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Abstract
The purpose of this study was to develop, validate and establish the reliability and
validity of a learner - teacher transactional distance rating scale in the context of the
Hellenic Open University (HOU). For this purpose, the theory of transactional
distance and published empirical studies that attempted to support or to validate this
theory were examined. According to the preliminary research and the bibliography
review, two dimensions of learner - teacher transactional distance came to light,
namely co-understanding and awareness. For this reason two scales, one for each
dimension, were developed. A pilot research was carried out, in order to understand
how students perceive learner - teacher transactional distance. Then, the item draft
questionnaire was field-tested on students, who commented on the clarity of the
questionnaire. The internal structure and reliability of the scales were tested using
exploratory factor analysis with 220 post-graduate students of the HOU as sample.
The exploratory factor analysis revealed two factors which accounted for 72,3% and
76,8% of the variance. Cronbach’s a coefficient was greater than 0,899 for both
factors.
Πεξίιεψε
Η παξνύζα εξγαζία πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε θαη ζηάζκηζε κηαο θιίκαθαο γηα ηελ
απνηίκεζε ηεο αληηιεπηήο δηαδξαζηηθήο απόζηαζεο κεηαμύ δηδάζθνληα θαη
καζεηεπνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ. Με βάζε ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνέθπςαλ δύν
δηαζηάζεηο γηα ηελ αληηιεπηή δηαδξαζηηθή απόζηαζε. Η δηάζηαζε ηεο ζπλαληίιεςεο
(co-understanding) θαη ε δηάζηαζε ηεο ζπλαίζζεζεο (awareness). Γηα ην ιόγν απηό,
θξίζεθε ζθόπηκν λα αλαπηπρζνύλ δύν θιίκαθεο, κία γηα ηελ θάζε δηάζηαζε ηεο
αληηιεπηήο δηαδξαζηηθήο απόζηαζεο. Σηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα δηεξεπλήζεθε ν
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ δηαδξαζηηθή απόζηαζε από
ηνπο δηδάζθνληεο ηνπο. Σηελ πηινηηθή έξεπλα δηεξεπλήζεθε ν βαζκόο θαηαλόεζεο
ησλ αξρηθώλ εξσηεκάησλ ησλ δύν θιηκάθσλ. Σηελ ζπλέρεηα, νη δύν θιίκαθεο
ρνξεγήζεθαλ ηαπηόρξνλα, αξρηθά ζε δηαθόζηνπο είθνζη (220) κεηαπηπρηαθνύο
θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Η δηεξεπλεηηθή
παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ δύν θιηκάθσλ απνθάιπςε δύν παξάγνληεο πνπ εμήγεζαλ
ην 72,3% θαη 76,8% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζήο ηνπο. Δπίζεο πξνέθπςαλ 10
εξσηήκαηα γηα ηελ θιίκαθα πνπ αθνξνύζε ηελ δηάζηαζε ηεο ζπλαληίιεςεο θαη 15
γηα ηελ θιίκαθα πνπ αθνξνύζε ηελ δηάζηαζε ηεο ζπλαίζζεζεο. Ο βαζκόο αμηνπηζηίαο
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ησλ παξαγόλησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ βξέζεθε ηθαλνπνηεηηθόο αθνύ o ζπληειεζηήο
Cronbach a θπκάλζεθε κεηαμύ 0,899 θαη 0,955.
Λέμεηο θιεηδηά: ανηιληπηή διαδπαζηική απόζηαζη, ζςνανηίλητη, ζςναίζθηζη.
1. Εηζαγωγή
Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε, όπσο
ραξαθηεξηζηηθά έρεη επηζεκάλεη ν Holmberg ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980,
παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηαηύπσζεο ππνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ην ηη λα πεξηκέλεη
θάπνηνο από απηή ηε κνξθή ηεο εθπαίδεπζεο θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο θαη
πεξηζηάζεηο, θαζώο θαη ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα ή κε ησλ πξαθηηθώλ πνπ
εθαξκόδεη ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε (Simonson, Schlosser & Hanson, 1999:1).
Μία από απηέο ηηο ζεσξίεο είλαη απηή ηεο δηαδξαζηηθήο απόζηαζεο (Theory of
Transactional Distance) ηνπ Michael Graham Moore. Τελ έλλνηα ηεο δηάδξαζεο ν
Moore ηελ δαλείζηεθε από ηνλ Ακεξηθάλν θηιόζνθν John Dewey ηελ δεθαεηία ηνπ
1990 γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ ζεσξία ηεο δηαδξαζηηθήο απόζηαζεο / transactional
distance ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε (Moore, 1993). Με ηελ έλλνηα ηεο
δηάδξαζεο, ν Dewey επηζπκνύζε λα νξίζεη ηελ αλζξώπηλε δξάζε ρσξίο λα πξνζθύγεη
ζηελ κεραληζηηθή έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο (interaction). Με άιια ιόγηα, ν Dewey
επηδεηνύζε κηα έλλνηα γηα ηελ αλζξώπηλε δξάζε ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε
ηειηθέο ή αλεμάξηεηεο νληόηεηεο, νπζίεο ή πξαγκαηηθόηεηεο.
Ο Moore όξηζε ηελ δηαδξαζηηθή απόζηαζε σο ηελ ςπρνινγηθή θαη επηθνηλσληαθή
απόζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ δηδάζθνληα από ηνλ καζεηεπόκελν ζηελ εθπαίδεπζε από
απόζηαζε. Σηελ βάζε απηή ηεο ζεσξίαο, ε δηαδξαζηηθή απόζηαζε επεξεάδεηαη από
ηξεηο κεηαβιεηέο. Η πξώηε αθνξά ηνλ δηάινγν (dialogue) πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ
ηνπ δηδάζθνληα θαη ηνπ καζεηεπόκελνπ, ε δεύηεξε ηελ δνκή (structure) ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ε ηξίηε ηελ απηνλνκία (autonomy) ηνπ
