγησης" µε σκοπό να περιγράφουν τον τρόπο 
µε τον οποίο τα άτοµα αντιµετωπίζουν προβλήµατα που δεν είναι αυστηρά δοµηµένα. Το σχήµα που ανέπτυξαν 
βασίστηκε σε αποτελέσµατα ερευνών που κράτησαν 15 χρόνια. Στις έρευνες αυτές αξιοποιήθηκαν συνεντεύξεις 
µε µαθητές και ενήλικες όλων των ηλικιών. Στις συνεντεύξεις τα άτοµα έπρεπε πρώτα να διατυπώσουν και να 
εξηγήσουν τις απόψεις τους για ένα συγκεκριµένο θέµα, ενώ στη συνέχεια απαντούσαν σε έξι ερωτήσεις που 
αφορούσαν τις απόψεις τους για τη φύση της γνώσης και τους τρόπους µε τους οποίους δικαιολογούσαν τις 
πεποιθήσεις τους. Με βάση τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων σχεδίασαν ένα µοντέλο επιστηµολογικής 
ανάπτυξης που αποτελείτο από εφτά διακεκριµένα στάδια.  
 
Μεταγενέστερες προσπάθειες οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την 
αξιολόγηση της επιστηµολογικής ανάπτυξης των ατόµων (Schommer 1998, 1990; Kuhn, 1991). Οι προσπάθειες 
αξιολόγησης της επιστηµολογικής ανάπτυξης των ατόµων οριοθετούνται κυρίως από τις θεωρητικές παραδοχές 
και αξιολογούν διαφορετικές παραµέτρους της επιστηµολογικής ανάπτυξης. Για τους σκοπούς της έρευνας, το 
µοντέλο επιστηµολογικής ανάπτυξης µε τα εφτά στάδια των King και Kitchener (1994) απλοποιήθηκε σε τρία 
στάδια, ώστε τα τρία πρώτα στάδια του µοντέλου να συναποτελούν το στάδιο της απόλυτης σκέψης, τα επόµενα 
δύο το στάδιο της υποκειµενικής σκέψης και τα άλλα δύο το στάδιο της κριτικής σκέψης.  
 
Η επιστηµολογική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών µετρήθηκε πριν και µετά τη διδασκαλία µε ερωτηµατολόγια 
που αξιολογούσαν δύο µεταβλητές που σχετίζονται µε (α) τις απόψεις για τη φύση της γνώσης και (β) τις 
απόψεις για την ανάγκη δικαιολόγησης των πεποιθήσεων. Η πρώτη µεταβλητή αναφέρεται στις απόψεις για τη 
φύση της γνώσης (για παράδειγµα, ‘ορθή ή λανθασµένη’ γνώση και το βαθµό νοµιµοποίησης των διαφορετικών 
απόψεων, ενώ η δεύτερη µεταβλητή αφορά την ανάγκη για δικαιολόγηση των πεποιθήσεων µε τη χρήση 
δεδοµένων ή το ρόλο των ειδικών για αξιολόγηση της γνώσης).  
 
