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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει δύο ερευνητικά προβλήματα. 

Αρχικά, ασχολείται με το μεθοδολογικό πρόβλημα της δειγματοληψίας στις 

κοινωνικές επιστήμες αναπτύσσοντας μία νέα στατιστική τεχνική για την εύρεση του 

βέλτιστου μεγέθους του δείγματος (sample size) κάνοντας χρήση του συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach's alpha και της Μπεϋζιανής στατιστικής προσέγγισης στην 

περίπτωση της δειγματοληψίας κατά συστάδες. 

Ο καθορισμός του βέλτιστου δείγματος στις εμπειρικές κοινωνικές έρευνες, 

πέρα από την αυτονόητη σημασία του στον έλεγχο των θεωριών, αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό πρακτικό ζήτημα αφού είναι απαραίτητο το δείγμα να περιέχει επαρκείς 

πληροφορίες χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση «πόρων». Η προτεινόμενη 

προσέγγιση δίνει έμφαση στην εκτίμηση της πιθανότητας ο συντελεστής αξιοπιστίας 

μίας κλίμακας να υπερβαίνει μία προκαθορισμένη από τον ερευνητή τιμή. Επίσης, 

αφού η όλη διαδικασία γίνεται πριν από τη συλλογή των δεδομένων (πρώτα πρέπει 

να καθοριστεί το μέγεθος του δείγματος), ο υπολογισμός του βέλτιστου μεγέθους 

δείγματος περιλαμβάνει μόνο ορισμένες πληροφορίες της εκ των προτέρων 

κατανομής. 

Στη συνέχεια και με τη χρήση της νέας τεχνικής, διεξάχθηκε μία πανελλήνια 

έρευνα για την ανάλυση της επίδοσης των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η 

μελέτη της επίδοσης έγινε με τη βοήθεια ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από τα 

δημόσια λύκεια της χώρας. Τα δεδομένα περιείχαν πληροφορίες για τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών της τελευταίας τάξης του λυκείου αλλά και αρκετά 

στοιχεία για τις σχολικές μονάδες. Επίσης καταγράφηκε η επίδοση των μαθητών 

στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι στατιστικές τεχνικές 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν περιγραφική ανάλυση, μοντέλα δομικών εξισώσεων και 

ιεραρχικά γραμμικά μοντέλα. 

Ως συνολικό συμπέρασμα προκύπτει ότι οι μαθητές με καλές επιδόσεις στις 

προηγούμενες τάξεις έχουν σημαντικές πιθανότητες καλής βαθμολογίας στις 

εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό βοηθά η πρόσθετη 

βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου ενώ λιγότερο έντονη, αλλά πάντως υπαρκτή, 

είναι η επίδραση από την ύπαρξη μορφωμένων γονέων και της χρήσης πολιτιστικών 

αγαθών. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη βαθμολογία των μαθητών στις 

απολυτήριες εξετάσεις είναι το φύλο και ο αριθμός των κατοίκων του τόπου μόνιμης 
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κατοικίας ιδιαίτερα σε σχέση με το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών και την 

μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα στο 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών. Το 

«εξετασιοκεντρικό» ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στην τελευταία τάξη του 

λυκείου δεν ευνοεί την κριτική θεώρηση και δημιουργική αναζήτηση της γνώσης 

όπου αναδεικνύονται οι τυχόν πολιτιστικές και κοινωνικές διαφορές αλλά αντιθέτως 

βοηθά στην εργαλειακή και εν πολλοίς «αυτοματοποιημένη» μεθοδολογία 

απόκτησης υψηλής βαθμολογίας. Περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία για τη μελέτη 

της υψηλής βαθμολογίας στις προηγούμενες τάξεις ενώ επίσης ενδιαφέρον αποτελεί 

και η μελέτη της συνολικής εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών ιδιαίτερα μετά την 

είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου πιθανόν η επίδραση του 

πολιτιστικού και του κοινωνικού κεφαλαίου να είναι πιο καταλυτική. 
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ABSTRACT 

The aim of this dissertation is twofold. Initially, a methodology for the 

development of the optimal sample size is developed employing the Cronbach's 

alpha coefficient in a Bayesian statistical setup in the case of cluster sampling. The 

determination of the optimal sample size in empiήcal studies in social sciences is 

useful not only in testing theoretical research questions but it also constitutes an 

important practical issue since the sample must be adequately informative without 

unnecessarily compromising available resources. The suggested approach estimates 

the probability that the reliability coefficient exceeds a predetermined value, imposed 

by the researcher. Furthermore, since this is a pre-experimental procedure, the 

calculation of the optimal sample size tak:es into account parameters of the prior 

distri bution. 

Then, utilizing the new technique, a country-wide study was conducted to 

analyze student performance in the examinations for entrance in the tertiary 

education ίη Greece with respect to social and school characteristics. The analysis 

was based οη a representative sample from the country's public lyceums. The data 

contained information about social characteήstics of the students at their last year of 

study as well as information about the schools. Finally, student performance in 

tertiary education entrance examination was recorded. The statistical techniques 

made use of descriptive statistics, structural equation modeling and hierarchical 

linear models. 

Α general conclusion is that students with good grades in previous years have 

increased chances of entering tertiary education. This is also affected by additional 

help at home whereas, at least at this stage, the effect of parent education and the use 

of cultural items are less important factors. Other vaήables affecting student grades 

are gender and the area of residence in particularly with respect to the presence of 

students with immigrant background and teachers' training. 

These fιndings should be evaluated within the specific timeframe of the 

students' educational paths. The educational system of Greece at the last grade of 

secondary education is particularly exam-oήented thus stifling any creative-based 

seeking of knowledge where social and cultural differences surface and encouraging 

standardized techniques to obtain higher grades. Hence, further research is necessary 

to analyze student performance in previous grades while it would also be interesting 

to examine the students' educational paths especially after enteήng higher education 

where cultural and social capital are more important factors. 
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Στατισrικιj ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρωcτηρισrικά 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σχέση της μαθητικής επίδοσης με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής έρευνας. Ήδη από τη δεκαετία 

του 1960, τρεις μεγάλες έρευνες στον χώρο της εκπαίδευσης εξέτασαν τα 

αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με το οικογενειακό, σχολικό 

και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών1 • Επιπλέον, οι τρεις έρευνες ανέλυαν την 

επίδραση των παραπάνω μεταβλητών στη σχολική επίδοση κάνοντας χρήση 

προηγμένων (τουλάχιστον για την εποχή) στατιστικών μεθόδων. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη έρευνα αφορούσε τη μελέτη μαθητών των 

δημοτικών σχολείων της Αγγλίας, οι οποίοι ανήκαν σε διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες (age cohorts) και επανεξετάστηκαν (follow up study) μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί η εκπαιδευτική τους πορεία. Η δημοσίευση 

των αποτελεσμάτων αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως η έκθεση Plowden 

(Plowden Report). Ως κυρίαρχο πνεύμα της έρευνας αναδείχθηκε ότι στο κέντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται ο μαθητής, και προς αυτή την κατεύθυνση 

ήταν οι προτεινόμενες αλλαγές (Peaker, 1967). Εκτός από το μέγεθος του 

συγκεκριμένου ερευνητικού εγχειρήματος, αξιοσημείωτη παραμένει η στατιστική 

καινοτομία της χρήσης της τεχνικής της ανάλυσης διαδρομών (path analysis) για 

πρώτη φορά στην εκπαιδευτική έρευνα (Peaker, 1971 ). Τα δεδομένα της έρευνας 

αναλύθηκαν τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και στο επίπεδο των μαθητών 

που ανήκαν στο κάθε σχολείο. Η δεύτερη έρευνα ήταν ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη και 

δημοσιεύθηκε το ίδιο περίπου διάστημα από τους Coleman κ.συν. (1966). Η έκθεση 

Coleman (Coleman Report), όπως αναφέρεται για συντομία, επικέντρωσε το 

ενδιαφέρον της στις εκπαιδευτικές ανισότητες που αφορούσαν τους 

Αφροαμερικανούς μαθητές στις ΗΠΑ, καθώς οι φυλετικές διακρίσεις (ειδικότερα 

στην εκπαίδευση) αποτελούσαν φλέγον πολιτικό ζήτημα εκείνη την εποχή στη χώρα. 

Η βασικότερη διαπίστωση της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ότι τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών, αλλά και η επίδραση του οικογενειακού και 

κοινωνικού περιβάλλοντός τους, είναι πιο κρίσιμοι παράγοντες στον καθορισμό της 

1 Σε όλη τη δ ιατριβιΊ όπου αναφέρεται το αρσενικό (μαθητής, μαθητές) θα εννοείται και η χρ1Ίση του 
θηλυκού (μαθιΊτρια , μαθήτριες) καθ6)ς και το αντίστροφο εκτός και αν υπάρχει σαφής 

δ ιαφοροποίηση. 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρωaηριστικά 

σχολικής τους επίδοσης απ' ό,τι η ποιότητα του ίδιου του σχολείου. Η τρίτη 

σημαντική, αλλά περιορισμένη σε ένα γνωστικό αντικείμενο, μελέτη ήταν μια 

σύγκριση των επιδόσεων μαθητών, ηλικίας δεκατριών ετών, από δώδεκα χώρες στα 

μαθηματικά (Husen, 1967). Οι μαθητές αποτέλεσαν την κύρια μονάδα ανάλυσης και 

αναδείχθηκαν οι διαφορετικοί παράγοντες που επηρέαζαν την εκπαιδευτική 

διαδικασία σε κάθε χώρα. 

Η επιτυχία και η απήχηση των παραπάνω ερευνών έδωσαν το έναυσμα για μια 

σειρά πιο εξειδικευμένων ποσοτικών μελετών στον χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. 

Επίσης, άρχισε να υπάρχει μία ουσιαστική εφαρμογή της στατιστικής θεωρίας στην 

εκπαιδευτική έρευνα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση της 

υπολογιστικής ισχύος οδήγησε πολλούς ερευνητές στη στατιστική ανάλυση αρκετά 

μεγάλων δειγμάτων, ενώ βοήθησε και στη γενίκευση των εμπειρικών 

αποτελεσμάτων με αποτέλεσμα να είναι μεθοδολογικά αποδεκτή η διατύπωση 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών και προτάσεων. 

Εκτός όμως από τις προαναφερόμενες θεωρητικές έννοιες, ένα σημαντικό 

μεθοδολογικό κομμάτι αφορά το μέγεθος του δείγματος που θα χρησιμοποιηθεί για 

τον έλεγχο όλων αυτών των θεωριών. Οι περισσότερες στατιστικές προσεγγίσεις 

στις κοινωνικές επιστήμες περιορίζονται στην εύρεση του βέλτιστου δείγματος μέσω 

της τυπικής απόκλισης μίας μεταβλητής ή της ισχύος ενός στατιστικού ελέγχου (βλ. 

μεταξύ άλλων, Cohen, 1988). Δυστυχώς, αυτές οι τυποποιημένες τεχνικές δεν 

απαντούν σε συχνά πρακτικά προβλήματα όπως η λάθος ταξινόμηση των δεδομένων 

και η ύπαρξη πολλών μεταβλητών. Επίσης, δεν υπάρχει καμία σύνδεση του 

δείγματος με την αξιοπιστία κλιμάκων (scales) που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά 

στις κοινωνικές επιστήμες για τη μέτρηση λανθανουσών μεταβλητών (latent 

νariables ). 

Η δομή της παρούσας εργασίας είναι η ακόλουθη. Στο επόμενο κεφάλαιο 

(Κεφάλαιο 2) γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν 

την επίδοση των μαθητών σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζονται μεταξύ άλλων θέματα του πολιτισμικού και κοινωνικού 

κεφαλαίου, της αποτελεσματικότητας του σχολείου, η έννοια της προστιθέμενης 

αξίας, αλλά και διάφορες άλλες μεταβλητές που αναδεικνύονται με την εφαρμογή 

της στατιστικής στην εκπαιδευτική έρευνα. Τέλος, διατυπώνονται τα κυριότερα 
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ερευνητικά ερωτήματα τα οποία μελετώνται στα επόμενα κεφάλαια 

χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα στατιστικά μοντέλα. 

Το Κεφάλαιο 3 περιέχει τα κυριότερα στοιχεία της μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της εμπειρικής έρευνας. Γίνονται 

αναλυτικές αναφορές στην επιλογή του δείγματος, στην περιγραφή του ερευνητικού 

εργαλείου αλλά και στις στατιστικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν. Ένα ιδιαίτερο 

κομμάτι του Κεφαλαίου 3 παρουσιάζει την ανάπτυξη μιας νέας στατιστικής 

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος με βάση τον δείκτη 

αξιοπιστίας του Cronbach. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στα 

Κεφάλαια 4 και 5, ενώ συμπεράσματα, νέα θέματα προς διερεύνηση και γενικότερη 

συζήτηση περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 6. 

Διδακτορική Διατριβι]: Α . Λιμακοπούλου Σελίδα 16 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει καταγραφεί μία μεγάλη ποικιλία παραγόντων 

αναφορικά με τον όρο «σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά» ενώ έχει ερευνηθεί 

συστηματικά η σχέση του όρου με τη σχολική επίδοση. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

ταξινομούνται οι κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερα και πιο ομοιογενή θεματικά πεδία. 

Όσον αφορά την έννοια της σχολικής επίδοσης, ό όρος αυτός αναφέρεται στο 

κατά πόσο οι μαθητές επιτυγχάνουν τους στόχους που θέτει το σχολείο κατά τη 

διαδικασία της μάθησης. Η επίτευξη αυτών των στόχων πραγματοποείται, κυρίως, 

μέσα από την εργασία των μαθητών στο σχολείο (Διαμαντόπουλος, 1995). 

2.1. Οι έννοιες του πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου 

Η έννοια αλλά και γενικότερα η θεωρία του πολιτιστικού κεφαλαίου ( cultural 

capital) οριοθετήθηκε από τον Bourdieu και τους συνεργάτες του (Bourdieu, 1977; 

Bourdieu και Passeron, 1977). Σύμφωνα με αυτή, το εΙCΠαιδευτικό σύστημα 

μεταλαμπαδεύει στους μαθητές του την κυρίαρχη (κατά τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο) νοοτροπία-κουλτούρα. Οι μαθητές που υιοθετούν σε ικανοποιητικό βαθμό 

αυτή τη νοοτροπία ανταμείβονται από το εΙCΠαιδευτικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, το 

σχολείο δεν προσφέρει σε όλους τα ίδια πολιτιστικά εργαλεία προκειμένου να 

αποκτήσουν την απαιτούμενη από το ίδιο νοοτροπία. Τη διαφορά αυτή καλείται να 

καλύψει, στον βαθμό που είναι εφικτό, η οικογένεια η οποία, ανάλογα με την 

κοινωνική της θέση και τον βαθμό κατοχής των συγκεκριμένων πολιτιστικών 

αγαθών, συμβάλλει στην εΙCΠαιδευτική ανταμοιβή των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, 

κάθε οικογένεια μεταβιβάζει στα παιδιά της ένα καθορισμένο έθος, δηλαδή ένα 

σύνολο αξιών που συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση του πολιτιστικού 

κεφαλαίου του παιδιού και στη στάση του απέναντι στο σχολείο. Τα παιδιά των 

ανώτερων κοινωνικά τάξεων δεν εφοδιάζονται από τις οικογένειές τους αναγκαστικά 

(ή μόνο) με υπέρτερες σχολικές γνώσεις που τους είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην 

καθημερινή τους σχολική πρακτική. Κληρονομούν επίσης από τις οικογένειές τους 

ποικιλία πολιτιστικών και μορφωτικών ερεθισμάτων και αξιών τα οποία οδηγούν σε 
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μια θετική προδιάθεση για μάθηση (Φραγκουδάκη, 1985). Με τον τρόπο αυτόν, οι 

κοινωνικές διαφοροποιήσεις οδηγούν σε εκπαιδευτικές διακυμάνσεις σχετικά με τις 

δεξιότητες και τα προσόντα των μαθητών. 

Ο ίδιος ο Bourdieu χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα από τη Γαλλία έδειξε 

ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ οικογενειακού υπόβαθρου και μορφωτικού

πολιτιστικού κεφαλαίου (1977). Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε ο DiMaggio 

(1982) χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές ελέγχου το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των γονέων και τη σχολική ικανότητα των μαθητών. Όμως, οι Katsillis και Rubinson 

(1990), σε δείγμα 395 Ελλήνων μαθητών Γ λυκείου, αναφέρουν ότι δεν βρέθηκαν 

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το μορφωτικό-πολιτιστικό κεφάλαιο επιδρά άμεσα 

ή έμμεσα στη σχολική επίδοση. Δεν αποκλείουν βεβαίως να υπάρχουν έμμεσες 

επιρροές μέσω άλλων μεταβλητών όπως η βοήθεια εκτός σχολείου (φροντιστήριο), 

όπου η οικογενειακή κατάσταση επιδρά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς 

και το ενδεχόμενο η επίδραση του πολιτιστικού κεφαλαίου να καταγράφεται σε 

άλλες πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας πριν ή μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις. 

Αντιθέτως, οι Aschaffenburg και Maas (1997), στηριζόμενοι στις απόψεις του 

Bourdieu (1977) και του DiMaggio (1982), κατέδειξαν ότι το πολιτιστικό κεφάλαιο 

παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική επιτυχία στο σχολείο. 

Στην Ελλάδα, οι αρχικές ερευνητικές προσπάθειες σχετικά με τη σύνδεση της 

κοινωνικής προέλευσης με τη σχολική επιτυχία και την πιθανότητα συνέχισης των 

σπουδών επικεντρώθηκαν σε ορισμένες διαστάσεις του ζητήματος. Οι 

Psacharopoulos και Soumelis (1979) εξέτασαν τη ζήτηση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ενώ η Λαμπίρη-Δημάκη (1974) περιέγραψε τις κοινωνικές ανισότητες 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Παπακωνσταντίνου (1986) μελέτησε τα 

ποσοστά των «καλών» μαθητών στο δημοτικό σχολείο ανά κοινωνική ομάδα, ενώ ο 

Μυλωνάς (1999) και η Ηλιού (1976) μελέτησαν την ανισότητα κατά γεωγραφική 

περιοχή . Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μελέτη της Τζάνη (1988) σε σχολεία της 

Αττικής για την επίδραση της κοινωνικής προέλευσης στη σχολική επιτυχία, καθώς 

και οι μελέτες των Τσουκαλά (1977) και Πετμεζίδου-Τσουλουβή (1987), όπου το 

σχολείο περιγράφεται ως μηχανισμός κοινωνικής ανόδου. 

Στη συνέχεια, οι Katsillis (1987) και Katsillis και Robinson (1990) παρουσίασαν 

ένα πιο ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο για την επίδραση των κοινωνικών και 

ατομικών παραγόντων στη σχολική επίδοση. Πιο σύγχρονες, σχετικές έρευνες για 
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την Ελλάδα περιλαμβάνουν τη μελέτη της επίδοσης στα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Σολομών και Σταμέλος, 

2000) με βάση την Τρίτη Διεθνή Έρευνα για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες (TIMSS: Third Intemational Mathematics and Science Study) καθώς και 

την ανίχνευση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στις διάφορες διοικητικές περιφέρειες 

της χώρας (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2007). Το θέμα της 

επίδοσης στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι 

εκπαιδευτικές ανισότητες εξετάζονται στη Σιάνου-Κύργιου (2006) η οποία 

επεκτείνει παλαιότερες σχετικές έρευνες (βλ. , μεταξύ άλλων, Κοντογιαννοπούλου

Πολυδωρίδη, 1996) λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πραγματικότητα της 

«μαζικοποίησης» της ανώτατης εκπαίδευσης. Τέλος, μία πιο σφαιρική ανάλυση της 

κοινωνικοοικονομικής προέλευσης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της 

εκπαιδευτικής πορείας του νέου (λύκειο, μεταλυκειακή μη πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας) παρουσιάζεται στο 

Koulaidis, Dimopoulos, Tsatsaroni και Katsis (2006). 

Από την άλλη πλευρά, η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου (social capital) 

περιγράφηκε πληρέστερα κυρίως από τον Coleman (1987a, 1987b, 1988, 1990) αλλά 

και από τον Putnam (1995, 2000), με αποτέλεσμα την εκτεταμένη εφαρμογή της 

παραπάνω έννοιας-λανθάνουσας μεταβλητής στην εκπαιδευτική έρευνα και στον 

σχεδιασμό της βέλτιστης πολιτικής (βλ. μεταξύ άλλων, Dήscoll και Kerchner, 1999; 

Goddard, 2003; Israel, Beaulieu και Hartless, 2001; Smylie και Hart, 1999; Uekawa, 

1998; Wall, Feπazzi και Schryer, 1998). Για μία ανασκόπηση της οριοθέτησης της 

έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα αλλά και διάφορα άλλα 

μεθοδολογικά ζητήματα στο χώρο της κοινωνικής έρευνας προτείνεται ο συλλογικός 

τόμος των Καφετζή, Μαλούτα και Τσίγκανου (2007). Σύμφωνα με τον Coleman, ο 

όρος «κοινωνικό κεφάλαιο» αντιπροσωπεύει τις δομές, τα κοινωνικά δίκτυα και τις 

σχέσεις μεταξύ ενηλίκων ή αλλιώς και των παιδιών τα οποία χρησιμεύουν στα 

παιδιά κατά την ανάπτυξή τους, αλλά και κατά την ενηλικίωσή τους. Οι κοινωνικές 

σχέσεις (relationships) αναφέρονται στις υποχρεώσεις, τις προσδοκίες αλλά και την 

εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των ατόμων του συγκεκριμένου κοινωνικού 

συνόλου (π.χ. οικογένεια ή τοπική κοινωνία). Τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) 

χρησιμεύουν για τη μεταφορά πληροφοριών και βοήθειας μεταξύ των μελών τους, 

ενώ οι κανόνες που προβάλλονται (norms) φροντίζουν για την υιοθέτηση από τα 

μέλη του κοινωνικού συνόλου της αναμενόμενης συμπεριφοράς. 
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Εκτός από τους παραπάνω γενικούς ορισμούς, η έννοια του κοινωνικού 

κεφαλαίου μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του οικογενειακού, 

σχολικού, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (Coleman and Hoffer, 

1987). Με τον τρόπο αυτόν, μεταβλητές όπως ο αριθμός των γονέων που 

συμμετέχουν στην ανατροφή των παιδιών, η ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσουν, 

ο χρόνος που διαθέτουν οι γονείς για την επίβλεψη των σχολικών καθηκόντων των 

παιδιών συνδέονται με το κοινωνικό κεφάλαιο της οικογένειας. Για το κοινωνικό 

κεφάλαιο στο σχολείο σχετικές μεταβλητές μπορεί επίσης να θεωρηθούν οι σχέσεις 

και οι δράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των διδασκόντων, των γονέων αλλά και 

των μαθητών, ενώ για την κοινωνία χρήσιμα στοιχεία κοινωνικού κεφαλαίου μπορεί 

να είναι η δραστηριοποίηση στο πλαίσιο τοπικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών. 

2.2. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

Παρά τη θεωρητική αποδοχή των εννοιών του πολιτιστικού και κοινωνικού 

κεφαλαίου, η εμπειρική καταγραφή τους σε ερευνητικό επίπεδο δεν είναι ανάλογα 

αντιπροσωπευτική . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρατηρείται ποικιλία από 

σχετικούς δείκτες αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, για 

κάθε έννοια του κεφαλαίου υπάρχουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις με βάση την 

οικογένεια, το σχολείο και την τοπική κοινωνία. Επίσης, δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται η δυσκολία συλλογής των αναγκαίων δεδομένων, αφού απαιτείται 

σημαντική επένδυση πόρων, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά των 

γονέων, αλλά και άλλων φορέων, π.χ. , προκειμένου να καταγραφεί η συμμετοχή σε 

κοινωνικές δραστηριότητες. 

Από την άλλη πλευρά, η έννοια της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (Socio

Economic Status - SES) έχει καταγραφεί εμπειρικά ως μία ιδιαιτέρως σημαντική 

μεταβλητή πρόβλεψης όχι μόνο στην εκπαιδευτική έρευνα, αλλά και σε άλλα 

επιστημονικά πεδία, όπως υγεία, ψυχολογία κ.λπ. (Bradley και Corwyn, 2002; 

Sammons, West και Hind, 1997; Thomas, Sammons, Mortimore και Smees, 1997). Η 

σύνδεσή της με τη μαθητική επίδοση έχει τεκμηριωθεί από πλήθος ερευνών (βλ. 

ενδεικτικά τις ερευνητικές προσπάθειες των Anguiano, 2004; Arum, 1996; Campell 

και Koutsoulis, 1995; Georgiou, 1999; Georgiou και Chήstou, 2000; Israel, Beaulieu 

και Hartless, 2001 ; Jordan και Murray (Nettles), 1999; Καραγεώργου, Κασιμάτη και 

Γιαλαμά, 1999; Konstantopoulos, 2006; Katsillis, 1987; Leondari και Gialamas, 2000; 
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Roscigno και Crowley, 2001; Schulz, 2005). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Μαθητών 

(PISA: Program for Intemational Student Assessment), το οποίο υλοποιείται από τον 

Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, το κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο των μαθητών εξηγεί ένα σημαντικό μέρος των διαφορετικών επιδόσεων 

των σχολικών μονάδων (OECD, 2007). 

