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Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να µελετήσουµε τον προσανατολισµό των 

στόχων των µαθητών, σε σύγκριση µε τις επιδόσεις τους σε διάφορες, αναγνωστικές 

κυρίως, δοκιµασίες. Υποθέσαµε ότι απαντήσεις σχετικές µε την υιοθέτηση στόχων 

προσέγγισης σχετικά µε την επίδοση και την υπεροχή έναντι των συνοµηλίκων 

(approach performance) και στόχων προσέγγισης που αφορούν την κατάκτηση του 

γνωστικού αντικειµένου (approach mastery) στην κλίµακα των στόχων, θα 

συνοδευόταν και από υψηλές επιδόσεις στις δοκιµασίες εκφραστικού και προσληπτικού 

λεξιλογίου, Ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων, Ακρίβειας Αποκωδικοποίησης, Κατανόησης 

κειµένου, Ευχέρειας Ανάγνωσης Λέξεων, Ευχέρειας Ανάγνωσης Ψευδολέξεων, και 

Ορθογραφίας. Αντίστοιχα υποθέσαµε ότι µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις στις παραπάνω 

δοκιµασίες (µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες) θα υιοθετούσαν συχνότερα στόχους 

αποφυγής (avoidance goals). Το αποτέλεσµα της έρευνας επιβεβαίωσε τις αρχικές µας 

υποθέσεις αλλά και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα. 

 

 

 

1.1 Τα γνωστικά κίνητρα  

 Οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σχετίζονται άµεσα µε τα κίνητρα. Τα κίνητρα 

είναι οι µοχλοί που θα δραστηριοποιήσουν την επιθυµία µας να ανέλθουµε 

πνευµατικά και να κατακτήσουµε ανώτερα επίπεδα. Έτσι και στην διαδικασία της 

µάθησης η συνεισφορά των κινήτρων είναι καταλυτικής σηµασίας. ∆εν θα 

µπορούσαµε λοιπόν να ξεκινήσουµε την εισήγησή µας χωρίς να αναφερθούµε 

συνοπτικά στην σηµασία των γνωστικών κινήτρων.   

Ο όρος κίνητρα χρησιµοποιείται τόσο από ψυχολόγους όσο και από 

παιδαγωγούς και αναφέρεται, όπως παρατηρεί ο Stones, «στα φαινόµενα που έχουν 

σχέση µε τη λειτουργία των ενστίκτων ή των ορµών». Άλλοι µε τον ίδιο όρο εννοούν 

το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που δραστηριοποιούν τον 

οργανισµό και τον παρωθούν στο να θέσει κάποιο στόχο και να προσπαθήσει να τον 

πετύχει. 

Τα κίνητρα κατατάσσονται στους βασικότερους διαµορφωτές συµπεριφοράς 

και, κατά συνέπεια, και στους κυριότερους παράγοντες µάθησης. Ο  ΜcFarland 

aαναφέρει σχετικά ότι «η παρώθηση θέτει σε κίνηση την ενέργεια που θα κατά 
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σε µάθηση, τη διατηρεί σε δραστηριότητα και την κατευθύνει.» (MacFarland, 

1968 ; Dweck, 1986 ; Schunk, 1996, ό.π., από Κασσωτάκης ; Φλουρής, 2001). 

Κάθε κίνητρο είναι συνδεδεµένο µε κάποιο στόχο. Οι στόχοι σχετίζονται είτε 

µε την ικανοποίηση βιολογικών αναγκών, ή και µε την πραγµατοποίηση φιλοδοξιών 

ή άλλων επιδιώξεων που επιβάλλονται ή υπαγορεύονται έµµεσα από το κοινωνικό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο ζούµε (Nuttin, 1997 ; ό.π., από Κασσωτάκης & Φλουρής, 

2001).  

 Συγκεκριµένα τα γνωστικά κίνητρα σχετίζονται µε την µάθηση  και τους 

στόχους- φιλοδοξίες µε τις οποίες θα ασχοληθούµε εκτενέστερα στην εν λόγω 

έρευνα. Στα γνωστικά κίνητρα εντάσσεται η περιέργεια, η έµφυτη τάση για 

εξερεύνηση και η δίψα για µάθηση, για την οποία έκανε λόγο ο Αριστοτέλης πολλούς 

αιώνες πριν. Το φυσικό αυτό ενδιαφέρον ενεργοποιεί όλες τις εσωτερικές διαδικασίες 

της µάθησης, από τη συγκέντρωση της προσοχής µέχρι την κωδικοποίηση των 

στοιχείων της εµπειρίας και της συγκράτησης τους (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2002). 

 

1.2 Παράγοντες που συµβάλλουν στην διαµόρφωση στόχων 

 Εκτός από τα κίνητρα έχει αποδειχθεί ότι κι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν 

την διαδικασία της µάθησης, όπως το φύλο του µαθητή. Έχουν διαπιστωθεί 

αξιοσηµείωτες διαφορές στην ευχέρεια µε την οποία τα δύο φύλα µαθαίνουν 

ορισµένα είδη σχολικών γνώσεων. Οι γυναίκες φαίνεται να υπερτερούν στα 

µαθήµατα στα οποία ο γλωσσικός παράγοντας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, ενώ οι 

άνδρες υπερέχουν συνήθως στα µαθηµατικά, σε µηχανικής φύσης µαθήµατα καθώς 

και σε θέµατα που απαιτούν αφαιρετική σκέψη και καλή αντίληψη του χώρου. Έχει 

ακόµη διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες στα πλαίσια της σχολικής µάθησης καταβάλλουν 

µεγαλύτερη προσπάθεια για να µάθουν κάτι, ενώ οι άνδρες δεν δείχνουν πάντα την 

ίδια τάση για προσπάθεια και εγκαταλείπουν πιο εύκολα. (Κασσωτάκης & Φλουρής, 

2002). 

  Σηµαντικό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξη και διαµόρφωση των φιλοδοξιών 

του ατόµου και συγκεκριµένα εδώ του µαθητή, διαδραµατίζουν οι επιτυχίες και οι 

αποτυχίες που δοκιµάζει. Απλοποιώντας τα πράγµατα θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι 

επιτυχίες αυξάνουν το αρχικό επίπεδο φιλοδοξίας, ενώ οι αποτυχίες το µειώνουν. Από 

τις 165 περιπτώσεις που µελέτησε ο Hoppe διαπίστωσε ότι όταν αυτές συνδέονταν µε 

κάποια επιτυχία, σηµειωνόταν αύξηση της φιλοδοξίας για την επίτευξη υψηλότερου 

στόχου σε ποσοστό 97%. Αντίθετα, στις περιπτώσεις αποτυχίας το 12% του συνόλου 
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των ατόµων παρέµενε στο ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας, ενώ οι υπόλοιποι µείωναν το 

επίπεδο του αρχικού τους στόχου (Nuttin, ό.π., από Κασσωτάκης & Φλουρής, 2002). 