καζεηεπόκελνπ. Σπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ ζεσξία: i) ε δηαδξαζηηθή απόζηαζε θαη
ν δηάινγνο είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα, ii) ε αύμεζε ηεο δνκήο πξνγξάκκαηνο
κεηώλεη ηνλ δηάινγν θαη, θαηά ζπλέπεηα, απμάλεη ηελ δηαδξαζηηθή απόζηαζε θαη iii) ε
δηαδξαζηηθή απόζηαζε θαη ε απηνλνκία είλαη επζέσο αλάινγα.
Τν ζεηηθό ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Moore ήηαλ όηη επέηξεπε ηελ δπλαηόηεηα
εκπεηξηθήο επαιήζεπζήο ηεο. Άιισζηε θύξηνο ζηόρνο ηνπ Moore ήηαλ λα
δεκηνπξγήζεη έλα εμεγεηηθό ζεσξεηηθό ζρήκα (Moore, 1990:14). Έθηνηε πνιινί
εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ κέζα από εκπεηξηθέο έξεπλεο λα επαιεζεύζνπλ ην
ζεσξεηηθό ζρήκα ηνπ Moore, αιιά ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αληηθαηηθά (Bischoff,
1993; Bischoff, Bisconer, Kooker, & Woods, 1996;. Saba, 1988; Saba & Shearer,
1994; Chen, 1997, 2001a, 2001b; Chen & Willits, 1998; Force, 2004). Σηηο
πεξηζζόηεξεο όκσο έξεπλεο, ε κέηξεζε ηεο δηαδξαζηηθήο απόζηαζεο δελ έγηλε κε κία
ζηαζκηζκέλε θιίκαθα-εξσηεκαηνιόγην ζε όηη αθνξά ηελ εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία
ηεο (Γθηόζνο, Κνπηζνύκπα & Μαπξνεηδήο, 2009). Σπλεπώο ν εξεπλεηηθόο
ζρεδηαζκόο ησλ εξεπλώλ δελ επηηξέπεη ηειηθέο ζπκπεξαζκαηηθέο απνθάλζεηο ζρεηηθά
κε ηελ νξζόηεηα ή κε ηεο ζεσξίαο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, έλα εξώηεκα πνπ αλαθύπηεη είλαη πνην ζα ήηαλ ην
πεξηερόκελν κηαο ηέηνηαο θιίκαθαο–εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ διαδπαζηική απόζηαζη
ζην επίπεδν ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο δηδάζθνληα θαη καζεηεπόκελνπ. Δπεηδή δε ε
διαδπαζηική απόζηαζη είλαη θάηη πνπ βηώλεηαη θαη, ζπλεπώο, είλαη θάηη πνπ γίλεηαη
αληηιεπηό, ην πξόβιεκα πνπ αλαθύπηεη είλαη πνην ζα ήηαλ ην πεξηερόκελν κηαο
ηέηνηαο θιίκαθαο–εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ανηιληπηή διαδπαζηική απόζηαζη ζην
επίπεδν ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο δηδάζθνληα θαη καζεηεπόκελνπ. Σθνπόο ινηπόλ
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ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ζηάζκηζε κηαο θιίκαθαο γηα ηελ
ανηιληπηή διαδπαζηική απόζηαζη ζην επίπεδν ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο δηδάζθνληα
θαη καζεηεπόκελνπ πνπ ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο
ππνζέζεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ Moore ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ).
2. Μέζνδνο
Η αλάπηπμε θαη ζηάζκηζε ηεο θιίκαθαο ηεο ανηιληπηήρ διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ
πεξηειάκβαλε ηελ εμέηαζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο κε: i)
δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγόλησλ (exploratory factor analysis), ii) έιεγρν
εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach alpha reliability), iii) έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ
ησλ εξσηεκάησλ θάζε θιίκαθαο (interitem correlation), iv) έιεγρν ησλ δηνξζσκέλσλ
ζπζρεηίζεσλ ηνπ θάζε εξσηήκαηνο κε ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο θιίκαθαο (corrected
item-total correlations) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο θάζε εξσηήκαηνο ζηελ
θιίκαθα, v) έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ, θαη vi) έιεγρν
δηαθπιηθώλ δηαθνξώλ.
Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ελώ σο αλεμάξηεηε ην θύιν. Η έλλνηα ηεο ανηιληπηήρ
διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ κεηαμύ καζεηεπνκέλσλ θαη δηδάζθνληα πξνζεγγίζζεθε κε
βάζε δύν δηαζηάζεηο, ηελ δηάζηαζε ηεο ζςνανηίλητηρ θαη ηεο δηάζηαζε ηεο
ζςναίζθηζηρ. Σηελ βάζε απηή ηεο πξνζέγγηζεο, θξίζεθε ζθόπηκν λα δεκηνπξγεζεί
κηα δέζκε κε δύν θιίκαθεο–εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζα απνηηκά ηελ ανηιληπηή
διαδπαζηική απόζηαζη. Σπγθεθξηκέλα, κηα θιίκαθα γηα ηελ ζπλαληίιεςε ηεο
ανηιληπηήρ διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ κεηαμύ καζεηεπνκέλσλ θαη δηδάζθνληα, θαη κηα
γηα ηελ ζπλαίζζεζε ηεο ανηιληπηήρ διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ κεηαμύ καζεηεπνκέλσλ
θαη δηδάζθνληα.
Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ δύν θιηκάθσλ ηεο αληηιεπηήο δηαδξαζηηθήο απόζηαζεο
απαξηηδόηαλ από δύν θάζεηο:
(α) Η πξώηε θάζε πεξηείρε ηέζζεξα ζηάδηα. Σην πξώην δεκηνπξγήζεθε κία δεμακελή
ησλ εξσηεκάησλ (item poll) ησλ θιηκάθσλ αληηιεπηήο δηαδξαζηηθήο απόζηαζεο
κέζα από ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη ηελ δηελέξγεηα κηαο πποκαηαπκηικήρ
έξεπλαο κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Τν δεύηεξν απνηειείην από ηελ δηαδηθαζία
ηνπ ειέγρνπ ηεο δεμακελήο ησλ εξσηεκάησλ από ηξεηο εηδηθνύο ηεο εθπαίδεπζεο από
απόζηαζε. Σην ηξίην ζηάδην ζπληάρζεθαλ νη εξσηήζεηο ησλ θιηκάθσλ. Σην ηέηαξην
ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε πξώηε πιλοηική κειέηε ζε εμήληα θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο
(60) θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, έγηλαλ όιεο νη απαξαίηεηεο
ηξνπνπνηήζεηο ζηελ δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ ησλ δύν θιηκάθσλ.
(β) Η δεύηεξε θάζε, δειαδή ε θπξίσο έξεπλα, εκπεξηείρε ηελ ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε
ησλ θιηκάθσλ ζε έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε διεπεςνηηικήρ
παπαγονηικήρ ανάλςζηρ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
Σηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα (πξώην ζηάδην Α’ θάζεο) έιαβαλ κέξνο είθνζη έμη (26)
θνηηεηέο/-ηξηεο ελόο ηκήκαηνο ηεο κεηαπηπρηαθήο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ΔΚΠ65 ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2008-09. Σηελ πηινηηθή
έξεπλα (ηέηαξην ζηάδην Α’ θάζεο) έιαβαλ κέξνο εμήληα (60) θνηηεηέο/-ηξηεο ηξηώλ
ηκεκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ΔΚΠ65 ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2008-09. Σηελ θπξίσο έξεπλα (Β’ θάζε)
έιαβαλ κέξνο δηαθόζηνη είθνζη (220) κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο
2008-09. Η ρνξήγεζε ησλ θιηκάθσλ-εξσηεκαηνινγίσλ, θαη ζηηο ηξεηο έξεπλεο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηεο Οκαδηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Σπλάληεζεο (ΟΣΣ) ησλ
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αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο παξείρε όιεο ηηο
απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο πνπ δεηήζεθαλ. Η δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ησλ
εξσηεκαηνιόγησλ ήηαλ πεξίπνπ επηά (7) ιεπηά.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δνκηθήο εγθπξόηεηαο ησλ θιηκάθσλ-εξσηεκαηνινγίσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν ηεζη πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θιίκαθαο θαη
ηελ επάξθεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ δείγκαηνο γηα παπαγονηική ανάλςζη.
Σπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε: (α) ν έιεγρνο ηεο ζθαηξηθόηεηαο (test of
sphericity) ηνπ Bartlett γηα ηνλ έιεγρν ηηο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηώλ κεηαμύ
ηνπο θαη (β) ην θξηηήξην ΚΜΟ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο-θαηαιιειόηεηαο ηνπ
δείγκαηνο (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequancy). Η μέθοδορ
ανάλςζηρ ηυν κςπίυν ζςνιζηυζών (principal component analysis) επηιέρζεθε
πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε παξαγνληηθή δνκή θαη, ελ γέλεη, ε δνκηθή
εγθπξόηεηα ησλ θιηκάθσλ-εξσηεκαηνινγίσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζηαηηζηηθό
πξόγξακκα Statistical Package for Social Science (SPSS; Version 13.0). Με
ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαγόλησλ ηεο θάζε θιίκαθαοεξσηεκαηνιόγηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηόζν η ανάλςζη ηυν κςπίυν ζςνιζηυζών, όζν
θαη η παπαγονηική ανάλςζη με πλάγια πεπιζηποθή ηυν αξόνυν.
Γηα ηε κέηξεζε ηεο εζυηεπικήρ ζςνέπειαρ (internal consistency) θαη ηεο
αξιοπιζηίαρ (reliability) ηεο θάζε θιίκαθαο-εξσηεκαηνιόγηνπ πνπ αθνξά ηελ
νκνηνγέλεηα ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηήκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο κέζνδνη:
(α) ε κέζνδνο α ηνπ Cronbach, (β) ν έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ
εξσηεκάησλ θάζε θιίκαθαο (inter-item correlation) θαη (γ) ν έιεγρνο ησλ
δηνξζσκέλσλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ θάζε εξσηήκαηνο κε ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο θιίκαθαο
(corrected item-total correlations) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο θάζε εξσηήκαηνο
ζηελ θιίκαθα. Τέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε Πολςμεηαβληηή Ανάλςζη Διακύμανζηρ
(MANOVA) γηα λα εμεηαζζνύλ ελδερόκελεο δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζην ζθνξ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
3. Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο, αιιά θαη ηεο
βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο, πξνέθπςαλ δύν παξάγνληεο (factors) πνπ θαζνξίδνπλ
θάζε κία από ηηο δύν δηαζηάζεηο ηεο ανηιληπηήρ διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ: α) ν
παξάγνληαο γνυζηικών δεξιοηήηυν και ικανοηήηυν θαη β) ν παξάγνληαο ηεο τςσικήρ
καηάζηαζηρ. Σηελ ζπλέρεηα, ζπληάρζεθε κία δεμακελή 48 αξρηθώλ εξσηεκάησλ. Τα
εξσηήκαηα απηά δόζεθαλ γηα πηινηηθή έξεπλα θαη, κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηεο, νη
εξσηήζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζε 16 γηα θάζε κία από ηηο δύν δηαζηάζεηο (νη εξσηήζεηο
παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1α θαη 1β). Τα πξώηα 16 εξσηήκαηα αθνξνύζαλ ηελ
δηάζηαζε ηεο ζςνανηίλητηρ θαη ηα επόκελα 16 ηελ δηάζηαζε ηεο ζςναίζθηζηρ.
Πίλαθαο 1α: Δξσηήκαηα δηάζηαζεο ζπλαληίιεςεο