Η συχνή χρήση της μεταβλητής SES έχει καταδείξει ότι αξιοποιούνται δεδομένα 

που αφορούν το εισόδημα, καθώς και το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των 

γονέων (Hauser, 1994 ). Είναι προφανές ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία 

εμπεριέχονται στις έννοιες του πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου καθιστώντας 

τη μεταβλητή SES «ελκυστική» για πρακτικές εφαρμογές. Όμως ο ακριβής τρόπος 

κατασκευής της μεταβλητής παραμένει ένα σημείο διαφωνίας μεταξύ των 

ερευνητών. Αρκετοί έχουν υποστηρίξει τη χρήση ενός σύνθετου δείκτη για τη 

δημιουργία της μεταβλητής SES, ενώ βέβαια δεν λείπουν και οι διαφορετικοί τρόποι 

κατασκευής αυτού του δείκτη ( Gottfried, 1985; Mueller και Parcel, 1981; Sirin, 

2005). Γενικά, πρέπει να τονιστεί ότι αποφεύγονται οι ερωτήσεις στους μαθητές για 

τον ακριβή καθορισμό του οικογενειακού εισοδήματος (Keeves και Saha, 1992, p. 

166) και προτιμώνται δείκτες που αφορούν την ύπαρξη διαφόρων υλικών και 

«πνευματικών» αγαθών (π.χ., αριθμός βιβλίων). Περισσότερες λεπτομέρειες 

αναφέρονται στους Buchmann (2002), Filmer και Pήtchett (1999), Raudenbush, 

Cheong και Fotiu (1996), καθώς και στις έρευνες του PISA (OECD, 2007). 

2.3. Η σχέση της σχολικής επίδοσης με τη γλώσσα 

και την κοινωνική προέλευση 

Η γλώσσα αποτελεί θεμελιώδες μέσο για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και συχνά θεωρείται παράγοντας που δυσχερεύει αρκετούς μαθητές στο 

σχολείο. Όπως υποστηρίχθηκε από την Σκούρτου (2001), η σχολική επίδοση 

συνδέεται με την ικανότητα των μαθητών να κατανοήσουν και να χειριστούν τη 

γλώσσα σύμφωνα με τις σχολικές απαιτήσεις. Η κοινωνική προέλευση είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών 

στο σχολείο. 

Ο Bemstein ( 1971) διατύπωσε τη θεωρία των ταξικά διαφορετικών κωδίκων 

επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, ορίζονται δύο είδη γλωσσικής εποικωνίας. Αρχικά, 
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υπάρχει η «κοινή» ή «περιορισμένη» γλωσσική επικοινωνία που χρησιμοποιεί η 

κατώτερη κοινωνική τάξη και η οποία χαρακτηρίζεται από μια σχετικά απλή δομή 

και συντακτική ακαμψία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η «επίσημη» ή 

«επεξεργασμένη» γλωσσική μορφή των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων όπου παρατηρείται μεγαλύτερη ευελιξία και εφευρετικότητα στη χρήση 

περίπλοκων συντακτικών δομών και γραμματικών εννοιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

οι διαφορές μεταξύ των δύο μορφών επικοινωνίας αποτυπώνονται συχνά όχι μόνο 

στον διαφορετικό τρόπο έκφρασης μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά και στη 

διαφορετική υφή των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της 

οικογένειας. 

Το σχολείο διδάσκει και χρησιμοποιεί τον πιο επεξεργασμένο γλωσσικό κώδικα 

επικοινωνίας. Είναι λοιπόν απολύτως φυσικό οι μαθητές που προέρχονται από τα 

μεσαία και τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα να νιώθουν το σχολείο ως ένα οικείο 

γλωσσικά περιβάλλον αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Από την 

άλλη πλευρά, οι μαθητές από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα έχουν δυσκολίες 

στην κατανόηση του γλωσσικού κώδικα της σχολικής τάξης (συμμαθητών, αλλά και 

εκπαιδευτικών), με αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση όλων των σχολικών τους 

δυνατοτήτων, συνεπώς τη δημουργία συνθηκών που δεν ευνοούν τις καλές σχολικές 

επιδόσεις. 

2.4. Η επίδραση του φύλου 

Έχουν καταγραφεί σημαντικές επιδράσεις του φύλου στη σχολική επίδοση και 

κυρίως στην αναγνωστική ικανότητα-κατανόηση κειμένου (reading literacy) και στα 

μαθηματικά/φυσικές επιστήμες (mathematical/science literacy). Σύμφωνα με 

σχετικές έρευνες, τα κορίτσια τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια 

στην ανάγνωση αλλά και στις γραπτές δεξιότητες (writing skills), όπου εμφανίζονται 

οι μεγαλύτερες διαφορές (Battistich, Solomon, Κim, Watson και Schaps, 1995; 

Demie, 2001 ; Sammons, West και Hind, 1997; Young και Fraser, 1993; Wagemaker, 

Taube, Munck, Kontogiannopoulou-Polydorides και Martin, 1996). Ειδικότερα για 

την έρευνα του PISA, οι διαφορές στην αναγνωστική ικανότητα υπήρξαν αρκετά 

έντονες υπέρ των κοριτσιών σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν. Πιο συγκεκριμένα, 

για την Ελλάδα η παραπάνω διαφορά ήταν από τις υψηλότερες μεταξύ όλων των 

χωρών (OECD, 2007). Παρ' όλα αυτά τα εμπειρικά αποτελέσματα, η Lietz (2006) 
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χρησιμοποιώντας μεθόδους μετα-ανάλυσης (δηλαδή ποσοτική ανάλυση 

δευτερογενών δεδομένων) κατέδειξε ότι υπάρχουν επίσης αρκετές έρευνες όπου είτε 

δεν διαφαίνονται σαφή στατιστικά αποτελέσματα είτε οι όποιες διαφορές μεταξύ 

των δύο φύλων μπορούν να αποδοθούν στις μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις του 

σχεδιασμού των ερευνών. 

Από την άλλη πλευρά, τα αγόρια φαίνεται να υπερτερούν στα μαθηματικά και 

τις φυσικές επιστήμες (Hedges και Nowell, 1995; Manning, 1998; Sammons, West 

και Hind, 1997). Όμως, οι διαφορές σε αυτούς τους τομείς δεν είναι πάντα τόσο 

έντονες ή/και ξεκάθαρες όσο στις προηγούμενες έρευνες. Έτσι, σύμφωνα πάλι με τα 

δεδομένα της τελευταίας έρευνας PISA, σε τριάντα πέντε από τις πενήντα επτά 

χώρες υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ των αγοριών στον δείκτη 

μαθηματικής ικανότητας (αν και όχι τόσο έντονες όσο αυτές υπέρ των κοριτσιών 

στην αναγνωστική ικανότητα), ενώ στις υπόλοιπες χώρες (εκτός του Κατάρ) δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, στις φυσικές 

επιστήμες τα ευρήματα του PISA παρουσίασαν μία πιο ισορροπημένη εικόνα αφού 

τα κορίτσια φαίνεται να εντοπίζουν ευκολότερα ζητήματα των φυσικών επιστημών, 

ενώ τα αγόρια υπερτερούν στην επεξήγησή τους, αλλά και στις απαντήσεις φυσικής 

(OECD, 2007). 

2.5. Η αποτελεσματικότητα του σχολείου και η προστιθέμενη αξία 

Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας του σχολείου (school effectiνeness) πηγάζει όχι 

μόνο από το ενδιαφέρον της οικογένειας για την πρόοδο των παιδιών, αλλά και από 

την ανάγκη που υπάρχει για αύξηση και ορθολογική κατανομή των εκπαιδευτικών 

δαπανών. Για τους λόγους αυτούς θεωρείται χρήσιμη η ποσοτική μέτρηση της 

απόδοσης της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη όμως διάφορους σημαντικούς 

παράγοντες (βλ. μεταξύ άλλων, Keeves, Hungi και Afrassa, 2005). 

Οι ερευνητικές μελέτες για την εκπαιδευτική επιτυχία του σχολείου κατά τη 

δεκαετία του 1970 δεν έκαναν χρήση πολυμεταβλητών και ιεραρχικών στατιστικών 

μεθόδων για την ανάλυση των εκπαιδευτικών δεδομένων. Έτσι, με την εφαρμογή 

κλασικών μοντέλων παλινδρόμησης και τον υπολογισμό των υπολοίπων (residuals) 

δεν αναδεικνυόταν η επίδραση που ασκούν τα ατομικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών (όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση) στον καθορισμό της σχέσης 

μεταξύ σχολείου και μαθητικής επιτυχίας (Peaker, 1975; Owen, 1975). Αυτές οι 
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ιδέες αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση του όρου «αποτελεσματικότητα του 

σχολείου». Ουσιαστικά, ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται στην επίδραση του 

σχολείου στη μαθητική επίδοση, αφού όμως πρώτα έχουν «απομονωθεί» σημαντικοί 

κοινωνικοί και ατομικοί παράγοντες του μαθητικού πληθυσμού. Εκτός όμως από την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου, η δυνατότητα συλλογής δεδομένων σε βάθος 

χρόνου έδωσε την ευκαιρία για τη μέτρηση της επίδρασης του σχολείου όχι μόνο σε 

σχέση με τα ατομικά μαθητικά χαρακτηριστικά αλλά και σε σχέση με τις 

προηγούμενες χρονικά επιδόσεις των μαθητών. 

Αυτό οδήγησε τον McPherson (1993) στην καθιέρωση του όρου προστιθέμενη 

αξία (value added), η οποία υποδηλώνει τη διαφοροποίηση της μαθητικής επίδοσης 

η οποία οφείλεται κυρίως στην επίδραση της σχολικής μοναδας και όχι στο 

οικογενειακό περιβάλλον και στις προηγούμενες επιδόσεις. Πάντως, οι Keeves, 

Hungi και Afrassa (2005) αναφέρουν μια σειρά από προβλήματα στη μέτρηση της 

προστιθέμενης αξίας, όπως η επιλογή του μοντέλου παλινδρόμησης για τη μέτρηση 

της διαφοράς, το είδος των μεταβλητών η επιρροή των οποίων δεν θα προσμετρηθεί, 

οι μεταβλητές της εκπαιδευτικής επιτυχίας που θα ληφθούν υπόψη, αλλά και το 

πρόβλημα της μετακίνησης μαθητών μεταξύ σχολικών μονάδων που έχει ως 

αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση κάθε φορά του υπό εξέταση πληθυσμού. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας παρέχονται στους 

Von Secker και Lissitz (1997), οι οποίοι εκτός από τις μεταβλητές της προηγούμενης 

επίδοσης και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης χρησιμοποίησαν επιπλέον το 

είδος του σχολείου (δημόσιο ή ιδιωτικό) καθώς και το ποσοστό της οικονομικής 

βοήθειας στους μαθητές μέσω φθηνών σχολικών γευμάτων. Ειδικότερα, οι 

Raudenbush και Bryk (1989) καθώς και οι Raudenbush και Willms (1995) πρότειναν 

ένα μοντέλο μέτρησης της μαθητικής επίδοσης σύμφωνα με το οποίο για την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου διακρίνονται δύο κύριοι παράγοντες: 

• το γενικότερο περιβάλλον της σχολικής μονάδας (school context), όπως η 

περιφέρεια στην οποία ανήκει το σχολείο ή αν βρίσκεται σε αστική ή μη 

περιοχή 

• τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου (school policy), όπως οι 

εκπαιδευτικοί πόροι της σχολικής μονάδας (εργαστήρια, υπολογιστές, 

βιβλιοθήκες, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό), το ποσοστό παρουσίας 

αλλοδαπών μαθητών κ.λπ. 
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Είναι προφανές ότι στους παραπάνω άξονες μπορούν να συμπεριληφθούν 

αρκετές μεμονωμένες μεταβλητές οι οποίες συχνά δίνουν σημαντικά ερευνητικά 

ευρήματα. Όσον αφορά τον παράγοντα του γενικότερου σχολικού περιβάλλοντος 

μπορεί να ληφθεί υπόψη η γεωγραφική θέση του σχολείου, αλλά και το μέσο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της σχολικής μονάδας (average SES). Για την πρώτη 

μεταβλητή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των Roscigno, 

Tomaskovic-Devey και Crowley (2006), όπου εξετάζονται τρεις σχολικές μονάδες 

που ανήκουν σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή (αστική (inner city), αγροτική 

(rural) και περιφερειακή/ημιαστική (suburban)) στις ΗΠΑ. Οι σχολικές μονάδες από 

τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν περιορισμένες επιδόσεις τόσο 

στην ανεύρεση εκπαιδευτικών πόρων όσο και στις αποφάσεις για επένδυση στην 

εκπαίδευση. Το ίδιο διαφαίνεται και στη νοοτροπία της οικογένειας αλλά και της 

τοπικής κοινωνίας, όπου πολλές φορές, αν και υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί πόροι, δεν 

γίνονται οι ανάλογες επενδύσεις λόγω της απουσίας σχετικού ενδιαφέροντος. 

Ειδικότερα για τις αγροτικές περιοχές στις ΗΠΑ, οι Lee και Mclntire (1999) κάνουν 

μια ενδιαφέρουσα σύνδεση των επιδόσεων των μαθητών από τις συγκεκριμένες 

περιοχές με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των σχολικών μονάδων αστικών και 

αγροτικών περιοχών. 

Παρόμοιες έρευνες σχετικά με τον τόπο κατοικίας έχουν πραγματοποιηθεί και 

στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, οι Μουστα'iρας και Σκαρτσίλας (2002) 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας Third International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίδοση στα μαθηματικά 

και στη μελέτη περιβάλλοντος μαθητών δημοτικών σχολείων όλης της χώρας 

σχετίζεται με τον τόπο κατοικίας, αφού τα παιδιά από αστικές περιοχές 

παρουσιάζουν γενικά καλύτερες επιδόσεις. Η συγκεκριμένη έρευνα, εκτός από το 

εμπειρικό υλικό, παρουσιάζει μια χρήσιμη βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών 

σχετικά με τον τόπο κατοικίας και τη σχέση του με τη σχολική επιτυχία. Επίσης, ο 

Μυλωνάς (1999, σελ. 132-204), με βάση το δείγμα ενός νομού της χώρας, μελέτησε 

τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες των μαθητών της υπαίθρου σε σχέση με 

τους μαθητές των αστικών κέντρων. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα οικονομικά, 

πολιτιστικά και εκπαιδευτικά μέσα περιορίζονται κατά την μετακίνηση από την 

πόλη προς το χωριό και από το κεφαλοχώρι προς τον συνοικισμό. Τέλος, 

διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός απολυτηρίου του δημοτικού σχολείου και η πορεία των 
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μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο 

κατοικίας. 

Όσον αφορά τη μέση κοινωνικοοικονομική κατάσταση της σχολικής μονάδας, η 

οποία αποτυπώνει την αντίστοιχη ατομική μεταβλητή για το σύνολο των μαθητών, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των Ma και Klinger (2000), όπου η επίδραση της 

συγκεκριμένης μεταβλητής είναι στατιστικά σημαντική στην αναγνωστική 

ικανότητα αλλά όχι στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Η ερμηνεία αυτού 

του αποτελέσματος δεν είναι εύκολη αφού η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μία 

περιοχή του Καναδά, με το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό του πολύ χαμηλού 

ποσοστού μεταναστών. Χρήσιμη ανάλυση των στοιχείων του γενικότερου 

περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας υπάρχει επίσης στους Baker, McGee, Mitchell 

και Stiff (2000). 

Σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου, σημαντικές 

μεταβλητές αποτελούν το ποσοστό των μειονοτήτων και των μεταναστών, το 

μέγεθος του σχολείου, αλλά και οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί πόροι. Ειδικότερα για 

τη μεταβλητή των εκπαιδευτικών πόρων υπάρχει ποικιλία ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή 

μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους ώστε να συμπεριλάβει τόσο το ανθρώπινο 

δυναμικό όσο και τα υλικά αγαθά. Γενικά, πάντως διαφαίνεται μία θετική σχέση 

μεταξύ της σχολικής επίδοσης και των εκπαιδευτικών πόρων. Ειδικότερα, η 

Archibald (2006), σε έρευνα που πραγματοποίησε στα δημοτικά σχολεία της 

πολιτείας της Νεβάδα των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη θετική συσχέτιση αυτών των δύο 

μεταβλητών χρησιμοποιώντας ιεραρχικά στατιστικά μοντέλα τριών επιπέδων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη μεταβλητή των εκπαιδευτικών πόρων 

σημαντική θέση κατέχει η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Σε παρόμοια 

αποτελέσματα έχουν καταλήξει οι έρευνες των Nye, Hedges και Konstantopoulos 

(2004), Nye, Konstantopoulos και Hedges (2004) αλλά και Oden, Borman και 

Fermanich (2004) για το μέγεθος του σχολείου και την αναλογία μαθητών ανά 

διδάσκοντα. Τέλος, για μία γενικότερη επισκόπηση των συστημάτων της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης προτείνονται οι εργασίες των Μπαγάκη (2001) και 

Τσακίρη και Μικρογιαννάκη (2000). 
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2.6. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, εκτός από τους παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν τη 

σχολική επίδοση, άλλες χρήσιμες σχολικές ή κοινωνικές μεταβλητές, οι οποίες έχουν 

ερευνηθεί, περιλαμβάνουν την εθνικότητα, τη σχολική επίδοση προηγούμενων ετών 

και τον αριθμό των αδελφών στην οικογένεια. Στη γενικότερη επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας προτείνεται ο Παπαναστασίου (2005). 

Αρκετές έρευνες συσχετίζουν την εθνικότητα και το μεταναστευτικό υπόβαθρο 

με τη σχολική επιτυχία. Για παράδειγμα, ο Demie (2001) μελέτησε, σ' ένα μεγάλο 

δείγμα Βρετανών μαθητών από διαφορετικές εθνικότητες, τις διαφορές στη γλώσσα, 

στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

ορισμένες μειονοτικές ομάδες υπερτερούν και άλλες υπολείπονται σε επίδοση έναντι 

του μέσου όρου της μαθητικής επίδοσης. Επίσης, οι Israel, Beaulieu και Hartless 

(2001) επισήμαναν τη στατιστικά σημαντική επίδραση της εθνικότητας στη σχολική 

επίδοση, ενώ οι J ordan και Murray (Ν ettles) (1999) στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας 

μοντέλα με αλλά και χωρίς τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών, 

διαπίστωσαν τις στατιστικά σημαντικές διαφορές των Αφροαμερικανών και των 

Ισπανόφωνων στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η έρευνα του Marjoribanks (1998) στην Αυστραλία, όπου εξετάστηκαν μαθητές από 

ελληνικό, ιταλικό και αγγλοσαξονικό μεταναστευτικό υπόβαθρο στην ηλικία των 

έντεκα ετών και ύστερα στην ηλικία των δεκαέξι ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση ανάμεσα στις τρεις ομάδες 

εθνικοτήτων. Οι Okagaki και Frensch (1998), μη λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση 

του φύλου, του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και του οικογενειακού 

εισοδήματος, εντόπισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση παιδιών Δ' 

και Ε' δημοτικού στις ΗΠΑ, τα οποία προέρχονται από τρεις διαφορετικές 

εθνικότητες (Αφροαμερικονοί, Ισπανόφωνοι και Αμερικανοί προερχόμενοι από την 

Ευρώπη). Παρόμοια αποτελέσματα κατέγραψαν οι Anguiano (2004), Ma και Κlinger 

(2000), Portes και MacLeod (1996) καθώς και οι Roscigno και Crowley (2001). 

Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να 

μελετήσει, μεταξύ άλλων, τις έρευνες των Αθανασίου και Γκότοβου (2002), 

Δαμανάκη (1997), Κασίμη (2005) και Φραγκουδάκη και Δραγώνα (1997), όπου 

αναλύθηκαν κυρίως οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των 

αλλοδαπών μαθητών. 
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Εκτός από την εθνικότητα, η σχολική επίδοση προηγούμενων τάξεων σχετίζεται 

επίσης με την υπό μελέτη σχολική επίδοση, γεγονός που αναγνωρίζει τον αξιολογικό 

ρόλο του σχολείου στην περαιτέρω πορεία του μαθητή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

η έρευνα των Jordan και Muπay (Nettles) (1999) στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώθηκε 

ισχ;υρή επίδραση της σχολικής επίδοσης προηγούμενων ετών στη σχολική επίδοση 

στο μάθημα των μαθηματικών και στις φυσικές επιστήμες στην Γ λυκείου, ακόμα 

και όταν συμπεριλήφθησαν στο μοντέλο άλλες μεταβλητές της έρευνας, όπως η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, το φύλο, η εθνικότητα, οι 

δραστηριότητες, η αυτοαντiληψη του μαθητή, ο τόπος και το μέγεθος του σχολείου 

κ.ά. Ανάλογα ήταν τα συμπεράσματα των Rowan, Chiang και Miller (1997) όπου σε 

εκτεταμένο δείγμα παιδιών από 41 Ο σχολεία των ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι η σχολική 

επίδοση στα μαθηματικά προηγούμενων τάξεων επιδρά στη σχολική επίδοση στα 

μαθηματικά της Α' λυκείου. Άλλες σχετικές έρευνες είναι των Campell και 

Koutsoulis (1995) καθώς και Summerfield και Υ oungman (1999). Στις έρευνες αυτές 

διαφαίνεται ο αξιολογικός ρόλος του σχολείου στην περαιτέρω πορεία του μαθητή. 

Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σύνδεση του αριθμού των αδελφών με 

τη σχολική επίδοση. Το πλήθος των αδελφών σε μια οικογένεια έχει σημαντική 

επιρροή σε αρκετές άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με τη σχολική επίδοση, αφού 

ο μεγάλος αριθμός αδελφών μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στη μείωση των 

διαθέσιμων πόρων ανά μαθητή για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών αναγκών και 

στον περιορισμό της επίβλεψης που ασκούν οι γονείς στα παιδιά. Επίσης, σε κάποιες 

περιπτώσεις οι οικογένειες με πολλά παιδιά προέρχονται από τα κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα με αποτέλεσμα τις χαμηλές τιμές της μεταβλητής 

SES (Arum, 1996; Clifton, Williams και Clancy, 1991; Downey, 1995; Kuo και 

Hauser, 1997). 

Τέλος επισημαίνεται η ύπαρξη και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την 

επίδοση στο σχολείο, όπως οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών (Cooper, 

Valentine, Nye και Linsay, 1999), οι ώρες μελέτης στο σπίτι (Portes και MacLeod, 

1996) και οι προσδοκίες της οικογένειας (Βουκελάτος, 2004). 
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2.7. Στόχος της μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι η σχολική επίδοση αποτελεί μία 

πολύ σημαντική έννοια-μεταβλητή στην εκπαιδευτική έρευνα η οποία συνδέεται με 

ένα ευρύτερο πλέγμα παραγόντων και επιδράσεων. 

Ο στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση της 

σχολικής επίδοσης σε σχέση με συγκεκριμένα σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Για τον λόγο αυτόν, δεν εξετάζεται στη συνέχεια η επίδραση στη σχολική επίδοση 

επιλεγμένων στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή, όπως το επίπεδο 

ικανοποίησής του από το σχολικό περιβάλλον, η εκτίμηση της ακαδημαϊκής 

ικανότητας και του άγχους του, οι εκπαιδευτικές προσδοκίες του οικογενειακού 

περιβάλλοντος και άλλα παρόμοια στοιχεία. Οι λόγοι αποκλεισμού των παραπάνω 

μεταβλητών από την εμπειρική έρευνα είναι δύο: Αρχικά, υπήρχε μια ουσιαστική 

μεθοδολογική δυσκολία στη συλλογή επιπλέον στοιχείων που αφορούσαν τα 

ατομικά και άλλα χαρακτηριστικά των μαθητών του δείγματος. Η βασικότερη αιτία 

είναι, όμως, η επιδίωξη της παρούσας έρευνας να καταγράψει τα προβλήματα και τις 

προοπτικές σε ένα μακροσκοπικό, κυρίως, επίπεδο (σχολική μονάδα και σχολική 

τάξη) ώστε να προταθούν πολιτικές για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. 

Για την ανάλυση του στόχου της παρούσας έρευνας, διατυπώνονται τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ποια είναι τα κυριότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών και ποιες 

διαφορές υπάρχουν στην επίδοσή τους σε σχέση με αυτά; 

• Ποια είναι η επίδραση του παράγοντα της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 

στη σχολική επίδοση; 

• Ποια είναι τα πιο σημαντικά σχολικά χαρακτηριστικά που επιδρούν στη 

σχολική επίδοση; 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για τη διερεύνηση του θέματος και των ερωτημάτων επιλέχθηκε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον πληθυσμό των μαθητών της Γ λυκείου των 

δημόσιων ημερησίων ενιαίων λυκείων όλης της Ελλάδας ώστε να είναι εφικτή η 

γενίκευση των συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων σε πανελλαδικό 

επίπεδο. Η επιλογή της τελευταίας τάξης του λυκείου επιλέχθηκε λόγω της 

συμμετοχής των μαθητών της τάξης αυτής στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ 

λυκείου που διεξάγονται σε πανελλαδική κλίμακα. 

Ο βαθμός των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ λυκείου στα πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας, ως ενδεικτικός της σχολικής επίδοσης, 

θεωρείται ένα μέτρο που εξασφαλίζει την ισότητα στη σύγκριση όλων των 

υποψηφίων ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα της μεροληπτικής επιλογής (selectίvίty 

bias ). Αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά αναφέρεται στη δυσκολία σύγκρισης 

βαθμολογιών που προέρχονται από διαφορετικές εξεταστικές διαδικασίες (βλ. 