Ένας ακόµη παράγοντας φαίνεται να συµβάλει στην διαµόρφωση στόχων. Η 

αξιολόγηση είναι ο κυριότερος τρόπος ανατροφοδότησης στο σχολείο. Γενικά η 

θετική ανατροφοδότηση (υψηλοί βαθµοί) λειτουργεί ως κίνητρο αυξάνοντας την 

απόδοση, ενώ η αρνητική ανατροφοδότηση (χαµηλοί βαθµοί) λειτουργεί αντίστροφα 

(Bouffard- Bouchard, 1990).  

 

2. Η θεωρία στόχων επίτευξης  

Η σύγχρονη έρευνα στον τοµέα των ακαδηµαϊκών επιδόσεων συχνά 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε γνωστικούς παράγοντες, στα κίνητρα και πιο 

συγκεκριµένα στον προσανατολισµό των στόχων του µαθητικού πληθυσµού (Paris, 

Lipson & Wixson, 1983; Pintrich, Roeser & De Groot, 1994; Youlden & Chan, 

1995).  Η θεωρία επίτευξης στόχων (Achievement goal theory) είναι µια αξιόλογη 

κοινωνική γνωστική θεωρία κινήτρων (Pintrich & Schuk, 2002). Έτσι όπως έχει 

αποτυπωθεί σε ένα τεράστιο σώµα της σύγχρονης έρευνας, η συγκεκριµένη θεωρία 

υποστηρίζει ότι οι µαθητές υιοθετούν δύο διαφορετικούς τύπους στόχων: υπεροχής 

και επίδοσης  (Dweck & Leggett, 1988).  Πιο συγκεκριµένα ο προσανατολισµός σε 

στόχους που αφορούν την κατάκτηση του γνωστικού αντικειµένου (mastery goal 

orientation), αντανακλά τη µάθηση και την κατανόηση του αντικειµένου και ο 

προσανατολισµός σε στόχους επίδοσης (performance goal orientation) αναφέρεται 

στην ικανότητα και την επάρκεια κάποιου, συχνά σε σχέση- σύγκριση µε άλλους.  

Στη συνέχεια οι Elliot & Harackiewicz, (1996) πρότειναν την διχοτόµηση των 

στόχων επίδοσης, σε στόχους αποφυγής- επίδοσης και προσέγγισης-επίδοσης. Για 

παράδειγµα µαθητές που κινητοποιούνται από το στόχο να αποφύγουν τον 

εξευτελισµό της αρνητικής αξιολόγησης (κακοί βαθµοί) και από την άλλη οι µαθητές 

που αποζητούν την θετική αξιολόγηση (άριστοι βαθµοί). 

Η διάκριση σε στόχους κατάκτησης του γνωστικού αντικειµένου και στόχους 

επίδοσης, δίνει έµφαση στην διάκριση ανάµεσα στην εστίαση του καθήκοντος  για 

την επίτευξη της  µάθησης (mastery) και στην εστίαση του ενδιαφέροντος στην 

διαδικασία της επιβράβευσης (performance). Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη γιατί 

οι δύο διαφορετικοί προσανατολισµοί στόχων, σχετίζονται µε µοναδικές διαδικασίες 

απόδοσης και εντελώς διαφορετικά αποτελέσµατα (Elliot & Thrash, 2001). 
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Η επέκταση της θεωρίας των στόχων επίτευξης ονοµάστηκε, Πολλαπλή 

προοπτική στόχων (multiple goal perspective). Εδώ ο Pintrich (2000), σηµειώνει ότι 

η αναγνώριση πολλαπλών στόχων για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη, µπορεί να αποτελέσει 

µια καλύτερη προσέγγιση του θέµατος προσανατολισµού των στόχων, από την 

κλασική. Όπως υποστήριξε η υιοθέτηση στόχων από τους µαθητές εξαρτάται από την 

ανάληψη συγκεκριµένων καθηκόντων, και κάποια καθήκοντα περικλείουν 

περισσότερους από έναν στόχους, π.χ. οι µαθητές µπορεί να θέλουν να κατακτήσουν 

την γνώση και παράλληλα να ανταγωνίζονται τους συµµαθητές τους. Αυτά τα 

πολλαπλά µονοπάτια µπορεί να οδηγήσουν στα ίδια επίπεδα επιτυχίας και απόκτησης 

διαφορετικών εµπειριών µάθησης επίσης ( Pintrich, 2000; Meece & Hold, 1993; 

Pintrich & Garcia, 1991).  

Οι στόχοι επίδοσης, όπως προαναφέραµε, επικεντρώνουν στην ικανότητα της 

σύγκρισης µε άλλους ανθρώπους , συγκεκριµένα εδώ, συµµαθητές (Harackiewicz & 

Elliot, 1993). Επικρατούσε η άποψη ότι η υιοθέτηση στόχων επίδοσης οδηγεί πάντα 

σε φτωχή απόδοση (Ames, 1992). Πρόσφατα όµως αποδείχθηκε πως δεν οδηγούν 

όλοι οι στόχοι επίδοσης σε αρνητικά αποτελέσµατα (Barron & Harackiewicz, 2001; 

Elliot & Church, 1997; Rawsthorne & Elliot, 1999). Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι 

προσέγγισης-επίδοσης σχετίζονται µε την επίδειξη επάρκειας όπως π.χ. η επιτυχία σε 

ένα διαγώνισµα, (Elliot & Church, 1997). Από την άλλη µεριά ένας στόχος 

αποφυγής-επίδοσης σχετίζεται µε την αποφυγή επίδειξης ανεπάρκειας, όπως όταν 

ένας µαθητής δεν θέλει να αποτύχει σε ένα διαγώνισµα (Pintrich, 2000). Αυτός ο 

τύπος σχετίζεται µε τον φόβο της αποτυχίας και σχετίζεται πολύ συχνά µε φτωχή 

απόδοση (Elliot & McGregor, 2001). 

Όλη αυτή η ιδέα της αποφυγής –προσέγγισης ενός στόχου στη διαδικασία της 

µάθησης, δεν είναι καινούρια. Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί σε αυτήν ακόµη και 

κοινωνικοί ψυχολόγοι (Carver & Scheier, 1990, 1998 ; Higgins 1997). Αυτή η θεωρία 

είναι γενικά αποδεκτή και εµπειρικά αποδεδειγµένη από τους Elliot & Harackiewich, 

1996; Middleton & Midgley, 1997; Skaalvik,1997. Πρόσφατα όµως οι Elliot, 1999 

και Pintrich 2000 πρότειναν οι διαστάσεις αποφυγής προσέγγισης, να µην 

περιορίζονται στους στόχους επίδοσης, αλλά να αναφέρονται και στους στόχους 

κατάκτησης του γνωστικού αντικειµένου. Μαθητές που προσεγγίζουν τους 

συγκεκριµένους στόχους, συγκεντρώνονται στην προσέγγιση στόχων µάθησης και 

κατανόησης, ενώ όσοι τους αποφεύγουν, φαίνεται να αποστρέφονται την τελειότητα, 

να µην κατανοούν ολοκληρωτικά το µαθησιακό υλικό και να ρίχνουν όλο και 
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περισσότερο τον πήχη των φιλοδοξιών τους. Με άλλα λόγια ένας µαθητής που είναι 

προσανατολισµένος στην αποφυγή των στόχων κατανόησης του γνωστικού 

αντικειµένου, προσπαθεί να αποφύγει την πιθανότητα να µην κατανοήσει το υλικό, 

ενώ ένας µαθητής προσανατολισµένος στην προσέγγιση των στόχων αυτών, 

καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες προκειµένου να κατανοήσει το µαθησιακό υλικό. 

