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Εηζαγωγή 

          Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή θαη  αμηνιόγηζε ελόο ηεζη 

καζεζηαθνύ ζηπι ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Ο όξνο «καζεζηαθό ζηπι»  πεξηγξάθεη ηηο 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αηόκσλ ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. Σν θάζε άηνκν 

έρεη ηνλ δηθό ηνπ κνλαδηθό ηξόπν λα καζαίλεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα νξγαλώλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο (Jones, Reichard & Mohhtari, 2003). Σν θαζέλα απ’ηα δηαθνξεηηθά 

καζεζηαθά ζηπι πεξηγξάθεη ην ηξόπν πνπ ηα άηνκά πξνζεγγίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ πξνηηκνύλ ηνλ ζπγγεθξηκέλν ηξόπν πξνζέγγηζεο 

ησλ πιεξνθνξηώλ.  



 Δίλαη ζεκαληηθό γηα έλα άηνκν λα δηεξεπλήζεη  ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη  κάζαίλεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθόηεξα θαη λα 

αληηιεθζεί πνηόο ηύπνο κάζεζεο ηνλ αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν ώζηε λα  κπνξεί λα 

σθειεζεί ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε αθαδεκαηθό, πξνζσπηθό θαη επαγγεικαηηθό επίπεδν. 

 Η παξνύζα εξγαζία πξώηα απ’όια ζηνρεύεη ζηε  δεκηνπξγία ελόο ηεζη πνπ κεηξά 

ην καζεζηαθό ζηπι ηνπ θάζε αηόκνπ κέζα από ηελ ζπκπιήξσζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ. Η 

δεκηνπξγία ηνπ ηεζη έγηλε κέζσ κηαο ζεηξάο δηαδηθαζηώλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο ελόηεηεο ηεο εξγαζίαο. Ο δεύηεξνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηεζη πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ 

ππνινγηζκνύ ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ ηεζη. 

 

 

 

1. Μαζεζηαθά ζησι 

 Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο ελλνηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε , όπσο ε 

αληίιεςε ηνπ αθαδεκαηθνύ ειέγρνπ θαη ην θίλεηξν γηα επηηπρία, νη νπνίεο ππήξμαλ ην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνύλ νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε. Eίλαη επξέσο απνδεθηό όηη ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν επηιέγεη ή έρεη ηελ ηάζε λα πξνζεγγίδεη κηα καζεζηαθή 

θαηάζηαζε έρεη επίπησζε ζηελ επίδνζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ.  Παξάιιεια, ην καζεζηαθό ζηπι έρεη απνηειέζεη ην επίθεληξν ελόο 

κεγάινπ αξηζκνύ εξεπλώλ, ππάξρεη κηα πνηθηιία νξηζκώλ , ζεσξεηηθώλ  ζέζεσλ,  

κνληέισλ, εξκελεηώλ θαη  κέηξσλ  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Χζηόζν, ην επίπεδν ηεο 

ακθηβνιίαο θαη ηεο ζπδήηεζεο είλαη ηέηνην ώζηε αθόκε θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο  ηνπ 

θαηάιιεινπ νξγάλνπ γηα έξεπλα είλαη δύζθνιε, όπσο γηα παξάδεηγκα ε έλσζε 

κεηαγελέζηεξσλ  ζπκπεξαζκάησλ ζην ήδε ππάξρνλ ζεσξεηηθό πιαίζην. 



 

2. Οροιογία  

Ο θαζνξηζκόο ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηξόπνπ κάζεζεο δελ είλαη κηα 

απιή  δηαδηθαζία. Οη όξνη  καζεζηαθό ζηπι θαη γλσζηηθό ζηπι θάπνηεο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά ν έλαο γηα ηνλ άιινλ , σζηνζν νξηζκέλεο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη μερσξηζηά θαη κε ζαθείο νξηζκνύο γηα ηνλ θαζέλα. Σν γλσζηηθό ζηπι 

νξίζηεθε από ηνλ Allport (1939)  σο ε ηππηθή  ιεηηνπξγία ελόο αηόκνπ λα ιύλεη 

πξνβιήκαηα,λα ζθέθηεηαη ,λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ζπκάηαη ,ελώ ην καζεζηαθό ζηπι 

πνζεηήζεθε ζηελ εθαξκνγή ηνπ γλσζηηθνύ ζηπι ζε κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη Riding 

θαη Cheema (1991)  πεξηγξάθνπλ ην γλσζηηθό ζηπι κε όξνπο κηαο δηπνιηθήο δηάζηαζεο 

(νιηζηηθή-αλαιπηηθή) ελώ ην καζεζηαθό ζηπι πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκό από παξάγνληεο 

πνπ δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηόκελνη.  Δίλαη επίζεο πηζαλό όηη ην γλσζηηθό ζηπι κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι. Ο Hartley (1998)  

πξνάγεη ηνπο παξαθάησ νξηζκνύο: ην καζεζηαθό ζηπι είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

δηαθνξεηηθά άηνκα πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν καζεζηαθό ζηπι 

είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν πξνζεγγίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Έλαο ηξίηνο, βαζηθόο όξνο είλαη νη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζύκθσλα κε ηνλ 

Hartley (1998)  νξίδνληαη σο  νη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνύλ νη καζεηέο όηαλ κειεηνύλ. 

Έλαο καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα αληηκεησπίζεη 

δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθάζηεο. Σα καζεζηαθά ζηπι κπνξεί λα είλαη πηό 

απηνκαηνπνηεκέλα, δειαδή πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα καζαίλνπλ 

θαιύηεξα λέεο πιεξνθνξίεο ρσξίο πάληα λα είλαη ζπλεηδεηή ε επηινγή ηνπ ηξόπνπ απηνύ, 

ζε αληίζεζε κε ηηο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη απνηέιεζκα επηινγή ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό. 



Ο ραξαθηεξηζκόο «θαηάζηαζε ή ραξαθηεξηζηηθό»  πνπ ζπλδέεηαη κε πνιπάξηζκα 

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (όπσο ηεο πξνζσπηθόηεηαο) ζρεηίδεηαη κε ην παξόλ ζέκα. Σν 

καζεζηαθό ζηπι κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζηαζεξό ζην ρξόλν (ραξαθηεξηζηηθό)  ή όηη 

αιιάδεη ζύκθσλα κε ηελ εκπεηξία ή ηελ πεξίζηαζε (θαηάζηαζε). Ίζσο ε πηό ιεηηνπξγηθή 

άπνςε είλαη όηη ην ζηπι κπνξεί λα ππάξρεη ζε κηα κνξθή, πνπ κπνξεί λα έρεη δνκή , αιιά 

απηή ε δνκή  αληαπνθξίλεηαη  ζε θάπνην βαζκό ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαηάζηαζεο (θαηάζηαζε) θαη επηηξέπεη  ηελ αιιαγή θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο  

ζπκπεξηθνξάο. Δξεπλώληαο ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι , ν Loo (1997) βξήθε 

ζηνηρεία γηα λα απνδείμεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι ζην ρξόλν  αιιά άζθεζε 

θξηηηθή ζηηο ηξέρνπζεο ηερληθέο αλάιπζεο θαη ζπλέζηεζε πξνζνρή ζηελ άληιεζε 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζηαζεξόηεηα. 

Αθόκε , έλαο όξνο πνπ πξέπεη λα πξνζδηξηζηεί είλαη νη πξνηηκήζεηο. Πνιινί 

ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηελ πξνηίκεζε κηαο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο έλαληη θάπνηαο άιιεο 

(όπσο ε νκαδηθή δνπιεηά ζε έλαληη ηεο αλεμάξηεηεο κειέηεο ) σο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο 

.  

3. Θεωρεηηθά Μοληέια Μαζεζηαθού ησι 

3.1. Το Μονηέλο ηυν Σηοιβάδυν (Onion Model)  ηος Curry 

Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγείηαη ην καζεζηαθό/γλσζηηθό ζηπι 

ν Curry (1987) πξόηεηλε έλα κνληέιν πνπ απνηειείηαη από «ζηνηβάδεο» παξνκνηάδνληαο ην 

κε έλα θξεκκύδη γηα λα δείμεη ηα βαζύηεξα θαη ηα εμσηεξηθά επίπεδα . Αξρηθά πξόηεηλε 

ηξία επίπεδα, θαη κεηέπεηηα πξόζζεζε θαη ηελ «θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε»  σο ηέηαξην 

επίπεδν. Η «εθπαηδεπηηθή πξνηίκηζε» αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ηνπ αηόκνπ γηα ην 

καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Πεξηγξάθεηαη σο ην εμσηεξηθό επίπεδν, ην πηό παξαηεξήζηκν θαη 

πηό επαίζζεην ζηηο επηξξνέο  θαζηζηώληαο ην ην ιηγόηεξν ζηαζεξό επίπεδν ζηε κέηξεζε. H 

«θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε»  απνηειεί ην επόκελν επίπεδν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνηίκηζε ηνπ αηόκνπ γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. To 



ηξίην θαη πηό ζηαζεξό επίπεδν είλαη ε «επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ» θαη πεξηγξάθεηαη σο ε 

δηαλνεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αηόκνπ ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ.Σν ηειηθό επίπεδν 

αλαθέξεηαη σο «ζηπι γλσζηηθήο πξνζσπηθόηεηαο» θαη απνηειεί ηνλ πηό ηζρπξό παξάγνληα 

θαη πεξηγξάθεηαη σο κηα  ζρεηηθά ζηαζεξή δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ είλαη 

εκθαλήο κόλν όηαλ ε ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ παξαηεξείηαη κέζα από δηαθνξεηηθέο 

καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο . 

 

3.2. Το μονηέλο  ηυν Riding  και Cheema 

Οη Riding  θαη Cheema (1991) πξόηεηλαλ κηα επξύηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

καζεζηαθνύ θαη γλσζηηθνύ ζηπι ζύκθσλα κε δύν ζεκειηώδεηο δηαζηάζεηο ,νη νπνίεο 

αληπαξηζηνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη αλαπαξάζηαζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ: νιηζηηθή –αλαιπηηθή θαη ιεθηηθή- εηθνληθή. 

Η νιηζηηθή-αλαιπηηθή δηάζηαζε αλαπαξηζηά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

ηείλνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο, είηε σο έλα ζύλνιν ή θαηαλεκεκέλεο ζε 

ζηνηρεία. Η ιεθηηθή-εηθνληθή δηάζηαζε πεξηγξάθεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηα άηνκα ηείλνπλ 

λα αλαπαξάγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ιεθηηθά ή εηθνληθά. 

Οη Riding  θαη Cheema  πξνηείλνπ έλα ζύλνιν κνληέισλ γλσζηηθνύ ζηπι ηα νπνία 

εληάζζνληαη ζε απηνύο ηνπο παξάγνληεο. Δπίζεο, επηζεκαίλνπλ όηη πνιιά από απηά ηα 

ζηπι πνπ πξνζδηνξίδνληαη δελ ιεηηνπξγνύλ ζε κεγάιν βαζκό ζηελ πξάμε. πκπαηξέλνπλ 

όηη ελώ ππάξρεη ζρεηηθά κηθξή έξεπλα πνπ λα ζπγθξίλεη ηα δηαθνξεηηθά ζηπι, κπνξνύλ 

ηνπιάρηζηνλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο δύν επξύηεξεο θαηεγνξίεο : νιηζηηθή-αλαιπηηθή θαη 

ιεθηηθή-εηθνληθή. Σα δύν βαζηθά γλσζηηθά ζηπι ππάξρνπλ αλεμάξηεηα. 

 

 

3.3. Γνυζηικο-κενηπικέρ, μαθηζιο-κενηπικέρ  και πποζυπο-κενηπικέρ  πποζεγγίζειρ  



Οη  Rayner θαη  Riding(1997) εθηηκνύλ ην καζεζηαθό ζηπι πξνζεγγίδνληαο ηηο 

καζεζηαθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Οη 

πξνζεγγίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο  ζύκθσλα κε ηνπο Rayner θαη  

Riding έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηελ εθηίκεζε ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι. Τπάξρεη κόλν έλα 

κνληέιν(Myers Briggs style model) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθόηεηα σο βαζηθό 

παξάγνληα. 

Οη γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο εζηηάδνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηπι πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ σο πξνο ηε γλσζηηθή θαη αληηιεπηηθή ιεηηνπξγία. Η 

ζπδήηεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ απηώλ πξνζπαζεί λα ελζσκαηώζεη ηελ πξνεγνύκελε δνπιεία 

ησλ Riding θαη Cheema(1991), θαηεγνξηνπνηώληαο κνληέια ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

νιηζηηθήο-αλαιπηηθήο θαη ιεθηηθήο-εηθνληθήο πξνζέγγηζεο. Η ζπδεηήζε επαλεμέηαζε ηα 

κνληέια ησλ Riding θαη Cheema θαη επεθηάζεθε πξνζζέηνληαο έλαλ αξηζκό άιισλ 

κνληέισλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο Αλάιπζεο Γλσζηηθνύ ηπι(Cognitive Style 

Analysis) ηνπ Riding (1991). H CSA είλαη έλα  εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο ζέζεο ηνπ αηόκνπ 

ζρεηηθά κε ηελ νιηζηηθή-αλαιπηηθή δηάζηαζε  θαη ηε ιεθηηθή-εηθνληθή δηάζηαζε. Η CSA 

είλαη έλα παξάδεηγκα κνληέινπ καζεζηαθνύ ζηπι πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δύν πξνηεηλόκελεο 

ζεκειηώδεηο δηαζηάζεηο ηνπ ζηπι. 

Οη  καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο δηαθξίλνληαη  ζηε βάζε πνπ ππάξρεη κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ζηπι ζην καζεζηαθό θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, θαη ε 

αλάπηπμε λέσλ ηδεώλ  ζρεηηθώλ κε ηε κάζεζε  ζπρλά γελληέηαη από ρξήζε ηεζη εθηίκεζεο 

ηεο κάζεζεο. Οη κεηαγελέζηεξεο ζπδεηήζεηο ησλ καζεζηαθώλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Rayner 

θαη Riding πιαηζηώλνληαη γύξσ από ηνλ δηαρσξηζκό κεηαμύ ησλ κνληέισλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ δηαδηθαζία, απηώλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνηίκεζε θαη απηώλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο. Σα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαδηθαζία νξίδνληαη κε βάζε ηελ 

αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ κε ην Βησκαηηθό 

Μαζεζηαθό Μνληέιν ηνπ Kolb λα αληηπξνζσπεύεη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε. Σα κνληέια πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πξνηίκεζε  εζηηάδνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηόκσλ γηα ηε καζεζηαθή 



θαηάζηαζε θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνηίκηζε ηεο  ρξνληθή ζηηγκή ηεο κειέηεο, ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηνπ θσηηζκνύ, θαη ηεο πξνηίκηζεο γηα νκαδηθή/αηνκηθή κειέηε.Σα κνληέια 

πνπ βαζίδνληαη ζηηο γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ επηζπκία λα 

εθαξκνζηνύλ ηέηνηνπ είδνπο κνληέια ζηε καζεζηαθή θαηάζηαζε. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο 

εζηηάδνπλ ζηελ δηάθξηζε ησλ  ηνκέσλ, ζηελ αληίιεςε θαη ηε κλήκε. 

 

3.4.Το μονηέλο ηος Witkin  

Σν κνληέιν «Δμάξηεζε από ην πεδίν/Αλεμαξηεζία από ην πεδίν»  πνπ αλαπηύρζεθε 

από ηνλ Witkin (1981) κεηξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ ζε δνθηκαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αληίιεςε ρώξνπ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό ζηπι 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνηίκεζε ησλ αηόκσλ γηα κάζεζε αηνκηθά (αλεμαξηεζία από ην πεδίν) 

ή νκαδηθά (εμάξηεζε από ην πεδίν). Σα άηνκα πνπ πξνηηκνύλ ηε κάζεζε αηνκηθά 

ιεηηνπξγνύλ κε έλα εζσηεξηθό πιαίζην αλαθνξάο πνπ ππνθηλείηαη εθ θύζεσο από απην-

θαηεπζπλόκελνπο ζηόρνπο,  δνκνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη νξίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο κειέηεο .Σα άηνκα πνπ πξνηηκνύλ ηελ νκαδηθή κάζεζε βαζίδνληαη 

πεξηζζόηεξν ζε έλα εμσηεξηθό πιαίζην αλαθνξάο, ππνθηλνύληαη από ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ, αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζε μεθάζαξα πξνζδηνξηζκέλνπο ζηόρνπο 

επίδνζεο, έρνπλ αλάγθε λα θαζνδεγνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηή θαη κηα επηζπκία λα 

αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο άιινπο καζεηέο. Σν κνληέιν απηό πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνηίκηζε 

ησλ αηόκσλ γηα νκαδηθή ή αηνκηθή κάζεζε κπνξεί λα κεηξεζεί κε ην Δmbedded Figures 

Test (EFT). 