ενδεικτικά, Heckman, 1979; Sartoή, 2003; Winship και Mare, 1992). Η αποφυγή της 

μεροληπτικής επιλογής συμβάλλει στην αξιοπιστία των δεδομένων στο ζήτημα της 

σχολικής επίδοσης. Στον υπό εξέταση πληθυσμό δεν συμπεριλήφθηκαν άλλες 

κατηγορίες, όπως λύκεια ειδικής αγωγής, λύκεια εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, 

εσπερινά λύκεια, αφού συγκεντρώνουν ένα μικρό ποσοστό του μαθητικού 

πληθυσμού και διαφέρουν σημαντικά ως προς τα σχολικά χαρακτηριστικά (π.χ., 

ωρολόγια προγράμματα) από τα ημερήσια ενιαία λύκεια. Επίσης, ο κύριος λόγος που 

δεν συμμετείχαν τα ιδιωτικά λύκεια στην έρευνα ήταν η δυσκολία πρόσβασης στα 

εμπειρικά δεδομένα τους. 

Ένα άλλο σημαντικό μεθοδολογικό ζήτημα αφορούσε το μέγεθος του δείγματος. 

Κατά το σχολικό έτος 2005-2006 λειτουΡΎούσαν στην Ελλάδα περίπου 1.100 

δημόσια ημερήσια ενιαία λύκεια. Το δείγμα περιλάμβανε 50 σχολικές μονάδες που 

αντιστοιχεί περίπου στο 5% του μαθητικού πληθυσμού. Ο συγκεκριμένος αριθμός 

των σχολικών μονάδων κρίθηκε ικανοποιητικός αφού: 

• θα παρείχε επαρκή γεωγραφική κάλυψη των δημόσιων ημερησίων ενιαίων 

λυκείων της Ελλάδας 

• θα επέτρεπε την επιτόπια καταγραφή των εμπειρικών δεδομένων στη διάρκεια 

του δεύτερου μισού του σχολικού έτους 2005-2006 
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• θα συγκροτούσε ένα δείγμα 800-1.000 μαθητών το οποίο θα ήταν 

ικανοποιητικό για την επιτυχή υλοποίηση των στατιστικών ελέγχων. Πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση ενός ιδιαιτέρως μεγάλου δείγματος ο 

στατιστικός έλεγχος είναι πιθανόν να καταδείξει σημαντικές διαφορές, έστω και 

αν οι αριθμητικές διαφορές είναι μικρές. Παρόμοια προβλήματα 

δημιουργούνται και στην περίπτωση πολύ μικρού δείγματος, ιδιαιτέρως στην 

περίπτωση στατιστικών μοντέλων με πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές. 

• Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία που αναπτύσσεται στη συνέχεια (βλ. και 

Limakopoulou και Katsis, 2005, 2006) ο συγκεκριμένος αριθμός σχολικών 

μονάδων εξασφαλίζει ικανοποιητική αξιοπιστία των δεδομένων. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πριν από την κύρια έρευνα προηγήθηκε πιλοτική 

εφαρμογή αυτής. 

3.1. Δειγματοληψία: Μέγεθος δείγματος 

Ένα σημαντικό κομμάτι μιας εφαρμοσμένης έρευνας είναι ο καθορισμός του 

μεγέθους του δείγματος για τη συλλογή των δεδομένων. Ο ερευνητής πρέπει να είναι 

προσεκτικός ώστε να μην επιλέξει ένα μικρό σε μέγεθος δείγμα, γιατί σε αυτή την 

περίπτωση ενδέχεται να μην περιέχονται αρκετές «πληροφορίες» για την εκτίμηση 

των άγνωστων παραμέτρων. Από την άλλη πλευρά, η συλλογή ενός υπερβολικά 

μεγάλου δείγματος δημιουργεί σπατάλη πόρων, ενώ υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο 

παραπλανητικά χαμηλών p-values το οποίο οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Η 

αρχική προσέγγιση για την εύρεση του βέλτιστου μεγέθους δείγματος συνδυάζει την 

τυπική απόκλιση s μιας μεταβλητής και το εύρος ε ενός 100 (1-α) % διαστήματος 

εμπιστοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, ισχ;ύει ότι το βέλτιστο μέγεθος η του δείγματος 

δίνεται από τον τύπο: 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη στις περισσότερες πρα

κτικές εφαρμογές, αφού δεν μπορεί να δώσει λύση σε περιπτώσεις λάθους ταξινό

μησης, ύπαρξης πολλών μεταβλητών κ.λπ. Μία αναλυτική παρουσίαση παρόμοιων 

προβλημάτων εντοπίστηκε στην εργασία των Rahme, Joseph και Gyorkos (2000). 
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Στις κοινωνικές επιστήμες ένας επιπλέον παράγοντας προβληματισμού είναι η 

αξιόπιστη μέτρηση διαφόρων θεωρητικών εννοιών μέσω των λανθανουσών 

μεταβλητών. Τυχόν λάθη στην κατασκευή αυτών των μεταβλητών είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν τα διάφορα στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης σε λανθασμένα ερευνητικά 

αποτελέσματα. Η αξιοπιστία κάθε ερευνητικής κλίμακας εξετάζεται συνήθως με τον 

συντελεστή alpha του Cronbach (Cronbach, 1951) όπου υπολογίζεται η εσωτερική 

συσχέτιση των ερωτήσεων που απαρτίζουν την κλίμακα-μεταβλητή . Όμως στις 

περισσότερες πρακτικές εφαρμογές η τιμή του συντελεστή alpha σε όλον τον 

πληθυσμό δεν είναι σχεδόν ποτέ γνωστή εξαρχής. Για τον λόγο αυτόν, επιλέγεται 

ένα τυχαίο δείγμα ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή εκτίμηση του συγκεκριμένου 

συντελεστή. Είναι φανερό λοιπόν ότι στις κοινωνικές επιστήμες το μέγεθος του 

δείγματος αλλά και γενικά ο τρόπος δειγματοληψίας αποτελούν για τον ερευνητή 

σημαντικά σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. 

Στις περισσότερες έρευνες πεδίου η τεχνική της δειγματοληψίας κατά συστάδες 

( cluster sampling) θεωρείται ως η πιο χρήσιμη πρακτική. Η διαδικασία που 

ακολουθείται έχει ως εξής: αντί για μεμονωμένα δειγματικά υποκείμενα (π.χ., άτομα) 

δημιουργούνται εύκολα αναγνωρίσιμες και προσβάσιμες ομάδες υποκειμένων (π.χ. , 

νοικοκυριά, οικοδομικά τετράγωνα, σχολικές τάξεις) οι οποίες ονομάζονται συστάδες. 

Στη συνέχεια η δειγματοληψία μεταφέρεται πια στο επίπεδο των συστάδων όπου, 

αφού επιλεγεί ένα τυχαίο δείγμα συστάδων, απογράφονται όλα (ή τουλάχιστον τα 

περισσότερα) μέλη της κάθε συστάδας. Για παράδειγμα, ο ερευνητής επιλέγει ένα 

συγκεκριμένο αριθμό νοικοκυριών για να καταγράψει τις απόψεις ό'λων των μελών 

τους. Εκτός όμως από τη δειγματοληπτική προσέγγιση, η χρήση της στατιστικής κατά 

Bayes (Μπεϋζιανή στατιστική), σε μία ανάλυση του δείκτη αξιοπιστίας και του 

μεγέθους του δείγματος, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς οι 

προϋπάρχουσες πληροφορίες για τις άγνωστες παραμέτρους ( π. χ. , από προηγούμενες 

έρευνες) λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της έρευνας. 

Στη στατιστική βιβλιογραφία υπάρχει σημαντικό ερευνητικό έργο σχετικά με 

τον συντελεστή αξιοπιστίας alpha του Cronbach, όπου όμως χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά η κλασική στατιστική προσέγγιση (frequentist perspectiνe ). Για 

παράδειγμα, οι Κristof (1963) και Feldt (1965) θεμελίωσαν τη δειγματική κατανομή 

του συντελεστή. Οι συγκεκριμένες προσπάθειες αποτέλεσαν τη βάση για την 

ανάπτυξη της εκτιμητικής και του ελέγχου υποθέσεων του συντελεστή αξιοπιστίας 
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από ερευνητές όπως οι Alsawalmeh και Feldt (1994), Hakstian και Whalen (1976), 

Woodruff και Feldt (1986). Ειδικότερα στο θέμα του μεγέθους του δείγματος 

επισημαίνεται η συνεισφορά των Feldt, Woodruff και Salih (1987) για ελέγχους με 

μικρά δείγματα ( small-sample tests ), των Donner και Eliasziw (1987) για τον 

συντελεστή συσχέτισης intraclass (Intraclass Coπelation Coefficient - ICC) της 

τεχνικής ANOV Α (Feldt και Ankenmann 1998, 1999) για τη σύγκριση μεταξύ δύο 

συντελεστών αξιοπιστίας, και Bonnet (2002) για την κατασκευή ελέγχου υποθέσεων 

και διαστήματος εμπιστοσύνης για έναν συντελεστή αξιοπιστίας. Σε όλες τις 

προαναφερόμενες εργασίες εξεταζόταν, με την κλασική προσέγγιση, η στατιστική 

υπόθεση της ισότητας του συντελεστή αξιοπιστίας με μία σταθερά ή με έναν άλλο 

συντελεστή αξιοπιστίας. 

Γενικά πάντως πρέπει να επισημανθεί η ύπαρξη πληθώρας κριτηρίων για τον 

υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος σε κάθε πεδίο της στατιστικής. Τα πιο 

σημαντικά από αυτά τα κριτήρια είναι οι συναρτήσεις χρησιμότητας (θεωρητικά 

καλές, αλλά με μεγάλη πρακτική δυσκολία εφαρμογής) και η βελτιστοποίηση 

ορισμένων διαστημάτων αξιοπιστίας με τη χρήση της περιθώριας κατανομής των 

δεδομένων. Αυτή η μέθοδος έχει το μειονέκτημα της εκτεταμένης χρήσης γλώσσας 

προγραμματισμού, ενώ όλες σχεδόν οι τεχνικές προϋποθέτουν σαφείς παραμετρικές 

υποθέσεις. Μία καλή ανασκόπηση των κυριότερων προσεγγίσεων στην εύρεση του 

μεγέθους του δείγματος εντοπίστηκε στους Wang και Gelfand, 2002. 

Στη συνέχεια αναπτύσσεται νέα μεθοδολογία σχετικά με την εύρεση του 

βέλτιστου μεγέθους δείγματος (optimal sample size) κάνοντας χρήση του συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach's alpha και της μπεϋζιανής προσέγγισης στην περίπτωση της 

δειγματοληψίας κατά συστάδες. Δίνεται έμφαση στην εκτίμηση της πιθανότητας ο 

συγκεκριμένος συντελεστής να υπερβαίνει μία προκαθορισμένη από τον ερευνητή 

τιμή. Επίσης, αφού η όλη διαδικασία γίνεται πριν από τη συλλογή των δεδομένων 

(πρώτα πρέπει να καθοριστεί το μέγεθος του δείγματος), ο υπολογισμός του βέλτιστου 

μεγέθους δείγματος θα περιλαμβάνει μόνο ορισμένες παραμέτρους της εκ των 

προτέρων κατανομής. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια παραμετρική 

προϋπόθεση των δεδομένων ούτε η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού. Στη συνέχεια 

γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των βασικών αρχών της στατιστικής κατά Bayes 

καθώς και η αναλυτική περιγραφή της νέας στατιστικής μεθοδολογίας. 
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3.2. Η στατιστική κατά Bayes 

Η στατιστική κατά Bayes (ή Μπεϋζιανή στατιστική) αποτελεί ένα σημαντικό και 

ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της στατιστικής επιστήμης. Έχει ως βάση το 

θεώρημα του Bayes, αλλά η ανάπτυξή της στηρίχθηκε στη διαφορετική θεώρηση της 

στατιστικής συμπερασματολογίας. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι πριν από το 1970 στον 

τομέα της στατιστικής επικρατούσε σχεδόν ολοκληρωτικά η λεγόμενη «κλασική» ή 

«frequentist» προσέγγιση για την εξαγωγή των συμπερασμάτων από τα δεδομένα. 

Σύμφωνα με αυτή, τα δεδομένα προέρχονται από έναν πληθυσμό ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από ορισμένες παραμέτρους. Αυτές οι παράμετροι είναι κατά 

κανόνα άγνωστες στον ερευνητή, αλλά όμως θεωρούνται ότι έχουν σταθερές τιμές. 

Για την εκτίμησή τους χρησιμοποιείται η θεωρία των ελέγχων υποθέσεων που 

βασίζεται στον επαναληπτικό ορισμό της πιθανότητας, προϋποθέτει δηλαδή την 

επανάληψη της δειγματοληψίας και του πειράματος. 

Όμως, στην πράξη είναι πολύ λίγες οι φορές όπου μία έρευνα επαναλαμβάνεται 

πολλές φορές. Αυτό είναι πρακτικά και οικονομικά ανεφάρμοστο. Επίσης, όπως έχει 

κατ' επανάληψη επισημάνει η ύπαρξη μεγάλου δείγματος οδηγεί συχνά σε 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, ενώ τα δεδομένα εκ πρώτης όψεως δεν 

δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Είναι φανερό λοιπόν ότι η έννοια της στατιστικής 

θεωρίας, όπως είχε αρχικά δομηθεί, παρουσιάζει αρκετά σημεία αμφισβήτησης τα 

οποία απαιτούν πιο προσεκτική αντιμετώπιση. 

Η μπεϋζιανή προσέγγιση είναι αρκετά διαφορετική. Η έννοια της πιθανότητας 

δεν δίνεται μέσα από μία επαναληπτική διαδικασία, αλλά εκφράζει την αβεβαιότητα 

του ερευνητή για τις άγνωστες παραμέτρους. Έτσι, θεωρείται ότι οι παράμετροι δεν 

είναι πλέον σταθερές, αλλά ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη στατιστική κατανομή. 

Αυτές οι κατανομές «ποσοτικοποιούν» την αβεβαιότητα που έχει ο ερευνητής. Ο 

κανόνας του Bayes συνδυάζει την παραπάνω κατανομή με τα δεδομένα που 

προκύπτουν από την έρευνα ώστε να δοθεί μία πλήρη εικόνα της διαθέσιμης 

πληροφορίας για την άγνωστη παράμετρο. Η αβεβαιότητα του ερευνητή για μία 

παράμετρο θ εκφράζεται μέσα από την εκ των προτέρων (pήor ή a prioή) κατανομή 

π( θ) . Η κατανομή αυτή αποτυπώνει την αβεβαιότητα του ερευνητή για την 

παράμετρο θ. Εκτός όμως από την παράμετρο, υπάρχουν και τα δειγματικά 

δεδομένα τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τη συνάρτηση πιθανοφάνειας 

(likelihood function) f(y Ι θ). Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω πληροφοριών 
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(δηλαδή της εκ των προτέρων κατανομής και της κατανομής των δεδομένων) γίνεται 

με τον κανόνα του Bayes προσαρμοσμένο όμως για στατιστικές κατανομές και όχι 

για τυχαία ενδεχόμενα. Ισχύει ότι: 

g(θ 1 y) = f(y 1 θ)π(θ) . 
f f(y 1 θ)π(θ)dθ 

Ο παρονομαστής, από τη μεριά του, είναι ένα ολοκλήρωμα ως προς θ, δίνοντας 

ουσιαστικά μία συνάρτηση μόνο του y. Άρα η κατανομή g(θ Ι y) η οποία είναι 

συνάρτηση του θ είναι ανάλογη του αριθμητή, αφού μόνο αυτός ο όρος του 

κλάσματος περιέχει το θ. Ισχύει λοιπόν ότι: 

g(θ 1 y) oc f(y 1 θ)π(θ) 

δηλαδή η πληροφορία για την άγνωστη παράμετρο θ περιέχεται στα δεδομένα, αλλά 

και στην αβεβαιότητα του ερευνητή. Βέβαια, όσο πιο πολλά δεδομένα έχει ο 

ερευνητής (όταν το δείγμα είναι μεγάλο), τόσο πιο μεγάλη είναι η αξία των 

δεδομένων σε βάρος της εκ των προτέρων κατανομής. Οπότε, για εκτεταμένο πλήθος 

δεδομένων τα αποτελέσματα της Μπεϋζιανής ανάλυσης προσεγγίζουν αυτά της 

κλασικής στατιστικής, αφού η επίδραση της εκ των προτέρων κατανομής είναι μικρή. 

Η κατανομή ονομάζεται εκ των υστέρων (posterίor ή a posteriori) κατανομή 

του θ και αποτελεί τη βάση της μπεϋζιανής στατιστικής. Όλη η συμπερασματολογία 

στη στατιστική κατά Bayes αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκ των υστέρων 

κατανομή. Είναι προφανές ότι η εκ των υστέρων κατανομή θα αλλάξει αν 

καθοριστεί μία διαφορετική εκ των προτέρων κατανομή για το θ. Έτσι όλη η 

στατιστική ανάλυση θα μεταβληθεί και το τελικό συμπέρασμα μπορεί να είναι 

διαφορετικό ανάλογα με την π( θ) . Αυτό ακριβώς είναι και η πιο σημαντική κριτική 

που ασκείται στην μπεϋζιανή προσέγγιση. Αφού για τα ίδια δεδομένα το αποτέλεσμα 

μπορεί να είναι διαφορετικό, τότε δεν έχει νόημα να χρησιμοποιεί ο ερευνητής τη 

στατιστική κατά Bayes. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, τονίζεται, ότι δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα αντικειμενικό ερευνητικό εργαλείο. Η παραπάνω σκέψη έχει μία 

επιφανειακή μόνο λογική που κρύβει την ουσία του προβλήματος. Οι μπεϋζιανοί 

στατιστικοί θεωρούν το γεγονός των εν δυνάμει διαφορετικών λύσεων όχι ως ψεγάδι 

της θεωρίας τους αλλά ως τη ρεαλιστική και απαραίτητη έκφραση της αβεβαιότητας 

ενός ερευνητικού προβλήματος. 
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Στις κοινωνικές επιστήμες (και ιδιαίτερα στην ψυχομετρία), η στατιστική κατά 

Bayes προτάθηκε από τους Edwards, Lindman και Savage (1963), αλλά η χρήση της 

αυξήθηκε κατά τη δεκαετία του 1990 με την εισαγωγή νέων υπολογιστικών 

τεχνικών. Παρ' όλα αυτά πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα ώστε η διάχυσή της να 

φθάσει στο επίπεδο του «απλού» στατιστικού χρήστη. Για περισσότερες 

πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να επιλέξει από πλήθος 

σχετικών πηγών. Ενδεικτικά αναφέρονται κλασικές δουλειές των Berger (1985), 

Bernardo και Smith (1994), Βοχ και Tiao (1992), Carlin και Louis (2000), Carlin, 

Stern και Rubin (2003), De Finetti (1992), Gelman, O'Hagan και Forster (2003). 

Στην ελληνική βιβλιογραφία για μία πιο μαθηματική προσέγγιση παραπέμπεται στις 

πανεπιστημιακές σημειώσεις των Δελλαπόρτα και Τσιαμυρτζή (2004). 

3.2.1. Εκ των προτέρων κατανομές-τεχνικές προσομοίωσης 

Η βασική σημασία που αποδίδει η μπεϋζιανή στατιστική στις prior κατανομές (ιδίως 

όταν το δείγμα είναι μικρό) απαιτεί από τον χρήστη να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 

στον τρόπο επιλογής τους. 

Η πιο εύκολη για τον χρήστη κατηγορία prior κατανομών είναι οι συζυγείς 

( conjugate) κατανομές. Ουσιαστικά είναι οι εκ των προτέρων κατανομές που 

οδηγούν σε εκ των υστέρων κατανομές της ίδιας μορφής. Ως σχετικό παράδειγμα 

αναφέρεται το γεγονός ότι, αν τα δεδομένα προέρχονται από μία κανονική κατανομή 

με άγνωστη μέση τιμή η οποία με τη σειρά της ακολουθεί μία κανονική εκ των 

προτέρων κατανομή, τότε και η εκ των υστέρων κατανομή της μέσης τιμής θα είναι 

κανονική. Γενικότερα, συζυγείς κατανομές προκύπτουν εύκολα όταν τα δεδομένα 

ανήκουν στην εκθετική οικογένεια κατανομών. Ισχύει δηλαδή ότι, η κατανομή των 

δεδομένων έχει την ακόλουθη μορφή: 

f(y 1 θ) = k(y)exp{t(y)c(θ)}h(θ). 

Πολλές γνωστές κατανομές (κανονική, Βήτα, Γάμμα κ.λπ.) ανήκουν σε αυτή 

την κατηγορία. Το βασικό πλεονέκτημα των συζυγών pήor κατανομών είναι η 

μαθηματική απλοποίηση στη χρήση της εκ των υστέρων κατανομής. 

Εκτός από τις συζυγείς κατανομές υπάρχουν πολλές άλλες κατηγορίες εκ των 

προτέρων κατανομών. Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι οι ακόλουθες: 
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• Ακατάλληλες (improper): είναι εκ των προτέρων κατανομές οι οποίες δεν 

πληρούν τις απαραίτητες στατιστικές ιδιότητες μίας κατανομής, αλλά οδηγούν 

σε καλά ορισμένες εκ των υστέρων κατανομές. 

• Μη πληροφοριακές (non informatiνe): αυτές είναι κατανομές που 

χρησιμοποιούνται όταν ο ερευνητής δεν έχει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία

προτίμηση για τις τιμές της παραμέτρου θ. 

• Reference prior κατανομές: εισήχθησαν από τον Bemardo (1979), και η βασική 

ιδέα είναι η μεγιστοποίηση της απόστασης μεταξύ της posterior και της prior 

κατανομής. Ως μέτρο απόστασης χρησιμοποιείται η απόκλιση Kullback-Leibler. 

• Ιεραρχικές (hierarchical): πρόκειται για κατανομές όπου η πληροφορία δίνεται 

σε δύο ή τρία στάδια. 

Η επιλογή της κατάλληλης pήor κατανομής αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα το 

οποίο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους ερευνητές της μπεϋζιανής στατιστικής. Ο 

ερευνητής θα πρέπει να προτιμήσει τη λύση εκείνη που συνδυάζει τη μαθηματική 

απλότητα, αλλά κυρίως τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην ποσοτική αποτύπωση της 

προσωπικής αβεβαιότητας. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, όμως, δεν χρησιμοποιούνται 

συζυγείς εκ των προτέρων κατανομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν 

περίπλοκες μορφές posteήor κατανομών που δεν είναι καθόλου εύκολη η αριθμητική 

τους προσέγγιση. Γενικά αφού έχει υπολογιστεί η εκ των υστέρων κατανομή g( θ Ι y) , 

η μπεϋζιανή ανάλυση περιλαμβάνει τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων της μορφής 

f h(θ)g(θ 1 y)dθ' 

όπου h( θ) είναι μία τυχαία συνάρτηση της παραμέτρου θ που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, αν είναι επιθυμητή η ανάλυση του μέσου όρου της εκ 

των υστέρων κατανομής ισχύει h( θ) = θ . 

Μέχρι το 1990 περίπου, ο υπολογισμός ολοκληρωμάτων της εκ των υστέρων 

κατανομής γινόταν κυρίως με μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης (π.χ., προσεγγίσεις 

με την κανονική κατανομή, μέθοδος Gauss-Hermite κ.λπ). Η επιτυχία αυτών των 

μεθόδων ήταν μάλλον περιορισμένη συμβάλλοντας στην οριακή ανάπτυξη της 

στατιστικής κατά Bayes. Η αλματώδη ανάπτυξη των υπολογιστών, όμως, βοήθησε 

ώστε να εξαλειφθεί ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα. 
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Το επόμενο βήμα ήταν η χρήση των μεθόδων Monte Carlo, οι οποίες σε γενικές 

γραμμές προσεγγίζουν ολοκληρώματα του τύπου J h(θ)g(θ Ι y)dθ με αθροίσματα 

της μορφής 

1 k 

- ΣhCθω) , 
k J=I 

όπου θ0 ) , ... θ(k ) είναι μία ακολουθία ανεξάρτητων παρατηρήσεων από την εκ των 

υστέρων συνάρτηση g( θ 1 y) . Το πρόβλημα λοιπόν μεταφέρθηκε στη δημιουργία 

τυχαίων παρατηρήσεων από την posteήor κατανομή. Για τον σκοπό αυτόν έχουν 

αναπτυχθεί πολλές τεχνικές προσομοίωσης, όπως οι inversion algoήthm, rejection 

algorithm, Markov Chain Monte Carlo, η μέθοδος των Metropolis-Hastings και Gibbs 

sarnpler. Στη συνέχεια προτείνεται μία σειρά πολύ καλών σχετικών πηγών, αφού η 

έρευνα στο συγκεκριμένο ζήτημα εξελίσσεται συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

Berg (2004), Casella και George (1992), Chib και Greenberg (1995), Garnerrnan 

(1997), Gelfand και Smith (1990), Gilks, Richardson και Spiegelhalter (1996), Robert 

και Casella (2004). 

3.2.2. Στατιστικά μοντέλα 

Η χρήση της εκ των προτέρων πληροφορίας έχει σημαντική εφαρμογή στην τεχνική 

της παλινδρόμησης. Χρησιμοποιώντας έναν πιο μαθηματικό συμβολισμό, στην 

κλασική παλινδρόμηση η εξαρτημένη μεταβλητή Υ ακολουθεί μία κανονική 

κατανομή με μέση τιμή την εξίσωση της παλινδρόμησης και διασπορά αυτή του 

παράγοντα λάθους. Ισχύει δηλαδή ότι, 

Σκοπός της μπεϋζιανής ανάλυσης είναι η στατιστική συμπερασματολογία με 

βάση την posteήor κατανομή των α, β1 ,. • ., βκ και σ 2 • Με τη χρήση του κανόνα του 

Bayes η κατανομή αυτή αναλύεται ως εξής: 

Για prior κατανομές χρησιμοποιείται μία μη πληροφοριακή κατανομή, και 

ειδικότερα 
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2 1 
π(α,β1 , •• .βκ ,σ ) α:: -

2 
, 

σ 

η οποία είναι καλή επιλογή, ειδικά στη (μάλλον συχνή) περίπτωση όπου υπάρχουν 

πολλά δεδομένα και λίγες σχετικά παράμετροι. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα θα 

«κυριαρχούν» στην ανάλυση (και όχι οι pήor κατανομές), εξ ου και η μη πληροφοριακή 

κατανομή που ορίστηκε. Σε περίπτωση μικρού δείγματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

μία πιο συμβατική μορφή για την pήor κατανομή ή/και ιεραρχικά μοντέλα. 

Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, η μαθηματική επεξεργασία του κανόνα 

του Bayes δίνει τα εξής αποτελέσματα για τις δεσμευμένες posteήor κατανομές: 

α. Η δεσμευμένη posterior κατανομή των παραμέτρων β; δοθέντος της διασποράς 

2 , , , , 
σ ειναι κανονικη κατανομη με μορφη 

α,β1 , ••• ,βκ 1 σ2 ,Υ ~ Ν{(ΧΧγ 1 ΧΎ,(ΧΧγ1 σ 2 } 

όπου Χ συμβολίζεται ο πίνακας των δεδομένων. 

β. Η posterior κατανομή της διασποράς σ 2 είναι μία αντίστροφη χ 2 , 

σ 2 IY~inv-χ2 (n-k, s 2 ) 

' 2 ' όπου η είναι το σύνολο των παρατηρησεων και s ειναι μία εκτιμήτρια του 

παράγοντα λάθους. 

Η δειγματοληψία από τις παραπάνω κατανομές δεν είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. 

Αρκετά χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη εκτέλεση του αλγόριθμου μπορεί 

να βρει κανείς στους Gelman, Carlin, Stern και Rubin (2003, Κεφάλαιο 8). Επίσης, 

η άγνωστη τιμή της διασποράς σ 2 μπορεί να εκτιμηθεί από την ποσότητα s 2
• Με 

ανάλογο τρόπο ο ερευνητής καθορίζει την εκ των προτέρων πληροφορία όταν έχει 

μία πληροφοριακή prior κατανομή. Η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι μία κανονική 

κατανομή για τις παραμέτρους β; και η αντίστροφη %
2 για την παράμετρο σ 2 • Οι 

εφαρμογές της μπεϋζιανής στατιστικής εκτείνονται και στην περίπτωση της μη 

γραμμικής παλινδρόμησης. Οι Johnson και Albert (1999) προσεγγίζουν με 

εμπεριστατωμένο τρόπο το συγκεκριμένο θέμα, με αρκετές εφαρμογές σε 

εκπαιδευτικά δεδομένα. Χρήσιμη είναι επίσης και η σχετική ενότητα στους Gelman, 

Carlin, Stern και Rubin (2003, Κεφάλαιο 14). 
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3.3. Υπολογισμοί μεγέθους δείγματος 

Έστω ότι με α συμβολίζεται ο συντελεστής αξιοπιστίας alpha του Cronbach 

βασισμένος σε μία κλίμακα που αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων

items. Ο ερευνητής επιθυμεί η τιμή του α να είναι ίση ή μεγαλύτερη από μία 

συγκεκριμένη τιμή c η οποία στις περισσότερες εφαρμογές είναι περίπου Ο, 70. Έστω 

ότι Χ είναι η ακόλουθη τυχαία μεταβλητή Bernoulli: 

{
1, αν α 2 c 

Χ= 
Ο, σε άλλη περίπτωση 

Η μέση τιμή της Χ δίνεται από την πιθανότητα θ = Ρ( α 2 c ). Επιλέγεται ένα 

τυχαίο δείγμα n συστάδων. Για κάθε συστάδα, ο συντελεστής αξιοπιστίας alpha 

υπολογίζεται και συγκρίνεται με το c. Με τον τρόπο αυτόν τα πειραματικά δεδομένα 

έχουν την παρακάτω μορφή: 

Χ = {1, αν ο συντελεστής alpha της i συστάδας 2 c 
1 Ο, σε άλλη περίπτωση 

Προφανώς, Χ1 , ••• , Χ n είναι i.i.d παρατηρήσεις από τη μεταβλητή Χ. Η εκ των 

προτέρων πληροφορία για τη μέση τιμή της παραμέτρου θ εκφράζεται μέσω μίας 

κατανομής Βήτα με παραμέτρους λι και ~ , ισ:χ;ύει δηλαδή θ ~ Beta ( λ1 , λ2 ). Ο 

Goldstein (1981) βρήκε ένα άνω φράγμα για το βέλτιστο μέγεθος του δείγματος που 

απαιτείται για την εκτίμηση του μέσου όρου μιας οποιασδήποτε κατανομής. Το άνω 

φράγμα βασίζεται στην εκ των προτέρων κατανομή του μέσου όρου των δεδομένων 

και σε ορισμένες σταθερές τιμές που θέτει ο ερευνητής. Πιο συγκεκριμένα, ισ:χ;ύει το 

εξής ακολουθιακό επιχείρημα: 

Έστω ότι αρχικά έχει γίνει επιλογή n παρατηρήσεων. Η δειγματοληψία σταματά 

όταν με ένα μεγαλύτερο δείγμα μεγέθους m δεν είναι πιθανό να αλλάξει η εκτίμηση 

της άγνωστης παραμέτρου θ. Έτσι, χρησιμοποιώντας σταθερές d and h, 

ικανοποιείται η παρακάτω συνθήκη : 

Ρ{ SUPm>n 1 Em (θ)-Εn(θ) 1> d 1 Χ1 , ••• ,Xn }< h (3.3.1) 

όπου η μέση τιμή υπολογίζεται βάσει της εκ των υστέρων κατανομής του θ. Επίσης, 

η παραπάνω συνθήκη εξακολουθεί να ισ:χ;ύει ώστε να ικανοποιούνται όλες οι πιθανές 

δειγματοληψίες. Έστω ότι με An συμβολίζεται το δείγμα μεγέθους n παρατηρήσεων 
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για τις οποίες ικανοποιείται η 3.3.1. Το βέλτιστο δείγμα είναι η μικρότερη τιμή του n 

για την οποία, δοθέντος μίας σταθεράς k, ικανοποιείται η επόμενη συνθήκη: 

(3.3.2) 

Οι σταθερές d, h και k είναι θετικοί αριθμοί και καθορίζουν πόσο «αυστηρός» 

είναι ο ερευνητής στην εκτίμηση του θ. Ένα άνω φράγμα για το n δίνεται από την 

επόμενη συνθήκη (Goldstein 1981): 

1 1 
n<V(X)[---] 

- d 2hk V(θ) 
(3.3.3) 

όπου V (θ) είναι η εκ των προτέρων διασπορά της παραμέτρου θ και V (λ) είναι η 

αναμενόμενη διασπορά του Χ βάσει της prιor κατανομής, δηλαδή 

V(X) = E0 V(X Ι θ). Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης οι παραπάνω 

ποσότητες δίνονται από τις εξής συνθήκες: 

V(θ)= λι~ και 
(λ1 +λ2 ) 2 (λ1 +λ2 +1) 

V(X)= λ~~ . 
(λ~ +~)(λ~ +~ +1) 

Έτσι για την περίπτωση του συντελεστή αξιοπιστίας α, το άνω φράγμα της 3.3.3 

για το βέλτιστο μέγεθος του δείγματος είναι: 

(3.3.4) 

Ο Πίνακας 3.3.1 παρουσιάζει συγκεκριμένα αποτελέσματα για το βέλτιστο 

αριθμό συστάδων. Έγινε χρήση της ισότητας στην 3.3.4, ενώ οι τιμές των d, h και k 

ήταν 0,20 οι οποίες σύμφωνα με τον Goldstein (1981), θεωρούνται γενικά 

αποδεκτές. 

Πίνακας 3.3.1 

Υπολογισμοί μεγέθους δείγματος για τη δειγματοληψία κατά συστάδες για διάφορες τιμές των 
εκ των ποτέ ων πα α έτ ων, ενώ d = h = k = 0,20. 

1 1 

ι v(e) v(x) 1 
1 1 

n Ε(θ) 
1 : 

1 1 1 ' 
9 i ] i 0,90 ' 0,0082 0,083 1 42 

------------------~------------------~------------------J-------------------1------------------~------------------
I Ι 1 1 1 

18 : 2 : 0,90 : 0,0043 : 0,086 : 34 
: : : : : 
1 ι ι ι ι 

------------------.J------------------.J------------------1------------------τ-----------------τ-------·----------
: 1 ι ι ι 
: 3 : 0,90 1 0,0030 : 0,087 : 
: : : : : __________________ J __________________ J __________________ J __________________ J __________________ J _________________ _ 

27 25 
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------------------.------------------,------------------,------------------.-------------------.------------------
36 : 4 : ο 90 : 0,0022 : 0,088 ! 15 

: : ' : : : 
1 1 1 1 1 

------------------~------------------~------------------~------------------~------------------+-----------------
' ι ι ι ι 

45 ! 5 ! 0,90 ! 0,0018 ! 0,088 : 6 
: : : 1 ! ------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------

7 ! 3 ! 0,70 ! 0,0190 ! 0,190 ! 110 
: : 1 : : ------------------1------------------1------------------:------------------1------------------:------------------

14 : 6 : 0,70 : 0,0100 : 0,200 : 103 
: : : : : 

------------------1------------------1------------------1------------------1------------------+-----------------

28 ! 12 ί 0,70 ! 0,0050 ί 0,210 : 88 
: : : : ! 

------------------~------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------

56 ί 24 ί 0,70 ί 0,0026 ί 0,210 ! 50 
: J : : : 
1 1 1 1 1 

------------------1-------·-----------1------------------~------------------τ-----------------~-----------------

112 : 48 : 070 : 0,0013 : 0,210 ί : : , : : : ~ο 
: : : : : 

------------------i------------------i------------------1------------------τ-----------------...l_-------·----------

3 : 2 : ο 60 : 0,0400 : 0,200 ! 120 : : ' : : : 
: : 1 1 : ------------------1------------------1------------------1------------------1------------------i-----------------

6 : 4 : 0,60 : 0,0220 : 0,220 : 126 
: : : 1 : 
ι ι ι ι ι 

------------------~------------------~------------------~------------------~----·--------------+-----------------

12 ! 8 ! 0,60 ! 0,0110 ! 0,220 ! 123 
: : 1 : : 

------------------1-----------------·-~------------------1-----------------~------------------~------------------

! ! 0,50 ! 0,0830 ! Ο, 170 ! 102 
1 : 1 : : 

------------------1------------------1------------------1------------------1------------------τ-----------------

Ο, 5 Ο 1 0,50 i 0,50 J 0,1250 1 0,125 ! 77 
• . 1 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.3.1 συμπεραίνεται ότι για υψηλές τιμές της 

ποσότητας Ε(θ), το βέλτιστο μέγεθος του δείγματος αυξάνεται αφού υπάρχει 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την παράμετρο θ. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου 

η μέση τιμή της εκ των προτέρων κατανομής για την παράμετρο θ είναι 0,90. Η 

αύξηση της τιμής της εκ των προτέρων διασποράς του θ (από 0,0018 σε 0,0082), 

συνοδεύεται από αύξηση και του δείγματος (από 6 σε 42), ενώ η τιμή του V(X) 

παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Όμως το παραπάνω λογικό συμπέρασμα ανατρέπεται 

όταν η τιμή του Ε(θ) είναι κοντά στη μη πληροφοριακή τιμή του 0,50. Προφανώς όταν 

η εκ των προτέρων γνώση για το θ εντοπίζεται στην περιοχή του 0,50 δεν παρέχεται 

ιδιαίτερη πληροφορία για τον καθορισμό του βέλτιστου αριθμού των συστάδων. 

3.4. Εφαρμογή της μεθόδου 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας το οποίο αναφέρεται σε μία έρευνα για την αποτελεσματικότητα νέων 

εκπαιδευτικών λογισμικών. 
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Μία από τις πιο βασικές ανάγκες των σχολικών προγραμμάτων είναι η 

κατανόηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλ. , μεταξύ άλλων, τις σχετικές 

εκδόσεις του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη το 

2003). Στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια το ΥπΕΠΘ αναμόρφωσε όλα τα 

σχολικά προγράμματα, ανέπτυξε φιλικά προς τον χρήστη εκπαιδευτικά λογισμικά 

και επιμόρφωσε τους εκπαιδευτικούς για την ομαλή μετάβασή τους στο νέο υλικό. 

Μία ανεξάρτητη μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2001 από το Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Έρευνας με τίτλο «Οδύσσεια» ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των 

αλλαγών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της 

μελέτης ήταν ο βαθμός κατοχής και γνώσης των ΤΠΕ από τους μαθητές που 

βασίστηκε στις απαντήσεις σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την εφαρμογή των 

ΤΠΕ σε κάθε σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε κάποιου είδους 

βαθμολογική εξέταση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και καθορίστηκε το 

βέλτιστο μέγεθος δείγματος για την παραπάνω μελέτη. 

Αυτοί που ρωτήθηκαν ήταν μαθητές της Γ γυμνασίου. Ως συστάδα επιλέχθηκε 

η σχολική τάξη . Επίσης ο συντελεστής αξιοπιστίας θεωρείται ότι πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος του 0,70, δηλαδή c = 0,70. Αφού δεν υπήρξε καμία παρόμοια μελέτη 

κατά το παρελθόν, επιλέγεται η μη πληροφοριακή (non-infoπnative) κατανομή Βήτα 

ως η εκ των προτέρων κατανομή στην πιθανότητα ο συντελεστής αξιοπιστίας alpha 

να υπερβαίνει το c, ισχύει δηλαδή ~ = ~ = 1 . Η κατανομή αυτή είναι ισοδύναμη με 

την ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα (Ο, 1 ). Κάθε συστάδα-τάξη είχε περίπου 20 

μαθητές με αποτέλεσμα να υπάρχει μία μάλλον καλή εκτίμηση του συντελεστή 

αξιοπιστίας. Για τον λόγο αυτόν δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για «αυστηρές» τιμές 

των σταθερών. Ως εκ τούτου θεωρούνται οι ποσότητες d, h and k ίσες με 0,30. Με τη 

χρήση της 3.3.4, μπορεί να βρεθεί ότι το βέλτιστο δείγμα αποτελείται από 19 

συστάδες. Να επισημανθεί ότι σε περίπτωση όπου οι σταθερές είναι ίσες με 0,25 το 

δείγμα υπερδιπλασιάζεται ( 41 συστάδες). 

Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε προσφέρει μία αναλυτική 

μπεϋζιανή προσέγγιση στο πρόβλημα του βέλτιστου μεγέθους δείγματος για τον 

συντελεστή αξιοπιστίας στην περίπτωση της δειγματοληψίας κατά συστάδες. Δεν 

γίνεται χρήση προσεγγιστικών μεθόδων ούτε ελέγχων υποθέσεων, ενώ δεν 

ενδιαφέρει ο αριθμός των ερωτήσεων-items που αποτελούν την κλίμακα. Αντιθέτως, 
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έμφαση δίνεται όταν ο συντελεστής αξιοπιστίας είναι μεγαλύτερος από μία 

προκαθορισμένη σταθερά. Το κριτήριο βελτιστοποίησης εξετάζει τη διαφορά στην 

εκ των υστέρων πιθανότητα μεταξύ δειγμάτων διαφορετικών μεγεθών σταματώντας 

τη δειγματοληψία σε περίπτωση πολύ μικρών διαφορών. 

3.5. Διαδικασία δειγματοληψίας 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με βάση τη στρωματοποιημένη δειγματοληψία 

(stratified sampling). Ο κύριος άξονας στρωματοποίησης ήταν οι διοικητικές 

περιφέρειες της χώρας στις οποίες συμπεριλήφθηκαν ως αυτόνομες περιοχές οι 

νομοί Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους 

εξαιρέθηκαν οι νησιωτικές σχολικές μονάδες (εκτός της Κρήτης). Κάθε περιφέρεια 

είχε αναλογική εκπροσώπηση στο δείγμα, ενώ στο εσωτερικό της κάθε περιφέρειας 

η κατανομή των σχολικών μονάδων ακολούθησε τον διαχωρισμό σε αστικές, 

ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπως αποτυπώνεται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδας (www.statistics.gr). Το σύνολο των σχολικών μονάδων του 

δείγματος αποτυπώνεται στο Παράρτημα 1. 

Η δειγματοληψία διεξήχθη κατά το δεύτερο μισό του σχολικού έτους 2005-2006 

ύστερα από γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Παράρτημα 2), αλλά και σε συνεννόηση με 

τους φορείς κάθε σχολικής μονάδας (κυρίως τη Διεύθυνση, και σε κάποιες 

περιπτώσεις τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ή/και τον Σύλλογο Καθηγητών). 

Η δειγματοληψία έγινε με ευθύνη και παρουσία της ερευνήτριας σε όλες τις 

σχολικές μονάδες ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των πληροφοριών που 

αποτελούν τα δεδομένα της έρευνας. 

Σε κάθε σχολική μονάδα, υπήρχαν δύο πηγές δεδομένων: Αρχικά, οι διευθυντές 

παρείχαν πληροφορίες για τη συνολική «εικόνα» της σχολικής μονάδας. Αυτές οι 

πληροφορίες αφορούσαν: (α) τον συνολικό αριθμό μαθητών, (β) τον συνολικό 

αριθμό εκπαιδευτικών, (γ) τον αριθμό εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση (δ) τον 

αριθμό εκπαιδευτικών με τρίμηνη τουλάχιστον επιμόρφωση, (ε) τον αριθμό των 

αλλοδαπών μαθητών και (στ) τα έσοδα και τις δαπάνες της σχολικής επιτροπής στην 

οποία ανήκε η σχολική μονάδα. Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων ήταν η 

χρήση τους σε ένα δεύτερο «επίπεδο» (εκτός από αυτό των μαθητών) μέσω της 

τεχνικής των πολυεπίπεδων μοντέλων (multi-level modeling). 
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Στη συνέχεια, οι μαθητές της Γ λυκείου απάντησαν, εθελοντικά και ανώνυμα, σε 

ένα γραπτό ερωτηματολόγιο διάρκειας δέκα-δεκαπέντε λεπτών (Παράρτημα 2). Το 

ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία των 

μαθητών, την επίδοσή τους σε προηγούμενα σχολικά έτη, το εκπαιδευτικό και το 

επαγγελματικό επίπεδο των γονέων τους, τα στοιχεία πολιτισμικού κεφαλαίου (π.χ. , 

ύπαρξη λογοτεχνικών βιβλίων), τις ώρες μελέτης ημερησίως αλλά και την πρόσθετη 

βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου. Επίσης, υπήρχαν ερωτήσεις για τις σχέσεις 

των μαθητών με τους γονείς και τους καθηγητές τους και τις δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου. Τέλος, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων παρείχαν, με τρόπο 

που να διαφυλάσσεται η ανωνυμία, και μόνο γι' αυτούς που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, τις βαθμολογίες των μαθητών στα πανελλαδικά εξεταζόμενα 

μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου. 

3.6. Ανάλυση δεδομένων: Ποσοτική προσέγγιση 

Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η ποσοτική προσέγγιση, η οποία 

παρείχε τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές περιγραφικής στατιστικής, 

πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων, μοντέλα δομικών εξισώσεων και 

πολυεπίπεδα ή ιεραρχικά γραμμικά μοντέλα. Για τις υπολογιστικές ανάγκες της 

ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Statisitsical Package for the Social 

Sciences (SPSS), AMOS, LISREL και Hierarchical Linear Modeling (HLM). Στη 

συνέχεια περιγράφονται οι βασικοί άξονες των παραπάνω μεθοδολογιών, ενώ τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 4 και 5. 

3.6.1. Πολυμεταβλητή ανάλυση 

Η χρήση μεθόδων πολυμεταβλητής ανάλυσης αποτελεί μια αξιόλογη πρώτη 

προσέγγιση για την κατανόηση σημαντικών εννοιών και ενδείξεων στα πρωτογενή 

δεδομένα. Από το ευρύ φάσμα των πολυμεταβλητών τεχνικών η παρούσα μελέτη 

εστιάζει στις μεθόδους της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) και της 

ανάλυσης κατά συστάδες (cluster analysis). Μία εκτεταμένη ανάλυση όλων των 

σχετικών προσεγγίσεων της πολυμεταβλητής στατιστικής βρίσκεται στους 

Bartholomew, Steele, Moustaki και Galbraith (2002) και Καρλή (2005). 
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Η παραγοντική ανάλυση έχει σκοπό την ομαδοποίηση πολλών μεταβλητών σε 

ένα μικρότερο αριθμό μεταβλητών (οι οποίοι ονομάζονται παράγοντες) διατηρώντας 

όμως το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της αρχικής πληροφορίας που παρείχε το αρχικό 

πλήθος των μεταβλητών. Οι παράγοντες δεν είναι παρατηρήσιμες ποσότητες, αλλά 

αποτελούνται από έναν συνδυασμό των αρχικών μεταβλητών με διαφορετικούς 

συντελεστές για την καθεμία. Συχνά, με βάση τον συντελεστή κάθε μεταβλητής, 

διαμορφώνεται η «φυσιογνωμία» κάθε παράγοντα, αφού οι μεταβλητές με υψηλούς 

συντελεστές επηρεάζουν σαφώς πιο καταλυτικά από τις υπόλοιπες μεταβλητές. 

Αντιθέτως, στην ανάλυση κατά συστάδες (αναφέρεται και ως ανάλυση σε 

ομάδες) επιχειρείται η ομαδοποίηση των δεδομένων σε μικρότερες συστάδες-ομάδες 

με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά (δηλαδή μεταβλητές). Η συγκεκριμένη 

τεχνική παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, αφού συχνά οι ερευνητές 

επιθυμούν να δημιουργήσουν μικρότερα σύνολα δεδομένων, τα οποία πιθανώς θα 

έχουν μία πιο ξεκάθαρη και εύκολη ερμηνεία. Διαφέρει από την παραγοντική 

ανάλυση αφού η συγκεκριμένη τεχνική ομαδοποιεί δειγματικά υποκείμενα (π.χ., τα 

άτομα που συμμετέχουν στο δείγμα) με βάση κάποια χαρακτηριστικά-μεταβλητές. 

Αντιθέτως, στην παραγοντική ανάλυση επιχειρείται η ομαδοποίηση των διαφόρων 

χαρακτηριστικών-μεταβλητών του δείγματος. 

Όταν πραγματοποιείται η ανάλυση κατά συστάδες, ουσιαστικά δημιουργούνται 

κάποιες ομάδες οι οποίες απαρτίζονται από τα δειγματικά υποκείμενα (συνηθέστερα 

τα άτομα του δείγματος). Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε: 

• να ενταχθούν στην ίδια ομάδα τα πιο όμοια/κοντινά άτομα ή παρατηρήσεις και 

• οι ομάδες που θα δημιουργηθούν να απέχουν μεταξύ τους όσο γίνεται 

περισσότερο. 

Τα δύο παραπάνω βήματα σχετίζονται ουσιαστικά με τον καθορισμό της 

απόστασης μεταξύ των παρατηρήσεων του δείγματος είτε των ομάδων του 

δείγματος. Οι παρατηρήσεις (κυρίως) αλλά και οι ομάδες που έχουν μικρή μεταξύ 

τους απόσταση θεωρούνται ότι έχουν μεγάλη ομοιότητα, ενώ αντιθέτως ανόμοιες 

παρατηρήσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. 
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3.6.2. Μοντέλα δομικών εξισώσεων 

Τα μοντέλα δομικών εξισώσεων (structural equation modeling- SEM) είναι μία από 

τις σημαντικότερες στατιστικές τεχνικές που εφαρμόζεται στις κοινωνικές επιστήμες 

με κύριο σκοπό τον προσδιορισμό συσχέτισης μεταξύ λανθανουσών μεταβλητών 

(latent νariables ), έννοιες δηλαδή που, ενώ θεωρητικά και πρακτικά είναι υπαρκτές, 

δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα. Παραδείγματα τέτοιων εννοιών αποτελούν η 

νοημοσύνη, η ικανοποίηση, η ποιότητα κ.ά. Η συγκεκριμένη στατιστική πρακτική 

μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Ένας 

πρακτικός ορισμός είναι ότι η θεωρία δομικών εξισώσεων αποτελεί μια ομάδα 

μεθοδολογιών που εκφράζουν τις σχέσεις που υπάρχουν για τα στατιστικά μέτρα 

των μεταβλητών υπό μελέτη, όπως είναι οι μέσες τιμές, οι διασπορές και οι 

συσχετίσεις με τη βοήθεια λιγότερων παραμέτρων. Αυτές οι παράμετροι ορίζονται 

με τη βοήθεια ενός θεωρητικού μοντέλου (διάγραμμα ροής επιδράσεων-path 

diagram). Το μοντέλο μέσω των παραμέτρων του εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο 

επιδρούν κάποιες μεταβλητές/έννοιες σε κάποιες άλλες. 

Οι έννοιες (λανθάνουσες μεταβλητές) ορίζονται ως θεωρητικές κατασκευές 

( constructs ), όπως είναι η μαθηματική ικανότητα, η ευφυ'fα, η υποκίνηση, το άγχος, 

οι οποίες δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα με τη χρήση ενός «μέτρου». Ως εκ 

τούτου μετριούνται με σχετική αξιοπιστία με τη βοήθεια μίας ή περισσότερων 

συστατικών εννοιών. Για παράδειγμα, από τον χώρο των φυσικών επιστημών, το 

ζεστό και το κρύο, αν και είναι απόλυτα κατανοητές έννοιες, προϋποθέτουν ένα 

όργανο, το θερμόμετρο, προκειμένου να μετρηθούν. Επίσης μπορεί να χρειαστεί να 

μετρηθεί η ένταση του αέρα ή η υγρασία, ώστε να αποδοθεί με μεγαλύτερη 

αξιοπιστία η αίσθηση της ζέστης. Οι τιμές αυτών των εννοιών και επομένως οι 

διάφορες σημασιολογικές αποχρώσεις που μπορούν να πάρουν εξαρτώνται από τις 

συστατικές μεταβλητές τους και την ένταση με την οποία σχηματίζουν τις 

θεωρητικές έννοιες. Στην εκπαιδευτική έρευνα, η μαθηματική ικανότητα για 

παράδειγμα, μετριέται με ένα μέτρο το οποίο μπορεί να είναι σχεδιασμένο να 

παράγει και να συνδυάζει μετρήσεις από διαφορετικά κεφάλαια των μαθηματικών 

(γεωμετρία, άλγεβρα, ανάλυση, στατιστική, κ.ο.κ.). Πολύ συχνά ένα άλλο 

εκπαιδευτικό/ψυχομετρικό τεστ καταγράφει και πάλι τη «μαθηματική ικανότητα», 

αλλά πιθανώς κάτω από την ίδια λέξη να βρίσκεται η έννοια της αναλυτικής και 
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συνθετικής ικανότητας ενός πιο συγκεκριμένου προβλήματος, π.χ., από τον χώρο της 

μαθηματικής ανάλυσης. 