Αντίστοιχα, η διάκριση προσέγγισης-αποφυγής εφαρµόζεται και στους στόχους 

επίδοσης, µε τους  µαθητές να συγκεντρώνονται, όπως προαναφέραµε, είτε σε όσους 

υπερτερούν χρησιµοποιώντας τους ως µέτρο σύγκρισης, είτε αποφεύγοντας να 

δείχνουν χαζοί ή ανίκανοι, χρησιµοποιώντας µέτρια standards.( Shim, & Ryan, 2005) 

Σε σχέση µε τα οικοδοµήµατα των κινήτρων οι στόχοι κατανόησης του 

γνωστικού αντικειµένου, σχετίζονται θετικά, και οι στόχοι αποφυγής- επίδοσης 

σχετίζονται αρνητικά µε την αυτοπεποίθηση, την αναζήτηση ευκαιριών και τις 

εγγενείς αξίες (Middleton & Midgley, 1997; Pajares, Britner,& Valiante, 2000;  

Skaalvik, 1997).  

Αν και το οικοδόµηµα αποφυγής-προσέγγισης  στόχων κατανόησης του 

γνωστικού αντικειµένου είναι σχετικά νέο (Elliot, 1999 ;  Pintrich 2000a,c) , 

πρόσφατες έρευνες προτείνουν αυτές οι τέσσερις φόρµες στόχων (οι συνδυασµοί 

κατανόησης -επίδοσης και προσέγγισης –αποφυγής) , αυτά τα 4 ξεχωριστά 

οικοδοµήµατα µπορούν να προβλέψουν ποικίλα µαθησιακά αποτελέσµατα (Elliot & 

McGregor, 2001; Zusho & Pintrich, 2000). 

 

3. Οι στόχοι, η νοηµοσύνη και το κλίµα της τάξης  

Η υιοθέτηση των ανάλογων στόχων σχετίζεται µε την αντίληψη που έχουν η 

µαθητές για την νοηµοσύνη. Συγκεκριµένα µαθητές που θεωρούν ότι η νοηµοσύνη 

τους δεν µπορεί να υπερβεί το χαµηλό επίπεδο παρουσίαζαν τον τύπο του 

‘αβοήθητου’ και είχαν περισσότερες πιθανότητες να προσεγγίσουν καθήκοντα 

σχετικά µε την ικανότητα τους. Αντιθέτως µαθητές που πίστευαν ότι η νοηµοσύνη 

είναι κάτι το ευµετάβλητο έτειναν να υιοθετούν στόχους κατανόησης του γνωστικού 

αντικειµένου και γενικότερα στόχους σχετικούς µε την µάθηση (Dweck, 1986).  

Θα πρέπει όµως πάντα να έχουµε κατά νου ότι αυτές οι δύο κατευθύνσεις 

στόχων (κατανόησης  και επίδοσης), συνδέονται πάντα µε διαφορετικές 

συµπεριφορές , και διαφορετικά γνωστικά και συγκινησιακά αποτελέσµατα  

(Midgley, Kaplan, & Middleton, 2001). 
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Άλλη µια σηµαντική οπτική είναι ότι η θεωρία των στόχων σχετίζεται µε τον 

τρόπο που επηρεάζει τα κίνητρα των µαθητών. Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται µε τις 

διαφορές στην τάξη (Ames, 1992). Η τεχνική των δασκάλων και το κλίµα που 

επικρατεί στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα, σχετίζονται µε την υιοθέτηση 

στόχων υπεροχής η επίδοσης των µαθητών (e.g. Maer & Anderman, 1993; Roeser, 

Midgley & Urdan, 1996; Midgley & Anderman, 1998). 

Για παράδειγµα, διάφορα οικοδοµήµατα στην τάξη όπως, τα καθήκοντα, το 

κατά πόσο οι µαθητές αξιολογούνται και αναγνωρίζονται, αλλά και οι αρχές της 

τάξης, επηρεάζουν τις αντιλήψεις των µαθητών (Ames, 1992 ; Blumenfeld, 1992; 

Meece, 1991). Στη συνέχεια αυτές συνδέονται µε την υιοθέτηση προσωπικών 

στόχων. Παρ’ όλα αυτά πολύ µικρή είναι η έρευνα για την επιρροή που ασκεί το 

οικοδόµηµα της τάξης στο οικοδόµηµα των κινήτρων των µαθητών ( Ames, 1992). 

Κάποιες οπτικές του περιεχοµένου της τάξης όπως η ανάθεση δύσκολων 

καθηκόντων ή η τιµωρία για ασυνέπεια µπορεί να προκαλέσει την υιοθέτηση ή µη 

στόχων προσέγγισης ή αποφυγής ( Linnenbrink & Pinrich, 2001a). Όµως υπάρχουν 

ελάχιστα εµπειρικά δεδοµένα που υποστηρίζουν το συγκεκριµένο επιχείρηµα.   

 

 

4. Μέθοδος  

 

4.1 Συµµετέχοντες  

   Στην παρούσα µελέτη έλαβαν µέρος 523 µαθητές της Γ' (90 αγόρια και 93 

κορίτσια), ∆' (86 αγόρια και 90 κορίτσια), και Ε' τάξης (80 αγόρια και 90 κορίτσια), 

από 16 ∆ηµοτικά Σχολεία 3 διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδος 

(Κρήτη, Επτάνησα και Αττική). Η επιλογή των σχολείων έγινε µε κριτήρια που 

αφορούν την αντιπροσώπευση αστικών, ηµιαστικών, και αγροτικών περιοχών της 

χώρας µας και τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων από τις συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας µας. Το δείγµα των µαθητών επιλέχθηκε τυχαία, 

αλλά µόνο µαθητές που οι γονείς τους έδωσαν συγκατάθεση για την αξιολόγησή τους 

συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη. Οι συµµετέχοντες είχαν όλοι µητρική γλώσσα την 

ελληνική και δεν είχαν σοβαρές αναπηρίες ή νοητική στέρηση, οι οποίες 

παρεµπόδιζαν τη φοίτησή τους στην κανονική τάξη του σχολείου τους.   

 Με βάση τον Μ.Ο. των ατοµικών επιδόσεων σε δύο δοκιµασίες αναγνωστικής 

ακρίβειας λέξεων και ψευδολέξεων (TORP-5 και TORP-6, περιγράφονται µε 
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λεπτοµέρεια παρακάτω) οι συµµετέχοντες κατατάχτηκαν σε δύο οµάδες. Την οµάδα 

ελέγχου αποτελούσαν οι µαθητές µε τυπικές επιδόσεις (Τ.Ε. µε Ν=450) στις δύο 

δοκιµασίες, ενώ η οµάδα των παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες (Α.∆. µε Ν=68) 

είχαν επιδόσεις τουλάχιστον µιας τυπικής απόκλισης κάτω του ΜΟ. Άλλες δυο 

οµάδες που δηµιουργήθηκαν ήταν των αγοριών (Ν=256) και των κοριτσιών (273).  