 

 

3.5.  «Σςγκλίνυν» και «αποκλίνυν» ζηςλ επεξεπγαζίαρ ηυν πληποθοπιών  



Σν «ζπγθιίλσλ» ζηπι αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ηνπ αηόκνπ λα απνδέρεηαη σο ζσζηή 

κηα κόλν απάληεζε από ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ελώ ην «απνθιίλσλ»  ζηπι 

αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε λα παξάγεη έλαλ αξηζκό πηζαλώλ απνδεθηώλ ιύζεσλ ζην 

πξόβιεκα.  Η εθηίκηζε ηνπ «ζπγθιίλνληνο» ηξόπνπ ζθέςεο είλαη πηό απιή, θαη γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ ηεζη λνεκνζύλεο, κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, όπσο 

ζπκπεξαίλνπκε κέζα από ηελ ηερληθή EFT. Όζνλ αθνξά ζηνλ «απνθιίλσλ» ηξόπν ζθέςεο, 

βαζηθή έλδεημε απνηειεί ν αξηζκόο πηζαλώλ ζσζηώλ απαληήζεσλ γη’απηό ην ιόγν ε ρξήζε 

κεζόδσλ αμηνιόγηζεο όπσο ην Σεζη Αληηθεηκέλσλ θαη ην Σεζη Δπηπηώζεσλ θξίλνληαη 

θαηάιιεια γηα ηελ εθηίκηζή ηνπ. 

 

3.6. Το μονηέλο “Leveller-Sharpener”  

Οη Holzman θαη Klein(1954) ιακβάλνληαο ππ’όςηλ ηελ πνιππινθόηεηα κε ηελ νπνία 

ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηηο δηαδηθαζίεο, εηζήγαγαλ κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ ηξόπν 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ηελ “Leveller -Sharpener”. Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ “Leveller” (ηζνπεδσηήο), έρνπλ ηελ ηάζε λα ππεξαπινπζηεύνπλ ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν επεμεξγάδνληαη ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο , λα αθνκνηώλνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ πνιππινθόηεηα. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ “Sharpener” (ηξνρηζηηθό) δελ θαηαθέξλνπλ λα αθνκνηώζνπλ 

απνηειεζκεηηθά αιιά αληίζεηα ε πνιππινθόηεηα είλαη βαζηθό ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο, θαζώο δηαρεηξίδνληαη θάζε κηθξή ιεπηνκέξεηα ζαλ θαηλνύξγηα. πλεπώο, ε 

αθνκνίσζε ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ν παξάγνληαο πνπ απνηειεί ηελ εηδνπνηό δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δύν απηά ζηπι γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο. 

Σν ραξαθηεξηζηηθό «απνηπρία αθνκνίσζεο» κπνξεί λα απνδεηρηεί κέζα από ηε 

δηαδηθαζία ηνπ Σεζη ρεκαηηζκνύ ην νπνίν  δεηάεη από ηα άηνκα λα θξίλνπλ ην κέγεζνο 

από κηα ζεηξά κηθξώλ ηεηξαγώλσλ πνπ γίλνληαη πξννδεπηηθά κεγαιύηεξα. Η ηάζε είλαη λα 

ππεξεθηηκνύλ ην κέγεζνο ησλ πξνεγνύκελσλ ηεηξαγώλσλ ζε ζρέζε κε ηα κεηέπεηηα 



κεγαιύηεξα ηεηξάγσλα. Δλώ νη “levellers”  έρνπλ έληνλε επαηζζεζία ζε απηή ηελ 

επίδξαζε, νη “Sharpeners” θάλνπλ πηό αθξηβείο εθηηκίζεηο σο ζπλέπεηα ηεο απνηπρίαο λα 

αθνκνηώλνπλ ηα παξόληα κε ηα παξειζνληηθά ζπκβάληα. 

 

3.7. Το μονηέλο ηος Hunt για ηο επίπεδο ανηίλητηρ  

Ο Hunt θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1978) πεξηέγξαςαλ ην καζεζηαθό ζηπι κε βάζε ηελ 

αλάγθε ηνπ αηόκνπ λα δνκήζεη ην  καζεζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ, δειαδή ηηο ζπλζήθεο θαη 

ην πιαίζην ζην νπνίν ζα απνθηήζεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθόηεξα. Οη καζεηέο 

πνπ έρνπλ αλάγθε έλα ηζρπξά δνκεκέλν καζεζηαθό πεξηβάιινλ  ζεσξνύληαη όηη έρνπλ 

ρακειό αληηιεπηηθό επίπεδν (Α.Δ.). Οη καζεηέο κε πςειό Α.Δ. είλαη πηό αλεμάξηεηνη, 

εξεπλεηηθνί, έρνπλ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπο θαη δελ έρνπλ αλάγθε γηα δνκή. Ο 

ζθνπόο ηνπ κνληέινπ απηνύ είλαη λα αληηζηνηρήζεη ην καζεζηαθό ζηπι θάζε καζεηή κε 

ηελ πηό θαηάιιειε κέζνδν δηδαζθαιίαο . 

 

3.8. Οι ηύποι μάθηζηρ ηος Letteri 

To κνληέιν απηό βιέπεη ηε κάζεζε σο έλα ζύλνιν δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Ο Letteri (1980)  αζρνιήζεζθε κε 

ηνλ εληνπηζκό κε απνηειεζκαηηθώλ γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ θαη ππνζηήξημε νξηζκέλεο 

παξεκβάζεηο κάζεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ  γλσζηηθώλ 

ηθαλνηήησλ. Σν κνληέιν απηό πεξηιακβάλεη ηξείο ηύπνπο κάζεζεο: ν πξώηνο είλαη  ν 

«ζθεπηηθόο θαη αλαιπηηθόο», ν ηξίηνο είλαη ν «απζόξκεηνο θαη θαζνιηθόο»  θαη ν δεύηεξνο 

ηύπνο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ πξώην θαη ηνλ ηξίην. 

 

3.9. Βιυμαηική Μαθηζιακή Θευπία  (Experiential  Learning  Theory ) Kolb 



Η βησκαηηθή καζεζηαθή ζεσξία πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη 

ζε κηα εκπεηξηθή επηζηεκνινγία ή ζε ζρέζε κε άιιεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

παξαδνζηαθέο κεζόδνπο κάζεζεο.  Η βησκαηηθή καζεζηαθή ζεσξία πξνάγεη  έλα 

πνιππαξαγνληηθό κνληέιν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ηα άηνκα καζαίλνπλ, κεγαιώλνπλ θαη αλαπηύζζνληαη. 

Η ζπγθεθξηκέλε  καζεζηαθή ζεσξία νλνκάδεηαη «βησκαηηθή» γηα δύν ιόγνπο. 

Πξώηα απ’όια γηα λα δσζεί έκθαζε ζην βαζηθό ξόιν πνπ παίδεη ε εκπεηξία ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, γεγνλόο πνπ  μερσξίδεη ηελ ΒΜΘ από ηηο άιιεο ζεσξίεο κάζεζεο. 

Ο όξνο «βησκαηηθή» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρσξίζεη ηελ ΒΜΘ από ηηο γλσζηηθέο 

καζεζηαθέο ζεσξίεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε λόεζε έλαληη ηεο επηξξνήο θαη από ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο καζεζηαθέο ζεσξίεο πνπ δελ απνδέρνληαη ην ξόιν ηεο ππνθεηκεληθήο 

εκπεηξίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ν ζθνπόο απηνύ ηνπ 

καζεζηαθνύ κνληέινπ  δελ είλαη λα ζεσξεζεί σο κηα ηξίηε ελαιιαθηηθή ζεσξία ζε ζρέζε 

κε ηηο ππάξρνπζεο  ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη γλσζηηθέο ζεσξηέο αιιά λα πξνηείλεη κέζα από 

ηελ βησκαηηθή καζεζηαθή ζεσξία κηα νιηζηηθή ζεώξεζε ηεο κάζεζεο πνπ ζα ζπλδηάδεη 

ηελ εκπεηξία, ηελ αληίιεςε, ηε λόεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά. 

Ο άιινο ιόγνο πνπ απηή ε ζεσξία νλνκάδεηαη «βησκαηηθή» είλαη ή πξνέιεπζή ηεο 

από ηηο βησκαηηθέο εγαζίεο ηνπ Dewey,ηνπ Lewin θαη ηνπ Piaget. Παξαθάησ ζα 

αλαιπζνύλ ηα ηξία απηά κνληέια ηεο βησκαηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

3.10. Το μονηέλο ηος Lewin ηηρ διαδπαζηικήρ έπεςναρ και επγαζηηπιακήρ εκπαίδεςζηρ  

Οη ηερληθέο ηεο δηαδξαζηηθήο έξεπλαο  θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ κεζόδσλ κάζεζεο 

πεξηιακβάλνπλ εκπεηξία ζην «εδώ θαη ηώξα» πνπ αθνινπζείηαη από ζπιινγή δεδνκέλσλ 

θαη παξαηεξήζεσλ. Η κάζεζε εμειίζζεηαη κέζα από έλαλ θύθιν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ.  

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζνύλ δύν βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ απηνύ.  Πξώηα απ’όια 



ην όηη δίλεηαη έκθαζε ζηελ εκπεηξία πνπ ζπκβαίλεη «εδώ θαη ηώξα» γηα λα εμεηάζεη  θαη 

λα επηβεβαηώζεη  ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο. Η άκεζε αηνκηθή εκπεηξία δίλεη δσή, λόεκα θαη 

ππόζηαζε ζηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη παξάιιεια πξνάγεη κηα ζηαζεξή θαη γεληθώο 

απνδεθηή αλαθνξά γηα λα εμεηαζηεί  ε εγθπξόηεηα ησλ ηδεώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο . 

Γεύηεξνλ, ε δηαδξαζηηθή έξεπλα θαη ε εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε βαζίδνληαη ζε 

δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδόηεζεο. Ο Lewin ρξεζηκνπνίεζε ην παξάδεηγκα ηεο 

ειεθηξνκεραληθήο γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο κάζεζεο θαη επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ. ύκθσλα κε απηό κηα ζπλερήο αλαηξνθνδόηεζε πιεξνθνξηώλ πξνάγεη κηα 

δηαξθή δηαδηθαζία δξάζεο θαηεπζπλόκελεο πξνο ηνπο επηζπκεηνύο ζηόρνπο θαη εθηίκήζεηο 

ησλ ζπλεπεηώλ ηεο δξάζεο απηήο. Ο ζθνπόο ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη λα ελζσκαηώζεη 

απηέο ηηο δύν πξννπηηθέο ζε κηα απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζηελ επηδίσμε νξηζκέλσλ ζηόρσλ. 

 

3.11. Το μονηέλο μάθηζηρ ηος Dewey  

Σν κνληέιν ηνπ Dewey θάλεη πηό ζαθή ηελ αλαπηπμηαθή θύζε ηεο κάζεζεο. ην 

κνληέιν απηό  παξαηεξείηαη θάπνηα νκνηόηεηα κε ηνλ Levin ζηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζηε 

κάζεζε σο κηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία πνπ ελζσκαηώλεη ηελ εκπεηξία, ηηο ζεσξίεο, ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηε δξάζε. Η ώζεζε ηεο εκπεηξίαο δίλεη ζηηο ηδέεο ηελ θηλεηήξην δύλακή 

ηνπο θαη νη ηδέεο ηελ θαηεπζύλνπλ.  Η αλαβνιή ηεο άκεζεο δξάζεο είλαη βαζηθή γηα ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηελ θξηηηθή θαη ε δξάζε είλαη βαζηθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ. Απηέο 

νη δύν απνηεινύλ δύν αληηζεηηθέο αιιά θαη αιιεινεμαξηώκελεο δηαδηθαζίεο. 

 

3.12.  Το μονηέλο ηος Piaget ηηρ μαθηζιακήρ και γνυζηικήρ ανάπηςξηρ  



ύκθσλα κε ηνλ Piaget ε αλάπηπμε από ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε νδεγεί 

ην άηνκν από κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηνλ θόζκν ζε κηα πηό αθεξεκέλε 

νπηηθή, από κηα ελεξγεηηθή εγσθεληξηθή νπηηθή ζε έλα εζσηεξηθό  ηξόπν αλαιύζεο ηεο 

γλώζεο. Η καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο αλάπηπμεο πξνάγεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ 

ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεγνλόο πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηα κνληέια ησλ Dewey 

θαη  Lewin . ύκθσλα κε ηνλ Piaget, ε βάζε ηεο κάζεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ακνηβαία 

αιιειεπίδξαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκόξθσζεο  ησλ ελλνηώλ θαη ησλ ζρεκάησλ γηα  ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αθνκνίσζεο γεγνλόησλ θαη εκπεηξηώλ από ηνλ 

θόζκν ζε ππάξρνληα ζρήκαηα θαη έλλνηεο. Η κάζεζε πξνέξρεηαη από κηα ηζζνξνπεκέλε 

ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ελλνηώλ. Η δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο από ην 

ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν θαη από ηελ ελεξγό δξάζε ζηε ζθέςε βαζίδεηαη ζηε δηαξθή  

ελαιιαγή  αλάκεζα ζηελ ζπκκόξθσζε θαη ηελ αθνκνίσζε. 

 

3.13.  Το βιυμαηικό μαθηζιακό μονηέλο ηος Κοlb και ηα μαθηζιακά ζηςλ 

ύκθσλα κε ηε βησκαηηθή καζεζηαθή ζεσξία ηνπ Kolb (1984), ε κάζεζε νξίδεηαη 

σο «ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλώζε δεκηνπξγείηαη κέζα από ηνλ κεηαζρεκαηηζκό 

ηεο  εκπεηξίαο. Η γλώζε πξνέξρεηαη από ηνλ ζπλδηαζκό ηεο ζύιιεςεο θαη κεηαηξνπήο ηεο 

εκπεηξίαο» (Kolb,1984).Δπίζεο ,ζύκθσλα κε ηνλ Kolb «ε γλώζε δεκηνπξγείηαη θαη 

αλαδεκηνπξγείηαη , δελ είλαη κηα αλεμάξηεηε νληόηεηα πνπ πξέπεη λα απνθηεζεί ή λα 

κεηαβηβαζηεί».Η έλλνηα ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο απνηειεί έλα θπθιηθό κνηίβν πνπ 

πεξηιακβάλεη όιε ηε κάζεζε. Η εκπεηξία δηαδξακαηίδεη έλα εμαηξεηηθό ξόιν ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία .Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε πξννπηηθή ηηεο κάζεζεο 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζεσξίεο ησλ Dewey, Lewin θαη  Piaget.Απηέο νη ζεσξίεο απνηεινύλ ην 

ζεκέιην ιίζν ηεο «εκπεηξηθήο κάζεζεο» .  

Η εκπεηξηθή κάζεζε θαηά Kolb πεξηιακβάλεη έμη ραξαθηεξηζηηθά: Η κάζεζε 

εθιακβάλεηαη σο δηαδηθαζία θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη από ην απνηέιεζκα. Η κάζεζε είλαη 



κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία. Η κάζεζε απαηηεί ηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ αληίζεησλ ηξόπσλ πξνζαξκνγήο ζηνλ θόζκν. Η κάζεζε είλαη 

κηα νιηζηηθή δηαδηθαζία. Η κάζεζε πξνϋπνζέηεη  αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ αηόκνπ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο .Η κάζεζε είλαη δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί γλώζε.  

 To κνληέιν ηεο ΒΜΘ πεξηιακβάλεη δύν ηξόπνπο ιήςεο ηεο εκπεηξίαο, ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία θαη ηελ δηακόξθσζε αθεξεκέλσλ ελλνηώλ, θαη δύν ηξόπνπο 

επεμεξγαζίαο ηεο εκπεηξίαο ηελ αληαλαθιαζηηθή παξαηήξεζε θαη ηνλ ελεξγό 

πεηξακαηηζκό.  ύκθσλα κε ηνλ καζεζηαθό θύθιν ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο αληαλαθιάζεηο. 