Το διάγραμμα ροής των επιδράσεων (path diagram) χρησιμοποιείται για να 

απεικονίζει τις σχέσεις των μεταβλητών στο μοντέλο των δομικών εξισώσεων. Έχει 

αναπτυχθεί μάλιστα συγκεκριμένη σημειολογία στα σχήματα ενός διαγράμματος 

ροής δομικών εξισώσεων, για να αναπαρασταθούν γραφικά οι σχέσεις αιτίου και 

αποτελέσματος. Τα βασικά σχήματα είναι τα ακόλουθα: 

• Ορθογώνια: Οι παρατηρήσιμες μεταβλητές οι οποίες συλλέγονται άμεσα και 

εισάγονται σε μια βάση δεδομένων. 

• Ελλείψεις, που μπορεί να είναι: 

* συνθετικές, λανθάνουσες έννοιες 
* κατάλοιπα στην εκτίμηση των μεταβλητών τα οποία είναι και αυτά σύνθεση 
του συνόλου των μη παρατηρήσιμων επιδράσεων. 

• Μονά βέλη: Επιδράσεις των ανεξάρτητων-εξωγενών μεταβλητών στις 

εξαρτημένες-ενδογενείς μεταβλητές ή των καταλοίπων στην αντίστοιχη 

μεταβλητή/ έννοια. 

• Διπλά βέλη: Αλληλεπιδράσεις/συσχετίσεις των εξωγενών μεταβλητών. 

Η ανάλυση διαδρομών (path analysis) είναι μία ειδική μορφή SEM και 

αναπτύχθηκε αρχικά από τον Sewell Wήght (1934) με στόχο τη μελέτη συσχετίσεων 

μεταξύ διαφόρων μεταβλητών. Η τεχνική αυτή επιχειρεί, με τη βοήθεια μαθηματικών 

μοντέλων, να εκφράσει τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών. 

Μια άμεση επίδραση εμφανίζεται, όταν μια μεταβλητή επιδρά σε μια άλλη χωρίς να 

καταγράφεται η ύπαρξη της δράσης μιας τρίτης μεταβλητής. Για παράδειγμα, μια 

τέτοια υπόθεση είναι ότι μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση έχει άμεση επίδραση 

στις επιδόσεις των μαθητών. Αντίθετα, μια έμμεση επίδραση καταγράφεται, όταν μια 

ανεξάρτητη μεταβλητή μεταβάλλει μια τρίτη μεταβλητή οι μεταβολές της οποίας 

(δηλαδή της τρίτης μεταβλητής) με τη σειρά τους επηρεάζουν άμεσα τις τιμές της 

εξαρτημένης. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η μετεκπαίδευση ή η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, οι οποίες δυνητικά μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους 

επηρεάζοντας και την επίδοση των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο (διαδρομή: 
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μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση => μεταβολή συμπεριφοράς => επίδοση, από όπου και 

η ονομασία της τεχνικής: path analysis) επηρεάζεται η επίδοση των μαθητών από την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, μέσω της μεταβολής στη συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών. 

Οι αναλυτικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των δομικών 

εξισώσεων είναι στην ουσία επέκταση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. 

Αυτή είναι και η απλούστερη δομική εξίσωση με μία εξαρτημένη μεταβλητή και μία 

ή περισσότερες ανεξάρτητες, οι οποίες θεωρητικά επηρεάζουν την εξαρτημένη . 

Έτσι, η επίδοση των μαθητών μπορεί να συσχετιστεί με την εκπαιδευτική δράση. Με 

την απλή παλινδρόμηση η εκπαιδευτική δράση ορίζεται να έχει άμεση επίδραση 

στην επίδοση. Τα κατάλοιπα, δηλαδή η διαφορά της εκτιμώμενης επίδοσης από την 

πραγματική επίδοση, είναι με βάση τις υποθέσεις της γραμμικής παλινδρόμησης 

ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες. Τα κατάλοιπα συμψηφίζουν το 

σύνολο των μεταβλητών που επιδρούν στη μεταβολή της επίδοσης και δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στο διάγραμμα. Προφανές παράδειγμα είναι η ευφυία, η οποία 

μπορεί και να δικαιολογεί τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις στην επίδοση. Συχνά 

επίσης, υπάρχει ένα πλήθος από μεταβλητές, οι οποίες μπορούν με τη σειρά τους να 

επηρεάζουν την επίδοση. 

Στην περίπτωση που το προς μελέτη μοντέλο απαιτεί και την εξέταση έμμεσων 

επιδράσεων, χρειάζεται να εφαρμοστούν περισσότερες από μια εξισώσεις 

παλινδρόμησης. Στο προηγούμενο παράδειγμα, της έμμεσης επίδρασης της 

μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, απαιτείται να εκτιμηθούν 

ταυτόχρονα δύο εξισώσεις παλινδρόμησης: η πρώτη εκτιμά την επίδραση της 

μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της συμπεριφοράς τους στην 

επίδοση των μαθητών, ενώ η δεύτερη εκτιμά την επίδραση της μετεκπαίδευσης ή 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη συμπεριφορά των ίδιων των εκπαιδευτικών. Οι 

εξωγενείς μεταβλητές αναφέρονται συχνά ως «αίτια» αλλά ο χαρακτηρισμός είναι 

συχνά υπερβολικός αφού για τις σχέσεις αιτιότητας απαιτούνται ειδικοί πειραματικοί 

σχεδιασμοί. Οι ενδογενείς μεταβλητές μπορεί να θεωρηθούν ως καταλύτες -

διαμεσολαβητές (mediator), με την έννοια ότι μπορεί να είναι αποτελέσματα 

εξωγενών μεταβλητών και ταυτόχρονα να σχετίζονται με άλλες ενδογενείς 

μεταβλητές. 
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Το Σχήμα 1 δείχνει τη λειτουργικότητα της αναπαράστασης των μαθηματικών 

μορφών συσχέτισης με διαγράμματα ροής. Οι μεταβλητές Α και Β είναι οι εξωγενείς 

μεταβλητές. 

Α 

Rχβ 

Δ 

Β 

Σχήμα 1: Παράδειγμα διαγράμματος ροής. 

Μια εξωγενής μεταβλητή είναι αυτή της οποίας η μεταβλητότητα αποδίδεται σε 

παράγοντες εκτός του διαγράμματος ροής. Το καμπύλο αμφίδρομο βέλος δηλώνει 

ότι οι μεταβλητές Α και Β συσχετίζονται χωρίς να γίνεται καμία υπόθεση για τη 

φύση της σχέσης τους. Το μόνο που δηλώνεται είναι ότι, αν μεταβληθεί το Α, θα 

μεταβληθεί και το Β, του οποίου η μεταβολή αντίστροφα δημιουργεί ισοδύναμη 

μεταβολή στο Α. Εάν διατυπωθεί το ίδιο νόημα αντίστροφα, δεν γίνεται να 

μεταβληθεί το Β, χωρίς να μεταβληθεί αντίστοιχα το Α. Οι μεταβλητές Γ και Δ 

προσδιορίζονται από τις Α και Β και ως εκ τούτου είναι ενδογενείς μεταβλητές. 

Επιπλέον η Γ είναι εξωγενής μεταβλητή για την Δ, κάτι που επιτρέπει τον 

σχηματισμό των έμμεσων επιδράσεων των εξωγενών παραγόντων της Γ να δράσουν 

και στη Δ. Οι επιδράσεις στο διάγραμμα των δομικών εξισώσεων αναπαριστώνται 

με τους συντελεστές Pjk· Το φύλο των μαθητών μπορεί να εκφραστεί ως ανεξάρτητη 

διχοτομική μεταβλητή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως αυτός εκφράζεται στην 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Είναι δυνατόν να κατασκευαστεί μία εξίσωση 

για τα αγόρια, μία για τα κορίτσια και να ανιχνευτεί η διαφοροποίηση των 

συντελεστών των δύο αυτών εξισώσεων. 

Σ' ένα ανεξάρτητο μοντέλο αυτοί οι συντελεστές είναι οι τυποποιημένοι 

συντελεστές της πολλαπλής παλινδρόμησης (standardized regression coefficients). 
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Κάθε συντελεστής είναι το μέρος της μεταβλητότητας που αποδίδεται στην εξωγενή 

μεταβλητή. Έτσι η Ρδα είναι το ποσοστό της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής Δ 

για την οποία η μεταβλητή Α είναι άμεσα υπεύθυνη. 

Όλες οι παραπάνω σχέσεις προϋποθέτουν δράσεις μίας κατεύθυνσης. Για 

παράδειγμα, στο υπόδειγμα με το μοντέλο της έμμεσης επίδρασης έχει ληφθεί ως 

δεδομένο ότι η δράση των εκπαιδευτικών επηρεάζει την επίδοση, χωρίς να υπάρχει 

αντίστροφη κατεύθυνση, δηλαδή η μεταβολή της επίδοσης δεν μεταβάλει τη δράση 

των εκπαιδευτικών. Τα μοντέλα με μονοσήμαντη σχέση ονομάζονται ανεξάρτητα 

(recursive). Ιδανική τεχνική για τέτοια μοντέλα είναι η παλινδρόμηση. Τα δυναμικά 

(nonrecursive) υποδείγματα υποθέτουν αμφίδρομη σχέση ανάμεσα σε ζεύγη 

μεταβλητών και απαιτούν τεχνικές που αποτελούν επεκτάσεις της απλής 

παλινδρόμησης. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 2, η ακαδημαϊκή επίδοση επηρεάζει τη 

«θετική προδιάθεση υπέρ» των υποκειμένων και αντίστροφα. Αυτό που είναι 

ενδιαφέρον να εξεταστεί είναι οι σχέσεις στις τιμές αυτών των επιδράσεων. Αυτές οι 

δύο μεταβλητές προσδιορίζονται από ξεχωριστές εξισώσεις γραμμικής 

παλινδρόμησης με τη βοήθεια ξεχωριστών εξωγενών παραγόντων έχοντας η καθεμία 

ξεχωριστά κατάλοιπα. 

βαθμολογική ~----
επίδοση 

ύψος 

βάρος 

αναλογία 

ακαδημαϊκή 

επίδοση 

προδιάθεση 

Σχήμα 2: Υπόδειγμα δυναμικού μοντέλου. 

Η γενίκευση της πολλαπλής παλινδρόμησης με την εισαγωγή τεχνικών όπως 

ανάλυση διαδρομών, παραγοντική ανάλυση, ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση 

χρονικών σειρών προσφέρει τη δυνατότητα να εκτιμηθούν επιδράσεις και 

συσχετίσεις που αλλιώς θα ήταν αδύνατο να υπολογιστούν. 
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Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί πλέον να γίνει έλεγχος υποθέσεων της μορφής: 

• οι παράγοντες πρώτης τάξης συσχετίζονται μεταξύ τους ή είναι ανεξάρτητοι 

• τα κατάλοιπα πρόβλεψης συσχετίζονται μεταξύ τους ή είναι ανεξάρτητα 

• η επίδραση του Α στο Β είναι διπλάσια της επίδρασης του Β στο Α. 

Κάτι τέτοιο προσομοιάζει περισσότερο σε ένα ερευνητικό μοντέλο, αφού ( α) οι 

λανθάνουσες έννοιες μπορεί να είναι συσχετισμένες, όπως μπορεί να συμβαίνει με 

τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και τις επιδόσεις των μαθητών και (β) οι ίδιοι 

παράγοντες επηρεάζουν την ίδια παρατηρήσιμη μεταβλητή. Για παράδειγμα, η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση συσχετίζεται και με το εισόδημα και με την 

εκπαίδευση. Γενικεύοντας, η στατιστική εκτίμηση δομικών εξισώσεων επιτρέπει την 

εκτίμηση αλληλεπιδράσεων, μη γραμμικών σχέσεων, συσχετισμένων κατάλοιπων 

καθώς και τη συσχέτιση των ανεξάρτητων παρατηρήσεων. Επίσης, διευκολύνει τη 

μελέτη πολλών εξωγενών και ενδογενών λανθανουσών μεταβλητών. Ικανοποιητική 

βιβλιογραφική τεκμηρίωση της θεωρίας των δομικών εξισώσεων δίνεται στους 

Bentler (1980, 1985, 1990), Bollen και Long (1993), Byrne (2001) καθώς και 

Jδreskog και Sδrbom (1996). 

3.6.2.1. SEM: Έλεγχος καλής προσαρμογής 

Κεντρικό σημείο στη μεθοδολογία των δομικών εξισώσεων αποτελεί ο στατιστικός 

έλεγχος του βαθμού καλής προσαρμογής του θεωρητικού μοντέλου στα διαθέσιμα 

ερευνητικά δεδομένα. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι που εφαρμόζονται στην πράξη: 

(α) Αυστηρά επιβεβαιωτική προσέγγιση: Ένα μοντέλο δοκιμάζεται χρησιμοποιώ

ντας τους ελέγχους καλής προσαρμογής, για να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος 

διεξαγωγής των μεταβολών και συνδιακυμάνσεων στα δεδομένα είναι συνεπής 

με τις παραμέτρους που ορίζονται από τον ερευνητή. Φυσικά επειδή στα 

διαθέσιμα δεδομένα μπορούν δυνητικά να ελεγχθούν περισσότερα από ένα 

υποδείγματα, πολλά εκ των οποίων είναι συσχετιζόμενα και άλλα τελείως 

διαφορετικά, τα αποδεκτά μοντέλα είναι αυτά τα οποία δεν έχουν απορριφθεί. 

Γι' αυτό και απαιτείται μια πλήρη ερευνητική επιβεβαίωση του υποδείγματος 

με βάση τις μεθοδολογίες σχεδιασμού πειραμάτων. Τα βασικά βήματα που 

ακολουθούνται είναι: 

• η εφαρμογή ενός μοντέλου σε ένα σύνολο (set) δεδομένων 
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• η εφαρμογή του εκτιμηθέντος μοντέλου σε ένα ανεξάρτητο σύνολο 

δεδομένων 

• η εκτίμηση του μοντέλου από ένα σύνολο ανεξάρτητων ερευνητών κάτω από 

το ίδιο πρωτόκολλο. 

(β) Προσέγγιση εναλλακτικών μοντέλων: Δοκιμάζονται δύο ή περισσότερα δομικά 

μοντέλα για να προσδιοριστεί αυτό που έχει την καλύτερη προσαρμογή. 

Απαραίτητη προϋποθέση αυτής της προσέγγισης είναι η βιβλιογραφία να 

παρέχει την επιλογή τέτοιων διαθέσιμων μοντέλων. Με αυτόν τον τρόπο 

προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την ισχύ του αρχικού 

υποδείγματος το οποίο θεωρείται ως δεδομένο. 

(γ) Η πιο συχνή εφαρμογή των δομικών εξισώσεων στη βιβλιογραφία είναι ένας 

συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων. Ένα θεωρητικό μοντέλο ελέγχεται με 

τη χρήση της μεθοδολογίας των δομικών εξισώσεων. Στην περίπτωση που το 

μοντέλο δεν γίνει αποδεκτό τροποποιείται έτσι ώστε να επαληθεύεται από τα 

δεδομένα. Αυτό βέβαια καθιστά απαραίτητη την παραπάνω διαδικασία σε 

πολλά ανεξάρτητα δείγματα, αφού καταδεικνύει την εξάρτηση του μοντέλου 

από τα δεδομένα και επομένως την πιθανότητα αυτό να μην είναι έγκυρο και 

αξιόπιστο. Αυτό καταδεικνύει επίσης και τον πολύ σημαντικό ρόλο του αναλυτή 

στην αξιολόγηση του μοντέλου και την αναγκαία βιβλιογραφική υποστήριξη. 

Εκτός όμως από τα παραπάνω, εξαιρετική βοήθεια παρέχουν οι δείκτες 

βελτίωσης της προσαρμογής (modification indexes), οι οποίοι γεφυρώνουν το χάσμα 

της εφαρμογής του θεωρητικού μοντέλου με την πραγματικότητα των διαθέσιμων 

δεδομένων. Η ιδέα τους είναι μάλλον απλή: 

Αρχικά ελέγχονται όλοι οι περιορισμοί που έχει θέσει ο ερευνητής στο μοντέλο, 

ώστε να το περιγράψει. Τέτοιοι περιορισμοί αφορούν συνήθως τη 

σχέση/αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μεταβλητών/εννοιών. Στη συνέχεια εισάγονται 

προσωρινά αυτές οι επιδράσεις και υπολογίζεται η βελτίωάη της προσαρμογής του 

μοντέλου με την εισαγωγή μίας επιπλέον επίδρασης. Αν η συγκεκριμένη επίδραση 

υπάρχει και στα δεδομένα, η βελτίωση της καλής προσαρμογής είναι μεγάλη. Η 

διαδικασία αυτή ακολουθείται για όλους τους περιορισμούς αξιοποιώντας την 

πληροφορία των δεικτών βελτίωσης. Συνήθως δείκτες με τιμές πάνω από το 4 

θεωρούνται ενδιαφέροντες, ενώ δείκτες πάνω από 20 δείχνουν μια σημαντική 

παράλειψη. 

Όπως είναι εύλογο, αυτοί οι συντελεστές έχουν τις ακόλυθες σαφείς ιδιότητες: 
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• υπολογίζονται με βάση τη διαθέσιμη ομάδα δεδομένων, και άρα είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητοι σε τυχόν πειραματικά σφάλματα και ιδιομορφίες 

• υπολογίζονται με κριτήριο την τελευταία ομάδα παραμέτρων, γεγονός που έχει ως 

συνέπεια ότι, εάν εφαρμοστεί η πληροφορία των δεικτών τροποποίησης σε μία 

νέα ομάδα παραμέτρων - συνήθως εισάγεται ένας νέος περιορισμός στο υπάρχον 

μοντέλο - θα πρέπει οι συντελεστές τροποποίησης να υπολογιστούν εκ νέου 

• εξαρτώνται από τις ήδη υπάρχουσες παραμέτρους του μοντέλου, δηλαδή οι 

συντελεστές τροποποίησης εξαρτώνται από τις παραμέτρους σ' ένα 

προηγούμενο στάδιο. 

Εκτός από το διακριτό μοντέλο που έχει ορίσει ο ερευνητής, υπάρχουν εξ 

ορισμού και δύο ακόμα μοντέλα που ορίζονται σε κάθε υπόδειγμα δομικών 

εξισώσεων: 

• το πλήρες μοντέλο (saturated model) και 

• το ανεξάρτητο μοντέλο. 

Το πλήρες μοντέλο είναι αυτό που έχει τόσες παραμέτρους όσους βαθμούς 

ελευθερίας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι αποτελεί 

βάση σύγκρισης για κάθε άλλο μοντέλο. 

Μερικές φορές το βασικό μοντέλο ορισμού (measurement model) είναι δυνατό 

να αποτελέσει το μοντέλο σύγκρισης. Αυτό το βασικό μοντέλο είναι ουσιαστικά η 

τυπική μορφή της παραγοντικής ανάλυσης κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι 

εξής παράμετροι: 

• συχνά υπάρχει συνδιακύμανση για όλα τα ζεύγη των εξωγενών λανθανουσών 

εννοιών ή μεταβλητών, αφού αυτές θεωρούνται ανεξάρτητες και έχουν την 

ιδιότητα να συμμεταβάλλονται 

• επιδράσεις με βέλη μονής κατεύθυνσης από τα κατάλοιπα των μετρήσεων στις 

αντίστοιχες μεταβλητές ή έννοιες, για τον ορισμό των εννοιών 

• ανεξαρτησία μεταξύ των λανθανουσών εννοιών, δηλαδή υποτίθεται ότι δεν 

υπάρχουν επιδράσεις (βέλη) μεταξύ των εννοιών. 

Το σημαντικότερο της παραπάνω δομής είναι ότι μετριούνται αξιόπιστα οι 

εξωγενείς έννοιες του μοντέλου, οι οποίες και μπορούν να συσχετίζονται μεταξύ 

τους. Αυτή η δομή αποτελεί την ισχυρή βάση να κτιστεί πάνω της το δομικό μοντέλο 

(structural part) στο οποίο κάθε ερευνητής μπορεί είτε να ερευνήσει την ένταση της 
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σχέσης μεταξύ των εξωγενών παραγόντων είτε να ορίσει συγκεκριμένες επιδράσεις 

των εξωγενών παραγόντων στις ενδογενείς και να αποτιμήσει κατά πόσο αυτές 

ισχύουν στα δεδομένα. 

Αντίθετα, στο ανεξάρτητο μοντέλο δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ μεταβλητών 

και εννοιών του μοντέλου. Πρακτικά η πιο αξιόπιστη μεθοδολογία στον στατιστικό 

έλεγχο καλής προσαρμογής είναι η χρήση πεπλεγμένων-φωλιασμένων (nested) 

μοντέλων, στα οποία λαμβάνεται εκ των προτέρων μια αναλυτική δομή ως 

«δεδομένη» και πάνω σ' αυτή ελέγχεται η ορθότητα ή όχι συγκεκριμένων 

παραμέτρων ακολουθώντας τη γνωστή μεθοδολογία του ελέγχου υποθέσεων. Επειδή 

ο βασικός έλεγχος του μοντέλου είναι έλεγχος καλής προσαρμογής, η κυριότερη 

στατιστική είναι η Χ2. Από τη φύση του ελέγχου για μεγάλα δείγματα, ακόμα και 

εξαιρετικά μικρές διαφορές χαρακτηρίζονται ως στατιστικά σημαντικές. Αυτό 

συνεπάγεται ότι και το συνολικό μοντέλο θα αποτυγχάνει σε ελέγχους καλής 

προσαρμογής. Μόνο όταν το δείγμα στο οποίο εκτιμάται το μοντέλο είναι σχετικά 

μικρό (ή έστω μεσαίου μεγέθους) μπορεί το Χ2 να θεωρηθεί αποδεκτό μέτρο καλής 

προσαρμογής. 

Γι' αυτόν τον λόγο έχει αναπτυχθεί μια σειρά από εναλλακτικά μέτρα, τα 

σημαντικότερα από τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. Ο γενικός κανόνας που 

ισχύει γι' αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ακόλουθος: Θεωρείται αποδεκτό η τιμή του 

p-value για το Χ2 τεστ να είναι μικρότερη του 0,05, εφόσον οι υπόλοιποι 

συντελεστές είναι αποδεκτοί. Σε αυτό που πρέπει να δοθεί προσοχή, εκτός της τιμής 

των στατιστικών μέτρων προσαρμογής, είναι: ( α) τα πρόσημα και οι εντάσεις των 

επιδράσεων-συσχετίσεων ( coπelations) να είναι θεωρητικά ερμηνεύσιμα, (β) το 

μοντέλο να εξηγεί ένα εύλογο ποσοστό της μεταβλητότητας των στοιχείων, αφού 

είναι προφανές ότι ένα μη έγκυρο μοντέλο θα συνοδεύεται και από μεγάλες 

διακυμάνσεις, και (γ) στα μοντέλα με πολλές μεταβλητές είναι πολύ πιθανό να μην 

παρατηρηθεί καλή προσαρμογή. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται περισσότερο 

είναι: 

• ο AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

του 0,90, για να υπάρχει έλεγχος καλής προσαρμογής, σχετικά ανεξάρτητος από 

το μέγεθος του δείγματος 

• ο CFI (Comparative Fit Index), ο οποίος λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα 

του μοντέλου δίνοντας σε τιμές μεγαλύτερες του 0,90 ένδειξη ότι το μοντέλο 

επαληθεύεται στα δεδομένα 
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• ο RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) που δείχνει το τυπικό 

σφάλμα της εκτίμησης του μοντέλου. Τιμές μικρότερες του 0,08 είναι 

αποδεκτές, ενώ τιμές μικρότερες του 0,05 είναι πολύ ικανοποιητικές. 

3.6.3. Ιεραρχικά γραμμικά μοντέλα 

Το σκεπτικό των ιεραρχικών γραμμικών μοντέλων (Hierarchical Linear Models -

HLM) είναι η ανάλυση δεδομένων διαφορετικών επιπέδων. Για τον λόγο αυτόν η 

μεθοδολογία ονομάζεται επίσης και πολυεπίπεδα μοντέλα (multilevel models ). Ως 

τέτοια παραδείγματα μπορούν να θεωρηθούν πολλά εκπαιδευτικά δεδομένα, όπως οι 

στάσεις και οι επιδόσεις των μαθητών που αξιολογούνται ως συνάρτηση των 

χαρακτηριστικών της σχολικής μονάδας. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελεί 

εξειδίκευση της γραμμικής παλινδρόμησης, όπου οι στατιστικοί δείκτες και οι 

παράμετροι που υπολογίζονται είναι σχεδόν ταυτόσημοι με αυτούς των HLM. Όμως, 

τα HLM αποτυπώνονται με δύο ή περισσότερες παλινδρομικές εξισώσεις, όσες και 

τα επίπεδα της ανάλυσης. 