 

4.2 ∆ιαδικασία- εργαλεία 

      Οι µαθητές αξιολογήθηκαν σε 2 ατοµικές συνεδρίες διάρκειας 30-40 λεπτών 

σε ήσυχο χώρο του σχολείου τους από ειδικά εκπαιδευµένο άτοµο. 

Χρησιµοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία. 

 α) Σχέδια µε κύβους (WISC-III, Παρασκευόπουλος, Γιανίτσας, Μπεζεβεγκης, 

1997) για την αδρή εκτίµηση του πρακτικού νοητικού πηλίκου. Στην αρχική µελέτη 

στάθµισης (Whechler, 1991) η κλίµακα Σχέδια µε κύβους βρέθηκε να έχει πολύ 

υψηλή εσωτερική συνέπεια (.87) όπως και αξιοπιστία επαναληψιµότητας (.77). Η 

εγκυρότητα της κλίµακας ως δείκτης του συνολικού Πρακτικού πηλίκου 

τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι εξηγεί περισσότερο από το 50% της συνολικής 

διακύµανσης των ατοµικών βαθµολογιών στο Πρακτικό Πηλίκο, το µεγαλύτερο 

ποσοστό από όλες τις άλλες πρακτικές κλίµακες (Kaufman, 1994).  

β) Κλίµακα λεξιλογίου (WISC-III, Παρασκευόπουλος, Γιανίτσας, 

Μπεζεβεγκης, 1997) 

Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί το λεξιλόγιο έκφρασης του παιδιού (expressive 

vocabulary). Το τεστ εκφραστικού λεξιλογίου είναι µια δοκιµασία από την ελληνική 

έκδοση του Wechler Intelligence Scale for Children III (WISC-III) και περιλαµβάνει 

30 ερωτήσεις ορισµού λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας. Το σηµείο εκκίνησης 

εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και όλες οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε 0, 

1, ή 2 ανάλογα µε τον εννοιολογικό πλούτο του περιεχοµένου της απάντησης. Η 

χορήγηση των ερωτήσεων διακόπτεται µετά από τέσσερις συνεχόµενες αποτυχίες.  

γ) Τεστ αναγνωστικής επίδοσης (Test of Reading Performance-TORP' 

Padeliadou & Sideridis, 2000). Η ικανότητα αποκωδικοποίησης και αναγνώρισης 

λέξεων εκτιµήθηκε µε τη χρήση δύο κλιµάκων του TORP (δοκιµασίες 5 και 6). 

Πρώτα ο µαθητής καλείται να διαβάσει λέξεις (TORP-5) και ψευδολέξεις (TORP-6), 

οι οποίες παρουσιάζονται σε διάταξη δύο κάθετων στηλών σε αύξουσα σειρά 

δυσκολίας. Ελέγχονται δύο παράµετροι: α) η ακριβής µετατροπή των γραφηµάτων σε 

φωνήµατα όπου προσδίδεται 1 βαθµός για κάθε σωστή φωνολογική αποκωδικοποίηση 
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ο σωστός τονισµός της λέξης, όπου προσδίδεται επίσης 1 βαθµός για κάθε σωστό 

τονισµό. Η χορήγηση κάθε δοκιµασίας διακόπτεται µετά από 5 συνεχόµενα λάθη 

(µηδενικές βαθµολογίες). 

 Η ικανότητα εξαγωγής νοήµατος από το γραπτό κείµενο εξετάστηκε µε τη 

δοκιµασία ανάγνωσης και κατανόησης κειµένων του TORP (κλίµακα 13) που 

περιλαµβάνει έξι σύντοµα κείµενα διαταγµένα σε αύξουσα σειρά δυσκολίας (ως προς 

την έκτασή τους, όσο και ως προς τη θεµατική τους πολυπλοκότητα). Μετά από κάθε 

κείµενο ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών όπου για κάθε ερώτηση 

περιέχονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις και καλείται το παιδί να επιλέξει την ορθή. 

Για κάθε ορθή απάντηση δίνεται ένας βαθµός. Η χορήγηση της δοκιµασίας 

αναγνωστικής κατανόησης διακόπτεται, όταν ο µαθητής απαντήσει λανθασµένα σε 

όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν την ανάγνωση ενός κειµένου. 

δ) ∆οκιµασία ταχείας αναγνώρισης λέξεων και ψευδολέξεων 

Αξιολογεί την αυτοµατοποιηµένης ανάγνωσης (αναγνώρισης) λέξεων υψηλής 

συχνότητας (Beas, 1991) σύµφωνα µε τις υποδείξεις του National Assessment of 

Educational Progress (Pinell et al., 1995). Πρώτα ο µαθητής καλείται να διαβάσει όσο 

πιο γρήγορα µπορεί λέξεις και ψευδολέξεις από δύο λίστες που παρουσιάζονται σε 

διάταξη τεσσάρων κάθετων στηλών η κάθε µία. Ο µαθητής καλείται να µην χάνει 

χρόνο για να αποκωδικοποιήσει λέξεις που δεν αναγνωρίζει αυτόµατα και να 

"αφήνει" λέξεις που δεν ξέρει πηγαίνοντας στις επόµενες. Οι λέξεις και οι 

ψευδολέξεις παρουσιάζονται σε σειρά αυξανόµενης δυσκολίας. Οι απλούστερες είναι 

µονοσύλλαβες και δισύλλαβες και οι πιο περίπλοκες απαρτίζονται από περισσότερα 

γράµµατα και συλλαβές. Οι λέξεις που απαρτίζουν την κάθε λίστα (περίπου 150) 

έχουν επιλεγεί γιατί είναι εξαιρετικά υψηλής συχνότητας στο γραπτό λόγο. Η επιλογή 

τους έγινε µετά από καταµέτρηση της συχνότητας των λέξεων που παρουσιάζονται 

σε κείµενα λογοτεχνικών βιβλίων διαφόρων συγγραφέων της Ελληνικής γλώσσας, 

µεγέθους δυο περίπου εκατοµµυρίων λέξεων. Οι λέξεις επιλέχθηκαν να ανήκουν στις 

συχνότερες 1000 λέξεις και να είναι λέξεις οικείες σηµασιολογικά στους µαθητές 

εξαιτίας της εµφάνισής τους στα σχολικά βιβλία. Αρχικά κατασκευάστηκε µία λίστα 

συχνών λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας, κατόπιν οι λέξεις µε µονό αριθµό 

συµπεριλήφθησαν στη λίστα ταχείας αναγνώρισης λέξεων και οι λέξεις µε ζυγό 

αριθµό τροποποιήθηκαν (αλλαγή ενός ή δύο γραµµάτων ανά λέξη) για να 

αποτελέσουν τη λίστα ταχείας αναγνώρισης ψευδολέξεων. Με τη δοκιµασία αυτή 

ελέγχονται δύο παράµετροι: α) η ακριβής αναγνώριση της λέξης όπου προσδίδεται 1 
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βαθµός για κάθε σωστή αναγνώριση και β) ο σωστός τονισµός της λέξης, όπου 

προσδίδεται επίσης 1 βαθµός για κάθε σωστό τονισµό. Το χρονικό όριο για τη 

δοκιµασία αυτή είναι 45 δευτερόλεπτα.  