Ο/Η θαζεγεηήο-ηξηα κνπ
1. Γλσξίδεη πνηεο είλαη νη γλώζεηο κνπ ζην κάζεκα πνπ
δηδάζθεη
2. Γλσξίδεη πνηεο είλαη νη ηθαλόηεηέο κνπ ζην κάζεκα πνπ
δηδάζθεη
3. Γλσξίδεη ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλσ θαιύηεξα
4. Γλσξίδεη ηηο ειιείςεηο κνπ ζην κάζεκα πνπ δηδάζθεη
5. Γλσξίδεη ηηο απνξίεο κνπ ζην κάζεκα πνπ δηδάζθεη*
6. Γλσξίδεη όηη ν ρξόλνο πνπ δηαζέησ γηα κειέηε είλαη
πεξηνξηζκέλνο

Καζόινπ……Πάξα πνιύ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5
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7. Γλσξίδεη όηη, εθηόο από ηηο ζπνπδέο κνπ, πξέπεη λα
αληαπνθξηζώ ζε πνιιά αθόκε πξάγκαηα ζηε δσή κνπ
8. Γλσξίδεη ηνπο ζηόρνπο κνπ ζην κάζεκα πνπ δηδάζθεη*
9. Γλσξίδεη όηη έρσ αλάγθε από βνήζεηα ζηε κειέηε κνπ
10. Γλσξίδεη ηελ άπνςή κνπ γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεη*
11. Γλσξίδεη πνηα είλαη ε γεληθόηεξε ςπρηθή κνπ δηάζεζε ηελ
πεξίνδν ησλ ζπνπδώλ*
12. Γλσξίδεη όηη έρσ αλάγθε λα επηθνηλσλώ καδί ηνπ ηαθηηθά*
13. Γλσξίδεη όηη έρσ αλάγθε λα επηθνηλσλώ κε ηνπο
ζπκθνηηεηέο κνπ ηαθηηθά
14. Γλσξίδεη όηη έρσ αλάγθε από εκςύρσζε
15. Γλσξίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδσ γηα λα
αληαπεμέιζσ ζην κάζεκα
16. Γλσξίδεη όηη έρσ αλάγθε λα κελ λνηώζσ απνκνλσκέλνο*