Στην ανάλυση παλινδρόμησης μια εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να 

προβλεφθεί από μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές με τη βοήθεια της 

«σταθεράς» (intercept) και της «κλίσης» (slope), οι οποίες αποτελούν τις 

παραμέτρους της ανάλυσης της παλινδρόμησης. Η ουσιώδης διαφοροποίηση των 

HLM σε σχέση με την κλασική παλινδρόμηση είναι ότι οι συγκεκριμένες 

παράμετροι αποτελούν εξαρτημένες μεταβλητές στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης. 

Έτσι, στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης προβλέπονται «κλίσεις» και «σταθερές» ως 

λειτουργία άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών. Προφανώς, το HLM δύο επιπέδων 

μπορεί να επεκταθεί σε ένα μοντέλο τριών επιπέδων όπου παράμετροι του δεύτερου 

επιπέδου απεικονίζονται ως συνάρτηση ανεξάρτητων μεταβλητών ενός τρίτου 

επιπέδου. Γενικά, η ευελιξία μοντελοποίησης σε πολλαπλά επίπεδα αποτελεί κύριο 

πλεονέκτημα των HLM, αφού δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σημαντικών 

μεταβλητών οι οποίες αγνοούνται στα απλά μοντέλα παλινδρόμησης. 
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Δεδομένου ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των μοντέλων HLM και των 

μοντέλων παλινδρόμησης θα παρουσιαστεί η μαθηματική έκφραση ενός μοντέλου 

HLM δύο επιπέδων. 

ΕΠΙΠΕΔΟ-1 

Στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης είναι η ακόλουθη εξίσωση: 

Υ = Ρο1 + Ρ11Χ11 + Ρ21Χ21 + ··· + βfJiXqiJ + εiJ 

όπου Υ είναι η προβλεπτική τιμή για την εξαρτημένη μεταβλητή, βqj είναι οι 

συντελεστές στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης (σταθερές ή κλίσεις), Xqu είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή q για το άτομο i που ανήκει στην ομάδαj, και τέλος εu είναι τα 

σφάλματα γύρω από την εξαρτημένη μεταβλητή στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης. 

ΕΠΙΠΕΔΟ-2 

Στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης είναι η ακόλουθη εξίσωση, όπου οι συντελεστές 

του πρώτου επιπέδου γίνονται εξαρτημένες μεταβλητές στο δεύτερο επίπεδο: 

βqj = Yqo + Yq1Wι1 + Yq2W21 + ... + YqkWkJ + σiJ 

όπου γ qk είναι συντελεστές του δεύτερου επιπέδου (σταθερές ή κλίσεις), W kj είναι 

ανεξάρτητες μεταβλητές του δεύτερου επιπέδου, και σqj είναι το σφάλμα γύρω από την 

εξαρτημένη μεταβλητή στο δεύτερο επίπεδο της οποίας η ύπαρξη στο μοντέλο δηλώνει 

ότι τα σφάλματα μοντελοποιούνται ως τυχαία (random) και όχι σταθερά (fixed). 

Υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των HLM 

μοντέλων. Αρχικά πρέπει να ισχύει η ομοσκεδαστικότητα, δηλαδή η διακύμανση να 

είναι ίδια για όλα τα επίπεδα μιας ανεξάρτητης μεταβλητής. Επίσης πρέπει όλες οι 

συνεχείς μεταβλητές να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Στην περίπτωση των 

κατηγορικών μεταβλητών υπάρχουν πο'λλf.ς κατάλληλες κατανομές (π.χ., Bernoulli). 

Πάντως, συχνά σε περίπτωση «ήπιων» αποκλίσεων από τις παραπάνω προϋποθέσεις 

η τεχνική HLM πραγματοποιείται με αποδεκτά αποτελέσματα. Αντιθέτως, είναι 

απολύτως απαραίτητο οι παρατηρήσεις να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Σε 

αντίθετη περίπτωση υπάρχει το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης, το οποίο είναι ένα 

πολύ σοβαρό πρόβλημα αφού μειώνεται το επίπεδο του στατιστικού σφάλματος. 

Ως τελευταίο σημείο εφαρμογής των HLM μοντέλων είναι οι μετα-αναλύσεις, όπου 

η συγκεκριμένη τεχνική παρουσιάζει ιδιαίτερη χρησιμότητα καθώς οι μετα-αναλύσεις 

αποτελούν συγκεντρωτικές μελέτες περιλαμβάνοντας στοιχεία από ποικίλες έρευνες. 

Ενδιαφέρουσες σχετικές εφαρμογές εντοπίστηκαν στους Morgan και Sideήdis (2006), 

ενώ εκτενής αναφορά στα HLM γίνεται στους Raudenbush και Bryk (2002). 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛ ΥΣΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση από την περιγραφική στατιστική 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων των μαθητών καθώς και από την ανάλυση SEM. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών ανιχνεύονται συγκεκριμένες λανθάνουσες 

μεταβλητές που θεωρείται ότι επηρεάζουν την επίδοσή τους στις απολυτήριες 

εξετάσεις της Γ λυκείου. 

Για τον σκοπό αυτόν επιχειρείται αρχικά μία περιγραφική ανάλυση των 

απαντήσεων των μαθητών στα ερωτηματολόγια. Στη συνέχεια, εντοπίζεται η ύπαρξη 

λανθανουσών μεταβλητών με τη μέθοδο της επεξηγηματικής παραγοντικής 

ανάλυσης. Οι νέες λανθάνουσες μεταβλητές περιγράφονται και μετά ελέγχεται, με 

τη χρήση της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, η ισχύς αυτών των 

παραγόντων στις απαντήσεις και στην επίδοση των μαθητών. Στη συνέχεια, 

ανιχνεύονται οι διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών με κριτήριο το φύλο, και 

γίνεται επιβεβαιωτική ανάλυση της δομής των λανθανουσών μεταβλητών για τα δύο 

φύλα. 

Εκτός από την αρχική διάκριση των μαθητών με βάση το φύλο, με τη 

στατιστική τεχνική της ανάλυσης σε συστάδες-ομάδες (cluster analysis) 

κατηγοριοποιούνται οι μαθητές σε διακριτές ομάδες-υποπληθυσμούς. Το επόμενο 

βήμα είναι ο έλεγχος της παραγοντικής δομής της επίδρασης των λανθανουσών 

εννοιών στην επίδοση για κάθε έναν υποπληθυσμό. 

4.1. Περιγραφική ανάλυση των δεδομένων 

Η περιγραφική στατιστική ανάλυση είναι η εισαγωγική μέθοδος ανίχνευσης των 

πληροφοριών που υπάρχουν στα δεδομένα του δείγματος. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τις κυριότερες 

ερωτήσεις. Επιπλέον, παρουσιάζεται και η σχέση των ερωτήσεων με την επίδοση 

των μαθητών. Η πλήρης καταγραφή των αποτελεσμάτων (output) του SPSS για την 

περιγραφική στατιστική υπάρχει στο Παράρτημα 3. 

Ο Πίνακας 4.1 .1 δίνει μια πρώτη εικόνα της κατανομής των μεταβλητών της 

βαθμολογίας. Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι οι μαθητές έχουν καλύτερες 
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επιδόσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας από ότι στα μαθήματα κατεύθυνσης. 

Σχετικά με τη βαθμολογία στα μαθήματα τόσο της γενικής παιδείας όσο και της 

κατεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι στα μαθήματα γενικής παιδείας (Διάγραμμα 4.1.1) το 

29,1 % των μαθητών της Γ λυκείου έχει βαθμολογία μεταξύ 13 και 16, το 23,9% 

μεταξύ 5 και 10, και το 20,9% μεταξύ 10 και 13. Στα μαθήματα κατεύθυνσης το 

34,8% των μαθητών της Γ λυκείου έχει βαθμολογία μεταξύ 5 και 10, το 18,6% 

μεταξύ 13 και 16, το 15,4% μικρότερη ή ίση του 5, και το 14,8% μεταξύ 10 και 13. 

Πίνακας 4.1.1 
ικά στοι εία των ετα λ. τών που ανα έ ονται αθ ολο ία. 

Μεταβλητή 
1 Ελά- 1 Μέγι- ! , 1 Τυπική Τεταρτημόρια 

Ν 1 1 : Μεσος 1 ~-----------------
:1' χιστο 1 στο ! ! απόκλιση 1 1 2 1 3 

1 1 1 : 1 

1 ' 1 1 

Μέσος βαθμολογικής ! ι ! i 1 ! 1 1 

επίδοσης μαΘημάτων j 874 ! 2,20 ! 19,15 j 12,68 j 3,77 1 9,70 1 13,25 15,80 

γενικής παιδείας j l ! 1 1 1 J ί 
___ _________________ __ __ J ______ • -----~-----+-------+--------1----------t---------τ---------

Μέσος βαθμολογικής :1
1 

1 i !! ! !
1 

j 1 
1 1 1 1 1 

επίδοσης μαΘημάτων 1 874 i 1,53 1 19,85 ! 10,50 1 4,79 
1 

6,30 1 10,00 l 14,65 
! 1 ' 1 1 1 

J 1 
κατεύθυνσης 1 1 ! ! ! 1 ! i 

ι 1 1 ____ί, J 1 1 1 

Β~θμός α;~~ίτη~~~ 874 1 9,50 Ϊ 20:00 ! 15,99 2,29 Ί 14,40 l 16,2~Γι~:;~ 
από την Α' λυκείου 1 1 L 1 1 ! 1 1 
----------------- ---------..:-------+----. --τ----r---,---,----r-------

Βαθμός αποφοίτησης 1874 \ 9,50 
1

1

119,90 ! 15,58 ι1 2,55 ! 14,oo l 16,00 \ 17,60 
από τη Β' λυκείου 1 

• Ι ' 1 1 1 1 ! 1 ! 1 

35,0 

30,0 

25,0 -1 

1 

20,0 ; 

15 ο ! 
' 1 

[13 ,01 , 
16,00) 

[16,01 , [18,01 ,20,00] 
18,00) 

Ο Μέσος βαθμολογικής επίδοσης μαθημάτων γενικής παιδείας 
ο Μέσος βαθμολογικής επίδοσης μαθημάτων κατεύθυνσης 

Διάγραμμα 4.] .1: Κατανομή ποσοστού μαθητών ανά κλίμακα βαθμολογίας 
στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. 
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Επίσης, το 37,0% των μαθητών της Γ λυκείου έχει βαθμό αποφοίτησης από την 

Α' λυκείου μεταξύ 13 και 16, το 30,5% μεταξύ 16 και 18 και το 19,8% μεταξύ 18 

και 20 (Διάγραμμα 4.1.2). Επιπλέον, το 36,4% των μαθητών της Γ λυκείου έχει 

βαθμό αποφοίτησης από τη Β' λυκείου μεταξύ 13 και 16, το 26,3% μεταξύ 16 και 18 

και το 18,0% μεταξύ 18 και 20. 

40,0 

35,0 
1 

30,0 . 

25,0 -
1 

20,0 -

15,0 1 

10,0-1 
! 

5,0 
1 

(9,50, 13,00] (13,01 , 16,00] (16,01 , 18,00] [ 18,01 ,20,00] 

Ο Βαθμός αποφοίτησης από την Α' λυκείου Ο Βαθμός αποφοίτησης από τη Β ' λυκείου 

Διάγραμμα 4.1.2: Κατανομή ποσοστού μαθητών ανά κλίμακα βαθμολογίας αποφοίτησης 
από την Α ' και τη Β 'λυκείου. 

Το 62,4% των μαθητών της Γ λυκείου έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί για μελέτη (Διάγραμμα 4.1.3). 

70,0 
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Ναι Όχι 

Διάγραμμα 4. l .3: Π οσοοτό μαθητών που χρησιμοποιεί ΗΙΥ για μελέτη. 
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Στατισrικιj ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχf;ση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Επίσης, το 48,6% των μαθητών της Γ λυκείου έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 

(Διάγραμμα 4.1.4). 

51 4 
60,0 

40,Ο -

Ναι Όχι 

Διάγραμμα 4.1 .4: Ποσοστό μαθητών που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Από το Διάγραμμα 4.1.5 που ακολουθεί φαίνεται ότι το 23,6% των μαθητών της 

Γ λυκείου δεν έχει στο σπίτι του ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 59,2% έχει έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 14,0% δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μόνον το 

3,3% διαθέτει τρεις ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
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40,0 -
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Κανένα 

14,0 

Ένα Δύο 
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Διάγραμμα 4.1.5: Ποσοστό μαθητών που έχει στο σπίτι ηλεκτρονικό υπολογισrή. 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχi:ση με σχολικά και κοινωνικά χαρακrηριστικά 

Όσον αφορά τον προσωπικό χώρο των μαθητών, το 54,1% των μαθητών της Γ 

λυκείου έχει δικό του αποκλειστικό δωμάτιο, δηλαδή δεν μοιράζεται το δωμάτιό του 

με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του, π.χ., με τον αδελφό ή την αδελφή του 

(Διάγραμμα 4.1.6). 
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Διάγραμμα 4. l.6: Ποσοστό μαθητών που έχει αποκλειστικό δωμάτιο. 

Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών της Γ λυκείου (88,8%) 

διαθέτει ήσυχο μέρος για μελέτη (Διάγραμμα 4.1.7). 
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Διάγραμμα 4. Ι.7: Ποσοστό μαθητών που διαθέτει ήσυχο μέρος για μελέτη . 
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Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των μαθητών της Γ λυκείου (86,8%) που 

διαθέτει βοηθήματα για τη σχολική εργασία (Διάγραμμα 4.1.8). 
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Ναι 

Διάγραμμα 4.1.8: Ποσοστό μαθητών που διαθέτει βοηθήματα για τη σχολική εργασία. 

Εξίσου υψηλό είναι και το ποσοστό των μαθητών της Γ λυκείου (74,7%) που 

διαθέτει λογοτεχνικά βιβλία (Διάγραμμα 4.1 .9). 
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Διάγραμμα 4.1.9: Ποσοστό μαθητών που διαθέτει λογοτεχνικά βιβλία. 
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Πιο συγκεκριμένα, το 48, 1 % των μαθητών της Γ λυκείου διαθέτει βιβλία 

ποίησης/ποιητικές συλλογές (Διάγραμμα 4.1 .1 Ο). 

51,9 
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Διάγραμμα 4.1.1 Ο: Ποσοστό μαθητών που διαθέτει βιβλία ποίησης/ποιητικές συλλογές. 

Σχετικά με τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των μαθητών, 

παρατηρείται ότι, αν και το 74,7% των μαθητών της Γ λυκείου διαθέτει λογοτεχνικά 

βιβλία, το 33,4% αυτών διαβάζει λογοτεχνία στον ελεύθερο χρόνο του ποτέ ή σχεδόν 

ποτέ, και το 37,6% σπάνια (Διάγραμμα 4.1.11). 
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Διάγραμμα 4.1. l l: Ποσοστό μαθητών που διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία . 
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Όπως είναι αναμενόμενο, το 34,0% των μαθητών της Γ λυκείου σπάνια 

παρακολουθεί ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου 

του, ενώ το 24,1 % περίπου μια φορά την εβδομάδα (Διάγραμμα 4.1.12). 
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Διάγραμμα 4.1.12: Ποσοστό μαθητών που παρακολουθεί ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. 

Αντιθέτως, οι μαθητές δείχνουν προτίμηση στο ραδιόφωνο, αφού το 54,1% των 

μαθητών της Γ λυκείου παρακολουθεί ραδιοφωνικές εκπομπές κατά τη διάρκεια 

του ελεύθερου χρόνου του καθημερινά, και το 21, 7% μια φορά την εβδομάδα 

περίπου (Διάγραμμα 4.1.13). 
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Διάγραμμα 4. J. J 3: Ποσοστό μαθητών που παρακολουθεί ραδιοφωνικές εκπομπές. 
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Τα παιδιά διαθέτουν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους σε κοινωνικές 

δραστηριότητες. Έτσι, το 48,5% των μαθητών της Γ λυκείου συναντά φίλους 

καθημερινά, και το 42,1 % μια φορά την εβδομάδα περίπου (Διάγραμμα 4.1.14). 
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Διάγραμμα 4.1.14: Ποσοστό μαθητών που συναντά φίλους. 

Η μουσική είναι μια ακόμα επιλογή των μαθητών της Γ λυκείου, αφού το 86,6% 

αυτών ακούει μουσική καθημερινά, στον ελεύθερο χρόνο του (Διάγραμμα 4.1.15). 
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Διάγραμμα 4.1.15: Ποσοστό μαθητών που ακούει μουσική. 
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Σχετικά με την εκπαίδευση των γονέων, το 37,3% των μητέρων των μαθητών 

της Γ λυκείου έχει απολυτήριο λυκείου, το 24,6% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ και 

το 4,7% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, το 27,5% 

των πατέρων είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ και το 5,9% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος (Διάγραμμα 4.1.16). 
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Διάγραμμα 4.1 .16: Επίπεδο σπουδών γονέων. 
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Στατιοτικι-ί ανάλυσι; πις μαθητιΚlίς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηρ1οτ1κά 

Τέλος, όσον αφορά το επάyyελμα των yονέων των μαθητών της Γ ' λυκείου προκύπτει ότι το 31 ,6% των πατέρων είναι μισθωτοί-υπάλληλοι 
δημόσιου τομέα, το 24,4% είναι μισθωτοί-υπάλληλοι ιδιωτικού τομέα, το 22, 7% αυτοαπασχολούμενοι και το 14, 1 % εργοδότες. Οι μητέρες σε 

ποσοστό 35,4% είναι νοικοκυρές, το 23, 7% αυτών είναι μισθωτές-υπάλληλοι δημόσιου τομέα, το 22,5% μισθωτές-υπάλληλοι ιδιωτικού τομέα 

και το 5,6% βοηθά στην οικογενειακή επιχείρηση. Το 5,4% των μητέρων είναι αυτοαπασχολούμενες και το 2,5% εργοδότριες. Αναλυτικά, η 

εργασιακή κατάσταση των γονέων των μαθητών της Γ' λυκείου δίνεται στο Διάγραμμα 4.1.17. 
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και άνω) 

Έχει 

δική του/της 
δουλειά 

(δεν απασχολεί 
άλλα άτομα) 

Μισθωτόςfή 
υπάλληλος 

δημόσιου 
τομέα 

ο Επάγγελμα του πατέρα 

Μισθωτόςfή 

υπάλληλος 

ιδιωτικού 
τομέα 

Βοηθά στην 
οικογενειακή 

επιχείρηση 

Συνταξιούχος 

ο Επάγγελμα της μητέρας 

Άνεργος/η 
(ψάχνει 

δουλειά για 
περισσότερους 
από 6 μήνες) 

Διάγραμμα 4.1 .17: Εργασιοχή κατάσταση γονέων. 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικι7ς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

4.2. Παραγοντική ανάλυση 

Το επόμενο βήμα είναι η χρήση της παραγοντικής ανάλυσης για τον εντοπισμό των 

κυριότερων παραγόντων που επεξηγούν τις σχέσεις μεταξύ των κυριότερων 

μεταβλητών του ερωτηματολογίου. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

αυτές που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και αφορούν τη βαθμολογία, το 

εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονέων και τα διάφορα αγαθά που 

έχουν οι νέοι (συνολικά 23 μεταβλητές) . 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα της χρήσης της παραγοντικής 

ανάλυσης ως αποδεκτής στατιστικής μεθόδου για την ανάλυση των συγκεκριμένων 

δεδομένων υπολογίστηκε η τιμή του δείκτη Kaiser - Meyer - Olkin (ΚΜΟ). Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 4.2.1 , η τιμή του δείκτη ΚΜΟ είναι 0,8, δηλαδή άνω του 

επιθυμητού ορίου 0,5, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι συσχετίσεις ανάμεσα στα 

δεδομένα είναι αρκετά υψηλές. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο έλεγχος σφαιρικότητας 

του Bartlett, που απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση ότι ο πίνακας συσχέτισης είναι ο 

μοναδιαίος (τιμή της ελεγχοσυνάρτησης 5.628,2, βαθμοί ελευθερίας 253). Άρα η 

παραγοντική ανάλυση είναι κατάλληλη τεχνική ανάλυσης για τα συγκεκριμένα 

δεδομένα. Μία πλήρης καταγραφή των αποτελεσμάτων της παραγοντικής ανάλυσης 

παρέχεται στο Παράρτημα 4. 

ΚΜΟ and Bartlett's Test 
------------------------ - ------------1--- -----------

Kaiser - Meyer-Olkin Measure of Sampling / 
, ____ _,___ ---------

---- ------------------ 1 

Adequacy / , 780 --------------------- -------1---------------
----------------------------------τ--------. -----1--------------
Bartlett' s Test of 1 Approx. Chι-Square i 5.628,162 

____ __,__ -----------1--------------
-S~h~i~-i;--- 1 Df 1 253 
-----------------------1-----------------------r-----------------

' Sig. ! ,000 

Αρχικά, εφαρμόστηκε η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες 

(principal component analysis ), τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες δίνει ισάριθμους παράγοντες με τις 
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4.2. Παραγοντική ανάλυση 

Το επόμενο βήμα είναι η χρήση της παραγοντικής ανάλυσης για τον εντοπισμό των 

κυριότερων παραγόντων που επεξηγούν τις σχέσεις μεταξύ των κυριότερων 

μεταβλητών του ερωτηματολογίου. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

αυτές που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και αφορούν τη βαθμολογία, το 

εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονέων και τα διάφορα αγαθά που 

έχουν οι νέοι (συνολικά 23 μεταβλητές). 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα της χρήσης της παραγοντικής 

ανάλυσης ως αποδεκτής στατιστικής μεθόδου για την ανάλυση των συγκεκριμένων 

δεδομένων υπολογίστηκε η τιμή του δείκτη Kaiser - Meyer - Olkin (ΚΜΟ). Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 4.2.1, η τιμή του δείκτη ΚΜΟ είναι 0,8, δηλαδή άνω του 

επιθυμητού ορίου 0,5, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι συσχετίσεις ανάμεσα στα 

δεδομένα είναι αρκετά υψηλές. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο έλεγχος σφαιρικότητας 

του Bartlett, που απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση ότι ο πίνακας συσχέτισης είναι ο 

μοναδιαίος (τιμή της ελεγχοσυνάρτησης 5.628,2, βαθμοί ελευθερίας 253). Άρα η 

παραγοντική ανάλυση είναι κατάλληλη τεχνική ανάλυσης για τα συγκεκριμένα 

δεδομένα. Μία πλήρης καταγραφή των αποτελεσμάτων της παραγοντικής ανάλυσης 

παρέχεται στο Παράρτημα 4. 

ΚΜΟ and Bartlett's Test 
--------------------------------τ--------------

Kaiser - Meyer-Olkin Measure of Sampling / 
--------------------- -t--------------
Adeq uacy ! , 780 
----------------------------------t--------------

! 
-----------------------------ί----------------1----------

Bartlett' s Test of / Approx. Chi-Square / 5.628,162 
--------------------------+----------------r----------
sphericity ! Df 1 253 

------------------------------~---------------------------~----------
/ Sig. / ,000 

Αρχικά, εφαρμόστηκε η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες 

(principal component analysis ), τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες δίνει ισάριθμους παράγοντες με τις 
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μεταβλητές, δηλαδή συνολικά 23 παράγοντες. Στον Πίνακα 4.2.2 καταγράφεται το 

ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται από κάθε παράγοντα. 

Πίνακας 4.2.2 

Δ ιακύμανσrι που ερμηνεύεται από κάθε παοάγοντα. 