ε) ∆οκιµασία προσληπτικού λεξιλογίου (PPVT-R) 

Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί το προσληπτικό λεξιλόγιο του παιδιού (receptive 

vocabulary) και προσαρµόστηκε από την αµερικανική έκδοση του Peabody Picture 

Vocabulary Test Revised (PPVT-R) (Dunn & Dunn, 1981). Περιλαµβάνει δε 173 

ερωτήσεις σηµασιολογικής αναγνώρισης λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας. Ο µαθητής 

για κάθε ερώτηση βλέπει µία κάρτα η οποία περιλαµβάνει 4 εικόνες και καλείται να 

διαλέξει την εικόνα η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα το σηµασιολογικό περιεχόµενο 

της λέξης / ερώτησης. Το σηµείο εκκίνησης εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και 

όλες οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε 0 ή 1 ανάλογα µε την ορθότητα της 

απάντησης. Η χορήγηση των ερωτήσεων διακόπτεται µετά από οχτώ αποτυχίες που 

σηµειώνονται σε µια διαδοχή 10 ερωτήσεων.  

στ) Τεστ ορθογραφίας  

Ο µαθητής καλείται να γράψει 60 λέξεις σύµφωνα µε τους κανόνες της συµβατικής 

ορθογραφίας της Ελληνικής γλώσσας.  Οι λέξεις χαρακτηρίζονται από αυξανόµενη 

δυσκολία και έχουν επιλεγεί από το βασικό λεξιλόγιο που ορίζει το αναλυτικό 

πρόγραµµα για τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στην κάθε τάξη του 

∆ηµοτικού Σχολείου.  Για κάθε ορθή απάντηση δίνεται ένας βαθµός. Η χορήγηση της 

δοκιµασίας σταµατά µετά από 6 διαδοχικές λανθασµένες απαντήσεις.  

η) Κλίµακα στόχων. Η κλίµακα στόχων περιλαµβάνει 18 ερωτήσεις (βλ. 

παράρτηµα) οι οποίες προήλθαν από την κλίµακα: Goal Orientation Scale (Lethwaite 

& Piparo, 1993), και την προσαρµογή της στα Ελληνικά (Sideridis, 2007). Στην 

αρχική µορφή της η κλίµακα αναφέρεται στην επίδοση και την κατάκτηση στόχων 

στα µαθηµατικά, και προσαρµόστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας για τη 

µελέτη στόχων σχετικών µε την επίδοση και την κατάκτηση της γλώσσας.  

Πραγµατοποιήσαµε παραγοντική ανάλυση των δεδοµένων (µέθοδος 

συνάφειας και ορθογονοποίηση Varimax) από την οποία προέκυψαν πρώτον: η 

διάσταση ‘επιδίωξη της  ακαδηµαϊκής επιτυχίας’, δεύτερον η διάσταση ‘κατάκτηση 

του αντικειµένου’ και τρίτον η διάσταση ‘αποφυγή της αποτυχίας’. Η εσωτερική δοµή 

των τριών παραγόντων παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  
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Πίνακας 1. Παραγοντική δοµή της κλίµακας στόχων 

 Παράγοντες     Φορτίσεις 

,848
,834

Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να είσαι καλύτερος στη Γλώσσα 

από τους συµµαθητές σου; ,783
,760Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να πάρεις τον καλύτερο βαθµό στη 

Γλώσσα από όλους του συµµαθητές σου; ,588
Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να είσαι ο µοναδικός(ή) που απαντά 

τις ερωτήσεις του δασκάλου(ας) στη Γλώσσα;
Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να ξεχωρίζεις από τους συµµαθητές 

σου για τις επιδόσεις σου στη Γλώσσα;
Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να δείχνεις στους συµµαθητές σου 

πόσο έξυπνος είσαι στη Γλώσσα;
Πόσο σηµαντικό είναι για σένα αυτή τη στιγµή το να παίρνεις άριστα 

στη Γλώσσα; 

Παράγοντας 1 

 

 

Επιδίωξη 

ακαδηµαϊκής 

επιτυχίας 
,405 

 
,763
,689

Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να καταλαβαίνεις το µάθηµα της 

Γλώσσας;  ,683
,592Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να µάθεις πολύ καλά το µάθηµα της 

Γλώσσας; 
Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να καταλαβαίνεις πώς να 

συµπληρώνεις τις ασκήσεις στη Γλώσσα;
Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να µαθαίνεις να συµπληρώνεις 

σωστά δύσκολες ασκήσεις στη Γλώσσα; 
Πόσο σηµαντικό είναι για σένα το να κάνεις τις ασκήσεις στη Γλώσσα 

χωρίς λάθη; 

Παράγοντας 2 

 

 

Κατάκτηση του 

αντικειµένου ,493 

Πόσο θα ήθελες να αποφύγεις τους κακούς βαθµούς στη Γλώσσα; ,481
Πόσο φοβάσαι ότι µπορεί να πάρεις κακό βαθµό στη Γλώσσα; ,845
Πόσο ανησυχείς για το ότι µπορεί να πάρεις κακό βαθµό στη Γλώσσα; ,831
Πόσο φοβάσαι ότι αν πάρεις κακό βαθµό στη γλώσσα ο δάσκαλος θα 

σκεφτεί ότι δεν είσαι έξυπνος-η; 

Παράγοντας 3 

 

 Αποφυγή      

αποτυχίας 

,738 

 

Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο των πολλαπλών παράλληλων στόχων 

(multiple goal perspective), θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε τον παράγοντα 1, 

‘επιδίωξη ακαδηµαϊκής επιτυχίας’ στην ευρύτερη κατηγορία των στόχων επίδοσης. 

Στην κατηγορία αυτή διαφαίνεται η ένταση µε την οποία οι µαθητές επιδιώκουν την 

θετική διάκριση, πάντοτε σε σύγκριση µε τους συµµαθητές τους. ∆εν θέλουν απλώς 

να είναι καλοί, αλλά οι καλύτεροι στο περιβάλλον της τάξης και στα µάτια του 

δασκάλου τους. Στην κατηγορία στόχων κατάκτησης του γνωστικού αντικειµένου θα 
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µπορούσαµε να κατατάξουµε τον παράγοντα 2. Εδώ το κύριο µέληµα του µαθητή, 

είναι η κατανόηση, η κατάκτηση του αντικειµένου, και όχι η βαθµοθηρία ή η 

υπεροχή έναντι των υπολοίπων. Τέλος ο παράγοντας 3, ‘αποφυγή της αποτυχίας’ θα 

µπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία αποφυγής-επίδοσης. Εδώ ο µαθητής 

προσπαθεί απλώς να αποφύγει την ταπείνωση που θα αισθανθεί µετά από µια χαµηλή 

βαθµολογία, αλλά και την κατάταξη στους χειρότερους µαθητές της τάξης του.  