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Πίλαθαο 1β: Δξσηήκαηα δηάζηαζεο ζπλαίζζεζεο

Ο/Η θαζεγεηήο-ηξηα κνπ
1. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο γλώζεηο πνπ έρσ ζην κάζεκα πνπ
δηδάζθεη
2. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο ηθαλόηεηεο πνπ έρσ ζην κάζεκα
πνπ δηδάζθεη
3. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλσ θαιύηεξα
4. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο ειιείςεηο πνπ έρσ ζην κάζεκα πνπ
δηδάζθεη
5. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο απνξίεο πνπ έρσ ζην κάζεκα πνπ
δηδάζθεη
6. Λακβάλεη ππόςε ηνπ όηη ν ρξόλνο πνπ δηαζέησ γηα κειέηε
είλαη πεξηνξηζκέλνο
7. Λακβάλεη ππόςε ηνπ όηη, εθηόο από ηηο ζπνπδέο κνπ, πξέπεη
λα αληαπνθξηζώ ζε πνιιά αθόκε πξάγκαηα ζηε δσή κνπ
8. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηνπο ζηόρνπο κνπ ζην κάζεκα πνπ
δηδάζθεη *
9. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ αλάγθε πνπ έρσ γηα θαζνδήγεζε
θαη βνήζεηα
10. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ άπνςή κνπ γηα ην κάζεκα πνπ
δηδάζθεη
11. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηε γεληθόηεξε ςπρηθή κνπ δηάζεζε
ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδώλ
12. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ αλάγθε πνπ έρσ λα επηθνηλσλώ
ηαθηηθά καδί ηνπ
13. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ αλάγθε πνπ έρσ λα επηθνηλσλώ
ηαθηηθά κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ
14. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ αλάγθε πνπ έρσ γηα εκςύρσζε
15. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδσ γηα
λα αληαπεμέιζσ ζην κάζεκα
16. Λακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ αλάγθε κνπ λα κελ λνηώζσ
απνκνλσκέλνο