Χαρακτηριστικές τιμές 

Παράγοντας 
Ιδιοδιάνυσμα 

Ποσοστό (%) 1 Αθροιστικό ποσοστό (%) 
1 

της διακύμανσης Ι της διακύμανσης 

1 4,3 52 18,921 1 18,921 
: 

----------------------------+----------------1--------------------r------------------------
2 1 2 356 1 10,242 1 29,1 63 ___________ ι ____ __:_ _____ ~ _________________ ί, _____ __________________ _ 

3 ! 1 733 ! 7,535 1 36,698 
____________________ __J __________ : _________ ~-----------------------1----------------------------------

4 1 1,471 1 6,395 1 43,093 
---------- ------------+--------------------------1--------------------------- --------t----------------------------------

5 ! l 276 ! 5,547 i 48,640 
1 ' • 1 - ------------------------------L-----------------------!-----------------i-------------------------

6 1 1,159 i 5,038 1 53,678 
-----------------------+-------------+- ----------+----------------·-

? 1 1,034 1 4,496 1 58,174 
-----8 -----------1--0-,-974 --1----;,2;1-----Γ-------62~4 11-----------------

__________________ J _____________________ +---------------------ι -------------------------------
9 i 0,932 1 4,05 l 1 66,462 

-------------------~------------------------+------------------r------------------------

10 1 0,885 1 3,849 1 70,311 
------------------+--------------------+ ---------· 

11 ! 0,805 ! 3,501 1 73,81] 
--------------~----------------+--- t--------------------

12 ! 0,78 1 i 3,396 1 77,207 
-----------------+----------t-------------τ-----------------------

13 1 0,713 1 3,098 1 80,305 
---------------Ι------------------Ι---------------------------1--------------------------------

14 ! ο 699 1 3,041 1 83,346 
' ' 1 1 ----------------------------ι-----------------------------1---------------------r------ ------------

1s Ι ο ,628 Ι 2,732 1 86,078 
----------------------------~--------------------------1---------------------r---------------------

16 1 0,618 1 2,686 1 88,764 
-------11------------τ-----σ:;;-----1-----2,266 ----ι_=_ 9ι:σ3_ό _____________ _ 
~-------------l------------+---------------1 ----------------------

18 ! 0,484 1 2, 105 1 93, 136 
--------ι;--------+---σ-~60------ι------ϊ-~98 ___ 1 ____ 95.ϊ34 ___________ _ 
________________________ l ________________________ i------------------------t---------------------------

20 1 0,451 1 1,959 1 97,093 
------------------------~---------------J---------------τ----------------

21 1 0,386 1 1,680 1 98,773 
: __ J-------------------t--------------------------------

------------------+----------------- : 1 99 5 2 
22 1 ο, 17 4 1 ------~~54 ________ ( __________ ~_!_ ______________ _ 

--------;-3-----1r------0ι-σ9----r ο,473 ι 100,000 
' ! 1 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χσ.ρακτηριστικά 

Είναι φανερό ότι από τους επτά πρώτους παράγοντες εξηγείται ικανοποιητικό 

ποσοστό (58,2%) της διακύμανσης. Εξάλλου, σύμφωνα με το κριτήριο 

προσδιορισμού του αριθμού των παραγόντων του Cattell, ο προτεινόμενος αριθμός 

των παραγόντων είναι αυτός μετά τον οποίο παρατηρείται τάση ευθυγράμμισης της 

γραμμής που ενώνει τις τιμές των χαρακτηριστικών ριζών του αρχικού πίνακα των 

παραγόντων. Από το Διάγραμμα 4.2.1, γίνεται αντιληπτό ότι τάση ευθυγράμμισης 

εμφανίζεται μετά τον έβδομο παράγοντα. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Αριθμός παράγοντα 

Διάγραμμα 4.2.1: Χαρακτηριστικές τιμές παραγόντων. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη το ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται 

από τους επτά παράγοντες, την τάση ευθυγράμμισης που υπάρχει ύστερα από αυτούς 

και τις χαρακτηριστικές τους τιμές, που είναι μεγαλύτερες από τη μονάδα, 

συμπεραίνεται η χρήση των επτά πρώτων παραγόντων. Ακολούθως, γι' αυτούς τους 

παράγοντες δίνεται 0 πίνακας με τις αντίστοιχες παραγοντικές επιβαρύνσεις τους. Το 

τετράγωνο της παραγοντικής επιβάρυνσης εκφράζει το ποσοστό της συμμετοχής του 

κάθε παράγοντα στην ερμηνεία της διακύμανσης της μεταβλητής, και άρα το 

άθροισμα των τετραγώνων των παραγοντικών επιβαρύνσεων της μεταβλητής για 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

τους αντίστοιχους παράγοντες είναι το ποσοστό της διακύμανσης της μεταβλητής 

που ερμηνεύεται από αυτούς. 

Πίνακας 4.2.3 

Οι επιβαρύνσεις των παραγόντων πριν την περιστροφή. 

1\1.εταβλητή 1 ΙΙαράγοντας 
Συμβολισμός Ι Ονομασία 1 1 1 2 1 3 ί 4 1 5 1 6 1 7 

! Μέσος βαθμολογικής ί 1 1 1 1: 11 
1

1' 

' 1 ' 1 ' mesos_gp i επίδοσης μαθημάτων , 0,749 j -0,338 ί -0,187 1 0,015 j 0,017 Ι -0,221 1 0,040 

---==::i:~~::~T-t-::~~::.3:11-~~:;t.00:r~~~t:0,225t::;·;-
I κατεύθυνσης ! ! , 1 ! ! 1 

-----------------------1----------------------------1------+------~-----t-----i--- ---+-----------
q IO ! Επάγγελματηςμητέρας -0,284 j -0,272 j -0,012 j 0,182 ! 0,502 t1 -0,079 j -0,244 

----------{--------------------r--------,---τ------Γ--------.... ------- --------~-----
: Β θ' ' 1 1 i 

q 17 11 Ι οη η~ατα γι~ τη Ο,235 ! -0,05 Ι '1 -0,044 ! 0,212 ! -Ο, 177 Ο,348 1 -0,205 
- ! σχολικη εργασια 1 ! : ! : 

-----~-;-;--;------τπροσω~κός χώρος---1-~,25 :-1 Ο,~68 r -0, 1 ~~τ-~:~-;~r~~:~~~Ί 0,3~~-jt--~-~~-;-
- ! (αποκλειστικό δωμάτιο) 1 i 1 i ! ' ' 

-------·q-1ϊ3----1-:Ή~Χ~-μέροϊr~;μ~~η--1--ο,259-I ο,234-ΓΟ.ό88-f0:545Ί-=ο,οο9-t-Ό,328 -σ~ο3ϊ--
----------------:----- -------:----1-------r----1-- -r----- i --:------L---------

q ι 7 
4 

! Η/Υπο~χρησιμοποιειται 1 Ο,297 J Ο,612 ! -0,147 11 -0,212 ! 0,417 
1

1 -0,031 1 -0,052 
- 1γιαμελέτη i 1 : , ! 

1 +- ' 1 1 ' • 

~=~~~-qlϊ~-~~=-j-πρό~-β;~η σ~~-~ιαδ~~~~-j 0,389 1 ό:6ο5τ:Ο,ϊ·39τ~<ϊϊ33!0,~~Q---?}_~~-τ-~~~-~---
q 17 _ 8 1 Λογοτεχνικά βιβλία Ι 0,408 1 0,009 ί 0,569 1 -0,007 1 -0,052 1 0,075 1 -0,229 

-----~~--~-----1Β$λία ποίηση~---r;-1-r-;;;-1~~621 -ra:132 l -o:~;T~o,006 Γa~~-;--

-~!:3 __ ~~EE~~:to.J10 to:611fo.'°'T ~. 1i8r o.i6f ·o·~~ 
ql9 ! γιατα,μαθήματατου 1 0,432 ι -0,2771 0,083 1-0,005 ! 0,244 + 0,326 ! 0,143 

j σχολειου J __ L __ J __ ι_ _ _J___ _ _ __ 1 
---------1-----------;------- 1 ! ! 1 1 1 -----

21 j Πρόσθετη βοηθειαγ~ατα 1 Ο,374 1 -0,077 ! -0,16 j 0,345 Ι 0,034 1 0,139 1 -0,26 
q 1 μαθήματα του σχολειου 1 1 1 i i +- 1 

::--q~-=::t~Ξ~;;:;f.~~~Ξf.::-~:::~:: Ι :~Ι::~~ 
--------~----~-----l-~~~έρ ~~~~-2~όE~~---i--------l-------f--------t-------~------+-------f---------

33 
j Ακρόαση ραδιοφωνικών : ο 063 1 ο 100 1 ο 310 1 ο 457 1 Ο 125 1 -Ο 131 ! ο 344 q 5 1 ~ , 1 , ! , 1 , 1 , ' , ! , 

=~i~4__~T~-~5~::3~26jy.1s1-~~-φrto,3-75 Γϊό_<~ 
q33 _ 7 ! Ακρόαση μουσικής __ J_=~~!,2:~9,219 --! Ο,3~~~~~-~~1~0,504 ! ~!~_?_ __ 

'-----------------+------ ---------;-- 1 1 ' i 1 ! 1 
----~----ι:;~;:,;1:~ _0,819 i~.249 ιο,0_231~+2 Ι _:_0:_1~~-~2_' __ 

q6 1 ~αθ:~~::οiτηση:J __ ο:_8_3j_~·306 Ι -Ο,031 1 Ο,028 [~·"9 1 -0, 1451~:~ 
----·-q-7------J-Σ;~~δ-έ~~υ ~~~~!'.~-----1-~,5~-l~,~~ιο,ο~-ί -ο, 1 ~~:~~~-~~,02~-1-~,052 __ _ 
----------~ϊs·----------1--Σ;-~;-δ·ές-~ηϊμητέρ~ς ____ _?,4 ~~-~~~l~:o4~ __ 1 -ο, ~~-1 -ο,53 ~-t-~~~~-- 1 -~:?~_? __ _ 
--------q·9-----π~~άyy;4~-;~;;;-έρα Ι -0,042 J -0,071 1 Ο,078 Γ-Q.160 ί Ο,050 ί Ο,294 Τ Ο,732 
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Από τον προηγούμενο πίνακα φαίνεται ότι ο πρώτος παράγοντας εξηγεί το 56, 1 % 

[= (0,749)2] της διακύμανσης της επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα γενικής 

παιδείας. Το ποσοστό της κοινής παραγοντικής διακύμανσης που εξηγείται από τους 

επτά παράγοντες είναι: 76,1 % [= ο,74φ + (- 0,338)2 + (- 0,187)2 + 0,0152 
+ 0,0172 + 

(- 0,221 )2 + 0,0402] για την επίδοση των μαθητών στα μαθήματα γενικής παιδείας, 

80,6% για την επίδοση των μαθητών στα μαθήματα κατεύθυνσης, 82,9% για τον 

βαθμό προαγωγής των μαθητών από τη Β' λυκείου. Το ποσοστό της διακύμανσης που 

δεν εξηγείται από τους επτά κύριους παράγοντες είναι σχετικά χαμηλό για τις 

περισσότερες μεταβλητές, γεγονός που οφείλεται στη μοναδικότητα της κάθε 

μεταβλητής. Στη συνέχεια, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ερμηνεία των 

παραγόντων, πραγματοποιείται περιστροφή των κύριων παραγόντων με την τεχνική 

της ορθογωνικής περιστροφής μέγιστης διακύμανσης ( orthogonal rotation), με την 

οποία επιδιώκεται να μεγιστοποιηθεί η διακύμανση των τετραγώνων των 

επιβαρύνσεων και να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των μεταβλητών με υψηλές 

επιβαρύνσεις σε κάθε παράγοντα, γεγονός που θα βοηθήσει στην ερμηνεία των 

εξαγόμενων παραγόντων. Ο Πίνακας 4.2.4 περιέχει τις πιο σημαντικές επιβαρύνσεις 

των παραγόντων μετά την περιστροφή. 

Πίνακας 4.2.4 
Οι επι α ύνσεις των π 

Μεταβλητή 
Παράγοντας 

1 ι l 2 .,i3 ' 4 1 s l 6 
Συμβολισμός ! Ονομασία 1 1 

7 

ι Μέσος βαθμολογικής επίδοσης ·1
1 

0 861 11
1 

1 11 mesos gp 1 , , ιδ , ' Ι ' 

--------------=-k------τ11 ~\~:~~~~-;~~~: ~~ς -----ι-0~80 1

1

1 ----1--,1:---Γ--....:.1i ---------τ-------mesos_ a ! μαθημάτων κατεύθυνσης __ 1 __:------+- 1 ---~__J-----~-- Ι ___ _ 
--------------------r---------------------- -τ ι Τ 1 ! ι i 
______ : 1 Ο ___ _ι Επ~~~λμα τ~~~ητέρα~---------ί--+---t---~--0·~-~J------~------tl _________ _ 

q 17_11 i Βοηθήματα για τη σχολική εργασία 1 j 1 j j 0,453 1 
--- : -----------------t---t--+------+---t--t------.l------

------------------ -1:-πρ--~σ~;;ός-χώρος (αποκλειστικό Ι 1 ! 1 1 ο 697 1 1 
ql7_2 1 • , J 1 • ι ι 

ί δ.·ωηάτιο' ----------,~-------+-- ----i------ - --------+--------------------τ __ =-ι=. ____ :L.._~--------- ! ! 1 ι 1 : 

ql7_3 !'Ησυχομέροςγιαμελέτη 1 1 ! 1 1°·
702

1 1 

---------------------r-wν-~~υ χρη~ιμ~~~~ι~~~-γ~~---------1----------r~ 836 ί ------τ-----1--------r-------------Γ·-------
q 17 4 1 λέ 1 1 , 1 ' 1 1 ' 

---~~~----r~~::;:~~--~=__ι~}.,~[J~Ί~ 
---~--~~-7-8 

____ ]-ΞΞ~~~~~~ βι~-~~~---------ι-~- l •PBi---+----~--- 1 ___ _ 

--~7-~~ -~~1~~~~_::'~---~-t-- ! 0,70~--~--μ ___ ::_ 
q 18 _3 Ι Αριθμός διαθέσιμων Η/Υ j j 0,

803 
j 

1 
j 1 1 

Διδακτορικt] Διατριβή : Α. Λιμακοπούλου 
Σελίδα 73 
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! 
Μεταβλητή i Παράγοντας 

! 1 1 1 
1 

: 
1 

1 

Συμβολισμός 1 Ονομασία Ι 1 ! 2 ! 3 1 4 ! 5 
1l 6 1 7 

'-------------------1----------------------------------------ι--------+---+----------1--+------i------------.l _______ _ 

19 
! 'Ωρες μελέτης ημερη?iως για τα j 0,404 1 1 j ! 1 1 

----;~:~1~~~:-~ μαθήμα,~-~Η---Ί----!1:---ϊ----+---------
q ! του σχολειου i ! ! ! 1 1 1 

ι-------------r------------------------------------r---,---τ-----τ-----τ------r-----,----------

q33_2 j Διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων ! ι 10,707 1 j 1 1 

- ---- ------------ t------------------;-----------------------;------ - --i------- --+---1--------1----------r----+---------
33 

4 
Ι Παρακολουθηση ντοκιμαντερ στην 1 1 Ι 0,502 i 1 1 1 

---~---=-----ι~~~E_~~L-------------~--+--__j_-+--+----L1 ---~-------
: 1 1 1 1 1 1 

_!~::s ____ ~~,P~"_'l_P_':'5_:"Ψ~\Κώ~"Jl'tώv __ ~-+-+--Jj1 __ j _____ f-~=16 j I __ 

----~~-~-=~---~=~~~~~ήσε_:_~ε φίλο~-~-----------~-----+--+--- 1-----+-------l---0,6~:-t---------
q33 7 1 Ακρόαση μουσικής Ι 1 1 1 

1

1 
ι 0,722 

1

1 - ' 1 1 1 j 1 
--------~~-----------1--rάθ-~όϊίlΠοψοiηϊσης-από-την A;-----r~~46 ,--Γ-------,--τ----fΓ ________ r ______ _ 
-------d------Γ-Β':t~~~-απσψοιτϊiσης-απότηfi;-------1-~~;;;t-----τ-------1-----------1-----1 --------Γ-------
-------~----+-~~κε~~-------------------t------i---~-~---+--------1----+---------

--:-;---*°Ξ~;~---Γ--ti---1~: t---+----t------
---------~~----------ι-;~~~~~λμα τ~υ πα~~~------τ---1-- 1 11-----Γ-----ι,----------τ1• -;:~~;-

ι ι , 1 • 
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4.2.1. Διατακτική Παραγοντική Ανάλυση 

Είναι γνωστό ότι οι κατηγορικές μεταβλητές δεν έχουν όρια ή μονάδες μέτρησης και 

γι' αυτό οι μέσοι όροι, οι διασπορές και οι συνδιασπορές αυτών δεν έχουν πάντα 

νόημα. Για το λόγο αυτό, οι Jδreskog (2002) και Jδreskog και Moustaki (2006) 

προτείνουν πολυχωρικές (polychoric) συσχετίσεις και Διατακτική Παραγοντική 

Ανάλυση (Ordίnal Factor Analysίs) μέσω του στατιστικού προγράμματος LISREL. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το παραπάνω λογισμικό προέκυψαν τρεις 

λανθάνουσες έννοιες (δείκτες) σχετικές με την οικογενειακή κατάσταση (family 

background) των μαθητών και δύο λανθάνουσες έννοιες (δείκτες) που αφορούν την 

ενασχόληση των μαθητών με διάφορες δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Τα πλήρη αποτελέσματα της διατακτικής παραγοντικής ανάλυσης παρατίθενται στο 

Παράρτημα 4. Οι πίνακες 4.2.1.1 και 4.2.1.2 παρουσιάζουν τις επιβαρύνσεις των 

παραγόντων πριν και μετά την περιστροφή. 

Πίνακας 4.2.1. 1 

Οι επι 

Μεταβλητή 

Συμβολισμός 1 Ονομασία 1 2 3 5 1 6 1 7 

Ι Μέσος βαθμολογικής 
mesos_gp 1 επίδο~ς μαθ~μάτων 1 0,720 1 1 Ι Ι 1 Ι 

--------------------t-ill~~t;ιiei6~ϊκης·-----1-----------1------j------1-----t----i-----·1ι _____ _ 
mesos ka i επίδοσης μαθημάτων 1 0,779 ι 1 Ι j 1 

------------=-------+~~-~~~~y~ς ________ ~ϊ-α·-----+----------f-----------1----------11------+---------t-----------j-~o-46ϊ-
_________ 9.!_Q _________ 1_g~~n~~H:~-!.11ς_H:11_~ ___ ς ___ -i _________ +------1-------.-----------+----1------1--2------

--~1;;~1-t~λifii~-t-~+--H ::: +-+-L-----------~----=------t1 -;(~~~~~~~ό δ_~tt-~~~!?) __ t------~----t-··-----h~ό91------~--------~----------
-----~ ~ ~-----ι~Ν~~~1~~~~~~-~~~ι-1---------τ~.~~~--1--1-------ι----t---1------

- ι 1ια _μελέτ!) ---j----------ί---------+--------ι--------1----------t--------+-----------
~==q\7--6-------r· n~ό~~~η-~~~--~i~!~~ -------~_,_?_~----'----- J_ __ --t------~--------------~-----τ-:ι: ____ Ύ-.-~.L-;-- . ι ι ο 88 ι 1 i ι 
_____ _q1!_7?~9~-----~~\Ί~i~~~~~~~~---------- -----1t-------1--~: 7~~-ι---Γ- 1 --------t·----------

q 1 π ' λλ ' ' 1 1 1 1 ------=---------+--_Q_t.!J_~~-~_ς-~ ____ Qx~ς_ ______ ---------ι-ό111ι-----:----ι-------+-----+---
_______ 9_~-~------iΑR.!Q/!Qς_.§_~f~!θέσ_!!!~V 1-!{:Υ__ ---, __ ..!....---t-------i------j-------1-------ι __________ _ 

---~~-3 ~---l~~~~~-~:_οτεχν~~~~--~------~---~---~-------~------1-~:~?_J ___________ _ 
qJ

3 4 
1 Παρ~κολούθηση ντοκι- ι 1 ! Ι 1 

J 0,221 Ι 
-------3-3-=-5------t-~~&;~~~~~~?;v--1--------1------1------1-----jl ___ ο,47~-τ-----Ίl'-----------

q 1 ' ~ 1 1 1 1 - Ι εκποιιπων ______ -------r-------- --------+------·-----+-----·-------
----------------~------r----------------- 1 i Ο 362 1 

1 __ n33 6 1 ΣυναΥΕ)_σε_Ι:_ς_.Ι:':§_~ο~ς_ ___ --------L----- -----+---__.j ___ , _ __ 

1
ι ---------~------------

______ :ι; _____________ τ--------;--- --- - · 1 ' 1 Ο, 749 ! 
______ _ψ}_2 _ _ J_A!R.2.l!~.2.'!Ξ!:..~S..----- -------r-----~-----+---,--------- ------1----------

5 Ι Βαθμός αποφοίτησης από 1 ο 624 1 J Ι 1 1 

q ν Α · λυκείου ' 1 
' 
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6 
! Βαθμός αποφοίτησης από i 0 823 i ! : i , ! 

----------~-------------i-EI-~~-~~κε~~---------------------~----~------f-------------1------------1-------~---+-----_j ___________ _ 
----~~-----+-~~~~~:ς_~~~_πα~e~---+-------r------f----j------1--------+---------- --~~~-H--
_________ q ____________ ~ _________ ς_nς_l:!!l ___ :e:~-----i-------ί------ί-----i---1---i----- -~---

q9 : Επά ελ α του πατέ α ! : ! ' i 1 -0,035 
Πίνακας 4.2.1 .2 

Οι επιβαρύνσεις των παραγόντων μετά την περιστροφή. 

Μεταβλητή 1 Παράγοντας 

Συμβολισμός i Ονομασία J 1 ! 2 i 3 i 4 1 5 1 6 i 7 

'Μ ' β θ λ ' ' ' ' ' ' 
1 

• ! εσος α μο ογικης 1 ! ! ! Ι 1 i 
mesos _gp ! επίδοσης μαθημάτων 1 0,592 ! Ι ! ! 1 j 

-----------------------rlli~~ςβ~~~~~;γ~~ς-----t--o-·-6--3-4--1--1-+-+-t ---1--
mesos _ ka 1 επίδοσης μαθημάτων j ' ! i j ! j ι 

----------------------~-~~~~:1!~~-------------l----1-------f---~-------+------!--------~-------------
----~Λ~!~:=~;~Ψ's-1---1----1--+~,,,;t-----1--r-=0,45~---

------~~-i!Ξ{;ρος---Γ - 1----1----Jι~~~t-τi-
-----~;;~~~ρος-γ..--- ---~--t---+--- -~-.~~-.1----r----------~---------------
------------=--------+2~~υ------------------t------~------+---t---τ----1+-

q 17 _ 4 j χρησιμοποιείται για 1 1 Ο,903 j 1 ! Ι ! 

----;;;--~------ 1-~~άση-στο-·--t-- --1-;:;;·1 ---τ--τ-τ------Γ------
-----------=----------}--§~~~~~~~-------------------+-------+---------1-------1------------+-------i--------+--------------
___ _<!~2.::-!__ j Λογ~~-~ικά βtpλία __ ~----~---~10 ~ i : ~--------------

q 17 
9 

j Βιβλίαποίησης/ Ι j 1 Ο,799 1 1 1 1 

_ - : Ποιητικέ_s συλ~~~-ς_-------t--------1-------------j-----~-----__j_-------i---------r-------------
---------------------~----..::J_____ -- - ' ' 1 1 

-----~-~~=~---_ι~;~~~~αθ~:~~:~--t-----~~~-----+--4------~-------
--------~~-~=~ _____ _ι_t;~~;~~~_β_!~~ίωΥ-_-+----ι-------1-~-----11-{-~~~-f---------------

! Παρακολούθηση 1 1 !' 
1
! ι ! 1 

1 1 1 1 0234 1 

q33 4 ! ντοκιμαντέρ στην 1 ! 1 ι 1 : ' 1 
- 1 τηλεόnασ!] ! _! ___ j___J i 11 ------~---------------

-------------~----L---- ---------- 1 r- 1 j 1 1 
/ Ακρόαση , ! j 1 ! 1 0 465 , ! 

q33_5 Ι ραδιοφωνικων 1 i ! ! i ' 1 1 

__________________ μ_~~-~Ψ~~_Υ-----------:----------+-------+--------+------~-----t-σ;369f----------[1 ------------------

q33_6 ! Συναντησεις_μ~Ρ-_ί?::_~~'?.... 1 -----' -----+----Γ---+---τ------,--------------
-----------------------~---------------- Τ Γ ' ' 1 ' 1 

q33_7 J Ακρόαση μουσικής , 1 1 J 1 °•734 
1 1 

' 1 ' • 1 ! -+----~---------

-----------;----------:-8-άθμός-απσφοίτήσης---rο,847 1 
1 ! Ι Ι 1 

---- ~~-----1-~i~~:p~ς---~-tt-------11 ι--1--r-1----
-----------------------f--~~-EI---~~~!.~------t---- -------,,---i--- ---- ----ΓΟ.56Γ--

q7 : Σπουδές του πατέe_<:___ -------τ 1 ------~-----------
·------------------+--------;---------;- -ι ! 1 1 ~ 0,868 
____ q8 ! Σπουδε~_:.!]5 _ _μ_~:~~5------J.--------i--------1-----1------- --+---------------------· 

-----q-9-----------1--ε;ά:Υ:Υsλμα του πατέρα 1 i i ί -0,022 
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4.2.2. Συμπεράσματα παραγοντικής ανάλυσης 

Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν αρχικά επτά παράγοντες. Τόσοι είναι οι 

παράγοντες οι οποίοι έχουν ιδιοδιάνυσμα μεγαλύτερο της μονάδας και συνεπώς 

παρέχουν πιο αξιόπιστη πληροφορία από το αποτέλεσμα που δίνει μία απλή 

μεταβλητή. Με βάση τη θεωρητική ανάλυση του Κεφαλαίου 2 οι επτά παράγοντες 

της στατιστικής ανάλυσης ταξινομούνται στις ακόλουθες έννοιες-μεταβλητές: 

Ο πρώτος παράγοντας αντιστοιχεί στις μαθητικές επιδόσεις στα πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα αλλά και στις επιδόσεις των προηγούμενων τάξεων του 

λυκείου. Εξαιτίας της αυτονομίας των παραπάνω δύο διαστάσεων του παράγοντα 

ορίζονται δύο διακριτές έννοιες. Αρχικά υπάρχει η θεωρητική μεταβλητή που 

καταγράφει τις επιδόσεις στις εξετάσεις Γ' λυκείου (συμβολισμός: epidosi) και που 

περιλαμβάνει το μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων γενικής παιδείας και το μέσο 

όρο βαθμολογίας μαθημάτων κατεύθυνσης. Στη συνέχεια ορίζεται η θεωρητική 

μεταβλητή των προηγούμενων επιδόσεων (συμβολισμός: pastepidosi), η οποία 

περιέχει τη βαθμολογία αποφοίτησης από την Α ' λυκείου και τη Β' λυκείου. 

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τη διαθεσιμότητα οικογενειακών αγαθών κυρίως 

αφορά την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και λαμβάνεται ως αυτοτελή έννοια 

με το συμβολισμό wealth. 

Ο τρίτος και ο έκτος παράγοντας εξετάζουν την κατοχή και τη συχνότητα 

χρήσης των πολιτιστικών αγαθών αντίστοιχα. Συχνά οι δύο παραπάνω έννοιες δεν 

είναι ταυτόσημες ειδικά όταν μερικά από αυτά σχετίζονται με τη σχολική εργασία. 

Για το λόγο αυτό διακρίνονται δύο διαφορετικές έννοιες. Αρχικά υπάρχει η έννοια 

της κατοχής πολιτιστικών αγαθών (συμβολισμός cultposs) και η οποία περιλαμβάνει 

τα λογοτεχνικά βιβλία και τις ποιητικές συλλογές. Στη συνέχεια καταγράφεται η 

συχνότητα χρήσης των παραπάνω αγαθών και η σχετική έννοια συμβολίζεται ως 

cultuse. 