Απηέο νη αληαλαθιάζεηο αθνκνηώλνληαη ζε αθεξεκέλεο έλλνηεηο κέζα από ηηο νπνίεο 

πξνθύπηνπλ λέεο πξνζπάζεηεο  γηα δξάζε. Απηέο νη πξνζπάζεηεο κπνξεί λα ειεγρζνύλ  

ελεξγά θαη λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ εκπεηξηώλ. 

Ο Kolb ππνζηήξημε όηη αλ έλα άηνκν ζέιεη λα είλαη απνηειεζκαηηθό ζηε κάζεζή 

ηνπ, ρξεηάδεηαη θαη ηα ηέζζεξα  δηαθνξεηηθά είδε δεμηνηήησλ. Παξ όια απηα νξηζκέλνη 

άλζξσπνη ζηνράδνληαη αληαλαθιαζηηθά πάλσ ζηελ εκπεηξηά ελώ άιινη είλαη πεξηζζόηεξν 

ελεξγνί θαη αιιάδνπλ ηελ πιεξνθνξία γηα λα ηαηξηάδεη ζηνλ δηθό ηνπο ηξόπν ζθέςεο . 

Όπσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη Rogers & Freiberg (1994) “ε κάζεζε 

πεξηιακβάλεη ζθνπό, ζηόρνπο, πξνζέζεηο, επηινγέο θαη ιήςε απνθάζεσλ θαη δελ είλαη 

ζαθέο πνύ ηαηξηάδνπλ ηα ζηνηρεία απηά κέζα ζηνλ καζεζηαθό θύθιν”. Δπηπιένλ, ν Heron 

επηζεκαίλεη όηη θαηά ηε γλώκε ηνπ ε ζεσξία ηνπ Kolb είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

ππαλάπηπθηε, ε θηινζνθηθή ηεο αηηηνιόγεζε είλαη αβάζηκε θαη ε θαηλνκεληθή ηεο βάζε 

ζε ςπρνινγηθνύο όξνπο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Πέξα όκσο από ηηο όπνηεο 

ελζηάζεηο γηα ηε ζεσξία ηνπ Kolb θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη όηη πξνρώξεζε ηε 

καζεζηαθή ζθέςε από ηελ επηθέληξσζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό πίζσ ζηνλ καζεηή 

επεξεάδνληαο ηελ εξγαζία πνιιώλ ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο, ηεο αλάπηπμεο θαη γεληθόηεξα 

ηεο εθπαίδεπζεο. 



 

4. Η κέηρεζε ηωλ καζεζηαθώλ ζησι κάζεζες 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθόηεξα νξηζκέλα από ηα εξγαιεία πνπ κεηξνύλ 

ην καζεζηαθό ζηπι ηα νπνία  ζπλαληνύκε ζπρλά ζε πξόζθαηεο  βηβιηνγξαθηθέο πεγέο 

(Waters, 2012). Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ έρεη ζηόρν λα ελζαξξύλεη ηνλ 

αλαγλώζηε όρη ηόζν ζην λα επηθεληξσζεί ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εξγαιείσλ αιιά ζην 

λα εληνπίζεη ηηο όπνηεο νκνηόηεηεο έρνπλ ηα εξγαιεία κεηαμύ ηνπο ώζηε λα απνηειέζεη 

θίλεηξν γηα πεξεηαίξσ δηεξεύλεζε. 

 

4.1.  To Matching Familiar Figures Test (MFFT) ηνπ Kagan 

Η «παξνξκεηηθόηεηα» θαη ν «αλαζηνραζκόο» κεηξώληαη κε ην  Matching Familiar 

Figures Test(MFFT) ηνπ Kagan (1965)  ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάπνηα ζρεδηαζκέλα 

αληηθείκελα πνπ ηαηξηάδνπλ κε κηα από  νξηζκέλεο πηζαλέο απαληήζεηο. Σα άηνκα πνπ 

απαληνύλ πηό γξήγνξα κεηά από κηα ζύληνκε καηηά ζηηο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο 

ραξαθηεξηίδνληαη σο « παξνξκεηηθά» ελώ απηά πνπ ειέγρνπλ θάζε ελαιιαθηηθή πξηλ 

πάξνπλ ηελ ηειηθή απόθαζε ραξαθηεξίδνληαη σο «αλαζηνραζηηθά». 

 

4.2. To εξσηεκαηνιόγην καζεζηαθνύ ζηπι ησλ Honey θαη Mumford 

H πεξηγξαθή θαη νη κεηξήζεηο ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι ησλ Honey θαη Mumford (2000) 

βαζίδεηαη ζην καζεζηαθό κνληέιν ηνπ Kolb , κε ηα καζεζηαθά ζηπι λα αληηζηνηρνύλ ζε 

απηά πνπ νξίδνληαη από ηνλ Kolb. Σν εξσηεκαηνιόγην καζεζηαθνύ ζηπι δεκηνπξγήζεθε 

γηα ηε ρξήζε κε εθπαηδεπόκελνπο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη πξνηάζεθε σο ελαιιαθηηθή γηα ην 

καζεζηαθό κνληέιν ηνπ Kolb. Tα ηέζζεξα καζεζηαθά ζηπι πνπ πεξηιακβάλεη ην 

εξσηεκαηνιόγην ησλ Honey θαη Mumford είλαη ηα εμήο: ν «αθηηβηζηήο» (ην αληηζηνηρν 

ζηπι ηνπ Kolb ελεξγόο πεηξακαηηζκόο ), ν «ζθεπηόκελνο»  (ην αληίζηνηρν ζηπι ηνπ Kolb 



:ζηνραζηηθή παξαηήξεζε), ν «ζεσξεηηθόο» (ην αληίζηνηρν ζηπι ηνπ Kolb αθεξεκέλνο 

ζπιινγηζκόο ) θαη ν «πξαγκαηηζηήο» ( ην αληίζηνηρν ζηπι ηνπ Kolb εκπεηξηζηήο ). 

Σν εξσηεκαηνιόγην ησλ Honey θαη Mumford απνηειείηαη από 80 ζηνηρεία πνπ 

βαζίδνληαη  ζην εξσηεκαηνιόγην ηνπ Kolb αιιά δεκηνπξγήζεθε ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

ρξήζε ζηελ βηνκεραλία θαη ηε δηνίθεζε. Σν πξνζσπηθό ζηπι ησλ αηόκσλ   παξαηεξείηαη 

από ηε βαζκνινγία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο θαηεπζύλζεηο . 

 

4.3. Σν εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ  καζεζηαθνύ ζηπι ηνπ Vermunt  

 Σν εξγαιείν απηό ηνπ Vermunt (1994) πεξηγξάθεη ηελ έλλνηα ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι 

κε ηνπο εμήο όξνπο : «ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο» , νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

εληνπηζκό ησλ ζθνπώλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο καζεζηαθήο άζθεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθαζηζηεί ηη καζαίλεηαη, «ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ», νη νπνίεο 

εμππεξεηνύλ ηνλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, «λνεηηθά κνληέια κάζεζεο» ,ηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηεπόκελσλ  γηα ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηέινο «καζεζηαθέο θαηεπζύλζεηο» νη νπνίεο πεξηικβάλνπλ ηνπο ζθνπνύο 

,ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αηόκσλ κε βάζε ηελ πξνεγνύκελε καζεζηαθή 

εκπεηξία . Ο Vermunt βαζηζκέλνο ζηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο θαη θαηεπζύλζεηο θαηέιεμε 

ζε ηέζζεξα καζεζηαθά ζηπι. Σν πξώην είλαη ν «κε θαηεπζπλόκελνο» , ν νπνίνο έρεη 

δπζθνιία ζηελ αθνκνίσζε ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ, ζηελ δηαρείξηζε ηνπ όγθνπ ηνπ πιηθνύ 

θαη ζην λα ηεξαξρεί ηε ζπκαληηθόηεηα ησλ παξαγόλησλ ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ. Σν 

δεύηεξν καζεζηαθό  ζηπι είλαη «απηόο πνπ αλαπαξάγεη» , δειαδή ην άηνκν πνπ θάλεη ιίγε 

εώο θαζόινπ πξνζπάζεηα λα αληηιεθζεί ην καζεζηαθό πιηθό αιιά αληίζεηα αλαπαξάγεη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα ζπκπιεξώζεη ηηο αζθήζεηο. Σν ηξίην ζηπι είλαη «απηόο πνπ 

επηθεληξώλεηαη ζηελ εθαξκνγή» ,ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

καζεζηαθνύ πιηθνύ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο γηα λα ην θαηαλνήζεη. Σέινο , ην 

ηέηαξην ζηπι είλαη «απηόο πνπ επηθεληξώλεηαη ζηηο καζεζηαθέο έλλνηεο» , ην νπνίν 



πεξηιακβάλεη πξνζπάζεηεο γηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ θαη 

αλαζθόπηζε ησλ ζπζρεηηδόκελσλ  γλώζεσλ γηα λα επηηεπρζεί θξηηηθή θαηαλόεζε. Σν 

καζεζηαθό εξγαιείν ηνπ Vermunt ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηαγλσζηηθό εξγαιείν γηα ηε ρξήζε 

ζηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε. 

 

4.4. Σν “ Learning Style Inventory”  ηνπ Kolb  

O Kolb ην 1971 θαηαζθεύαζε ην Learning Style Inventory ώζηε λα δηαρσξήζεη ην 

καζεζηαθό ζηπι ηνπ θάζε αηόκνπ. Μέζα από ηηο απαληήζεηο ησλ αηόκσλ ζην ηεζη 

θαηέιεμε ζε ηέζζεξηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύο ηύπνπο κάζεζεο, «απηόλ πνπ θαηαθέξλεη» , 

«απηόλ πνπ απνθιίλεη»,  «απηόλ πνπ ζπγθιίλεη» θαη «απηόλ πνπ αθνκνηώλεη».  

«Απηόο πνπ απνθιίλεη» (Diverger). Οη βαζηθέο καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλεη απηό ην ζηπι είλαη ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία θαη ε αλαλαθιαζηηθή 

παξαηήξεζε. Σα άηνκα κε απην ην καζεζηαθό ζηπι είλαη θαιύηεξα ζην λα παξαηεξνύλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Ολνκάδεηαη «απνθιίλσλ» 

δηόηη έλα άηνκν κε απηό ην ζηπι έρεη θαιύηεξε επίδνζε ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνύλ 

γέλλεζε ηδεώλ όπσο ε «ηδενζύειια». Αθόκε, ηα άηνκα κε απηό ην καζεζηαθό ζηπι έρνπλ 

πνιηηηζκηθά ελδηαθέξνληα θαη ηνπο αξέζεη λα ζπγθεληξώλνπλ πιεξνθνξίεο. Πνιιέο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηείλνπλ λα πνιύ 

ζπλαηζζεκαηηθνί, λα έρνπλ πινύζηα θαληαζία θαη λα αζρνινύληαη κε ηηο ηέρλεο. Αθόκε, 

πξνηηκνύλ λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο, λα είλαη αλνηρηόκπαινη ζηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη 

λα δέρνληαη εμαηνκηθεπκέλε αλαηξνθνδόηεζε. 

«Απηόο πνπ αθνκνηώλεη»(Assimilator). Οη βαζηθέο καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο απηνύ 

ηνπ ζηπι είλαη ε δηακόξθσζε αθεξεκέλσλ  ελλνηώλ θαη ε αληαλαθιαζηηθή παξαηήξεζε. 

Σα άηνκα κε απηό ην καζεζηαθό ζηπι είλαη θαιύηεξα ζηελ θαηαλόεζε ελόο κεγάινπ 

εύξνπο πιεξνθνξηώλ θαη ζην λα ηηο ηνπνζεηνύλ ζε κηα πηό ζπλνπηηθή, ινγηθή κνξθή 

θαζώο θαη ζηελ επαγσγηθή αηηηνιόγηζε θαη ηελ δεκηνπξγίαο ζεσξεηηθώλ κνληέισλ. 



Αθόκε, είλαη ιηγόηεξν επηθεληξσκέλα ζηνπο αλζξώπνπο θαη ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν  

γηα ηδέεο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο. Γεληθά, ηα άηνκα κε απηό ην καζεζηαθό ζηπι ζεσξνύλ 

πηό ζεκαληηθό λα είλαη  κηα ζεσξία ινγηθά νξζή παξά εθαξκόζηκε ζηελ πξάμε. Δπίζεο, ηα 

άηνκα απηά πξνηηκνύλ ηα αλαγλώζκαηα, ηηο δηαιέμεηο, λα εμεξεπλνύλ αλαιπηηθά κνληέια 

θαη λα έρνπλ ρξόλν λα ζθεθηνύλ γη’απηά. πλήζσο είλαη εξεπλεηέο . 

«Απηόο πνπ ζπγθιίλεη» (Convergent).Οη βαζηθέο καζεζηαθέο δεμηόηεηεο απηνύ ηνπ 

ζηπι είλαη ε δηακόξθσζε αθεξεκέλσλ ελλνηώλ θαη ν ελεξγόο πεηξακαηηζκόο. Σα άηνκα κε 

απηό ην καζεζηαθό ζηπι είλαη πηό απνηειεζκαηηθά ζηελ εύξεζε πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ γηα 

ηηο ζεσξίεο  .  Έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο. Αθόκε, πξνηηκνύλ λα αζρνινύληαη κε ηερληθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα παξά 

κε θνηλσληθά θαη δηαπξνζσπηθά δεηήκαηα. Σα άηνκα απηά , πξνηηκνύλ λα πεηξακαηίδνληαη 

κε λέεο ηδέεο ,πξννκνηώζεηο ,εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο .Δπίζεο , 

ε γλώζε νξγαλώλεηαη θαηά έλαλ αθαηξεηηθό ηξόπν αμηνιόγηζεο γη’ απηό ην ιόγν ηα άηνκα 

κε απηό ην ζηπι επηηπγράλνπλ ηερληθά θαζήθνληα θαη πξνβιήκαηα θαη ηείλνπλ λα 

εμεηδηθεύνληαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο . 

«Απηόο πνπ θαηαθέξλεη» (Accommodator). Οη βαζηθέο καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο 

απηνύ ηνπ ζηπι είλαη ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία θαη ν ελεξγόο πεηξακαηηζκόο. Σα άηνκα κε 

απηό ην καζεζηαθό ζηπι έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα καζαίλνπλ από κόλα ηνπο ηηο λέεο 

γλώζεηο κε βάζε  ηελ εκπεηξία. Σνπο αξέζεη λα θάλνπλ ζρέδηα θαη λα εκπιέθνληαη ζε 

πεξηπεηεηώδεηο εκπεηξίεο. Αθόκε ,έρνπλ ηελ ηάζε λα δξνύλ πεξηζζόηεξν παξνξκεηηθά 

παξά ζύκθσλα κε ηε ινγηθή δξώληαο πξηλ ζθεθηνύλ ηηο ζπλέπεηεο θαη λα αιιάδνπλ ηα 

ζρέδηά ηνπο απζόξκεηα κε βάζε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηα 

άηνκα απηά ζηεξίδνληαη πεξηζζόηεξν ζηηο δηθέο ηνπο ηερληθέο παξά ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ από άιια άηνκα. Σα άηνκα κε απηό ην καζεζηαθό ζηπι είλαη 

απνηειεζκαηηθά ζε επαγγέικαηα όπσο κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο θαη γεληθά πξνηηκνύλ λα 

εξγάδνληαη κε άιινπο ,λα ζέηνπλ ζηόρνπο θαη λα δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο απνζηνιήο .  