Καζόινπ

Πάξα πνιύ
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4
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1
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5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
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3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
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1
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1
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3

4

5

1
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4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

* Οη εξ σ ηήζεη ο απ ηέο απνξξί θ ζεζαλ κ εηά από ηελ δη εξ επ λεηη θή
παξ αγν ληηθή αλά ιπ ζε (Β ’ θ άζ ε ηεο έξεπ λαο )
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Καηά ηελ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ειέγρζεθε αξρηθά ε παξαγνληηθή δνκή
θάζε δηάζηαζεο ηεο ανηιληπηήρ διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ ζην εξσηεκαηνιόγην,
ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ησλ θπξίσλ ζπληζησζώλ (Kline, 1994; Tabachnick &
Fidell, 2006). Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ ηελ ύπαξμε πξνβιεκάησλ ζε
νξηζκέλα εξσηήκαηα θαη ησλ δύν δηαζηάζεσλ ηα νπνία αθαηξέζεθαλ (εξσηήκαηα 5,
8, 10, 11, 12, 16 γηα ηε ζπλαληίιεςε θαη εξώηεκα 8 γηα ηε ζπλαίζζεζε). Σηελ
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε λέα παξαγνληηθή αλάιπζε.
Σε όηη αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο ζςνανηίλητηρ ηα απνηειέζκαηα από ηνλ έιεγρν
ηεο ζθαηξηθόηεηαο ηνπ Bartlett (1585,579, df 45, p<0,00001) νδήγεζαλ ζηελ
απόξξηςε ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο, όηη νη κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμύ
ηνπο, ελώ ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ ΚΜΟ=0,892 ήηαλ ζε απόιπηα ηθαλνπνηεηηθό
επίπεδν. Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ θπξίσλ ζπληζησζώλ (principal components
analysis) επηβεβαηώζεθαλ νη δύν παξάγνληεο (ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο δύν
παξαγόλησλ θαζώο θαη ησλ θνξηίζεσλ θαη θνηλνηήησλ δηαθύκαλζεο ησλ
εξσηεκάησλ ησλ παξαγόλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2).
Πίλαθαο 2: Φνξηίζεηο θαη θνηλόηεηεο δηαθύκαλζεο εξσηεκαηνινγίνπ Σπλαληίιεςεο