Στο σχήµα αυτό η φύση της γνώσης και η δικαιολόγηση των πεποιθήσεων αλληλοσχετίζονται και πρόοδος στη 
µια από αυτές οδηγεί σε αντίστοιχη πρόοδο στην άλλη. Για καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασής τους, 
αναλύεται η σχέση τους στα τρία στάδια του µοντέλου επιστηµολογικής ανάπτυξης που υιοθετήθηκε στην 
προσπάθειά µας. Ένα άτοµο που βρίσκεται στο στάδιο της απόλυτης σκέψης θεωρεί ότι η γνώση είναι είτε ορθή 
είτε λανθασµένη. Αν η γνώση είναι αβέβαιη, τότε αυτό συµβαίνει µόνο προσωρινά και γρήγορα θα υπάρχει 
κατάληξη για την ορθότητα ή το λανθασµένο της γνώσης. Η επιβεβαίωση της γνώσης επιτυγχάνεται µε (α) 
απευθείας παρατηρήσεις, (β) µε ότι κάποιος αισθάνεται ως ορθό ή (γ) µε προσφυγή στη γνώµη των ειδικών, 
όπως οι δάσκαλοι, οι γονείς κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, οι πεποιθήσεις των ατόµων δεν χρήζουν 
δικαιολόγησης ή δικαιολογούνται µε βάση τη γνώµη των ειδικών. Οι περισσότερες ερωτήσεις υποστηρίζεται ότι 
έχουν µια ορθή ή λανθασµένη απάντηση και δε συντρέχει λόγος προβληµατισµού για θέµατα που 
αµφισβητούνται. Στο στάδιο της υποκειµενικής σκέψης, το άτοµο θεωρεί ότι η γνώση είναι σχετική (δεν 
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υπάρχει ορθό ή λανθασµένο) και ιδιοσυγκρασιακή µε αποτέλεσµα να είναι εντελώς υποκειµενική και 
εξαρτώµενη από το πλαίσιο αναφοράς. Ο τρόπος δικαιολόγησης των πεποιθήσεων των ατόµων εξαρτάται από 
τα υποκειµενικά επιχειρήµατα και την υποκειµενική µαρτυρία του κάθε ατόµου. Οι πεποιθήσεις 
νοµιµοποιούνται µε βάση τις προσωπικές εµπειρίες και τα υποκειµενικά κριτήρια αξιολόγησης του κάθε 
ατόµου. Κατά συνέπεια, “αυτό που είναι γνωστό οριοθετείται από την προοπτική του γνώστη” (King & 
Kitchener, 1994, σελ. 62), δηλαδή του ατόµου που το γνωρίζει. Στο τελικό στάδιο επιστηµολογικής ανάπτυξης, 
το άτοµο θεωρεί ότι η γνώση αναδεικνύεται, αφού συγκριθούν οι γνώµες και τα δεδοµένα από διαφορετικές 
προοπτικές για το ένα θέµα. Η γνώση αποτελεί το απόσταγµα της διαδικασίας λογικής διερεύνησης και 
προβληµατισµού. Τα άτοµα σε αυτό το στάδιο επιδιώκουν να δικαιολογούν τις πεποιθήσεις τους µε σύγκριση 
των απόψεων και των δεδοµένων αντιτιθεµένων προσεγγίσεων και προοπτικών. Τα συµπεράσµατα δεν 
αποτελούν απόλυτη αλήθεια αλλά την κατάληξη λογικής διερεύνησης ενός θέµατος µε βάση τη διαθέσιµη 
µαρτυρία.  
 
Το µοντέλο αυτό δεν µπορεί φυσικά να εξασφαλίσει την οµόφωνη υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας, 
αφού µέχρι τώρα "δεν υπάρχει ένα ενοποιηµένο σχήµα επιστηµολογικής ανάπτυξης, ούτε ένα µοναδικό µοντέλο 
το οποίο να συνδυάζει τις σχέσεις µεταξύ των επιστηµολογικών απόψεων για τη γνώση και των 
επιστηµολογικών πεποιθήσεων, και του τρόπου µε τον οποίο µεταβάλλονται και αναπτύσσονται" (Schraw, 
2001, σελ. 457). Η απλοποίηση όµως του αρχικού µοντέλου είναι απόλυτα δικαιολογηµένη, επειδή "σε γενικές 
γραµµές, όλα τα µοντέλα επιστηµολογικής ανάπτυξης υιοθετούν τρία γενικότερα στάδια µε αρχικό στάδιο την 
απόλυτη σκέψη, που εξελίσσεται σταδιακά στο στάδιο της υποκειµενικής σκέψης και το τελικό στάδιο της 
κριτικής σκέψης, το οποίο χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα που οριοθετείται από την ικανότητα κάθε 
ατόµου να δικαιολογεί τις απόψεις του µε δεδοµένα και επιχειρηµατολογία" (Schraw, 2001, σελ. 456). Υπάρχει 
επίσης οµοφωνία ότι ανεξάρτητα από τις πολλές παραµέτρους επιστηµολογικής ανάπτυξης αυτές συγκροτούν 
κατά βάση δύο βασικές κατηγορίες, που αντιστοιχούν στη 'φύση της γνώσης' και την 'ανάγκη για δικαιολόγηση 
των πεποιθήσεων' (Hofer & Pintrich, 1997).  
 