ύκθσλα κε ηνλ Kolb ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηά ηα 

ηέζζεξα βαζηθά καζεζηαθά ζηπι παξαηεξνύληαη ζηαζεξά ζε κηα πνηθηιία επηπέδσλ 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

 

Σα μαθηςιακά ςτυλ του Kolb 

πγθεθξηκέλε εκπεηξία  

Αφηρημένη θεωρητικοποίηςη 

Επεξεργαςία και παρατήρηςη 

Αυτόσ  που αποκλίνει  

Αυτόσ  που ςυγκλίνει 

Αυτόσ  που αφομοιώνει 

Ενεργόσ πειραματιςμόσ 

Αυτόσ που καταφέρνει 

 ςκζψη 

Αντίληψη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Παράγοληες ποσ επερρεάδοσλ θαη θαζορίδοσλ ηα καζεζηαθά ζησι 

Σα παξαπάλσ πξόηππα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα  ηέζζεξα  βαζηθά 

καζεζηαθά ζηπι παξαηεξνύληαη πνιύ ζπρλά ζε δηάθνξα επίπεδα ζπκπεξηθνξάο. Σηο 

ηειεπηαίεο ηξείο δεθαεηίεο νη εξεπλεηέο έρνπλ εμεηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι ζε πέληε επίπεδα  ηεο ζπκπεξηθνξάο : ηνλ ηύπν πξνζσπηθόηεηαο, ηελ 

εηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαξηέξα, ηελ ηξέρνπζα απαζρόιεζε θαη 

ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηθαλόηεηεο .(Kolb et al.,1999) 

 

5.1. O ηύπορ πποζυπικόηηηαρ  

Αλ θαη ηα καζεζηαθά ζηπι πνπ πξνηείλνληαη αηό ηε βησκαηηθή καζεζηαθή ζεσξία 

πξνέξρνληαη από ηα έξγα ησλ Dewey , Levin θαη Piaget  έρνπλ παξαηεξεζεί νκνηόηεηεο 

ησλ ελλνηώλ κε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Carl Jung  γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηόκσλ λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Οξηζκέλεο έξεπλεο ζρεηίδνπλ ηε 

ΒΜΘ κε ην Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) θαη πηό ζπγθεθξηκέλα δείρλνπλ όηη ε 

δηάζηαζε ηνπ Jung «εμσζηξέθεηα/εζσζηξέθεηα»  ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ «ελεξγό 

πεηξακαηηζκό/αληαλαθιαζηηθή παξαηήξεζε» ηεο ΒΜΘ, θαη ε δηάζηαζε «αίζζεκα/ζθέςε» 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ «ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία/δηακόξθσζε αθεξεκέλσλ ελλνηώλ». Ο 

«αηζζεηεξηαθόο» ηύπνο ζύκθσλα κε ην MBTI αληηζηνηρεί κε «απηόλ πνπ θαηαθέξλεη» ηνπ  

LSI θαη ν «δηαηζζεηηθόο» ηύπνο αληηζηνηρεί ζε «απηόλ πνπ αθνκνηώλεη». O 

«ζπλαηζζεκαηηθόο» ηύπνο ηνπ MBTI αληηζηνηρεί ζηνλ «απνθιίλσλ» ηύπν ηνπ LSI θαη ν 

«ινγηθόο» ζηνλ «ζπθιίλσλ» ηνπ LSI (Kolb et al., 1999). 

5.2. Διδίκεςζη ζηην εκπαίδεςζη  

Οη πξώηεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο δηακνξθώλνπλ ην καζεζηαθό ζηπι ηνπ θάζε 

αηόκνπ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ζεηηθή ζηάζεο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα ζύλνια 

δεμηνηήησλ κάζεζεο θαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο ηνπ ηξόπνπ κάζεζεο. Αλ 

θαη ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη γεληθεπκέλε,  κηα δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο μεθηλάεη 



ζην γπκλάζην θαη γίλεηαη πηό έληνλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιπθείνπ. Απηή ε εμεηδίθεπζε 

ζηε ζθαίξα ηεο θνηλσληθήο γλώζεο επεξξεάδεη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο ηνπ αηόκνπ 

απέλαληη ζηε κάζεζε,  κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη  ηδηέηαηξεο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι θαη ηελ θαηάξηηζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό ηνκέα. Γηα 

παξάδεηγκα , ηα άηνκα πνπ εηδηθεύνληαη ζηηο ηέρλεο, ζηελ ηζηνξία,ηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο, 

ηα Αγγιηθά θαη ηελ ςπρνινγία έρνπλ ηελ ηάζε λα πηνζεηνύλ «απνθιίλσλ» καζεζηαθό 

ζηπι, ελώ εθείλα πνπ έρνπλ κηα ηάζε ζε εθαξκνζκέλνπο ηνκείο όπσο ε ηαηξηθή θαη ε 

ηερλνινγία έρνπλ πνιύ ζπρλά  «ζπγθιίλσλ» καζεζηαθό ζηπι. Σα άηνκα κε καζεζηαθό 

ζηπι «απηνύ πνπ θαηαθέξλεη» έρνπλ ζπρλά εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο 

επηθνηλσλίεο θαη ηε καηεπηηθή θαη απηά κε ην ζηπι «απηνύ πνπ αθνκνηώλεη» θπξίσο ζηα 

καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Kolb et al., 1999) . 

 

5.3. Δπαγγελμαηική ζηαδιοδπομία  

Έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ δηακνξθώλεη ηνλ ηξόπν κάζεζεο ηνπ αηόκνπ είλαη ε 

επαγγεικαηηθόο ηνπ πξνζαλαηνιηζκόο.Η επηινγή ελόο αηόκνπ  γηα επαγγεκαηηθή 

ζηαδηνδξνκία δελ εθζέηεη κόλν ην άηνκν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό πεξηβάιινλ 

αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηε δέζκεπζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή 

θαηεύζπλζε, όπσο γηα παξάδεηγκα ε θνηλσληθή ππεξεζία, πνπ απαηηεί έλαλ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζαξκνζηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Αθόκε, κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη κέινο κηαο νκάδαο 

αλαθνξάο ζπλνκηιήθσλ πνπ κνηξάδνληαη κηα επαγγεικαηηθή λννηξνπία θαη έλα θνηλό 

ζύλνιν αμηώλ θαη πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ην πσο έλα άηνκν πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη 

επαγγεικαηηθά. Απηόο ν επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο δηακνξθώλεη ην ζηπι κάζεζεο 

κέζσ ησλ ζπλεζεηώλ πνπ απνθηώληαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη κέζσ ησλ 

άκεζσλ θαλνληζηηθώλ πηέζεσλ. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηα 

επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο πξνζειθύνπλ άηνκα κε «απνθιίλσλ» 

καζεζηαθό ζηπι. Σα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζηήκεο θαη ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ ηα πξνηηκνύλ άηνκα κε καζεζηαθό ζηπι «απηνύ πνπ αθνκνηώλεη». Σα άηνκα 



κε  «ζπγθιίλσλ» καζεζηαθό ζηπι έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη θπξίαξρα κεηαμύ 

επαγγεικαηηώλ ζε ηνκείο ηερλνινγίαο όπσο ηαηξηθή θαη κεραληθή. Σέινο ,ηα άηνκα κε  

καζεζηαθό ζηπι «απηνύ πνπ θαηαθέξλεη»  απαζρνινύληαη θπξίσο κε επαγγέικαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο ,θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη εθπαίδεπζε (Kolb et al., 1999). 

 

5.4. Τπέσοςζα επγαζία  

Σν ηέηαξην επίπεδν παξαγόλησλ είλαη ε ηξέρνπζα εξγαζία ηνπ αηόκνπ. Οη  

απαηηήζεηο ζηελ εξγαζία θαη νη πηέζεηο πνπ αζθνύληαη δηακνξθώλνπλ ηνλ πξνζαξκνζηηθό 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ αηόκνπ γηα ηε κάζεζε. Οη εθηειεζηηθέο εξγαζίεο όπσο , ε δηαρείξηζε 

, πνπ απαηηνύλ ηζρπξό πξνζαλαηνιηζκό ζηελ νινθιήξσζε εξγαζηώλ θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε αβέβαηεο πεξηζηάζεηο , εθαξκόδνληαη θαιύηεξα από άηνκα κε καζεζηαθό 

ζηπι «απηνύ πνπ θαηαθέξλεη». Πξνζσπηθέο ζέζεηο εξγαζίαο , όπσο ζπκβνπιεπηηθή θαη 

δηαρείξηζε πξνζσπηθνύ πνπ απαηηνύλ ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε άιια άηνκα πξνηηκνύλ άηνκα κε «απνθιίλσλ» καζεζηαθό 

ζηπι. ε εξγαζίεο όπσο ζρεδηαζκόο θαη έξεπλα, πνπ απαηηνύλ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ 

θαη αλάιπζε θαζώο θαη ελλνηνινγηθή πξνζνκνίσζε  είλαη πηό απνηειεζκαηηθά ηα άηνκα 

κε καζεζηαθό ζηπι «απηνύ πνπ αθνκνηώλεη» .ηηο ηερληθέο δνπιεηέο, όπσο κεραληθή θαη 

παξαγσγή πνπ απαηηνύλ ηερληθέο θαη ηθαλόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, είλαη 

απνηειεζκαηηθόηεξα ηα άηνκα κε «ζπγθιίλσλ»  καζεζηαθό ζηπι. 

 

6. Μειέηες γηα ηο Learning Style Inventory ζε δηάθοροσς ηοκείς  

Πνιινί  επηζηεκνληθνί θιάδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε βησκαηηθή καζεζηαθή 

ζεσξία ηνπ Kolb θπξίσο γηα ηελ θαιύηεξε εθκάζεζε ησλ επηζηεκώλ ζηα λέα άηνκα κε έλα 

ηξόπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηέηαηξεο αλάγθεο θάζε αηόκνπ ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν 

πνπ απηό αληηιακβάλεηαη, επεμεξγάδεηαη θαη αθνκνηώλεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε θαηάξηηζή ηνπο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα επηζθόπηζε ηεο 



εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ LSI ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο όπσο  ε 

εθπαίδεπζε, ε δηαρείξηζε, ε πιεξνθνξηθή, ε ινγηζηηθή, ε ςπρνινγία θαη ε ηαηξηθή.(Kolb 

et al.,1999) 

 

6.1. Δκπαίδεςζη  

Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό εξεπλώλ ηνπ LSI. Σν 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εξεπλώλ έρνπλ γίλεη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  .Η εθπαίδεπζε 

ζηνπο ελήιηθεο εθηηκήζεθε ζε ζρεηηθά κηθξό αξηζκό θαζώο ζπληζίδνπλ λα καζαίλνπλ 

κόλνη ηνπο .Χζηόζν , ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ νινθιεξώζεθε 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έλαο αξηζκόο κειεηώλ ζηελ εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιεο ρώξεο ( Αγγιία ,Καλαδά , Απζηξαιία , Φηιαλδία, Ιζξαήι 

,Σαηιάλδε,Κίλα,Ιζπαλία ,Μάιηα θαη Ιλδία) 

Πνιιέο από απηέο ηηο κειέηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνίεζαλ ην LSI 

σο έλα πιαίζην αλαθνξαο γηα θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Απηό πεξηιάκβαλε ηελ κειέηε  

ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι κε ηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή κέζνδν θαη 

εθπαηδεπηηθό ζηπι . 

Άιιεο κειέηεο πεξηιάκβαλαλ ζεσξεηηθέο ζπλεηζθνξέο ζηελ βησκαηηθή καζεζηαθή 

ζεσξηά , ςπρνκεηξηθέο αλαιύζεηο ηνπ LSI θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ εξγαιείσλ 

εθηίκεζεο ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι. ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ ππάξρεη έλαο κεγάινο 

αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ γηα ηε βησκαηηθή καζεζηαθή ζεσξία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ελειίθσ, ηελ εζηθή αλάπηπμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Η έξεπλα ζηελ 

εθπαίδεπζε αξρηθά εζηίαζε ζηελ ΒΜΘ σο πιαίζην αλαθνξάο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο (Kolb et al., 1999). 

 

6.2. Γιασείπιζη  



Η έξεπλα γηα ηε ΒΜΘ εθδόζεθε γηα πξώηε θνξά ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη 

παξαηεξείηαη αθόκε ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ ζηε βηβιηνγξαθία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο. 

Οη κειέηεο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, δηαρείξηζε θαη 

νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο ,θαηλνηνκία ζηελ δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζεσξεηηθέο 

ζπλεηζθνξέο ηεο ΒΜΘ θαη ςπρνκεηξηθέο κειέηεο ηνπ Learning Style Inventory. 

Κάπνηεο άιιεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμύ καζεζηαθνύ ζηπι θαη ζηπι 

δηαρείξηζεο, ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Η ΒΜΘ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

σο πιαίζην αλαθνξάο γηα θαηλνηνκίεο ζηελ δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ αληηζηνηρία ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι κε ην 

εθάζηνηε καζεζηαθό πεξηβάιινλ, ηνλ ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ θαη ηε βησκαηηθή 

κάζεζε. Άιιεο εξγαζίεο έρνπλ γίλεη γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιιημε. 

Οη πεξηζζόηεξεο ςπρνκεηξηθέο κειέηεο ηνπ Learning Style Inventory  αξρηθά 

δεκνζηεύηεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο, ελώ νη πξόζθαηεο ςπρνκεηξηθέο κειέηεο 

έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ςπρνινγίαο (Kolb et al., 1999). 

 

6.3. Υπολογιζηέρ και πληποθοπική  

Σν Learning Style Inventory έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη 

θπξίσο ζηελ εθκάζεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ 

.Οξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ζηπι κάζεζεο θαη ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο  επίδνζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (Kolb et al., 1999). 

 

6.4. Χςσολογία  



Οη κειέηεο ζηελ ςπρνινγία έρνπλ παξνπζηάζεη κεγάιε άλνδν κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ, κε ην 77% ησλ εξεπλώλ λα έρνπλ γίλεη πξόζθαηα. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο 

πξόζθαηεο κειέηεο έγηλαλ πάλσ ζηελ ςπρνκεηξία ηνπ Learning Style Inventory. Η πξώηε 

έθδνζε ηνπ LSI θπθινθόξεζε ην 1976 θαη ππνζηεξίθηεθε επξέσο ιόγσ ηεο ηζρπξήο 

εγθπξόηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δύν δηαζηάζεσλ ηεο ΒΜΘ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Αλ θαη αξρηθά ε θξηηηθή ηνπ εξγαιείνπ επηθεληξώζεθε ζηελ εζσηεξηθή ζπλνρή 

ησλ θιηκάθσλ θαη ζηελ αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ, κηα κειέηε ηνπ 

Ferrell(1983) έδεημε όηη ε πξώηε έθδνζε ηνπ LSI  ήηαλ ε πηό ηζρπξή ςπρνκεηξηθά αλάκεζα 

ζε ηέζζεξα καζεζηαθά εξγαιεία ηελ επνρή εθείλε. Σν 1985 θπθινθόξεζε ε δεύηεξε 

έθδνζε ηνπ LSI πνπ απέδεημε ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ θιηκάθσλ. Οη θξηηηθέο απηήο ηεο 

εθδνρήο εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε αμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ αιιά κηα 

κειέηε ησλ Veres, Sims, θαη Locklear (1991) έδεημε όηη ε αιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο δεύηεξεο έθδνζεο ηνπ  LSI νδεγεί ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο 

επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ. Η δηαπίζησζε απηή νδήγεζε ζε κηα πεηξακαηηθή έξεπλα θαη 

ζηε δεκηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ LSI 3.  

Άιιεο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ πξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ LSI θαη ζύγθξηζε κεηαμύ 

ηνπ LSI κε άιιεο κεηξήζεηο ηνπ καζεζηαθνύ θαη ηνπ γλσζηηθνύ ζηπι. Μηα άιιε εξγαζία, 

ρξεζηκνπνίεζε ηε BΜΘ σο πξόηππν γηα ηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

εμέηαζε ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι ηνπ ζπκβνύινπ/ζεξαπεπόκελνπ θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζην 

απνηέιεζκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο (Kolb et al., 1999). 

 

6.5. Ιαηπική  

Η πιεηςεθία ησλ κειεηώλ ζηελ ηαηξηθή εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηνπ καζεζηαθνύ 

ζηπι ζε πνιιέο εηδηθόηεηεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αλαηζζεζία, νηθνγελεηαθή ηαηξηθή, ρεηξνπξγηθή εθπαίδεπζε θαη δηαξθή ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε. Ο Curry(1999) έρεη δηεμάγεη κηα ζεηξά κειεηώλ πνπ ζπλέθξηλαλ ηηο 



δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο ησλ καζεζηαθώλ ζηπι. Άιιεο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ θιηληθή 

παξαθνινύζεζε θαη ηηο ζρέζεηο  κε ηνπο αζζελείο, ην καζεζηαθό ζηπι θαη ηελ απόδνζε 

ησλ καζεηώλ ζηηο εμεηάζεηο θαη ηε ζρέζε κεηαμύ καζεζηαθνύ ζηπι θαη επηινγήο 

εηδηθόηεηαο ζηελ ηαηξηθή (Kolb et al., 1999). 