Δξώηεζε 6
Δξώηεζε 7
Δξώηεζε 14
Δξώηεζε 15
Δξώηεζε 9
Δξώηεζε 13
Δξώηεζε 2
Δξώηεζε 1
Δξώηεζε 4
Δξώηεζε 3
Ιδηνηηκέο
% εξκελεπόκελεο
δηαθύκαλζεο

Φνξηίζεηο
Σπλαληίιεςε
Σπλαληίιεςε ςπρηθήο
γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ
θαηάζηαζεο
θαη ηθαλνηήησλ
,900
,896
,827
,791
,739
,702
,938
,890
,827
,800
5,942
1,295
12,953
59,423

Κνηλόηεηεο
h2
,730
,690
,720
,726
,704
,581
,831
,753
,778
,724

Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Πιάγηα πεξηζηξνθή [oblimin rotation (delta=0)] – Σηνλ πίλαθα
παξνπζηάδνληαη νη θνξηίζεηο άλσ ηνπ 0,40

Σε όηη αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο ζςναίζθηζηρ ηα απνηειέζκαηα από ηνλ έιεγρν ηεο
ζθαηξηθόηεηαο ηνπ Bartlett (3395,116, df 105, p<0,00001) νδήγεζαλ ζηελ απόξξηςε
ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο όηη νη κεηαβιεηέο ήηαλ αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο, ελώ ε ηηκή
ηνπ θξηηεξίνπ ΚΜΟ=.951 ήηαλ ζε απόιπηα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. Σύκθσλα κε ηελ
αλάιπζε ησλ θπξίσλ ζπληζησζώλ (principal components analysis) επηβεβαηώζεθαλ
νη δύν παξάγνληεο (ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο δύν παξαγόλησλ θαζώο θαη ησλ
θνξηίζεσλ θαη θνηλνηήησλ δηαθύκαλζεο ησλ εξσηεκάησλ ησλ παξαγόλησλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3).
Πίλαθαο 3: Φνξηίζεηο θαη θνηλόηεηεο δηαθύκαλζεο εξσηεκαηνινγίνπ Σπλαίζζεζεο

Φνξηίζεηο
Σπλαίζζεζεο
Σπλαίζζεζεο
γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ ςπρηθήο θαηάζηαζεο
θαη ηθαλνηήησλ

Κνηλόηεηεο
h2

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
308

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:45:17 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

Δξώηεζε 6
Δξώηεζε 16
Δξώηεζε 14
Δξώηεζε 13
Δξώηεζε 7
Δξώηεζε 12
Δξώηεζε 15
Δξώηεζε 9
Δξώηεζε 11
Δξώηεζε 3
Δξώηεζε 4
Δξώηεζε 1
Δξώηεζε 2
Δξώηεζε 10
Δξώηεζε 5
Ιδηνηηκέο
% εξκελεπόκελεο
δηαθύκαλζεο

,920
,891
,873
,870
,859
,841
,838
,803
,661

10,54
9
70,324

-,966
-,948
-,899
-,882
-,555
-,493
,984
6,560

,734
,748
,795
,738
,692
,728
,753
,807
,678
,828
,873
,839
,863
,773
,684

Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Πιάγηα πεξηζηξνθή [oblimin rotation (delta=0)] – Σηνλ πίλαθα
παξνπζηάδνληαη νη θνξηίζεηο άλσ ηνπ 0,40