Τρεις επιπλέον ερωτήσεις παρουσίασαν πολύ χαµηλό δείκτη συνάφειας µε τη 

συνολική βαθµολογία της κλίµακας (r < ,3) και συνεπώς δεν περιλήφθηκαν σε 

περαιτέρω αναλύσεις (ερωτήσεις 12, 16, 18). Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας των 

ερωτήσεων της κάθε υποκλίµακας (διάστασης της κλίµακας) ήταν επίσης 

ικανοποιητικοί (α = ,84 για τον 1ο  παράγοντα ‘επιδίωξη ακαδηµαϊκής επιτυχίας’,       

α = ,71 για τον 2ο  ‘κατάκτηση αντικειµένου’ και α = ,75 για τον 3ο παράγοντα 

‘αποφυγή αποτυχίας’). 

 Όπως αναµενόταν (λόγω του τύπου της περιστροφής των παραγόντων που 

εφαρµόστηκε), ο βαθµός συνάφειας µεταξύ των τριών παραγόντων κυµαίνονταν από 

αµελητέος (,061) έως µέτριος (,32) όπως φαίνεται στον πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2. ∆είκτες συνάφειας µεταξύ των τριών παραγόντων της κλίµακας 

στόχων.  

  
Κατάκτηση του 
αντικειµένου 

Επιδίωξη ακαδηµαϊκής 
επιτυχίας 

r ,323  Επιδίωξη ακαδηµαϊκής επιτυχίας 

 p ,001  

r ,061 ,168 Αποφυγή αποτυχίας 

 p ,553 ,099 

 

 

Σηµειώνουµε ότι, στα παιδιά που έλαβαν µέρος στην συγκεκριµένη 

διαδικασία, είπαµε ότι µε την συµµετοχή τους θα συµβάλλουν σηµαντικά στη 

βελτίωση των παρόντων σχολικών εγχειριδίων αλλά και στη δηµιουργία νέων. Αυτό 

ειπώθηκε, για να µην αναπτύξουν οι µαθητές άγχος για την επίδοση τους, κάτι που 

σίγουρα θα αλλοίωνε τα αποτελέσµατα.   

 

 

6. Αποτελέσµατα 
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              ∆ιαφορές µεταξύ των οµάδων βρέθηκαν στις δύο κλίµακες του WISC-III 

(Σχέδια µε Κύβους: F[1,514] = 31,19, p < ,0001, Λεξιλόγιο: F[1,514] = 18,05, p < 

,0001) ενώ οι δείκτες συνάφειας µεταξύ των κλιµάκων αυτών και των παραγόντων 

της κλίµακας στόχων κυµάνθηκαν σε χαµηλά επίπεδα (r = -,03 έως -,24).  

Ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιµος ο έλεγχος της επίδρασης της βαθµολογίας στις 

βασικές κλίµακες του WISC στη διαφορά των δύο οµάδων αναφορικά µε την επίδοσή 

τους στις δοκιµασίες επίτευξης. 

           Οι δύο οµάδες διέφεραν σηµαντικά σε βασικές µετρήσεις ακαδηµαϊκής 

επίτευξης: Ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων, F(1,513) = 502,79, p < ,0001, Ακρίβεια 

Αποκωδικοποίησης, F(1,513) = 292,67, p < ,0001, Κατανόηση κειµένου, F(1,513) = 

39,28, p < ,0001, Ευχέρεια Ανάγνωσης Λέξεων, F(1,513) = 78,82, p < ,0001, 

Ευχέρεια Ανάγνωσης Ψευδολέξεων, F(1,513) = 108,80, p < ,0001, και Ορθογραφία, 

F(1,513) = 146,26, p < ,0001. 

              'Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, οι διαφορές µεταξύ των οµάδων κυµαίνονται 

µεταξύ 1,5 και 2 τυπικών αποκλίσεων (1 Τ.Α. στη δοκιµασία κατανόησης κειµένου). 
 
 

Πίνακας 3. Μέσος όρος (Μ.Ο.) και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) στην επίδοση σε 

δοκιµασίες επίτευξης των δύο οµάδων** 

∆οκιµασία Οµάδα Μ.Ο. Τ.Α. 

Α.∆. -1,88 1,40
Ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων Τ.Ε. ,28 ,46 

Α.∆. -1,60 ,54 
Ακρίβεια Αποκωδικοποίησης Τ.Ε. ,25 ,80 

Α.∆. -,90 1,2 
Κατανόηση κειµένου Τ.Ε. ,13 ,89 

Α.∆. -1,3 ,87 
Ορθογραφία Τ.Ε. ,20 ,85 

Α.∆. 59 12 
Ευχέρεια ανάγνωσης λέξεων Τ.Ε. 83 13 

Α.∆. 17 5 
Ευχέρεια ανάγνωσης ψευδολέξεων Τ.Ε. 31 9 

* Τυπικοί βαθµοί, ** Η επίδοση στις δύο κλίµακες του WISC-III (σχέδια µε κύβους 

και λεξιλόγιο) έχει χρησιµοποιηθεί ως µεταβλητή συνδιακύµανσης, § λέξεις/λεπτό 

 

Οι δύο οµάδες διέφεραν παράλληλα στη βαθµολογία στην κλίµακα στόχων: 
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             Η οµάδα παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες (Ν = 68) είχε την τάση να 

απαντά µε τρόπο που υποδεικνύει την υιοθέτηση στόχων αποφυγής σε σχέση µε την 

οµάδα ελέγχου (Ν = 450), F(1,514) = 4,85, p < ,028. Η πλειοψηφία των µελετών, 

αναφέρεται σε µαθητές µε τυπική επίδοση, χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Μόνο 

λίγες αναφέρονται σε γνωστικούς παράγοντες και κίνητρα τα οποία επηρεάζουν την 

κατανόηση του γραπτού λόγου στους µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες. Κάποιες 

επικεντρώνουν σε οικοδοµήµατα κινήτρων όπως η αυτό-αποδοτικότητα (Schunk, 

1986, 1989), στην αυτοπεποίθηση (Carr, Borkowski & Maxwell, 1991) και οπτικές 

µεταγνώσης (Paris & Oka, 1986).  Ελάχιστες όµως επικεντρώνουν στους στόχους 

(Wigfield & Guthrie, 1997). Μαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες φαίνεται να 

προσανατολίζονται σπανιότερα σε στόχους κατάκτησης του γνωστικού αντικειµένου 

και να υιοθετούν συχνότερα στόχους αποφυγής επίδοσης, σε σχέση µε τους µαθητές 

µε τυπική επίδοση. Επίσης υιοθετούν στόχους προσέγγισης επίδοσης τόσο συχνά όσο 

και οι µαθητές µε τυπική επίδοση (Βόστας & Παντελιάδου, 2003).  
 
 
 
Πίνακας 4.  

Παράγοντας Οµάδα Μ.Ο. Τ.Α. 