 

6.6. Λογιζηική  

Ο  ηνκέαο  ηεο εθπαίδεπζεο ινγηζηηθήο έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 

LSI, όπνπ ππήξμαλ δύν ξεύκαηα εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σν πξώην είλαη ε 

ζπγθξηηηθή αμηνιόγηζε αλάκεζα ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι ησλ ινγηζηώλ θαη 

απηώλ πνπ έθαλαλ πξαθηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιιαγώλ καζεζηαθνύ ζηπι 

αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο θαξηέξαο ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο . Αθόκε , ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιόγηζε απηή πεξηιάκβαλε θαη ηελ αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι ησλ 

ινγηζηώλ εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Μηα 

άιιε έξεπλα επηθεληξώζεθε ζηε ρξήζε ηεο βησκαηηθήο, καζεζηαθήο ζεσξίαο ζηνλ 

ζρεδηαζκό ηεο δηαδαζθαιίαο ηεο ινγηζηηθήο θαη ζηε ζρέζε κεηαμύ καζεζηαθνύ ζηπι 

επίδνζεο ζηα καζήκαηα ινγηζηηθήο. 

Σν 1991 νη Stout θαη Ruble αμηνιόγεζαλ ηελ έξεπλα ηνπ LSI ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

ινγηζηηθήο. Δπαλεμεηάδνληαο ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ πξόβιεςε ησλ καζεζηαθώλ 

ζηπι ησλ καζεηώλ ινγηζηηθήο βξήθαλ κηθηά απνηειέζκαηα θαη ζπκπέξαλαλ όηη ε ρακειή 

πξνγλσζηηθή εγθπξόηεηα ηνπ LSI ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ρακειήο ςπρνκεηξηθήο πνηόηεηαο 

ηνπ απζεληηθνύ LSI θαη απνθξηλόηαλ ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ηνπ LSI ην 1985. 

Πξόηεηλαλ δνθηκαζηηθά ηε ηπραηνπνηεκέλε εθδνρή ησλ Veres, Sims θαη  Locklear (1991) 

θαη όπσο αλέθεξαλ «νη εξεπλεηέο πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην LSI γηα πξόβιεςε 

θαη ηαμηλόκηζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα θσδηθνπνηεκέλε κνξθή απηνύ ηνπ 

εξγαιείνπ» θαη επίζεο «είλαη ζεκαληηθό ην όηη ε εθηίκηζε  ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ 

ζεσξεηηθνύ κνληέινπ (ΒΘΜ) είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ εθηίκηζε ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ 



LSI. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεσξία κπνξεί λα ηζρύεη αθόκε θαη αλ ην LSI έρεη ςπρνκεηξηθνύο 

πεξηνξηζκνύο . ε απηή ηελ πεξίπησζε , ε επαηζζεζία ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

καζεζηαθώλ ζηπι κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί αθόκα θαη αλ  ε εθηίκηζε ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι 

ελόο αηόκνπ είλαη πξνβιεκαηηθή» (Kolb et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Μέζοδος 



7.1. Σςμμεηέσονηερ  

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά 

δείγκαηα . ηελ πηινηηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ 278 θνηηεηέο θαη απόθνηηνη ηκεκάησλ 

Φπρνινγίαο, Μαζεκαηηθώλ, Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Φπζηθήο, 

Αξρηηεθηνληθήο, Πιεξνθνξηθήο, Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Βηνινγίαο, Ναπηηιίαο, 

Φηινινγίαο, Οηθνλνκηθώλ, Ιαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο ,Κνηλσληνινγίαο θαη Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ. 

Από ηνπο 278 ζπκκεηέρνληεο , νη 123 (44%)  ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 155 (56%) ήηαλ 

άλδξεο. Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 22,3 ρξόληα, (η.α. =1,8), ελώ ν Μ.Ο. ηεο 

ειηθίαο ησλ αλδξώλ ήηαλ 23,1 (η.α.=2,1) θαη ν Μ.Ο. ειηθίαο ησλ γπλαηθώλ ήηαλ 22 ρξόληα 

(η.α. =1,5). Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αμηνπηζηίαο επαλαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ  

ζπκκεηείραλ 50 άηνκα ηα νπνία ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 35 (70%) ήηαλ γπλαίθεο θαη ηα 15 (30%) άλδξεο κε κέζν όξν ειηθίαο 20,4. Σέινο, γηα 

ηε κειέηε ηεο εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο ζπκκεηείραλ 232 άηνκα θνηηεηέο θαη απόθνηηνη 

ηκεκάησλ Φπρνινγίαο, Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Φπζηθήο, 

Πιεξνθνξηθήο, Βηνινγίαο, Φηινινγίαο, Οηθνλνκηθώλ, Ιαηξηθήο, Κνηλσληνινγίαο, 

Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη  Μαζεκαηηθώλ. 

Από ηα 232 άηνκα, ηα 130 (56%) ήηαλ γπλαίθεο κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 24,3  ρξόληα 

θαη ηα 102 (44%) ήηαλ άλδξεο κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 25,7 ρξόληα. 

 

 

7.2. Δπγαλεία 

 Γεκηνπξγία ζηνηρείσλ γηα ην ΚΛΙΜΑ. 

Αθνινπζώληαο ην κνληέιν ηνπ Kolb (Kolb et al., 1999)  γηα ηα καζεζηαθά ζηπι, ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο  ηύπνπο κάζεζεο «Απηόο πνπ ζπγθιίλεη» (Convergent),  



«απηόο πνπ απνθιίλεη» (Divergent),  «απηόο πνπ αθνκεηώλεη» (Assimilator)  θαη  «απηόο 

πνπ θαηαθέξλεη» (Accommodator) δεκηνπξγήζακε ηα αξρηθά ζηνηρεία. Η πξώηε πηινηηθή 

εθδνρή πεξηειάκβαλε 122 ζηνηρεία. Η απνθξηηηθή θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ κία 

δηαβαζκηζηηθή θιίκαθα 5 βαζκίδσλ , (1-  «θαζόινπ αληηπξνζσπεπηηθό» έσο 5-  «πνιύ 

αληηπξνζσπεπηηθό»). 

   Από ηα 122 ζηνηρεία πνπ αξρηθά θαηαζθεπάζηεθαλ, ηα 30 αλαθέξνληαη ζηνλ ηύπν 

κάζεζεο «απηόο πνπ θαηαθέξλεη», ηα 31 ζηνλ ηύπν κάζεζεο  «απηόο πνπ απνθιίλεη», ηα 

31 ζηνλ ηύπν κάζεζεο «απηόο πνπ αθνκεηώλεη» θαη ηα 30 ζηνλ ηύπν κάζεζεο «Απηόο πνπ 

ζπγθιίλεη». 

Γηα παξάδεηγκα, ν ηύπνο κάζεζεο «απηόο πνπ θαηαθέξλεη» ζύκθσλα κε ηε ζεσξία 

αλαθέξεηαη ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα καζαίλνπλ από κόλα ηνπο ηηο λέεο 

γλώζεηο κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα δξνύλ πεξηζζόηεξν παξνξκεηηθά 

παξά ζύκθσλα κε ηε ινγηθή. Μεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζακε γηα απηόλ ηνλ 

ηύπν κάζεζεο είλαη ηα εμείο : 

«Όηαλ πξόθεηηαη λα πάξσ κία απόθαζε βαζίδνκαη πνιύ ζην έλζηηθηό κνπ.» 

«Δίκαη άηνκν πνπ ηνπ αξέζεη λα καζαίλεη κόλν ηνπ.» 

«Πνιύ ζπρλά θάλσ θάηη επεηδή ην αηζζάλζεθα παξά επεηδή ην ζθέθηεθα πξώηα.» 

Η ηειηθή εθδνρή ηεο θιίκαθαο πεξηιακβάλεη 35 ζηνηρεία. 

 

 Σεζη Λεθηηθνύ πιινγηζκνύ (ΣΔΛΔ. Σζανύζεο,2013). Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη 

κεηξάεη ηελ επίδνζε ησλ αηόκσλ ζηνλ γισζζηθό ζπιινγηζκό ρξεζηκνπνηώληαο ιεθηηθέο 

αλαινγίεο. Απνηειείηαη από 40 ζηνηρεία θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζη δίλεηαη ρξνληθή 

δηάξθεηα 20 ιεπηώλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Η Διιεληθή Κιίκαθα πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο(Δ.Κ.Τ.Ν, (Σζανύζεο, 2004). 

Η ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα δηεξεπλά κέζα από κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ην βαζκό πνπ ηα άηνκα 



αληηιακβάλνληαη θαη δηεξεπλνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, όζν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

γύξσ ηνπο. Η επίδνζε ησλ αηόκσλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε εθηηκάηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηεζη κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηελ Αλαγλώξηζε θαη  

Έθθξαζε  πλαηζζεκάησλ, ηε Υξήζε πλαηζζεκάησλ γηα ηε  Γηεπθόιπλζε ηεο θέςεο, 

ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο Άιινπο, θαη ηνλ Έιεγρν ησλ  πλαηζζεκάησλ. 

Πεξηιακβάλεη 52 ζηνηρεία, θαη βαζκνινγείηαη ζε 5-βάζκηα θιίκαθα από 1 «Καζόινπ 

Αληηπξνζσπεπηηθό » έσο 5 «Πνιύ Αληηπξνζσπεπηηθό». Η ζπκπιήξσζή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απηνύ δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. πλήζσο ηα άηνκα 

ρξεηάδνληαη 15-20 ιεπηά. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη 

ηθαλνπνηεηηθά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (Tsaousis, 2008). 

 Σεζη Υαξαθηεξηζηηθώλ Πξνζσπηθόηεηαο 5 (ΣΔ.ΥΑ.Π. 5, Σζανύζεο,2000). Σν 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν αμηνινγεί ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε βάζε πέληε 

δηαζηάζεηο: ηελ Δμσζηξέθεηα, ην Νεπξσηηζκό, ηε Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηξία, ηελ 

Πξνζήλεηα θαη ηελ Δπζπλεηδεζία. Απνηειείηαη από 101 ζηνηρεία θαη βαζκνινγείηαη ζε 5-

βάζκηα θιίκαθα από 1 «Γηαθσλώ απόιπηα» έσο 5 «πκθσλώ απόιπηα». Η ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνύ δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη όηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη ηθαλνπνηεηηθά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Tsaousis, 2004). 

 

7.3. Γιαδικαζία 

Η ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή .Σα εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ 

πξνζσπηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ή ζηάιζεθαλ ζε  ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηεξήζεθαλ νη 

θαλόλεο δενληνινγίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ, ην εξσηεκαηνιόγην ρνξεγήζεθε ζε  δύν 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κε ρξόλν δηάξθεηαο ελόο κήλα αλάκεζα ζηηο δύν 

ρνξεγήζεηο 



Η δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην 

Ρέζπκλν θαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθε λα ζπκπιεξσζεί ην εξσηεκαηνιόγην είλαη πεξίπνπ 

10-15 ιεπηά. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλάκεζα ζηηο δύν ρνξεγήζεηο 

θαη ηελ  δηαηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γξάςνπλ  έλαλ 

θσδηθό ν νπνίνο απνηεινύληαλ από ηα παξαθάησ ςεθία: 1.ην δεύηεξν γξάκκα ηνπ 

νλόκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληα, 2.ην δεύηεξν γξάκκα ηνπ νλόκαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ, 3. ην 

δεύηεξν γξάκκα ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ, θαη 4.ηνλ αξηζκό ηεο εκέξαο γέλλεζεο (π.ρ. 

ΑΛΑ 26) . 

 ηε ζπλέρεηα, γηα ηε κειέηε ηεο εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο ρνξεγήζεθαλ καδί κε 

ην ΚΛΙ.ΜΑ. ηα παξαθάησ εξσηεκαηνιόγηα: ην Σεζη Λεθηηθνύ πιινγηζκνύ (ΣΔΛΔ), ε 

Διιεληθή Κιίκαθα πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο (Δ.Κ.Τ.Ν.) θαη  ην Σεζη 

Υαξαθηεξηζηηθώλ Πξνζσπηθόηεηαο 5 (ΣΔ.ΥΑ.Π. 5). Σα εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ 

πξνζσπηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ή ζηάιζεθαλ ζε  ειεθηξνληθή κνξθή.  

ε όιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο, νη νδεγίεο πνπ δόζεθαλ γξαπηώο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη νη εμείο : 

 «Σν εξσηεκαηνιόγην απηό δηεξεπλά κέζα από κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ή δειώζεσλ 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν καζαίλεη λέα πξάγκαηα, θαζώο επίζεο θαη ην πιαίζην ζην 

νπνίν ε κάζεζε λέσλ πξαγκάησλ γίλεηαη πην εύθνιε. ε απηό ην εξσηεκαηνιόγην δελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο γη’ απηό πξνζπαζήζηε λα εθθξάζεηε ηε δηθή ζαο 

άπνςε. Η πξώηε απάληεζε πνπ ζαο έξρεηαη ζην κπαιό είλαη ζπλήζσο θαη ε πην 

αληηπξνζσπεπηηθή, γη’ απηό κελ αθηεξώλεηε πνιύ ρξόλν ζε θαζεκία από απηέο. Αθνύ 

δηαβάζεηε ηελ θάζε πξόηαζε, παξαθαινύκε ζεκεηώζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν, θπθιώλνληαο ζην θύιιν απαληήζεσλ έλαλ από ηνπο 

βαζκνύο ηεο θιίκαθαο από 1 έσο 5, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Γελ ππάξρνπλ 

ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, επνκέλσο λα είζηε όζν κπνξείηε πεξηζζόηεξν 

εηιηθξηλείο. Με δίλεηε κηα απάληεζε επεηδή ζαο θαίλεηαη ζσζηή ή επεηδή είλαη όπσο ζα 

ζέιεηε λα είλαη.Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζεκεηώλεηε ηελ πξώηε απζόξκεηε απάληεζε πνπ 



ζαο έξρεηαη ζην κπαιό. Από έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, έρεη απνδεηρζεί όηη απηή ε απάληεζε 

είλαη θαη ε πην αληηπξνζσπεπηηθή.Παξαθαινύκε πξνζπαζήζηε λα απνθεύγεηε ηελ 

ελδηάκεζε απάληεζε (είκαη αβέβαηνο/ε) όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Η ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα κέζα ζηελ νπνία ζα πξέπεη 

λα απαληεζεί. πλήζσο, ηα πεξηζζόηεξα άηνκα ρξεηάδνληαη 10-15 ιεπηά.». 

 

 

 

 

8. Αποηειέζκαηα 

                                             

Μειέηε 1 

ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο καζεζηαθνύ ζηπι. 

Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πεξηειάκβαλε δύν δηαθνξεηηθέο θάζεηο. 

 

Φάζε 1 

 Σν πξώην βήκα γηα ηελ θαηαζθεπή  ηεο Κιίκαθαο   Μαζεζηαθνύ ηπι, είλαη ε 

αμηνιόγεζε θαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηνπ Kolb (Kolb et al., 1999). Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν  

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ηύπνπο κάζεζεο. Οη ηύπνη κάζεζεο είλαη νη εμείο : «Απηόο πνπ 

ζπγθιίλεη» (Convergent),  «απηόο πνπ απνθιίλεη» (Divergent),  «απηόο πνπ αθνκεηώλεη» 

(Assimilator)  θαη  «απηόο πνπ θαηαθέξλεη» (Accommodator). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 



θάζε ηύπνπ κάζεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ, ζηελ ελόηεηα «Σν Learning Style 

Inventory θαη ηα ηέζζεξα βαζηθά καζεζηαθά ζηπι». 

 

Οη απαληήζεηο γηα ην θάζε ζηνηρείν δίλνληαη κέζσ κηαο δηαβαζκηζηηθήο θιίκαθαο. Οη 

απαληεηηθέο επηινγέο  βξίζθνληαη θαηά κήθνο ελόο ελλνηνινγηθνύ ζπλερνύο. Οη 

απαληεηηθέο επηινγέο πεξηιακβάλνπλ  5 βαζκίδεο, (από  «θαζόινπ αληηπξνζσπεπηηθό» 

κέρξη θαη  «πνιύ αληηπξνζσπεπηηθό»). ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί , παξνπζηάδνληαη νη  

πεξηγξαθηθνί δείθηεο  ησλ αξρηθώλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνληαη ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ζε θάζε ζηνηρείν, ε ειάρηζηε θαη ε 

κέγηζηε απάληεζε πνπ δόζεθε, ν κέζνο όξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε 

ζηνηρείν θαζώο  θαη ε ηππηθή απόθιηζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. 