Καηόπηλ ηεο ηειηθήο επηινγήο ησλ εξσηεκάησλ κε βάζε ηελ αλάιπζε θπξίσλ
ζπληζησζώλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ειέγρζεθε ν βαζκόο αξιοπιζηίαρ ησλ
παξαγόλησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη δείθηεο α ηνπ Cronbach θπκάλζεθαλ από
0,899 έσο θαη 0,955 θαη θξίζεθαλ απόιπηα ηθαλνπνηεηηθνί. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ
όισλ ησλ παξαγόλησλ θπκάλζεθαλ από 0,640 (p<0,001) έσο θαη 0,910 (p<0,001).
Σηελ βάζε απηώλ ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε ύπαξμε ζεηηθήο
ζπζρέηηζεο.
Η
Πνιπκεηαβιεηή
Αλάιπζε
Γηαθύκαλζεο
(MANOVA)
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζζνύλ ελδερόκελεο δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο
ην θύιν ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ζηνπο παξάγνληεο: (α) ζπλαληίιεςε γλσζηηθώλ
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ (F1,219=0,626, p=0,430), (β) ζπλαληίιεςε ςπρηθήο
δηάζεζεο (F1,219=2,072, p=0,151), (γ) ζπλαίζζεζε γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ (F1,208=0,415, p=0,520), θαη (δ) ζπλαίζζεζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο
(F1,208=0,902, p=0,343). Σπλεπώο δελ ηεθκαίξεηαη δηαθπιηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο
ησλ παξαγόλησλ.
4. Σπκπεξάζκαηα
Η έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη
ζηάζκηζε κίαο θιίκαθαο-εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ διαδπαζηική απόζηαζη μεηαξύ
διδάζκονηα και μαθηηεςόμενος. Δηδηθόηεξα, ε έξεπλα ζηόρεπε ζηελ αλάπηπμε θαη
ζηάζκηζε κηαο θιίκαθαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ανηιληπηήρ διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ
μεηαξύ διδάζκονηα και μαθηηεςομένυν ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. Η αλάπηπμε ηεο θιηκαθαο έγηλε κε βάζε ηελ
αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα. Η ανηιληπηή
διαδπαζηική απόζηαζη αλαιύζεθε ζε δύν δηαζηάζεηο: α) ηε δηάζηαζε ηεο
ζςνανηίλητηρ θαη β) ηε δηάζηαζε ηεο ζςναίζθηζηρ. Σηελ βάζε απηή θξίζεθε
ζθόπηκν λα δεκηνπξγεζεί κηα θιίκαθα γηα θάζε δηάζηαζε. Τα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ όηη ε ανηιληπηή διαδπαζηική απόζηαζη κεηαμύ δηδάζθνληα θαη
καζεηεπόκελνπ είλαη κηα ζύλζεηε πνιύ-κεηαβιεηή, θάηη πνπ απνδεηθλύεηαη θαη από
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ηελ ύπαξμε δύν δηαζηάζεσλ ανηιληπηήρ διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ, θαζώο θαη δύν
παξαγόλησλ γηα θάζε δηάζηαζε, ηνλ παξάγνληα γνυζηικών δεξιοηήηυν και
ικανοηήηυν θαη ηνλ παξάγνληα ηεο τςσικήρ καηάζηαζηρ. Η ζπλζεηόηεηα ηεο έλλνηαο
ηεο διαδπαζηικήρ απόζηαζηρ μεηαξύ διδάζκονηα και μαθηηεςόμενος επηβάιιεη ηελ
πεξαηηέξσ ζεσξεηηθή δηεξεύλεζε (Γθηόζνο, 2009). Δπηπιένλ, νη δύν θιίκαθεοεξσηεκαηνιόγηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη ζε επηβεβαησηηθή
παξαγνληηθή αλάιπζε.
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