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η κριτική σκέψη αντιστοιχεί σχεδόν απόλυτα µε τη φύση της επιστήµης. Σε ένα 
εντελώς γενικό επίπεδο, η φύση της επιστήµης αναφέρεται στην επιστηµολογία της ή στην επιστήµη ως έναν 
από τους τρόπους διερεύνησης και γνώσης του φυσικού κόσµου που εµπεριέχει απαραίτητα τις αξίες και 
αντιλήψεις που ενυπάρχουν στη διαδικασία απόκτησης της επιστηµονικής γνώσης. Πρόσφατες διακηρύξεις που 
συνοδεύουν τις προσπάθειες για αναµόρφωση της διδακτικής των ΦΕ (AAAS, 1993, NRC, 1996) και η έρευνα 
στην περιοχή της διδακτικής των ΦΕ (Lederman, 1999) έχουν προσδιορίσει τα γενικά χαρακτηριστικά της 
επιστηµονικής προσπάθειας, που αντιστοιχεί µε όλα τα χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης. Η επιστηµονική 
γνώση ορίζεται ως το αποτέλεσµα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στηρίζεται σε συστηµατική 
παρατήρηση του φυσικού κόσµου. Είναι κατά συνέπεια επηρεασµένη από τις ήδη αποδεκτές επιστηµονικές 
θεωρίες και δεν αποτελεί αντικειµενική και απόλυτη αλήθεια µε γενικευµένη εµβέλεια. Η επιστηµονική γνώση 
είναι παράγωγη γνώση και αποτέλεσµα της ανθρώπινης φαντασίας και δηµιουργικότητας και λογικών 
συµπερασµάτων. Είναι εποµένως παράγωγο κοινωνικό και πολιτισµικό που βασίζεται σε ένα συνδυασµό 
πεπερασµένων παρατηρήσεων και συµπερασµάτων που υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα µε τη συσσώρευση νέας 
µαρτυρίας από νέες παρατηρήσεις, οι οποίες αναµφίβολα οριοθετούνται ή επηρεάζονται από τις αποδεκτές 
θεωρίες και τις ικανότητές µας για ακριβέστερες µετρήσεις.  

Μεθοδολογία 
Ερευνητικές ∆ιαδικασίες  
Το δείγµα της έρευνας αποτελείτο από 108 πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές/τριες ενός αµερικανικού 
πανεπιστηµίου. Οι φοιτητές/τριες κατανεµήθηκαν µε τυχαίο τρόπο σε τρεις διαφορετικές οµάδες και διδάκτηκαν 
για µια περίοδο 45 λεπτών αρχές κριτικής σκέψης. Αναλυτικότερα, η πρώτη οµάδα διδάκτηκε γενικές αρχές 
κριτικής σκέψης µε παραδοσιακή προσέγγιση (Reigeluth, 1983). Εκτός από την παρουσίαση του απαραίτητου 
περιεχοµένου, δόθηκαν παραδείγµατα και ακολούθησε εξάσκηση των φοιτητών/τριών στις αρχές κριτικής 
σκέψης που διδάκτηκαν. Η εξάσκηση περιελάµβανε ανάλυση του προβλήµατος, διερεύνηση πιθανών λύσεων, 
ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας για κάθε λύση και υιοθέτηση της καλύτερης λύσης ύστερα από αξιολόγηση των 
επιχειρηµάτων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.  
 