 

Πίλαθαο 1 

Σύνολο Απανηήζευν, Δλάσιζηη Απάνηηζη, Μέγιζηη Απάνηηζη, Μέζορ Όπορ και Τςπική 

Απόκληζη ηος κάθε ζηοισείος 

Περιγραυικ
ά 

στατιστικά 

ηνηρείν  Σ. Α. Ε.Α. Μ. Α.  Μ.O Τ.Α. 

q1 278 2 5 3,72 ,870 

q2 279 1 5 2,14 ,970 

q3 279 2 5 4,11 ,797 

q4 278 1 5 3,40 1,086 

q5 276 1 5 3,53 1,090 

q6 279 1 5 2,61 1,479 

q7 279 1 5 3,92 ,980 

q8 279 1 5 3,49 1,052 

q9 276 1 5 3,56 1,154 

q10 278 1 5 4,00 ,993 

q11 279 1 5 2,47 1,193 

q12 279 1 5 3,30 1,382 

q13 279 1 5 3,67 1,171 

q14 279 1 5 2,89 1,163 

q15 277 1 5 3,45 1,165 

q16 279 1 5 3,65 1,096 

q17 279 1 5 2,87 1,121 

q18 279 1 5 2,87 1,260 

q19 279 1 5 3,15 1,307 

q20 279 1 5 2,93 1,155 

q21 278 1 5 3,63 ,986 



q22 279 1 5 3,93 ,862 

q23 279 1 5 2,09 1,339 

q24 279 1 5 3,76 1,072 

q25 278 1 5 3,46 1,025 

q26 278 1 5 3,66 ,980 

q27 279 1 5 2,50 1,172 

q28 279 1 5 3,45 1,013 

q29 281 1 5 3,76 1,074 

q30 281 1 5 2,85 1,037 

q31 280 1 5 2,76 1,269 

q32 281 1 5 3,58 1,231 

q33 281 1 5 4,16 ,803 

q34 281 1 5 3,48 1,268 

q35 281 1 5 3,96 ,921 

q36 281 1 5 3,85 1,040 

q37 280 1 5 3,84 ,974 

q38 281 1 5 3,87 ,907 

q39 281 1 5 4,21 ,855 

q40 281 1 5 2,55 1,330 

q41 281 1 5 3,61 ,931 

q42 281 1 5 3,66 1,166 

q43 281 1 5 3,59 1,010 

q44 281 1 5 2,90 1,194 

q45 281 1 5 2,28 1,009 

q46 280 1 5 3,57 1,021 

q47 280 1 5 3,75 1,016 

q48 280 1 5 3,53 1,094 

q49 280 1 5 2,92 1,125 

q50 280 1 5 3,77 1,119 

q51 278 1 5 2,33 1,396 

q52 280 1 5 3,36 1,115 

q53 280 1 5 2,84 1,203 

q54 280 1 5 3,38 1,084 

q55 280 1 5 2,10 1,130 

q56 280 1 5 3,85 ,983 

q57 280 1 5 2,59 1,306 

q58 280 1 5 3,24 1,032 

q59 280 1 5 3,42 1,161 

q60 279 1 5 2,57 1,258 

q61 280 1 5 4,02 ,865 

q62 279 1 5 3,65 1,021 

q63 280 1 5 3,82 ,993 

q64 280 1 5 3,59 ,987 

q65 280 1 5 3,36 1,062 

q66 280 1 5 4,19 ,807 

q67 280 1 5 3,83 ,935 

q68 279 1 5 3,61 ,945 

q69 280 1 5 3,93 ,891 

q70 280 1 5 2,96 1,126 

q71 280 1 5 3,79 1,003 

q72 280 1 5 2,53 1,100 

q73 280 1 5 3,41 1,104 

q74 280 1 5 3,80 1,003 

q75 280 1 5 2,99 1,181 

q76 280 1 5 2,46 1,094 

q77 280 1 5 4,05 1,011 

q78 280 1 5 3,89 ,947 

q79 280 1 5 3,15 1,153 

q80 280 1 5 3,44 1,063 

q81 280 1 5 3,37 ,949 

q82 279 1 5 3,37 1,239 

q83 280 1 5 3,48 1,158 

q84 280 1 5 3,13 1,364 

q85 280 1 5 3,96 ,919 

q86 280 1 5 3,53 1,030 

q87 278 1 5 2,73 1,147 

q88 279 1 5 3,99 ,917 



q89 280 1 5 3,18 1,150 

q90 280 1 5 4,03 ,877 

q91 280 1 5 3,44 1,069 

q92 280 1 5 3,85 ,823 

q93 279 1 5 3,39 1,040 

q94 279 1 5 3,71 1,079 

q95 279 1 5 3,66 1,011 

q96 278 1 5 2,95 1,328 

q97 278 1 5 3,59 1,106 

q98 279 1 5 4,04 ,835 

q99 279 1 5 2,42 1,166 

q100 278 1 5 3,88 1,127 

 q101 279 1 5 3,51 1,079 

 q102 279 1 5 3,26 1,098 

q103 278 1 5 3,34 1,344 

q104 278 1 5 3,35 1,074 

q105 279 1 5 3,77 1,087 

q106 279 1 5 3,84 ,948 

q107 279 1 5 2,79 1,175 

q108 279 1 5 3,56 1,078 

q109 279 1 5 3,69 ,989 

q110 279 1 5 3,97 ,907 

q111 279 1 5 3,54 ,958 

q112 279 1 5 2,56 1,133 

q113 279 1 5 2,46 1,105 

q114 279 1 5 3,73 ,936 

q115 279 1 5 2,68 1,154 

q116 279 1 5 3,58 ,959 

q117 278 1 5 3,72 ,935 

q118 279 1 5 2,30 1,094 

q119 279 1 5 2,94 1,213 

q120 279 1 5 3,82 1,019 

q121 279 1 5 3,10 1,346 

q122 279 1 5 3,04 1,211 

 

 

Αξρηθά , ππνινγίζακε ηνλ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλνρήο  (alpha) ζην ζύλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ θαζεκηάο από ηηο ηέζζεξηο θιίκαθεο πνπ πεξηιακβάλεη ην ηεζη  θαη αθαηξέζακε 

ηα ζηνηρεία πνπ βξέζεθε όηη δελ ζπζρεηίδνληαλ κε ηα ππόινηπα ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό(ηηκέο < 0,70).  Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach’s alpha  απνηειεί κηα ζπλάξηεζε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ ζην ηεζη , ηεο κέζεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα δεπγάξηα ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ δηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. ην ηέινο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο , αθαηξέζεθαλ  από ηελ ππνθιίκαθα Accommodator ηα ζηνηρεία 16, 40 θαη 76, 

από ηελ ππνθιίκαθα Assimilator ηα ζηνηρεία 6, 42 θαη 151 θαη από ηελ ππνθιίκαθα 

Convergent  ηα ζηνηρεία 99 θαη 112 . 

ην επόκελν βήκα, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ Γηεξεπλεηηθή Αλάιπζε Παξαγόλησλ 

(ρσξίο πεξηζηξνθή), ζηελ πξνζπαζεηά καο λα δεκηνπξγήζνπκε ηέζζεξηο μερσξηζηέο 



θιίκαθεο –πξόηππα (prototype scales), νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα λα 

ζρεδηαζηεί ε ηειηθή κνξθή ησλ ηεζζάξσλ θιηκάθσλ . 

Γηα ην ζθνπό απηό, επηιέμακε ηα 5 πηό αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε 

παξάγνληα, απηά δειαδή πνπ είραλ ηελ πςειόηεξε θόξηηζε .ηνλ  Πίλαθα 2 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία από θάζε δδηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

δεκηνπξγεζνύλ νη θιίκαθεο-πξόηππα. 

 

Πίλαθαο 2 

Τα 5 πιό ανηιπποζυπεςηικά ζηοισεία ηος κάθε παπάγονηα  

Κ ΑΠ ΑΦ Σ 

63 62 121 87 

61 53 18 25 

68 67 51 47 

56 122 23 110 

108 102 30 54 

Σημείυζη. Σ= «Αςηόρ πος ζςγκλίνει», ΑΠ= «Αςηόρ πος αποκλίνει», ΑΦ= «Αςηόρ πος 

αθομειώνει» και Κ= «Αςηόρ πος καηαθέπνει».  

 

 

ηε ζπλέρεηα,ζπζρεηίζακε ην θάζε ζηνηρείν πνπ ππνζεηηθά  κεηξνύζε ηε δηάζηαζε 

πνπ καο ελδηέθεξε κε ηελ αληίζηνηρε θιίκαθα πξόηππν, θαη επηιέμακε ηα ζηνηρεία πνπ 

είραλ ηνλ πςειόηεξν  δείθηε ζπζρέηηζεο   > 0.30. ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, 

θξαηήζακε ηα ζηνηρεία πνπ ζπζρεηίδνληαλ πεξηζζόηεξν κε ηηο θιίκαθεο πξόηππα, θαη έηζη 

δεκηνπξγήζακε ηηο ηειηθέο εθδνρέο ησλ ηεζζάξσλ θιηκάθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

θιίκαθα  «απηόο πνπ ζπγθιίλεη» () θξαηήζακε 9 ζηνηρεία, γηα ηελ θιίκαθα «απηόο πνπ 

απνθιίλεη»(ΑΠ)  12 ζηνηρεία, γηα ηελ θιίκαθα «απηόο πνπ αθνκεηώλεη» (ΑΦ) 11 ζηνηρεία 



θαη γηα ηελ θιίκαθα «απηόο πνπ θαηαθέξλεη» (Κ) 10 ζηνηρεία. ην πίλαθα 3 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ επηιέρζεθαλ ζην πιαίζην απηήο ηεο θάζεο .  

Πίλαθαο 3 

Παποςζίαζη ηυν ζηοισείυν πος επιλέθηκαν με δείκηη ζςζσέηιζηρ r > 0.30 

Κ ΑΠ ΑΦ Σ 

88 61 106 103 

56 33 58 19 

4 
 

81 114 51 

108 9 62 15 

64 1 78 27 

68 21 86 3 

20 41 102 47 

116 89 90 107 

92 37 26 35 

24 5 38  

 69 50  

 13   

10 ςτοιχεία 12 ςτοιχεία  11 ςτοιχεία 9 ςτοιχεία 

Σημείυζη. Σ= «Αςηόρ πος ζςγκλίνει», ΑΠ= «Αςηόρ πος αποκλίνει», ΑΦ= «Αςηόρ πος 

αθομειώνει» και Κ= «Αςηόρ πος καηαθέπνει».  

 

 

Φάζε 2 

 ην πιαίζην απηήο ηεο θάζεο, εθαξκόζακε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγόλησλ κε 

ηα 42 ζηνηρεία, όπσο απηά πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θάζεο.Μεηά από 

δηαδνρηθέο αλαιύζεηο παξαγόλησλ από ηηο  νπνίεο αθαηξνύζακε έλα έλα ηα ζηνηρεία πνπ 

δελ θόξηηδαλ ζηνλ παξάγνληα πνπ ππνζεηηθά έπξεπε λα αλήθνπλ, θαηαιήμακε ζηελ ηειηθή 



εθδνρή ηνπ ηεζη πνπ πεξηιάκβαλε 35 ζηνηρεία. Γηα ηελ εμαγσγή παξαγόλησλ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν «Principal Axis Factoring» θαη ε κέζνδνο πεξηζηξνθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ε «Promax κε Kaizer Normalisation». Από ηελ αλάιπζε πξνέθπςε 

κία παξαγνληηθή δνκή κε ηέζζεξηο παξάγνληεο, ε νπνία εξκελεύεη ην 45, 03% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο. ην Γξάθεκα 1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε ζρεκαηηθή 

παξάζεζε ησλ ηδηνηηκώλ (Scree plot). Όπσο εύθνια κπνξεί θάπνηνο λα δηαπηζηώζεη, 

ζύκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) μεθάζαξνη παξάγνληεο. 

 

Γξάθεκα 1. Γιάγπαμμα ιδιοηιμών ηηρ ηελικήρ εκδοσήρ ηος ηεζη. Το μονηέλο ηυν 

ηεζζάπυν παπαγόνηυν. 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 4  πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο 

όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε θαζέλαλ από ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο. 

 

Πίλαθαο 4 

Παπαγονηικέρ θοπηίζειρ ηυν ζηοισείυν ζηοςρ ηέζζεπιρ παπάγονηερ 

                                            

Παράγοντασ  

      Κ         ΑΠ        ΑΦ           

q 88 

q56 

q68 

q108 

q64 

q33 

q4 

q92 

      ,791 

      ,729 

      ,611 

      ,604 

      ,601 

      ,601  

      ,546 

      ,521 

    -,099 

     ,039 

     ,085 

     ,051 

     ,012 

     ,106 

     ,051 

   -,046 

    ,031 

   -,054 

    ,037 

   -,090 

   -,045 

   -,112 

   -,202 

    ,289 

   -,035 

  -,037 

    ,005 

    ,103 

    ,068 

   -,085 

    ,033 

    ,060 



q35 

q98 

q9 

q81 

q1 

q37 

q21 

q41 

q63 

q89 

q5 

q78 

q67 

q114 

q106 

q62 

q58 

q86 

q102 

q90 

q51 

q18 

q15 

q103 

q19 

q27 

q107 

      ,513 

      ,319 

    -,062 

    -,009 

    -,061 

     ,061 

     ,174 

    -,067 

     ,215 

     ,091 

     ,119 

     ,048 

     ,012 

     ,154 

     ,077 

    -,020 

    -,100 

     ,082 

    -,209 

    -,019 

    -,042 

     ,072 

    -,032 

     ,201 

    -,006 

    -,267 

    , 120 

   -,057 

    ,194 

    ,747 

    ,684 

    ,616 

    ,586 

    ,559 

    ,542 

    ,524 

    ,490 

    ,417 

    ,070 

    ,073 

  -,152 

  -,211 

  -,131 

  -,174 

    ,013 

    ,088 

    ,018 

   -,100 

   -,192 

    ,166 

    ,135 

    ,161 

    ,055 

  -,168 

    ,255 

    ,206 

   -,107 

    ,059 

   -,101 

   -,015 

   -,085 

    ,145 

    ,138 

  -,029 

  -,100 

    ,679 

    ,655 

    ,636 

    ,613 

    ,586 

    ,536 

    ,530 

    ,492 

    ,488 

  -,101 

  -,148 

    ,133 

    ,036 

  -,029 

    ,233 

  -,074 

    ,158 

   -,037 

   -,095 

   -,064 

    ,115 

   -,172 

   -,069 

    ,038 

  -,108 

    ,165 

   -,023 

   -,191 

   -,106 

   -,066 

   -,015 

   -,041 

    ,036 

    ,042 

    ,142 

  -,018 

    ,640 

    ,626 

    ,605 

    ,593 

    ,546 

    ,409 

    ,374 

Σημείυζη. Σ= «Αςηόρ πος ζςγκλίνει», ΑΠ= «Αςηόρ πος αποκλίνει», ΑΦ= «Αςηόρ πος 

αθομειώνει» και Κ= «Αςηόρ πος καηαθέπνει».  

 



 

 

 

 

Μειέηε 2 

 ην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο, αμηνινγήζακε ηελ αμηνπηζηία ηεο λέαο θιίκαθαο. 

Γηα λα ειέγμνπκε εάλ ην ηεζη πνπ θαηαζθεπάζακε κεηξά κε αθξίβεηα απηό γηα ην 

νπνίν θαηαζθεπάζηεθε λα κεηξά αθνινπζήζακε δύν κεζόδνπο , ηελ αμηνπηζηία 

επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ (test-retest) θαη ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηε 

ρξήζε ηνπ δείθηε alpha. 

Πξώηα απ’όια αθνινπζήζακε ηε κέζνδν ηεο αμηνπηζηίαο επαλαλαιεπηηθώλ 

κεηξήζεσλ ρνξεγώληαο ην ίδην  ηεζη ζε κηα νκάδα 50 αηόκσλ  δύν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο κε ρξόλν δηάξθεηαο ελόο κήλα αλάκεζα ζηηο δύν ρνξεγήζεηο. ηε ζπλέρεηα 

ζπγθξίλακε ηηο επηδόζεηο ησλ αηόκσλ ζηηο 2 ρνξεγήζεηο , ρξεζηκνπνηώληαο ην δείθηε 

ζπζρέηηζεο Pearson r. ηνλ πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

 

Πίλαθαο 5 

 Γείκηηρ Σςζσέηιζηρ (Pearson r) ανάμεζα ζηιρ επιδόζειρ ηυν αηόμυν ζε κάθε ςποκλίμακα  

ζηιρ δύο σοπηγήζειρ (Ν=50) 

Τποκλίμακα                                            Test-Retest 

K                                                      0,77 

AΠ                                                       0,88 

ΑΦ                                         0,76 

                                                        0,74 

 

 

 



 

 

 

Σημείυζη. Σ= «Αςηόρ πος ζςγκλίνει», ΑΠ= «Αςηόρ πος αποκλίνει», ΑΦ= «Αςηόρ πος 

αθομειώνει» και Κ= «Αςηόρ πος καηαθέπνει».  