Α.∆. 3,22 ,73Κατάκτηση του αντικειµένου 
Τ.Ε. 3,11 ,66 

Α.∆. 3,45 ,58 Επιδίωξη ακαδηµαϊκής επιτυχίας 
Τ.Ε. 3,51 ,47 

Α.∆. 2,94 ,92 Αποφυγή αποτυχίας 
Τ.Ε. 2,52 ,89 

 

 

               Βρέθηκαν επίσης στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών (Ν = 

251) και κοριτσιών (Ν = 251) επίσης για την κατηγορία των στόχων αποφυγής, 

F(1,517) =4,985, p < ,026, µε τα κορίτσια να επιδεικνύουν µεγαλύτερη τάση 

υιοθέτησης στόχων αποφυγής σε σχέση µε τα αγόρια (βλ. Πίνακα 5), δεν 

παρατηρήθηκε όµως στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταβλητών 

Οµάδα και Φύλο.  
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Πίνακας 5.  

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Αγόρια 3,10 ,75
Κατάκτηση του αντικειµένου Κορίτσια 3,16 ,69 

Αγόρια 3,48 ,53 
Επιδίωξη ακαδηµαϊκής επιτυχίας Κορίτσια 3,53 ,45 

Αγόρια 2,47 ,89 
Αποφυγή αποτυχίας Κορίτσια 2,68 ,92 

 

 

             Στο σύνολο του δείγµατος εκτελέστηκαν τέλος µία σειρά από αναλύσεις 

Ιεραρχικής Πολλαπλής Παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την επίδοση 

(τυπικός βαθµός) σε µία, κάθε φορά, δοκιµασία επίτευξης (Torp5, Torp6, Ευχέρεια 

Ανάγνωσης Λέξεων, Ευχέρεια Ανάγνωσης Ψευδολέξεων, Ορθογραφία, και 

Κατανόηση κειµένου). Ως ανεξάρτητες µεταβλητές εισήχθηκε στο πρώτο βήµα η 

επίδοση στις δύο κλίµακες του WISC-III (σχέδια µε κύβους και λεξιλόγιο), και στο 

δεύτερο βήµα η επίδοση σε δοκιµασίες ανάγνωσης (Torp5, Torp6, όταν εξαρτηµένη 

µεταβλητή ήταν η ορθογραφία), αποκωδικοποίησης (Tοrp6) όταν εξαρτηµένη 

µεταβλητή ήταν η επίδοση στη δοκιµασία ανάγνωσης λέξεων και, τέλος, ανάγνωσης 

και ορθογραφίας όταν εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν η επίδοση στη δοκιµασία 

κατανόησης κειµένου. 

 

Πίνακας 6. Αποτελέσµατα ανάλυσης Ιεραρχικής Πολλαπλής Παλινδρόµησης µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή την επίδοση στη δοκιµασία ανάγνωσης ψευδολέξεων 

TORP6 

Βήµα 

∆ιορθωµ. 

∆είκτης R2 

Βηµατική 

µεταβολή του 

δείκτη R2 

Μεταβολή 

στο δείκτη F 

Βαθµοί 

ελευθερίας p 

WISC ,075 ,076 42,684 1 516 ,000 

∆ιαστάσεις 

κλίµακας Στόχων 
,093 ,023 4,399 3 513 ,005 
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Πίνακας 7. ∆είκτες µερικής συνάφειας µε µεταβλητή την επίδοση στη δοκιµασία 

ανάγνωσης ψευδολέξεων (TORP-6) 

  Beta t p r 

WISC ,233 5,331 ,000* ,223 

Κατάκτηση του αντικειµένου -,045 -,923 ,357 -,039 

Επιδίωξη ακαδηµαϊκής επιτυχίας ,032 ,681 ,496 ,029 

Αποφυγή αποτυχίας -,144 -3,228 ,001* -,135 

 

 
 

Επίσης, σηµαντική θετική συνεισφορά στη διαµόρφωση των τιµών της 

επίδοσης στη δοκιµασία της ορθογραφίας βρέθηκε να έχει η βαθµολογία στην 

υποκλίµακα , µόνο όµως, στην οµάδα των παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες (βλ. 

Πίνακα 8). 

 

Πίνακας 8. ∆είκτες µερικής συνάφειας µε τη µεταβλητή επίδοση στη δοκιµασία 

ορθογραφίας για την οµάδα µαθητών µε αναγνωστικές δυσκολίες (Ν=68) 

  Beta t p r 

  WISC ,351 2,902 ,005 ,324 

  Torp6  ,128 1,086 ,282 ,121 

  Κατάκτηση του αντικειµένου ,393 2,414 ,019 ,269 

  Επιδίωξη ακαδηµαϊκής επιτυχίας -,085 -,578 ,565 -,065 

  Αποφυγή αποτυχίας -,101 -,822 ,414 -,092 

 
 

 
               Τέλος, ο συνδυασµός των τριών διαστάσεων της κλίµακας στόχων φαίνεται 

να συµβάλλει σε µικρό αλλά σηµαντικό βαθµό στη διαµόρφωση των τιµών στη 

δοκιµασία προσληπτικού λεξιλογίου στο συνολικό δείγµα, Adj R2 = ,07, F (3,518), p 

< ,0001, αν και στατιστικά σηµαντική ήταν µόνο η συµβολή της βαθµολογίας στην 

υποκλίµακα, beta = -,263, t = -5,99, p < ,0001, r = -,25. 
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7. Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας έδειξαν ότι τα κορίτσια 

εµφανίζουν την τάση να υιοθετούν συχνότερα στόχους αποφυγής επίδοσης σε σχέση 

µε τα αγόρια. Η απόδοση των δύο οµάδων (µαθητές µε τυπική επίδοση και µαθητές 

µε αναγνωστικές δυσκολίες) στις διάφορες δοκιµασίες διέφερε από 1,5 έως 2 τυπικές 

αποκλίσεις και 1 τυπική απόκλιση στην κατανόηση κειµένου. 

Επίσης οι δύο οµάδες διέφεραν σηµαντικά στον προσανατολισµό στόχων. Η 

οµάδα των παιδιών που παρουσίαζαν αναγνωστικές δυσκολίες υιοθετούσε συχνότερα 

στόχους αποφυγής επίδοσης σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, η οποία εµφάνιζε την 

τάση να υιοθετεί στόχους προσέγγισης- επίδοσης ή προσέγγισης στόχων κατάκτησης 

του γνωστικού αντικειµένου. Τα συγκεκριµένα ερευνητικά αποτελέσµατα 

συµπίπτουν µε την σύγχρονη  ερευνητική διαδικασία και µε την σχετική 

βιβλιογραφία.  

 Οι Pintrich, Anderman, και Klobucar (1994) αναφέρουν ότι µαθητές µε 

µαθησιακές δυσκολίες υιοθετούν κυρίως στόχους κατάκτησης του γνωστικού 

αντικειµένου, ενώ ο Carlson et al. (2002) διαφωνεί µε την παραπάνω τοποθέτηση. 

Γενικά η βιβλιογραφία φαίνεται να προτείνει ότι µαθητές µε µαθησιακές διαταραχές 

έχουν χαµηλά σκορ στην κατεύθυνση στόχων κατάκτησης του γνωστικού 

αντικειµένου (π.χ., Βόστας & Παντελιάδου, 2003). Έχουµε πολλή λίγη γνώση για τον 

τύπο των σχέσεων που συνδέει τον προσανατολισµό των στόχων µε τα επιτυχή 

αποτελέσµατα για την συγκεκριµένη οµάδα µαθητών.  