Για τη δεύτερη οµάδα, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της διάχυσης που απέβλεπε στην ενηµέρωση των 
φοιτητών/τριών κάµνοντας σε αυτούς φανερές τις γενικές αρχές της κριτικής σκέψης και υποβοηθώντας την 
εφαρµογή των αρχών αυτών σε συγκεκριµένη περίπτωση. Οι φοιτητές/τριες αντιµετώπισαν µια πραγµατική 
προβληµατική κατάσταση την οποία έπρεπε να αναλύσουν, ενώ οι γενικές αρχές της κριτικής σκέψης έγιναν 
φανερές σε αυτούς µόνο όταν κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις διαδικασίες της σκέψης τους και να αναπτύξουν 
τις δικές τους αρχές αξιολόγησης. Η µέθοδος της εµβάθυνσης, που χρησιµοποιήθηκε στην τρίτη οµάδα, 
αποσκοπούσε στη διδασκαλία των γενικών αρχών κριτικής σκέψης κατά τη διαδικασία της εφαρµογής τους σε 
πραγµατική προβληµατική κατάσταση. Οι γενικές αρχές της κριτικής σκέψης δεν αποκαλύφθηκαν στους 
φοιτητές/τριες, όπως στις προηγούµενες δύο περιπτώσεις. Αντίθετα, πρώτα εκµαιεύτηκαν οι ιδέες των 
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φοιτητών/τριών για τις αρχές αυτές και στη συνέχεια, µε τη µέθοδο του Σωκρατικού διαλόγου, οι φοιτητές/τριες 
προκλήθηκαν να αξιολογήσουν τις αρχές τις οποίες οι ίδιοι οικοδόµησαν. 
Το πλαίσιο της έρευνας προέβλεπε συνεργασία σε οµάδες για την επίλυση ενός διληµµατικού προβλήµατος, για 
παράδειγµα, ενός προβλήµατος που µπορούσε να λυθεί µε ποικίλους τρόπους. Οι φοιτητές/τριες χωρίστηκαν µε 
τυχαίο τρόπο σε δυάδες και οι δυάδες µε τυχαίο πάλιν τρόπο εντάχθηκαν στις τρεις διαφορετικές οµάδες και 
διδάκτηκαν µε διαφορετική προσέγγιση (παραδοσιακή προσέγγιση, προσέγγιση της διάχυσης και προσέγγιση 
της εµβάθυνσης). Υπήρχαν δύο ερευνητικές περίοδοι µια για διδασκαλία και µια για εφαρµογή. Πριν από τη 
διδασκαλία, αξιολογήθηκαν οι επιστηµολογικές πεποιθήσεις κάθε ατόµου. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής των 
αρχών της κριτικής σκέψης, ζητήθηκε από κάθε δυάδα φοιτητών/τριών να συζητήσει και να προετοιµάσει ένα 
διάγραµµα για µια έκθεση των απόψεών τους αναφορικά µε την ερώτηση κατά πόσο έπρεπε να νοµιµοποιηθεί η 
χρήση των ναρκωτικών. Με τη λήξη αυτής της εργασίας, αξιολογήθηκαν ξανά οι επιστηµολογικές πεποιθήσεις 
του/ης κάθε φοιτητή/τριας ξεχωριστά. 
Η αξιολόγηση των επιστηµολογικών πεποιθήσεων των φοιτητών/τριών έγινε και στις δύο περιπτώσεις µε δύο 
εναλλακτικές µορφές ενός ερωτηµατολογίου ανοικτού τύπου που δόθηκαν πριν και µετά. Οι ερωτήσεις του 
πρώτου ερωτηµατολογίου σχετίζονταν µε τη δυνατότητα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης να διαµορφώνουν τις 
αξίες των ατόµων, ενώ το δεύτερο ερωτηµατολόγιο αφορούσε την πρόταση για νοµιµοποίηση της χρήσης των 
ναρκωτικών. Οι πέντε ερωτήσεις διαµορφώθηκαν µε βάση τις κριτικές ερωτήσεις της συνέντευξης που 
χρησιµοποιήθηκε από τις King και Kitchener (1994). Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τη σηµασία αυτών των 
ερωτήσεων για την κοινωνία, ενώ τέσσερις από τις άλλες ερωτήσεις αφορούσαν τη φύση της γνώσης ή την 
ανάγκη και τον τρόπο δικαιολόγησης των πεποιθήσεών µας.  
Η προσπάθεια αυτή απέβλεπε στην αποφυγή απλουστευµένων γενικεύσεων για τη φύση της γνώσης και τη 
δικαιολόγηση των πεποιθήσεων χωρίς προσαρµογή στο πλαίσιο του κάθε προβλήµατος (Elby & Hammer, 
2001). Η θεώρηση αυτή αναγνωρίζει ότι οι επιστηµολογικές πεποιθήσεις δεν αποκαλύπτονται µε δηλωτικές 
εκφράσεις που είναι σταθερές για κάθε ζήτηµα και αποδέχεται ότι τα άτοµα µπορούν να αποκαλύψουν τις 
επιστηµολογικές τους πεποιθήσεις όταν τους υποβληθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις. Για παράδειγµα, η 
αντίληψη ότι η επιστηµονική γνώση δεν είναι σταθερή δεν ισχύει αδιάκριτα για κάθε µορφή γνώσης αλλά 
εξαρτάται από τις λεπτοµέρειες του πλαισίου αναφοράς. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε συνυπολόγιζε τις 
λεπτοµέρειες του πλαισίου που επηρεάζουν τις επιστηµολογικές πεποιθήσεις των ατόµων.  

Αποτελέσµατα 
Για την ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών/τριών χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο µε τα τρία στάδια που 
προέκυψε µε την απλοποίηση του αρχικού µοντέλου των King και Kitchener (1994) µε τα εφτά στάδια της 
επιστηµολογικής ανάπτυξης. Από τους 108 φοιτητές/τριες που έλαβαν µέρος στην έρευνα, 13 από αυτούς/ές δε 
συµπλήρωσαν σωστά τα ερωτηµατολόγιά τους, γι΄ αυτό και τελικά µόνο τα δεδοµένα από 95 φοιτητές/τριες 
χρησιµοποιήθηκαν για τις στατιστικές αναλύσεις. ∆ύο ειδικά εκπαιδευµένο άτοµο αξιολόγησε χωριστά το 25% 
των ερωτηµατολογίων από κάθε µορφή (48 από τα 190 που απαντήθηκαν πριν και µετά τη διδασκαλία) και 
υπολογίστηκε για τις αξιολογήσεις αυτές ο βαθµός συµφωνίας µε τις αξιολογήσεις του ενός ερευνητή. Οι 
βαθµοί συµφωνίας ήταν για τη ‘φύση της γνώσης,’ ‘τη δικαιολόγηση των πεποιθήσεων’ και για ολόκληρο το 
ερωτηµατολόγιο .79, .74 και .82, αντιστοίχως για τη µορφή Α του ερωτηµατολογίου, και .88, .70 και 80, 
αντιστοίχως για τη µορφή Β του ερωτηµατολογίου. Οι τιµές αυτές διασφαλίζουν ότι υπήρχε ικανοποιητική 
αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιµοποιήθηκε.  
 
Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα περιγραφικά δεδοµένα των επιδόσεων των φοιτητών/τριών στις δύο µεταβλητές 
των ερωτηµατολογίων ‘φύση της γνώσης’ και ‘δικαιολόγηση πεποιθήσεων’ για κάθε µια από τις τρεις 
διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρµόστηκαν και στον Πίνακα 2 φαίνονται οι συσχετίσεις µεταξύ των επιδόσεων 
των φοιτητών/τριών πριν και µετά τη διδακτική προσέγγιση για τις µεταβλητές ‘φύση της γνώσης’ και 
‘δικαιολόγηση των πεποιθήσεων’. 

 
 ∆ιδακτική Προσέγγιση 

 Παραδοσιακή 
Προσέγγιση 

Μέθοδος 
Της ∆ιάχυσης 

Μέθοδος 
της Εµβάθυνσης 

 
Σύνολο 

 ΜΟ ΤΑ n ΜΟ ΤΑ n ΜΟ ΤΑ n ΜΟ ΤΑ n 

Φύση της γνώσης             
   Πριν τη ∆ιδασκαλία 2.17 .30 30 2.28 .41 34 2.13 .36 31 2.19 .37 95 
   Μετά τη ∆ιδασκαλία 2.28 .43 30 2.28 .39 34 2.23 .42 31 2.26 .41 95 
∆ικαιολόγηση  
των πεποιθήσεων 

            

   Πριν τη ∆ιδασκαλία 2.30 .75 30 2.18 .80 34 2.13 .76 31 2.20 .77 95 
   Μετά τη ∆ιδασκαλία 2.48 .50 30 2.56 .66 34 2.42 .67 31 2.46 .61 95 
Σηµείωση: ΜΟ = Μέσος όρος, ΤΑ = Τυπική απόκλιση, n = Αριθµός υποκειµένων 

Πίνακας 1: Περιγραφικά ∆εδοµένα των Επιδόσεων των Φοιτητών/τριών Σχετικά µε τη ‘Φύση της Γνώσης’ και τη 
‘∆ικαιολόγηση των Πεποιθήσεών’ τους 
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 1 2 3 4 
Φύση της Γνώσης-πριν                                  (1) 1.000  .182    .150   .162 
∆ικαιολόγηση των πεποιθήσεων-πριν           (2)  .182 1.000 -0.017   .005 
Φύση της Γνώσης-µετά                                 (3)   1.000       .543** 
∆ικαιολόγηση των πεποιθήσεων-µετά          (4)    1.000 
Πίνακας 2: Συσχετίσεις Μεταξύ των Επιδόσεων των Φοιτητών/τριών Πριν και Μετά τη ∆ιδασκαλία για τις Μεταβλητές 

'Φύση της Γνώσης' και '∆ικαιολόγηση των Πεποιθήσεων' 
 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι επιδόσεις των φοιτητών/τριών τόσο στη ‘φύση της γνώσης’ όσο και στη 
‘δικαιολόγηση των πεποιθήσεων’ ήταν υψηλότερες µετά τη διδασκαλία και για τις τρεις διδακτικές 
προσεγγίσεις. Παρόλα αυτά µόνο η συσχέτιση µεταξύ των επιδόσεων των φοιτητών/τριών µετά τη διδασκαλία 
στις δύο µεταβλητές, 'φύση της γνώσης' και δικαιολόγηση των πεποιθήσεων,' ήταν στατιστικά σηµαντική (p < 
.01). Η θετική συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών αυτών µετά τη διδασκαλία υποδηλώνει ότι οι δύο µεταβλητές 
αναπτύσσονται ταυτόχρονα ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας. Η ερµηνεία αυτή δεν είναι φυσικά απόλυτα 
δικαιολογηµένη, αφού οι δύο µεταβλητές δεν είχαν σηµαντική συσχέτιση πριν τη διδασκαλία και δεν υπήρχε 
επίσης σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των επιδόσεων των φοιτητών/τριών πριν και µετά τη διδασκαλία για κάθε 
µια µεταβλητή χωριστά. 
 
Ο Πίνακας 3 δείχνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της διακύµανσης µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις για τις 
δύο µεταβλητές ‘φύση της γνώσης’ και ‘δικαιολόγηση πεποιθήσεων’. 
 