**p < 0,001 

 

 ηε ζπλέρεηα , ζειήζακε λα κειεηήζνπκε ην βαζκό ελλνηνινγηθήο ζπλνρήο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ λέα θιίκαθα, ηόζν ζε επίπεδν ππν-θιηκάθσλ όζν θαη ζε 

επίπεδν ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ. Γηα ην ζθνπό απηό, ρξεζηκνπνηήζακε  ηε 

κέζνδν αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο εθαξκόδνληαο ην δείθηε alpha γηα λα 

ππνινγίζνπκε ην βαζκό ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ επίδνζε ηνπ αηόκνπ ζην θάζε 

μερσξηζηό ζηνηρείν κε ηε ζπλνιηθή ηνπ επίδνζε ζην ηεζη. Ο δείθηεο alpha ήηαλ 0.86   ηηκή 

πνπ δειώλεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα έρεη  πςειή ζπλνρή (αμηνπηζηία). 

          Δπηπξόζζεηα, αμηνινγήζακε θαη ηελ  εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θάζε ππνθιίκαθαο  

αλαιύνληαο ηνλ πίλαθα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ.  ηνλ πίλαθα 6 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαζώο θαη νη 

κέζνη όξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ηε θάζε ππνθιίκαθαο. 

Πίλαθαο 6 

Μέζοι όποι , Τςπικέρ Αποκλίζειρ και Γείκηηρ Δζυηεπικήρ Σςνοσήρ (alpha) ηηρ κάθε 

ςποκλίμακαρ 

Τποκλίμακα                           Μ.Ο.            Σ.Α.             alpha  

 

 

 

K                                     35,2          6,32             0,83 

AΠ                                    29,4           5,93            0,80 

ΑΦ                                  32,7           6,32            0,85 

                                      20,6          5,61             0,74 



   Σημείυζη. Σ= «Αςηόρ πος ζςγκλίνει», 

ΑΠ= «Αςηόρ πος αποκλίνει», ΑΦ= «Αςηόρ 

πος αθομοιώνει» και Κ= «Αςηόρ πος 

καηαθέπνει».  

 

Μειέηε 3 

 ην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο, αμηνινγήζακε ηελ εγθπξόηεηα ηεο λέαο θιίκαθαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ην βαζκό όπνπ ε πξαγκαηηθή ηηκή απνδίδεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην ζθνπό ηνπ ηεζη. Η ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα 

είλαη έλαο ηξόπνο αλάιπζεο ηεο  εγθπξόηεηαο ζε ζρέζε κε έλα  θξηηήξην, ην νπνίν 

απνδεδεηγκέλα κεηξά ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό. Γπζηπρώο δελ κπνξέζακε λα 

ππνινγίζνπκε ηε ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα επεηδή δελ ππάξρεη άιιν εξγαιείν ζηα Διιεληθά 

πνπ λα δηαρσξίδεη ην καζεζηαθό ζηπι ησλ αηόκσλ. Τπνινγίζακε όκσο  ηελ ζπγθιίλνπζα 

θαη απνθιίλνπζα εγθπξόηεηά ηνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζακε θαηά πόζν  ε λέα θιίκαθα κεηξάεη πξάγκαηη ην 

ελλνηνινγηθό θαηαζθεύαζκα γηα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε (δειαδή, ηα καζεζηαθά ζηπι). 

Με απηή ηελ έξεπλα ζειήζακε λα δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζν ε θιίκαθά καο, έρεη 

εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο. Γηα ην ζθνπό απηό,  ρνξεγήζακε κία ζεηξά από 

θιίκαθεο, νη νπνίεο είηε κεηξνύλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζύκθσλα κε ηε ζεσξία θαίλεηαη λα 

έρνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηελ έλλνηα πνπ κεηξά ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα (ζπγθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα), είηε κεηξνύλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζύκθσλα κε ηε ζεσξία δελ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηελ έλλνηα πνπ κεηξά ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

(απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα). Οη θιίκαθεο απηέο είλαη : ε Διιεληθή Κιίκαθα 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο (Δ.Κ.Τ.Ν.) , ην Σεζη Λεθηηθνύ πιινγηζκνύ (ΣΔΛΔ) θαη  

ην Σεζη Υαξαθηεξηζηηθώλ Πξνζσπηθόηεηαο 5 (ΣΔ.ΥΑ.Π. 5).  



Αξρηθά, γηα λα βξνύκε ην βαζκό ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ θάζε ππνθιίκαθα ηεο 

Κιίκαθαο Μαζεζηαθνύ ηπι (ΚΛΙ.ΜΑ..)   κε ηελ θάζε ππνθιίκαθα  ηεο Διιεληθήο 

Κιίκαθαο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο (Δ.Κ.Τ.Ν.)  ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθό 

θξηηήξην Pearson r. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ζηνλ Πίλαθα 7. Ο 

παξάγνληαο «Απηόο πνπ θαηαθέξλεη» (Accomodator) έρεη κέηξηα ζπζρέηηζε (r=0,33) κε ηε 

Υξήζε πλαηζζεκάησλ γηα ηε Γηεπθόιπλζε ηεο θέςεο. Θα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα ηεθκεξηώζεη ηε ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο. Πηό ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε 

ηε ζεσξία, ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ θαηαθέξλεη» αλαθέξεηαη ζε άηνκα ηα νπνία 

καζαίλνπλ ηηο λέεο γλώζεηο θπξίσο κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα δξνπλ 

πεξηζζόηεξν παξνξκεηηθά παξά ζύκθσλα κε ηε ινγηθή γεγνλόο πνπ ηεθκεξηώλεη ηε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηε Υξήζε πλαηζζεκάησλ γηα ηε Γηεπθόιπλζε ηεο θέςεο.  

Πίλαθαο 7 

Γείκηηρ ζςζσέηιζηρ ανάμεζα ζηιρ ςποκλίμακερ ηηρ Κλίμακαρ Μαθηζιακού Σηςλ και ηιρ 

ςποκλίμακερ ηηρ Δλληνικήρ Κλίμακαρ Σςναιζθημαηικήρ Νοημοζύνηρ (Ν=232) 

Υποκλίμακα  Κ ΑΠ ΑΦ Σ 
Αναγνϊριςη και  Ζκφραςη  
Συναιςθημάτων  
 
Χρήςη Συναιςθημάτων για  
Διευκόλυνςη τησ Σκζψησ  
 
Ενςυναίςθηςη και 
Ενδιαφζρον για τουσ Άλλουσ  
 
Ζλεγχοσ Συναιςθημάτων 
 
 
Συνολική  Επίδοςη ςτη 
Συναιςθηματική Νοημοςφνη  

           0,05 
 
 

           0,33** 
 
 

           0,13 
           
 
           0,02 

 
            
           0,23* 
           

0,02 
 
 

              0,32 
 
 

0,06 
 
 

0,07 
 
 

0,14 
 

             0,08 
 
 

    0,36** 
 
 

 0,26* 
 
 

    0,31** 
 
 

    0,40** 
 

             0,23 
 
 

    0,38** 
 
 

0,15 
 
 

0,20* 
 
 

0,21* 
 

  Σημείυζη .Κ=«Αςηόρ πος καηαθέπνει», ΑΠ =«Αςηόρ πος αποκλίνει», ΑΦ=«Αςηόρ πος        

αθομειώνει» και Σ= «Αςηόρ πος ζςγκλίνει». 

                * p < 0,05. ** p < 0,001 

 

Από ηελ άιιε κεξηά, ν παξάγνληαο απηόο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ  Αλαγλώξηζε θαη 

ηελ Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ (r=0,05), κε ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη ην Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο 

Άιινπο (r=0,13), κε ηνλ Έιεγρν ησλ πλαηζζεκάησλ (r=0,02) γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε 



λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηεθκεξηώζεη ηε απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηόκσλ πνπ πεξηγξάθεη ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ θαηαθέξλεη» είλαη 

όηη  δελ δηαρεηξίδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό απνδηνξγαλσηηθά ζπλαηζζεκάηα θαη 

παξνξκήζεηο ελώ ζπλήζσο δξνπλ ρσξίο λα αλαινγηζηνύλ πξώηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

έρνπλ νη ελέξγεηέο ηνπο γεγνλόο πνπ επαιεζεύεη ηελ απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηνλ Έιεγρν 

ησλ πλαηζζεκάησλ. Αθόκε, ηα άηνκα πνπ πεξηγξάθεη απηόο ν παξάγνληαο πξνηηκνύλ λα 

καζαίλνπλ λέεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ελεξγνύ πεηξακαηηζκνύ θαη ιηγόηεξν κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο άιισλ αηόκσλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαζώο επίζεο πξνηηκνύλ 

ζπρλά ηελ αηνκηθή εξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ ζε ζρέζε κε  ηελ νκαδηθή 

εξγαζία γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα εξκελεύζεη θαηά θάπνην ηξόπν ηελ απνπζία 

ζπζρέηηζεο κε ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη ην Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο Άιινπο. 

 Ο παξάγνληαο «Απηόο πνπ απνθιίλεη» (Diverger) παξνπζηάδεη  κέηξηα  ζπζρέηηζε 

(r=0,32) κε ηε Υξήζε πλαηζζεκάησλ γηα ηε Γηεπθόιπλζε ηεο θέςεο. ύκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηόλ ηνλ παξάγνληα ηείλνπλ λα ιακβάλνπλ λέεο 

γλώζεηο κέζσ ησλ αηζζήζεώλ ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο βαζηζκέλνη ζηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηελ ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα απηόπ κε ηελ 

Υξήζε πλαηζζεκάησλ γηα ηε Γηεπθόιπλζε ηεο θέςεο. πλεπώο, ε ζπζρέηηζε απηή ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο ηεο 

θιίκαθαο. 

Αληίζεηα, ην γεγνλόο όηη ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ απνθιίλεη» δελ ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ  Αλαγλώξηζε θαη ηελ Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ (r=0,02), κε ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη ην 

Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο Άιινπο (r=0,06), κε ηνλ Έιεγρν ησλ πλαηζζεκάησλ (r=0,07) θαη ηελ 

πλνιηθή Δπίδνζε ζηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε (r=0,14) ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηεθκεξηώζεη ηε απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο.  

 Ο παξάγνληαο «Απηόο πνπ αθνκεηώλεη» (Assimilator) παξνπζηάδεη κέηξηα 

ζπζρέηηζε (r=0,36) κε ηε Υξήζε πλαηζζεκάησλ γηα ηε Γηεπθόιπλζε ηεο θέςεο, ηνλ 

Έιεγρν ησλ πλαηζζεκάησλ (r=0,31) θαη κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηε πλνιηθή Δπίδνζε ζηε 



πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε (r=0,40),απνηειέζκαηα πνπ θαίλεηαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηε 

ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο ζα κπνξνύζαλ λα 

βαζηζηνύλ ζην γεγνλόο όηη ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα είλαη 

ζε ζέζε λα δηαηεξνύλ ηελ ςπρξαηκία ηνπο, λα ζθέθηνληαη θαζαξά θαη λα παξακέλνπλ 

ζπγθεληξσκέλα όηαλ βξίζθνληαη ππό πίεζε θαη γεληθόηεξα έρνπλ πςειό έιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο .  

Από ηελ άιιε κεξηά, ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ αθνκεηώλεη» δελ ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ  Αλαγλώξηζε θαη ηελ Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ (r=0,08) θαη κε ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη 

ην Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο Άιινπο (r=0,26) ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ηεθκεξηώζεη ηε απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο. Απηό ζα κπνξνύζε λα βαζηζηεί 

ζην όηη έλα ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηόκσλ κε απηό ην καζεζηαθνύ ζηπι είλαη όηη είλαη 

ιηγόηεξν επηθεληξσκέλα ζηνπο αλζξώπνπο θαη ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα γηα ηδέεο 

θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο. 

Ο παξάγνληαο «Απηόο πνπ ζπγθιίλεη» (Converger) παξνπζηάδεη επίζεο κέηξηα  

ζπζρέηηζε (r=0,38)  κε ηε Υξήζε πλαηζζεκάησλ γηα ηε Γηεπθόιπλζε ηεο θέςεο ην 

νπνίν ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ηεθκεξηώζνπκε ηελ ζπγθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο. 

Αληίζεηα,ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ ζπγθιίλεη» δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ  

Αλαγλώξηζε θαη ηελ Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ (r=0,23), κε ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη ην 

Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο Άιινπο (r=0,15), κε ηνλ Έιεγρν ησλ πλαηζζεκάησλ (r=0,20) θαη ηελ 

πλνιηθή Δπίδνζε ζηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε (r=0,21) ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηεθκεξηώζεη ηε απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο. ύκθσλα 

κε ηε ζεσξία, ηα άηνκα πνπ πεξηγξάθεη ν παξάγνληαο απηόο πξνηηκνύλ λα αζρνινύληαη κε 

ηερληθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα παξά κε θνηλσληθά θαη δηαπξνζσπηθά δεηήκαηα θαζώο 

επίζεο θαη λα εξγάδνληαη κόλνη ηνπο θαη λα δξνπλ αλεμάξηεηα ζπλεπώο ζε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνύζε λα απνδσζεί ε απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηελ πλνιηθή 

Δπίδνζε ζηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη ην Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο Άιινπο. 



 Μηα αθόκε θιίκαθα κε ηελ νπνία ζπζρεηίζακε ηελ Κιίκαθαο Μαζεζηαθνύ ηπι 

είλαη  ην Σεζη Υαξαθηεξηζηηθώλ Πξνζσπηθόηεηαο 5 (ΣΔ.ΥΑ.Π. 5) ρξεζηκνπνηώληαο ην 

δείθηε ζπζρέηηζεο Pearson r. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 8. Ο παξάγνληαο «Απηόο πνπ θαηαθέξλεη» έρεη κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηελ 

Δμσζηξέθεηα (r=0,46) γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ηεο ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ απηό ην καζεζηαθό 

ζηπι πξνηηκνύλ λα καζαίλνπλ λέεο πιεξνθνξίεο από άιινπο αλζξώπνπο κέζσ ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ παξά κέζσ ηεο πξαθηηθήο αλάιπζεο γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηε 

ζπζρέηηζε ηεο ππνθιίκαθαο κε ηελ Δμσζηξέθεηα θαη ηεθκεξηώλεη ηελ ζπγθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο. 

 

 

 

Πίλαθαο 8 

 Γείκηηρ ζςζσέηιζηρ ανάμεζα ζηιρ ςποκλίμακερ ηηρ Κλίμακαρ Μαθηζιακού Σηςλ και ηιρ     

ςποκλίμακερ ηος Τεζη Φαπακηηπιζηικών Πποζυπικόηηηαρ 5 (Ν=232) 

Υποκλίμακα Κ ΑΠ ΑΦ Σ 

Εξωςτρζφεια       0,46**      0,41**                 0,09    0,19* 

Νευρωτιςμόσ     0,23* 0,15    0,20* 0,35 

Προςήνεια  0,06 0,01 0,25 0,07 

Δεκτικότητα ςτην 
Εμπειρία 

0,11 0,09      0,09** 0,18 

Ευςυνειδηςία 0,21* 
      

               0,15 
 

     0,64** 
 

     0,28** 
                

Σημείυζη. Σ= «Αςηόρ πος ζςγκλίνει», ΑΠ= «Αςηόρ πος αποκλίνει», ΑΦ= «Αςηόρ πος 

αθομειώνει» και Κ= «Αςηόρ πος καηαθέπνει».  * p < 0,05. ** p < 0,001 

 



Ο παξάγνληαο «Απηόο πνπ θαηαθέξλεη» έρεη κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηελ Δμσζηξέθεηα 

(r=0,46) γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ απηό ην καζεζηαθό ζηπι 

πξνηηκνύλ λα καζαίλνπλ λέεο πιεξνθνξίεο από άιινπο αλζξώπνπο κέζσ ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ παξά κέζσ ηεο πξαθηηθήο αλάιπζεο γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηε 

ζπζρέηηζε ηεο ππνθιίκαθαο κε ηελ Δμσζηξέθεηα θαη ηεθκεξηώλεη ηελ ζπγθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο. 