Σχετικά µε το κλίµα της τάξης και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την απόδοση 

των µαθητών αλλά και την δηµιουργία στόχων, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

το οικοδόµηµα της τάξης µπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής στην επιτυχία των 

µαθητών (Maher & Anderman, 1993; Urdan & Midgley, 2003). Για παράδειγµα 

ερευνητές που δηµιούργησαν στην τάξη ένα κλίµα προσανατολισµένο στη 

δηµιουργία στόχων κατάκτησης του γνωστικού αντικειµένου (Maher & Anderman, 

1993)  έδωσε έµφαση στην αυτόβουλη εξερεύνηση, στην ενίσχυση της προσπάθειας, 

στη θετική ανατροφοδότηση, στην αυτονοµία, στην κατοχή και κατανόηση του 

υλικού κ.α. Αντίθετα τάξεις µε έµφαση σε στόχους επίδοσης δεν φάνηκε να 

συµβαδίζουν µε τους ανάλογους µαθησιακούς στόχους. Έµφαση εδώ δινόταν, στην 

καλή απόδοση, στον ανταγωνισµό, στα όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη, 

χρησιµοποιώντας πάντα κανονιστικά standards. 
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 7.1 Άτοµα προσανατολισµένα στην επιτυχία-αποτυχία 

Οι παράγοντες αιτιών πάνω στους οποίους ανάγει κάθε άνθρωπος τα 

αποτελέσµατα των επιτυχών η ανεπιτυχών πράξεων του εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 

από την αυτοεικόνα του κάθε ατόµου. Υπάρχουν άτοµα µε ανεπτυγµένο το 

αυτοσυναίσθηµα και άτοµα µε αρνητική αυτοεικόνα. Τα άτοµα µε θετική αυτοεικόνα  

είναι αισιόδοξα και είναι συνήθως προσανατολισµένα στην επιτυχία υιοθετώντας και 

τους ανάλογους στόχους. Αντίθετα άτοµα µε αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους 

είναι προσανατολισµένα πάντοτε στην αποτυχία. ( Atkinson, 1987 ; Heckhausen, 

1989) 

 Όµως αν και ένας συγκεκριµένος στόχος µπορεί να επηρεαστεί από 

διάφορους παράγοντες όπως η προηγούµενη εµπειρία και η επιρροή που ασκεί η 

οικογένεια, πολλοί ερευνητές έχουν συµφωνήσει ότι το περιβάλλον της τάξης 

αποτελεί τον µεγαλύτερο παράγοντα διαµόρφωσης και υιοθέτησης ενός στόχου 

(Blummenfeld, 1992; Rayan & Grolnick, 1986; Udan, 1997). Επίσης το άγχος 

συσχετίζεται µε την υιoθέτηση στόχων αποφυγής ( Dickson & MacLeod, 2004). 

Πρόσφατα οι ερευνητές έχουν διαφωνήσει για την κατεύθυνση της έρευνας 

της θεωρίας των στόχων, προτείνοντας ότι η παρουσία των πολλαπλών στόχων θα 

µπορούσε να σχετιστεί µε πιο θετικά αποτελέσµατα (Elliot & Church, 1997; Pintrich, 

2000; Sideridis & Tsorbatzoudis, 2003; Harackiewicz et al. 1997) δήλωσαν ότι οι 

στόχοι κατανόησης του γνωστικού αντικειµένου και οι στόχοι προσέγγισης -επίδοσης 

είναι εµπειρικά ανεξάρτητοι, και ‘η παρουσία ενός συστήµατος στόχων δεν 

αναπληρώνει την απουσία ενός άλλου τύπου προσανατολισµού (Sideridis & 

Tsorbatzoudis, 2003) καθώς αυτοί οι προσανατολισµοί σχετίζονται µε διαφορετικά 

αποτελέσµατα (βαθµοί ή η αναγνώριση για τους στόχους προσέγγισης- επίδοσης , 

ενδιαφέρον ή µάθηση για τους στόχους κατάκτησης του γνωστικού αντικειµένου).   

 

7.2 Περιορισµοί  

Τα παιδιά µε αναγνωστικές δυσκολίες (Ν=68) απαρτίζουν ένα µικρό ποσοστό 

του συνολικού δείγµατος και µειοψηφούν συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου (Ν=450). 

Εποµένως τα αποτελέσµατα της οµάδας Α.∆.  σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου ίσως 

να µην είναι ιδιαίτερα ποµπώδη (λόγω του µικρού Ν), όµως ας έχουµε πάντα κατά 

νου την έλλειψη ερευνών σχετικών µε τον προσανατολισµό στόχων στην οµάδα των  

παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες. 
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 Αναφέρω συµπληρωµατικά κάποια εργαλεία που θα µπορούσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε ως επικουρικά στην ερευνά µας. Στην συγκεκριµένη έρευνα θα 

µπορούσαµε να χορηγήσουµε ερωτηµατολόγια και στους δασκάλους των µαθητών 

για να επαληθεύσουµε τις τοποθετήσεις των παιδιών αλλά και για να µελετήσουµε το 

κατά πόσο η επίδραση του Πυγµαλίωνα (εδώ του δασκάλου), έχει σηµαντικό ρόλο 

στην διαµόρφωση στόχων. Επίσης ένα ερωτηµατολόγιο σχετικό µε το κλίµα που 

επικρατεί στην τάξη θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό. Τέλος άλλο ένα ερωτηµατολόγιο 

που θα µπορούσαµε να προσθέσουµε στην διαδικασία, είναι για την µέτρηση της 

αυτοπεποίθησης του µαθητή, καθώς επίσης και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της 

οικογένειας των µαθητών. 

 

7.3 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα  

Έχει γίνει µεγάλη συζήτηση γύρω από την θεωρία στόχων επίτευξης και πως 

η υιοθέτηση συγκεκριµένων στόχων συνδέεται µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία και 

αποτυχία των µαθητών. Όµως η υιοθέτηση ενός συστήµατος στόχων δεν λειτουργεί 

ανεξάρτητα. Αντιθέτως σχετίζεται άµεσα µε πολλούς παράγοντες (προσωπικότητα, 

σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον κ.τ.λ.) τους οποίους αναφέραµε αναλυτικότερα 

παραπάνω. Οι συγκεκριµένοι παράγοντες θα πρέπει να συµπεριληφθούν και να 

αξιολογηθούν εξίσου, προκειµένου τα αποτελέσµατα µιας έρευνας να αποκτήσουν 

µια πιο ολοκληρωµένη µορφή και να µπορούν να προβλέψουν µε µεγαλύτερη 

ασφάλεια την µελλοντική ακαδηµαϊκή εξέλιξη του µαθητικού πληθυσµού. Κρίνεται 

λοιπόν απαραίτητη, η αναγκαιότητα της διεξαγωγής τέτοιου είδους ερευνών στο 

µέλλον.   
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