Πηγή ∆ιακύµανσης SS df MS F Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Μεταξύ των Οµάδων      
    ∆ιδακτική Προσέγγιση (A)         .629 2         .31         .710 .494 
    Σφάλµα     40.711 92         .44   
      
Εντός των Οµάδων      
    Φύση της Γνώσης (B)      1.012 1      1.012      4.504     .037** 
    Αλληλεπίδραση (A x B)        .023 2        .012         .051 .950 
    Σφάλµα     20.664 92        .225   
    ∆ικαιολόγηση των Πεποιθήσεων  (Γ)      2.559 1      2.559      6.552     .012** 
   Αλληλεπίδραση  (A x Γ)        .145 2        .072         .185 .831 
   Σφάλµα     35.931 92        .391   
Αλληλεπίδραση       
    B x Γ       .823 1        .823      3.666 .059 
    A x B x Γ        .634 2        .317      1.413 .249 
    Σφάλµα     20.652 92         .224   
** p < .05 

Πίνακας 3: Ανάλυση ∆ιακύµανσης µε Επαναλαµβανόµενες Μετρήσεις για τις Μεταβλητές ‘Φύση της Γνώσης'  και 
'∆ικαιολόγηση των Πεποιθήσεων'  (n=95) 

 
Με βάση τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι οι επιδόσεις των φοιτητών/τριών που διδάκτηκαν µε µια από τις τρεις 
διαφορετικές γνωστικές προσεγγίσεις δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ούτε για τη µια ούτε 
για την άλλη µεταβλητή. Οι επιδόσεις όµως των φοιτητών/τριών µετά τη διδασκαλία ήταν στατιστικά 
υψηλότερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις τους πριν τη διδασκαλία τόσο για τη ‘φύση της γνώσης’ (F = 4.504, p 
< .05) όσο και για τη ‘δικαιολόγηση των πεποιθήσεων’ (F = 6.552, p < .05). ∆εν υπήρχε επίσης στατιστικά 
σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των διδακτικών προσεγγίσεων και των επιδόσεων των φοιτητών/τριών σε 
κάθε µια από τις δύο µεταβλητές. Οι συγκρίσεις που έγιναν δεν έδειξαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις των 
φοιτητών/τριών για οποιαδήποτε από τις τρεις διδακτικές προσεγγίσεις.  

Συµπεράσµατα και Συζήτηση 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις και οι εκπαιδευτικές εµπειρίες 
µπορούν να αποσταθεροποιήσουν τις επιστηµολογικές πεποιθήσεις των ατόµων, αφού και µικρής διάρκειας 
διδασκαλία για τις γενικές αρχές της κριτικής σκέψης επέδρασε σηµαντικά στην επιστηµολογική ανάπτυξη των 
φοιτητών/τριών στους τοµείς 'φύση της γνώσης' και 'δικαιολόγηση των πεποιθήσεων'. Οι τρεις διδακτικές 
προσεγγίσεις είχαν σηµαντική επίδραση στις απόψεις των φοιτητών/τριών για τη 'φύση της γνώσης' και τη 
'δικαιολόγηση των πεποιθήσεων' χωρίς όµως να παρουσιαστεί υπεροχή µιας προσέγγισης έναντι άλλης. Είναι 
εποµένως αδύνατο οποιοδήποτε συµπέρασµα για το είδος της διδασκαλίας που θα µεγιστοποιούσε την επίδραση 
στην επιστηµολογική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών.  
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Τα συνολικά αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν επίσης ότι οι µεταβλητές 'φύση της γνώσης' και 
'δικαιολόγηση των πεποιθήσεων' δεν αναπτύσσονται χωριστά αλλά από κοινού. Κάθε πρόοδος στη µια από τις 
µεταβλητές αυτές συνεπάγεται αντίστοιχη πρόοδο στην άλλη. Η διδασκαλία γενικών αρχών κριτικής σκέψης 
επηρέασε µε θετικό τρόπο τις απόψεις των φοιτητών/τριών για τη 'φύση της γνώσης' αλλά και για τη 
'δικαιολόγηση των πεποιθήσεων'. Ταυτόχρονα, οι µετρήσεις των µεταβλητών αυτών µετά τη διδασκαλία είχαν 
µεταξύ τους στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. ∆εν υπήρχε όµως παρόµοια συσχέτιση µεταξύ τους πριν τη 
διδασκαλία, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αµφιβολία για την εγκυρότητα του συµπεράσµατος ότι οι δύο 
µεταβλητές συναναπτύσσονται.  
 