Από ηελ άιιε, ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ θαηαθέξλεη» δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή  

ζπζρέηηζε κε ην Νεπξσηηζκό(r=0,23),ηελ Πξνζήλεηα(r=0,06),ηε Γεθηηθόηεηα ζηελ 

Δκπεηξία (r=0,11) θαη ηελ Δπζπλεηδεζία(r=0,21). Σα άηνκα κε απηό ην καζεζηαθό ζηπι 

έρνπλ κηα ζεηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηε δνπιεηά θαη αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο κε 

απηνπεπνίζεζε ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη γη’απηό δελ έρνπλ ζπζρέηηζε κε 

ηνλ Νεπξσηηζκό. Αθόκε, πξνηηκνύλ ζπρλά ηελ αηνκηθή εξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ελόο 

ζηόρνπ ζε ζρέζε κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη βαζίδνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο δηθέο ηνπο 

δπλάκεηο γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο κηα απνζηνιή απνθεύγνληαο ζπρλά λα δεηήζνπλ 

βνήζεηα από άιια άηνκα,ην νπνίν ζα κπνξνύζε θαηά θάπνην ηξόπν λα εμεγήζεη ηελ 

απνπζία ζπζρέηηζεο ηνπ παξάγνληα απηνύ κε ηελ Πξνζήλεηα. Δπίζεο, ην γεγνλόο όηη ηα 

άηνκα απηά δξνύλ πεξηζζόηεξν παξνξκεηηθά παξά ζύκθσλα κε ηε ινγηθή, δελ ειέγρνπλ 

ζε πςειό βαζκό ηηο παξνξκήζεηο ηνπο θαη ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζόηεξν απζόξκεηα 

δηθαηνινγεί ηελ απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηελ Δπζπλεηδεζία. Η απνπζία ζπζρέηηζεο ηνπ 

παξάγνληα απηνύ κε ην Νεπξσηηζκό,ηελ Πξνζήλεηα,ηε Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηξία  θαη 

ηελ Δπζπλεηδεζία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηεθκεξηώζεη ηελ απνθιίλνπζα 

εγθπξόηεηα ηεο θιίκαθαο . 

 Ο παξάγνληαο «Απηόο πνπ απνθιίλεη» παξνπζηάδεη ρακειή ζπζρέηηζε κε ηελ 

Δμσζηξέθεηα (r=0,41) ην νπνίν δηθαηνινγείηαη από ην πςειό ελδηαθέξνλ ησλ αηόκσλ κε 

απηό ην καζεζηαθό ζηπι γηα ηνπο άιινπο αλζξώπνπο, ηελ ηάζε ηνπο λα είλαη πνιύ 

ζπλαηζζεκαηηθνί θαη ηλ πξνηίκεζή ηνπο λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Απηή ε ζπζρέηηζε ζα 



κπνξνύζε λα ζεσξεζεί έλα ζηνηρείν γηα ηελ ηεθκεξίσζε  ηεο ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηα 

ηεο θιίκαθαο. 

Αληίζεηα, ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ απνθιίλεη» δελ ζπζρεηίδεηαη κε ην 

Νεπξσηηζκό(r=0,15), ηελ Πξνζήλεηα(r=0,01), ηε Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηξία (r=0,09) θαη 

ηελ Δπζπλεηδεζία(r=0,15). Σα άηνκα πνπ πεξηγξάθεη ν παξάγνληαο απηόο αληηκεησπίδνπλ 

πηό κεζνδηθά ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη ζπλήζσο νξγαλώλνπλ ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ αληηκεησπίδνληαο έηζη 

απνηειεζκαηηθόηεξα ην άγρνο γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηελ απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηνλ 

Νεπξσηηζκό. Αθόκε, ε απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηελ Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηξία νθείιεηαη 

ζην όηη ηα άηνκα απηά αθνκνηώλνπλ θαιύηεξα λέεο πιεξνθόξίεο παξαηεξώληαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο από δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο παξά κέζα από ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπο θαη ζπρλά είλαη επηθπιαθηηθνί απελαληη ζηελ αιιαγή θαζώο πξνηηκνύλ λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε θαηαζηάζεηο θαη πξόζσπα πνπ ηνπο είλαη νηθεία. Σα ζηνηρεία απηά 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απνθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο ηεο 

θιίκαθαο . 

Ο παξάγνληαο «Απηόο πνπ αθνκεηώλεη» παξνπζηάδεη πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ 

Δπζπλεηδεζία (r=0,64) ην νπνίν δηθαηνινγέηηαη από ηελ πξνηίκεζε ησλ αηόκσλ κε απηό ην 

καζεζηαθό ζηπι λα δνκνύλ ηηο  πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη θαη λα νξγαλώλνπλ ζε κεγάιν 

βαζκό ηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγώληαο κεζνδηθά 

,πξνζεγγίδνληαο βήκα-βήκα ηα πξνβιήκαηα ειέγρνληαο ζε κεγάιν βαζκό ηηο παξνξκήζεηο 

ηνπο. Απηό ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα ζηνηρείν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο . 

            

Από ηελ άιιε, ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ αθνκεηώλεη» δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

Δμσζηξέθεηα (r=0,09), ην Νεπξσηηζκό (r=0,20), ηελ Πξνζήλεηα (r=0,25) θαη ηε 

Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηξία (r=0,09). Η απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηελ Δμσζηξέθεηα θαη ηελ 



Πξνζήλεηα νθείιεηαη ζην όηη ηα άηνκα πνπ πεξηγξάθνληαη από απηόλ ηνλ παξάγνληα είλαη 

ιηγόηεξν επηθεληξσκέλα ζηνπο αλζξώπνπο θαη ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηδέεο θαη 

αθεξεκέλεο έλλνηεο θαζώο επίζεο πξνηηκνύλ λα ιακβάλνπλ λέεο γλώζεηο κέζα από ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αλαδήηεζε παξά κέζσ ηελ αιιειεπίδξαζεο κε ηα άιια άηνκα. Η απνπζία 

ζπζρέηηζεο κε ηνλ Νεπξσηηζκό ζα κπνξνύζε λα απνδσζεί ζην όηη ν πςειόο απηνέιεγρνο 

θαη ε κεζνδηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ηα άηνκα απηά βνεζάεη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ αξλεηηθώλ ζθέςεσλ θαη ηνπ ζπκνύ θαζώο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

έληνλνπ άγρνπο. Σν γεγνλόο όηη ηα άηνκα απηά πξνηηκνύλ λα καζαίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη  ζεσξνύλ πηό ζεκαληηθό λα είλαη  κηα ζεσξία ινγηθά νξζή 

παξά εθαξκόζηκε ζηελ πξάμε ζα κπνξνύζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνπζία ζπζρέηηζεο κε 

ηελ Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηξία. Η απνπζία ζπζρέηηζεο ινηπόλ κε απηνύο ηνπο παξάγνληεο 

ζα κπνξνύζε επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απνθιίλνπζαο 

εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο . 

Ο παξάγνληαο «Απηόο πνπ ζπγθιίλεη» παξνπζηάδεη κέηξηα ζπζρέηηζε κε ηνλ 

Νεπξσηηζκό(r=0,35) ην νπνίν εμεγείηαη ιόγσ ηνπ όηη ηα άηνκα κε απηό ην καζεζηαθό 

ζηπι έρνπλ δπζθνιία ζηε άκεζε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε 

ηνπ άγρνπο γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο . 

Αληίζεηα, ν παξάγνληαο «Απηόο πνπ ζπγθιίλεη» δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

Δμσζηξέθεηα (r=0,19), ηελ Πξνζήλεηα (r=0,07), ηε Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηξία (r=0,18) 

θαη ηελ Δπζπλεηδεζία (r=0,28). To γεγνλόο όηη ηα άηνκα πνπ πεξηγξάθνληαη από απηόλ ηνλ 

παξάγνληα πξνηηκνύλ λα αζρνινύληαη κε ηερληθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα παξά κε 

θνηλσληθά θαη δηαπξνζσπηθά δεηήκαηα, πξνζεγγίδνληαο ηηο λέεο γλώζεηο κέζσ ηνπ 

πεηξακαηηζκνύ ηνπο παξά ηεο αιιειεπίδξαζεο κε άιια άηνκα ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη 

έλα ζηνηρείν πνπ δηθαηνινγεί ηελ απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηελ Δμσζηξέθεηα θαη ηελ 

Πξνζήλεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απνθιίλνπζαο εθγπξόηεηαο ηεο 

θιίκαθαο. 



Μηα άιιε θιίκαθα κε ηελ νπνία ζπζρεηίζακε ηελ Κιίκαθαο Μαζεζηαθνύ ηπι είλαη   

ην Σεζη Λεθηηθνύ πιινγηζκνύ (ΣΔΛΔ) ρξεζηκνπνηώληαο ην δείθηε ζπζρέηηζεο Pearson 

r. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο απηήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9. 

  

Πίλαθαο 9 

Γείκηηρ ζςζσέηιζηρ ανάμεζα ζηιρ ςποκλίμακερ ηηρ Κλίμακαρ Μαθηζιακού Σηςλ και ηο Τεζη 

Λεκηικού Σςλλογιζμού (ΤΔΛΔΣ) (Ν=232) 

 Κ ΑΠ ΑΦ Σ 

Συνολική Επίδοςη ςτο 
Γλωςςικό Συλλογιςμό  

0,08 0,07 0,04 0,03 

Σημείυζη. Σ= «Αςηόρ πος ζςγκλίνει», ΑΠ= «Αςηόρ πος αποκλίνει», ΑΦ= «Αςηόρ πος 

αθομειώνει» και Κ= «Αςηόρ πος καηαθέπνει».  

        

         Υξεζηκνπνηήζακε ηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα σο έλδεημε απνθιίλνπζαο 

εγθπξόηεηαο, θαζώο ην ηεζη κεηξάεη ιεθηηθή ηθαλόηεηα, ε νπνία δελ αλακέλακε λα έρεη 

θάπνηα ζρέζε κε ηα δηάθνξα καζεζηαθά ζηπι. 

 

 

 

 

 

9. σκπεράζκαηα 

 



Ο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο  ήηαλ αθελόο ε θαηαζθεπή ελόο ηεζη πνπ 

κεηξάεη ην καζεζηαθό ζηπι ησλ αηόκσλ θαη αθεηέξνπ ε αμηνιόγηζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη 

ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Σν ηεζη καζεζηαθνύ ζηπι πξνάγεη ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο κέζα 

από ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο θαη ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ ώζηε λα 

απνξξνθεζεί ε λέα γλώζε κε απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν. 

 

Γεκηνπξγήζακε κηα θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι πνπ απνηειείηαη από 

35 ζηνηρεία ηα νπνία ηαμηλνκνύληαη ζε πέληε παξάγνληεο καζεζηαθνύ πξνθίι.  

Γηα ηνλ ςπρνκεηξηθό έιεγρν ηνπ ηεζη εθηηκήζεθε  ε αμηνπηζηία ηνπ γηα λα δηαπηζηώζνπκε 

εάλ κεηξά κε αθξίβεηα ην καζεζηαθό ζηπι. Η εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο έγηλε κέζσ δύν 

κεζόδσλ, ηεο αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο. 

 

Ηαμηνπηζηία επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ αμηνινγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ Γείθηε 

πζρέηηζεο Pearson r. Βξέζεθε πνιύ εςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ 

αηόκσλ ζηηο δύν κεηξήζεηο θαη γηα ηα ηέζζεξα καζεζηαθά ζηπι ησλ νπνίσλ νη ηηκέο 

θπκαίλνληαη κεηαμύ 0,74 εώο 0,88.  Υξεζηκνπνηήζεθαλ 50 ζπκκεηέρνληεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη 

απ’ ηε ζπζρέηηζε απηή είλαη όηη ην ηεζη κεηξά κε ζηαζεξόηεηα ζην ρξόλν ην καζεζηαθό 

ζηπι ησλ αηόκσλ. 

 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αμηνπίζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ρξεζηκνπνηήζακε ην 

Γείθηε Δζσηεξηθήο πλνρήο ( Cronbach’s alpha) ζπκθσλα κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ν 

βαζκόο ζπζρέηηζεο  αλάκεζα ζηελ επίδνζε ηνπ αηόκνπ ζην θάζε μερσξηζηό ζηνηρείν κε ηε 

ζπλνιηθή ηνπ επίδνζε ζην ηεζη. Ο δείθηεο alpha ήηαλ 0.86  ηηκή πνπ δειώλεη όηη ε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα έρεη  πςειή ζπλνρή (αμηνπηζηία). 

Αθόκε,  εθηηκήζεθε ε ζπγθιίλνπζα θαη ε απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα ηνπ ηεζη 

δίλνληαο ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, ζπζρεηίδνληάο ην κε άιιεο θιίκαθεο νξηζκέλεο από 



ηηο νπνίεο αλακέλακε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε θαη άιιεο λα κελ ππάξρεη ζπζρέηηζε. Οη 

θιίκαθεο απηέο είλαη : ε Διιεληθή Κιίκαθα πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο (Δ.Κ.Τ.Ν.) 

,ην Σεζη Λεθηηθνύ πιινγηζκνύ (ΣΔΛΔ) θαη  ην Σεζη Υαξαθηεξηζηηθώλ 

Πξνζσπηθόηεηαο 5 (ΣΔ.ΥΑ.Π. 5). Οη πξνβιέςεηο καο γηα ηηο ππνθιίκαθεο ησλ ηεζη πνπ 

αλακέλακε λα ζπζρεηίδνληαη θαη απηά πνπ αλακέλακε λα κελ ζπζρεηίδνληαη βάζε ηεο 

ζεσξίαο επαιεζεύηεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ θξεηηξίνπ Pearson r. 

Οξηζκέλα από ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο Κιίκαθαο Μαζεζηαθνύ 

ηπι θαη ηεο Διιεληθήο Κιίκαθαο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο επηβεβαηώλνληαη θαη 

από κηα άιιε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζην παξειζόλ (Fong & Yeo, 2007) γηα ηελ επίδξαζε 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο ζηα καζεζηαθά ζηπι ε νπνία έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Tεζη Mαζεζηαθνύ ηπι ηνπ Kolb (Learning Style Inventory) θαη ηνπ κνληέινπ ηνπ 

Goleman γηα ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε. 

Πηό ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε απηή ηελ έξεπλα νη ηύπνη κάζεζεο ηνπ Kolb 

“Diverger” (Απηόο πνπ απνθιίλεη) θαη “Convergent” ( Απηόο πνπ ζπγθιίλεη) παξνπζίαζαλ  

πςειή ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα “Self  Management” (Xξήζε ζπλαηζζεκάησλ γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο ζθέςεο) γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο. 

Αθόκε, ζηελ έξεπλα πνπ έγηλε ην 2007 νη ηύπνη κάζεζεο “Assimilator”(Απηόο πνπ 

Αθνκνηώλεη)  θαη “Accomodator” (Aπηόο πνπ θαηαθέλεη)  δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα “Social Awarness” (Δλζπλαίζζεζε θαη Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο 

άιινπο) απνηέιεζκα ζην νπνίo θαηαιήμακε θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία όπσο 

επηεβαηώλεηαη θαη από ηε ζεσξία ζηελ νπνία βαζίζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη. 

Αθόκε, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε κεηαμύ ηνπ Σεζη Λεθηηθνύ 

πιινγηζκνύ θαη ηεο Κιίκαθαο Μαζεζηαθνύ ηπι γεγνλόο πνπ επηβεβαίσζε ηελ 

εξεπλεηηθή ππόζεζε θαζώο δελ αλακέλακε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε. 



 Πεξηνξηζκό ζηελ παξνύζα έξεπλα απνηέιεζε ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη άιιν 

εξγαιείν ζηα Διιεληθά πνπ λα δηαρσξίδεη ην καζεζηαθό ζηπι ησλ αηόκσλ ζπλεπώο δελ 

κπνξέζακε λα ππνινγίζνπκε ηε ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα ηνπ ηεζη. 

Έλαο αθόκε πεξηνξηζκόο είλαη όηη ζηελ εθηίκηζε ηεο αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθώλ 

κεηξήζεσλ παξά ην όηη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ην δείγκα ήηαλ επαξθέο, έλαο 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο αηόκσλ ζα ήηαλ επηζπκεηόο. 

Αληηθείκελν κειινληηθώλ εξεπλώλ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ν έιεγρνο ηεο 

ζπζρέηηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ αηόκνπ κε ην καζεζηαθό πξνθίι. 
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