Το κύριο συµπέρασµα της έρευνας συνοψίζεται στη διαπίστωση ότι η προσπάθεια διερεύνησης της 
επιστηµολογικής ανάπτυξης των ατόµων συνοδεύεται από το αισιόδοξο µήνυµα για ενθαρρυντικά 
αποτελέσµατα. Είναι εποµένως απαραίτητο να εντατικοποιηθεί η ερευνητική προσπάθεια για σχεδιασµό 
διδακτικών προσεγγίσεων µεγαλύτερης διάρκειας µε στόχο τη διερεύνηση των επιδράσεών τους στην 
επιστηµολογική ανάπτυξη των ατόµων. Συντονισµένες ερευνητικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση 
πρέπει να διερευνήσουν τους µηχανισµούς ανάπτυξης λογικών ικανοτήτων και ικανοτήτων κριτικής σκέψης και 
τη σχέση τους µε την επιστηµολογική ανάπτυξη των ατόµων. Η διδακτική των Φυσικών Επιστηµών πρέπει να 
επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόµων για αξιολόγηση διαθέσιµων 
δεδοµένων και τη συναγωγή συµπερασµάτων σε συσχετισµό µε την επιστηµολογική τους ανάπτυξη. 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας πρέπει εποµένως να αξιολογηθούν µε ανάλογο τρόπο. Είναι αδύνατο, 
για παράδειγµα, να απαντηθεί το ερώτηµα κατά πόσο οι µεταβολές που παρατηρήθηκαν είναι µόνιµες και 
σταθερές ή οφείλονται στο γεγονός ότι µερικοί µαθητές προσαρµόζονται ευκολότερα σε ότι τους υποδεικνύεται 
µε τη διδασκαλία. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό εξαρτάται από τα δεδοµένα µελλοντικών ερευνών και 
απαιτούν επίσης συλλογή δεδοµένων και µε άλλες διαδικασίες εκτός των ερωτηµατολογίων. Χρειάζεται να 
χρησιµοποιηθούν περισσότερο έγκυρες διαδικασίες συνεντεύξεων, σε πλαίσια περισσότερο αυθεντικά, 
συνδυασµένες µε άλλες µεθόδους (παρατήρηση, συµµετοχική παρατήρηση κλπ.) µε στόχο τη συστηµατική 
διασταύρωση των πολλαπλών πληροφοριών που θα συλλεγούν. 
 
Οι Elby και Hammer (2001) ισχυρίζονται, για παράδειγµα, ότι οι επιστηµολογικές δυνατότητες των ατόµων δεν 
καθορίζονται “από δηλωτικές περιγραφές των πεποιθήσεών τους, αλλά από επιστηµολογικά αποθέµατα τα 
οποία παραµένουν άδηλα και ασαφή και τα οποία µπορούν να εκδηλωθούν σε διαφορετικούς συνδυασµούς 
ανάλογα µε τα διάφορα πλαίσια εφαρµογής τους” (σελ. 566). Η ερευνητική προσπάθεια πρέπει εποµένως να 
εντατικοποιηθεί µε στόχο τον εντοπισµό των παραγωγικών επιστηµολογικών αποθεµάτων που τα άτοµα 
µπορούν να επιστρατεύσουν για να γίνουν αποδοτικότεροι µαθητές και για να αισθάνονται περισσότερο άνετα 
µε τις ραγδαίες µεταβολές που συνοδεύουν την εποχή µας.  
 
Η µελλοντική έρευνα πρέπει επίσης να ασχοληθεί µε την ωφελιµότητα-παραγωγικότητα των επιστηµολογικών 
πεποιθήσεων και να αποφεύγει γενικευµένες τοποθετήσεις που αγνοούν τις σηµαντικές επιδράσεις του πλαισίου 
εφαρµογής τους (Elby & Hammer, 2001). Κάθε πεποίθηση µπορεί να αποδειχθεί παραγωγική µόνο αν υποκινεί 
συµπεριφορές, στάσεις και νοητικές συνήθειες, οι οποίες οδηγούν σε γνωστική συµµετοχή και νοητικές 
προσπάθειες για εµβάθυνση και κατανόηση ενός φαινοµένου. Για παράδειγµα, θα ήταν αντιπαραγωγικό για ένα 
µαθητή δηµοτικού σχολείου να θεωρεί ότι η γνώση, που αποδίδει την εναλλαγή ηµέρας και νύκτας στην 
περιστροφή της γης περί τον άξονά της, δεν είναι βέβαιη αλλά παροδική. Αντίθετα όµως η θεώρηση των 
διαδοχικών θεωριών για το φως ως αβέβαιων και παροδικών µπορεί να αποδειχθεί παραγωγική στην 
προσπάθεια κατανόησης των διαφόρων φαινοµένων που σχετίζονται µε το φως.  
 
Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας αποτελούν µια πρώτη πληροφόρηση που φαίνεται να υποστηρίζει ότι η 
επιστηµολογική ανάπτυξη δεν είναι απλό αποτέλεσµα βιολογικής ωρίµανσης και αυθόρµητης ανάπτυξης, αλλά 
µπορεί να σχετίζεται άµεσα µε τις εκπαιδευτικές εµπειρίες των ατόµων. Βρισκόµαστε ακόµα στην αφετηρία 
µιας ανανεωµένης ερευνητικής προσπάθειας, αφού οι επιδράσεις της διδασκαλίας στην επιστηµολογική 
ανάπτυξη των ατόµων παραµένουν ακόµα αδιευκρίνιστες. Οι µελλοντικές προσπάθειες πρέπει να ενδιαφερθούν 
περισσότερο για τον εντοπισµό 'παραγωγικών επιστηµολογικών αποθεµάτων' που µπορούν να υποκινηθούν από 
διαφορετικά πλαίσια αναφοράς, και όχι µόνο για την ιεράρχηση των ατόµων µε βάση τις επιστηµολογικές τους 
δυνατότητες. 
 
Ο Κuhn (1970), για παράδειγµα, υποστηρίζει ότι τα άτοµα αντιλαµβάνονται τον κόσµο µέσα από το δικό τους 
συγκεκριµένο εννοιολογικό πλαίσιο που είναι αποδεκτό από την κοινωνική οµάδα της οποίας είναι µέλη. Από 
µια άποψη, τα άτοµα ζουν σε ένα φαινοµενολογικό κόσµο που προσδιορίζεται από την κοινή γλώσσα και ο 
οποίος γίνεται κατανοητός µόνο µέσα από το κοινό εννοιολογικό πλαίσιο των ενδο-υποκειµενικών νοηµάτων 
των συµµετεχόντων. Επιχειρούν εποµένως να κατανοήσουν τη νέα γνώση και τα νέα φαινόµενα µέσα από την 
εννοιολογική πραγµατικότητα που συγκροτεί το φαινοµενολογικό τους κόσµο. Ο Kuhn (1970) πρόβαλε επίσης 
την επιχειρηµατολογία ότι ριζικές αλλαγές στις επιστηµονικές απόψεις εξαρτώνται από κοινωνικούς παράγοντες 
και παραδοχές, που επηρεάζουν την ερµηνεία της διαθέσιµης ερευνητικής µαρτυρίας ή το είδος της ερευνητικής 
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µαρτυρίας η οποία αντικρούει τις αποδεκτές επιστηµονικές θεωρίες. Μπορεί εποµένως να υποτεθεί ότι και οι 
επιστηµολογικές αντιλήψεις των φοιτητών/τριών µπορούν να επενεργούν θετικά ή αρνητικά σε κάθε διαδικασία 
εννοιολογικής αλλαγής.  
 
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών δεν πρέπει εποµένως να καλλιεργεί την αντίληψη για το αλάθητο της 
επιστήµης αλλά αντίθετα να εµπεδώνει την αντίληψη για τους περιορισµούς της επιστήµης όχι µόνο ανάµεσα σε 
µαθητές και φοιτητές/τριες αλλά και ανάµεσα στο ευρύ κοινό. Μόνο έτσι τα άτοµα θα συνειδητοποιήσουν ότι η 
επιστηµονική γνώση δεν αποτελεί αντικειµενική και αµετάβλητη αλήθεια και ότι υπόκειται σε συνεχή 
αναθεώρηση, αφού κατά βάση αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόµενο σύστηµα γνώσεων. Αποτελεί βασικά γνώση 
υποκειµενική και όχι αντικειµενική, µε την έννοια ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της επιστηµονικής 
κοινότητας που είναι οργανωµένες σε ένα ιεραρχικό και συνεκτικό σύστηµα ιδεών.  
 
Η µάθηση εποµένως στις Φυσικές Επιστήµες πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια προσπάθεια µύησης σε νέες 
ιδέες παρά ως παράδοση έτοιµης και συσσωρευµένης γνώσης από ειδικούς. “Η επιστηµονική γνώση είναι 
ταυτόχρονα και αξιόπιστη και παροδική, αφού υπόκειται σε διαφοροποιήσεις. Η αποδοχή της αξιοπιστίας της 
επιστηµονικής γνώσης είναι ασφαλώς απαραίτητη, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από τη συνειδητοποίηση ότι η 
γνώση αυτή µπορεί ακόµα και να εγκαταλειφθεί ή να διαφοροποιηθεί υπό το φως νέων δεδοµένων ή ακόµα από 
επαναξιολόγηση των ήδη διαθέσιµων δεδοµένων” (NSTA, 2000). 
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