Ο έβδομος παράγοντας αναφέρεται στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική 

κατάσταση των γονέων η οποία εξετάζεται ως μία αυτοτελής θεωρητική έννοια με το 

συμβολισμό pos. 

Ο τέταρτος παράγοντας αφορά τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων 

οικογενειακών εκπαιδευτικών πόρων (συμβολισμός: hedres, από home educational 
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resources) και καταγράφει τον προσωπικό χώρο για μελέτη καθώς και την κατοχή 

σχολικών βοηθημάτων. 

Τέλος, ο πέμπτος παράγοντας καταγράφει τις κυριότερες ασχολίες των μαθητών 

στον ελεύθερο χρόνο τους και συμβολίζεται ως hobby. 

Στον Πίνακα 4.2.2.1 που ακολουθεί καταγράφονται οι μεταβλητές (items) που 
συνθέτουν τις προαναφερόμενες θεωρητικές έννοιες. 

Πίνακας 4.2.2.1 

Μεταβλητές (ίtems) για κάθε θεωρητική έννοια. 

Επιδόσεις στις εξετάσεις Γ' λυκείου (epidosi) 

mesos _gp ! Μέσος βαθμολογικής επίδοσης μαθημάτων γενικής παιδείας 
-------------------~------------------------------------- -------------

mesos ka / Μέσος βαθμολογικής επίδοσης μαθημάτων κατεύθυνσης 

Προηγούμενες επιδόσεις (pastepidosi) 

q5 i Βαθμός αποφοίτησης από την Α' λυκείου 
----------------------------~-------------------------------------------------------

q6 ! Βαθμός αποφοίτησης από τη Β' λυκείου 

Οικογενειακός πλούτος (wealth) 

Πολιτιστικά αγαθά - κατοχή ( cultposs) 

q 17 8 ! Λογοτεχνικά βιβλία 
-------------------=--------------i------------- ------ ---------- -----------------------

q 17 9 ! Βιβλία ποίησης/ Ποιητικές συλλογές 

Οικογενειακοί εκπαιδευτικοί πόροι (hedres) 

---------~7-::::-~ _________ J_ π~?σ~~-ι_κ~?_~~ρο~S~~-~ισ_~~~-~~~~~~------------------
q 17 3 1 Ήσυχο μέρος για μελέτη 

---------------------=-------------1----------------- -------------------------------
q 17 11 ! Βοηθήματα για τη σχολική εργασία 

Ελεύθερος χρόνος (hobby) 

q33 5 / Ακρόαση ραδιοφωνικών εκπομπών 
------------------=-----------+ - ------------ ----------------------------------------------------
-----~?_3_~ __________ J __ ~υν_α~ήσ_~-ι~~~!_~~_? _____ __________________________________ _ 

q33 7 j Ακρόαση μουσικής 

Πολιτιστικά αγαθά - συχνότητα χρήσης ( cultuse) 

--------------~~~=~------_j__~~l~σ~~~~οτ~~-~l~λί°!:: ____________________________________________ _ 
q33 4 j Παρακολούθηση ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση 

Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάσταση των γονέων (pos) 

-----------~7-________________ j __ ~πο_~~~~~ου π~~~ρα -----------------------------------

q8 j Σπουδές της μ~~έρ~------------------------------------
----------------q9--------------τΕπάΠ~λμ;Ξ~~~τέ!?_':_________________ _ _____________ _ 
--------- --------qJΟ ___________ ΓΕ;άrΥ~μα της μητέρας 
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, Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι ορίζονται οι παρακάτω διακριτές 
εννοιες, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις διακριτές ομάδες ανάλογα με τον ρόλο τους : 

Πίνακας 4.2.2.2 

π ώτ. 

Ονομασία j Συμβολισμός 

Πίνακας 4.2.2.3 

Δεύτε 

Ονομασία Συμβολισμός 

Επιδόσεις στις εξετάσεις Γ λυκείου epidosi 
rΪp~η;,~~~;ς-~ό~~-ις------------------------------------------ --------ρ;ι~ρi~----

Πίνακας 4.2.2.4 

Τοίτn Οuάδα: Καταλύτες. 

Ονομασία / Συμβολισμός 
Πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου ( q2 I) j help 

-------------------------------------------------- ---- --------- -------- -----1--------------- ----------
Ώρες μελέτης ημερησίως για τα μαθήματα του σχολείου ( q 19) i hours 

--~~~~~~~;~~ϊ;~δό~;;~------------------------------------1----ρ~id~~-------

Οι εξωγενείς μεταβλητές επιχειρούν να αποτυπώσουν κυρίως χαρακτηριστικά 

τα οποία άπτονται της οικογενειακής κατάστασης και σύμφωνα με το θεωρητικό 

προβληματισμό επιδρούν στις ενδογενείς μεταβλητές της επίδοσης. Τέτοιες 

θεωρητικές μεταβλητές είναι ο οικογενειακός πλούτος, οι εκπαιδευτικοί πόροι της 

οικογένειας, η εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάσταση των γονέων και η κατοχή 

και η συχνότητα χρήσης πολιτιστικών αγαθών αλλά και οι δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου. Επίσης, εξετάζεται ο διττός ρόλος των καταλυτών (mediators) 

όπως οι βαθμολογικές επιδόσεις προηγούμενων ετών, η πρόσθετη βοήθεια και οι 

ώρες μελέτης ημερησίως για τα μαθήματα του σχολείου οι οποίες επηρεάζονται από 

εξωγενείς μεταβλητές, αλλά αποτελούν και αυτές με τη σειρά τους πηγές συσχέτισης 

για άλλες ενδογενείς μεταβλητές. 

Το βασικό ερευνητικό μοντέλο είναι ότι οι παράγοντες που συνιστούν την 

οικογενειακή κατάσταση των μαθητών αλλά και οι προηγούμενες βαθμολογικές 

επιδόσεις επηρεάζουν την παρατηρούμενη επίδοση στις απολυτήριες εξετάσεις της 
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Γ' λυκείου είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω καταλυτών όπως οι ώρες μελέτης 

ημερησίως και η πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου. Στο παρόν 

κεφάλαιο δε γίνεται αναφορά σε σχολικά χαρακτηριστικά αφού η ενσωμάτωση τους 

στο στατιστικό μοντέλο απαιτεί τη δημιουργία ενός επιπλέον επιπέδου ανάλυσης 

κάτι το οποίο παρατίθεται στο Κεφάλαιο 5. 

Σχηματικά το ερευνητικό μοντέλο δίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

hours 

Διάγραμμα 4.2.2.1: Διάγραμμα ροής (path dίagram). 
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4.3. Επιβεβαιωτική ανάλυση 

Με τη βοήθεια του λογισμικού AMOS 7.0 for Windows ελέγχθηκε η ισχύς του 

παραπάνω θεωρητικού υποδείγματος στις απαντήσεις των μαθητών που συμμετείχαν 

στην έρευνα. Τα αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης είναι τα ακόλουθα (βλ. 

Παράρτημα 5 για το output): 

οντi'λου . 

Στατιστική Τιμή 

' ' npar ! 84 
-------------------------------------------+----------------------------------

crnin ! 
i 316,050 

---------------------------------------------~---------------------------

df 1 192 
------------------------------------+-------------------------------
Ρ 1 0,000 

----------------------------------------------------~------------------------------

--~~~~~-~-~--------------------------------------1__ ______________ !_~~~----------------
i 

~~~~----------------------------------------_J---------~~~2 ________________ _ 
1 

CFl i 0,977 
-----------------------------------------+----------------------------

RMSEA / 
0,027 

Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα κριτήρια για να διαπιστωθεί αν το θεωρητικό 

μοντέλο ταυτίζεται με το πραγματικό. Πιο συγκεκριμένα, το κριτήριο chi-square με 

τιμή 316,050 (df = 192, p < 0,001), ο δείκτης adjusted goodness-of-fit (AGFI = 

0,957), ο δείκτης comparative fit (CFI = 0,977) και ο δείκτης root mean square of 

approximation (RMSEA = 0,027). Οι δείκτες AGFI και CFI με τιμές μεγαλύτερες 

του 0,95 αποτελούν ικανοποιητική ταύτιση των δύο μοντέλων (Broome, Κnight, Joe, 

Simpson και Cross, 1997). Ο AGFI είναι ο δείκτης που επηρεάζεται λιγότερο από το 

μέγεθος του δείγματος (Hu και Bentler, 1995), και ο δείκτης RMSEA, με τιμές 

μικρότερες του 0,05 δείχνει πολύ καλή ταύτιση των δυο μοντέλων. Οι Browne και 

Cudeck (1993) θεωρούν ότι τιμές του δείκτη RMSEA μεταξύ 0,0 και 0,05 είναι 

ενδεικτικές πολύ καλής ταύτισης, κάτω από 0,08 ενδεικτικές ικανοποιητικής 

ταύτισης, και μεγαλύτερες του 0,08 ανεπαρκούς ταύτισης. Όλοι οι δείκτες ελέγχου 

(modification indexes) κατέδειξαν ικανοποιητικά επίπεδα ταύτισης. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές ορισμού (measurement 

model) των παραγόντων πρώτης τάξης στο υπόδειγμα μέτρησης. 
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Πίνακας 4.3 .2 

Αποτελέσματα των συντελεστών οοισμού του μοντέλου. 
1 1 ' ! ! (Loadings) 1 Critical ratio 1 

1 1 1 1 
' 1 i 1 1 Estimate Ι (C.R.) Ι p-va ue 

--------------J---------ί--------------------1.--------------~---- _ι 
--~-~Ξ_::~--------1-~--+-~~-~~~~---------ι-------~~~!__ ____ J _______ ~~-s5i=::::ι __ ~:-~?~~:~: 

ql7_6 Ι +--- i wealth ! 0,699 1 ! 
----------------------1-------------t--------------------------+---------------1-----------------L ____________ _ 
__ q 18 _3 ! +--- Ι wealth ! Ο, 753 i 16,680 1 Ο 000 --
-----------1-------r---------------------1- ---------------1-------------------r------'------------

---------------------1-----------t------------------------t---------------ι---------------·---------------
q 17 _2 ! +--- j hedres Ι 0,622 ! 1 

---------1-----------τ------------------------r------------------1--------------------r-------
q 17 _3 1 +--- i hedres 1 0,585 ! 6, 706 i Ο 000 

------------------1-----------t-----------------------------1--------------------------J---------------------L ____ : ______ _ 

---~17_11 ! +--- ! hedres Ι 0,118 1 2,466 j 0,014 

---=:=::::::::::=1=:=::=:t::::=--=:::==:=:=:::::==:ι=:=--=:==:=:~ ___ J=::~------------ι-------------q 17 _ 8 1 +--- 1 cultposs ! Ο,672 1 --- ________________ ! ____________ _ 

------.-----------------1--------l------------------------------+----------------- ------1----------------------t---------------
q 17 _9 j' +--- 1 cultposs 1 0,652 i 11 ,019 1 0,000 

-------------1------------}-------------------τ------------------------Ί------------------------+-------------------
q 17_11 Ι +--- ! cultposs 1 0,095 Ι 2,311 ! 0,021 

---------------------l----------t---------------------------r--------------!------------L----------

-------------------~-----------f--------------------t---------------------11 --------------ί--------------------
q7 i +--- 1 pos f 0,667 1 ι 

~c:::~[Ξ~:~1:~:=~~t==ΞΞ----·tσ~-: 
-~~--------------1----~--~-~?~ ____________ J_ _________ -0,04~-----~---=~~~~------~--~:~-~~----

q lO 1 +--- ί pos 1 -0,441 1 -10,260 ι 0,000 
--------------------ι-------t------------------τ--------1-------- -----______________ J _____ ι ___________________ .f-__________________ J __________ _ 

--~;:=~--t-=--t~~-----t---~~;: : ::~~-~ --=ι~-
------------------.,---------r------------------------τ-------------------1-----------------τ----------------

q33_6 1 +--- i hobby j 0,776 1 ! 
-------------------l--------- --f--------------------------τ------------1------------t-------------

q33 _ 7 1 +--- Ι hobby 1 0,271 ~ 4,476 ! 0,000 
----------------]----------+--------- ------------+----------- ----------------t--------------

1 1 1 1 1 
----------------------l------------r------------------------+---------------------1--------------t--------

---~-~-~-::~------J--~---f------~~-~~:--------4------~~~~----~---------------f-------------
q33 4 1 +--- i cultuse 1 0,365 ! 6,466 1 0,000 _______ :: _____ τ---------+------------------------------τ-----------------------Ί ______________ Γ ___________ _ 
q33 _5 ! +--- ! cultuse Ι 0,176 j 3,750 ! 0,000 

~::::~=:~::~::=::::1:~:~::=:=r=::=::::~:=~~=::=::==1=========~:===::=-~=ί=--:-~-=---=::=:: 
mesos_gp ! +--- ! epidosi 1 0,770 Ι 1 

~~Ξ~~~~~~~:::ι~Ξ=:r-=:~~~~~~~:~=::=:~1~==:::~~~~~:~-----~--Ι=:=!~:-~_?_ϊ~:~::=~:~~~::~~ 
~~=~:=tJ-~~;~=~~ 1- -~~~s =t=~~ -:::=ρ-Ξ= 

q6 1 +--- i pastepidosi ! 0,963 Ι i 
' ' 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

Είναι φανερό λοιπόν ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση των περισσότερων 

μετρήσιμων μεταβλητών με τις λανθάνουσες έννοιες. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση των εξωγενών παραγόντων. 
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1 ! 
! (Loadings) Critical ratio Ι 

Πίνακας 4.3.3 
Αποτελέσματα συσχετίσεων. 

1 1 1 l 

Ξ'ΞΞ~:[~JΞϊιΞ_~:~r~~,o~ __ ::_t:~~41~-=-b~~o---
wealth 1 ~ 1 pos J 0,470 Ι 8,349 ,. Ο ,000 ___ _ 

1 i Estimate i (C.R.) 1 p-value 

-----------------~---------L ___ _______________ J_____________ L 
cultposs i ~ 1 pos 1 0,352 --, ----6,ϊο3-----τ-- 0,000 ---

--,~~d;;~----·-·t··---=--·t·· ρο-;·---------------i11·-----0,3ϊ2------Γ-------5079·-------Γ-----σι)όο ______ _ 
: 1 1 1 ' 1 ' 

-----------------i-----------ι _________________ _ ____J _ ______________ ...i - : 
wealth 1 ~ ! hedres 1 0,300 1 · --s:ϊ 79·--τ--·-ο:οσο ______ _ 

~----------------t--------t·---------------+---------------~------------~----------------
pos / ~ ί cultuse 1 0,150 ! 2,613 1 0,009 

--------------------+------------+-------------------------~-----------------------t--------------------J__ __________________ _ 
wealth Ι ~ j cultposs j 0,123 Ι 2,468 j 0,014 

------------------t-------~--------------1------------+-----------~--------------
hedres ! ~ 1 hobby 1 0,121 Ι 2,072 1 0,038 

=~~~~~~=:===Ι=~~~~=t=~~~-~~1~·060 hedres ! ~ 1 cultposs 11 0,089 j 1,495 Γ Ο, Ι 3S ______ _ 

-------------------f---------t--------------------- --------------------t------------------~--------------------
hedres ! ~ ! cultuse 1 0,053 1 0,822 Ι 0,411 

---;~~Ϊ~h------τ--:·----r--h;bb;----------1------ό~σ;Ί---1---σ:649-----1----ο:sϊ6 ____ _ 
------------------t------~---------------------i--------------~I __________ __ .J ________________ _ 

pos 1 ~ \ hobby j -0,015 -0,292 ~ Ο,770 
---------------------1-----------~-----------------~----------- ------------ ---------------

cultposs ! ~ 1 hobby 1 -0,045 -0,820 Ο 41 2 
1 ..---r 1 1 ! 1 ' ----------------i------------r-------------1---------------~--------~----------------

hobby 1 ~ Ι cultuse 1 -0,179 1 -2,834 1 0,005 
! 1 1 i ' 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

J : 1 1 1 wealth 
1 

hedres Ι cultposs 1 pos 1 hobby Ι cultuse 
1 ' ! 1 1 1 

wealth Ι ! 1 ! 1 -----------------+------------------+----------------+------------1----------1----------~------------
hedres 1 0,300 ! ! 1 ! ι· -----------r----------------τ------------r----------------1--------,----------------- -----------

--~~~!-~~~~-ι----~~~-~~------~---?~~~~----~--------------1---------~------------~------------
pos ! 0,470 Ι Ο,312 1 0,352 1 1 Ι ------------------~---------------------~------------~----------------1---------------i---------------------t--------------
ho b by 1 Ο,031 ! Ο,121 1 -Ο,045 ! -0,Ο 15 ί Ι ___________________ ι ________ 1.-----~- τ-----τ---------r--------------

cultuse ! 0,102 j 0,053 1 0,700 1 0,150 1 -0,179 1 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

Από το υπόδειγμα οι επιδράσεις των εξωγενών μεταβλητών στους καταλύτες 

(mediators) είναι η ακόλουθη : 
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Πίνακας 4.3.4 
Αποτελέσματα των συντελεστών των επιδράσεων των εξωγενών 

μεταβλητών στους καταλύτες του μοντέλου . 

1 (Loadings) 1 Critical ratio 

ι: Estimate Ιί p-value (C.R.) 
1 1 

1 1 1 
: ι : ι : 

--------------------ί--------+-------------~----------------------~------------------ t 
pastepidosi i +- i cultposs Ι Ο 180 i l 887 --------i--0 059 _____ _ 

: 1 J ' : ' 1 ' 

--ρ~~;ρ1d~~1-1---~---τ--h;d;~~--------------ι----------σ.-ϊ-61---------i-------3-ϊ:,3-----r----ο--ο--ο--2---------
ι ι t 1 ' ι ' 

--------------:----------~--------+--------------------------~--------------------+-----------------~----------------------
pastepιdosi ! +- ! pos 1

1 0,2 l 8 ! 3 718 1 ο 000 
1 1 ' 1 ' 1 ' 

--------- --:---------t----------t--------------------+----------------------+---------------------1-------------------
pastep ιdos i ! +- i wealth ! -0,012 j -0,250 ! Ο,803 

____________________ i __________ _J_. ___________________________ J-----------------------------~--------------- ι' 
rastepidosi Ι +- Ι cuJtuse Ι ο, 111 Ι ι , ι 62 --- ---- ο 245----

-------------ί-------+--------------------------J----------------t-----------------J------~-----------
pastepidosi ι +- 1 hobby ! -0,241 1 -3 ,893 1 0,000 

>------------------r-------------+-------------------------1------------------r------------
1
·-----------------------

-------------r----------+--------------1----------------τ----------------- -------------
heιp / +- / hedres j 0,195 1 3,993 ι 0,000 

----------------- ----i---------+---------------------1----------- -------+---------------' 
help ! +- i pastepidosi ! 0,221 ! 6,270 1--Ο~ΟΟΟ _____ _ 

~~~~~~==-~=~~~~~~~~ι==~=~=~t~~==~~~~=~==~~==r-~====~=~==1~~==~~~~~==~ι~==~~~~=~~~~~~~~: 
hours J +- ι hobby i -0,222 ! -3,884 / Ο 000 

---------------------f---------+------------------~-------------------+---------- 1--------~-----
hours ι +- ! pastepidosi ι 0,367 ι 10,446 l 0,000 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητή εκπαίδευση - επαγγελματική κατάσταση των 

γονέων (pos) αλλά και η μεταβλητή οικογενειακοί εκπαιδευτικοί πόροι (hedres) 

επηρεάζουν θετικά την επίδοση των προηγούμενων ετών - βαθμοί προαγωγής Α ' 

και Β' λυκείου (pastepidosi), ενώ αρνητικά την επηρεάζει η μεταβλητή των 

δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου (hobby). Η τελευταία μεταβλητή (hobby) 

επηρεάζει επίσης αρνητικά και τις ώρες μελέτης ημερησίως για τα μαθήματα του 

σχολείου. 

Από το θεωρητικό υπόδειγμα του μοντέλου προκύπτει όn η επίδοση των 

προηγούμενων ετών (pastepidosi) επηρεάζει θετικά και κατά τρόπο άμεσο την 

επίδοση στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου ( epidosi), ενώ η επίδοση στην 

τελευταία τάξη του λυκείου επηρεάζεται αρνητικά από τη μεταβλητή των 

δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου (hobby). 
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Πίνακας 4.3.5 

Αποτελέσματα των συντελεστών των επιδράσεων των εξωγενών 

μεταβλητών και των καταλυτών στην επίδοση. 

ι Άμεση Συνολική 'Εμμεση 
epidosi / +- 1 wealth /! -0,057 / -Ο 067 ,i -Ο ΟΙ Ο 

ι 1 1 ' 1 ' 

---------+---------+-------------------τ-----------+------------i---------------------------
epidosi 1 +- Ι hedres Ι -0,019 1 0,145 / 0,164 

-----------~-------------+-----------------------+-------------------+---------------------------4----------------------------
epidosi i +- 1 cultposs i Ο, 166 i 0,318 1 Ο, 153 

' ' 1 1 1 -----------------i------- -----+----------------------------+--------------------+------ ----- --1 -- ------------------
epidosi ι +- 1 pos 1 0,091 1 0,276 1 0,186 

------------------1-----------τ· --- ---- -------------+---------------i----- ------- --------+-- - ----------- -----
epidosi Ι +- , hobby 1 -0,214 i -0,399 1 -0,185 

ι 1 ι 1 ι 

--------------ι------+-------------------+----------------τ-ι' ----- --r------------------
epidosi ι +- 1 cultuse ι -0,285 1 -0, 190 J 0,095 

--------------+.------+---------------+--------+---------- --+---- - ------------------
epidosi ! +- i pastepidosi ι 0,858 1 0,849 ι -0,009 

-~ρidο;τ-1----:.=--1--h;~;-----------ι----~σ,093-1--- -0,093--1-------------------
------------1·-------------+-------------- ---------+----------,----------- ------+-------------------------- --

epidosi +- ι help i 0,114 1 0,114 ι 
1 1 1 1 1 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

Το σημαντικότερο απ' όλα τα επεξηγηματικά μέτρα για την επίδοση των 

μαθητών στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου είναι η επίδοση των 

προηγούμενων ετών. Γενικά τα παραπάνω μέτρα προσδιορίζουν ικανοποιητικά την 

επίδοση των μαθητών στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου, αφού το μοντέλο 

ερμηνεύει το 88, 1 % της διασποράς της συγκεκριμένης μεταβλητής. 
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4.4. Επιβεβαιωτική ανάλυση κατά φύλο 

Όπως το συνολικό μοντέλο, έτσι και τα δύο υποδείγματα (αγόρια - κορίτσια) 

προσαρμόζονται καλά στα υπάρχοντα δεδομένα όπως προκύπτει από τις τιμές των 

δεικτών CFI>0,95 και RMSEA<0,05 (Πίνακας 4.4.1): 

Πίνακας 4.4.1 

ο 'ς του συνολικού οντέλου και των δύο υποδει άτων. 

Στατιστική 
Συνολικό 

οντέλο 
Αγόρια Κορίτσια 

npar ι 84 ι 84 ! 84 
--------------------------1-------------------ι------------L----------------------------

-~~!!!__ ι 3 16,050 ι 256, 173 1 267,954 
-----------1-----------------------------τ---------------τ-------------------

df ι l 92 ι 192 ι 192 
----------------- --------- --- -1------------- - -+------------- -----J------- -------------

p 1· ο,οοο ι ο,οο ι ι ο ,οοο 
-------------------------1 ------------------------τ----------------r------------------------

_c~!_n/df ι l ,646 ι l ,334 1 1,396 
AGF_I _ __________ l ________ o-;957-------τ--- 0,928 Γ-·-·σ-;9-31 ________ _ 

---cFI°--------------------1---------o,977 _______ t _________ 0,976-----r-----·-0,9·72----------
_____ ________ ________ J_________ ------- -------

RMSEA j 0,027 j 0,028 j 0,0-JO _________ _ 

Πίνακας 4.4.2 

Αποτελέσματα των συντελεστών των επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών 

Άμεση Συνολική Έμμεση 

-~:;.;-- / -Ξ-+;~-----t--;,;;- -1-~:i
0

:~-+---~~~-
-;,pidos iT.:=--huι,j;;,ss----t-o.o63-/-ό:I88----r----~l-Ξ ________ _ 
--------f-------τ------------------f------------1---------f---------------

epidosi ι t- 1 pos ι 0,099 1 ο, 189 ! 0,090 
-----------------1------------τ------------r--------------~---------/---------------

epidosi ! t- Ι hobby 1 -0,230 Ι -0,444 ! -0,214 
1 , 1 t ι 

---~ρ1d~~;-1·---~---τ--~~ϊι~;;·--------r----=σ:~2·s-·-----1---σ:σ11----r----ο:ϊ96 ________ _ 
--~ρidosi--Γ--~---τ---ρ~~;~-~idosi------r-----ό,s78 _____ ϊ ___ ό~860--r----~o~ό1-s--·------

• • : • 1 
------------i------~----------------------r--------r-----------------τ------------------

epidosi ι t- ι hours 1 -0,117 ι -0,117 ι 
-------------t-----------+-----------------------~---------r---------ί--------------------

epidosi i t- ι help ι 0,147 ! 0,147 ! 
J 1 1 : : 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

Για τα αγόρια η καλύτερη δράση, αν εξαιρεθεί η επίδοση των προηγούμενων 

ετών, αποδειιcνύεται να είναι η πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου. 

Ενώ, η μεταβλητή των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου (hobby) φαίνεται ότι 

ασκεί μια έντονη αρνηnκ:ή επίδραση στην επίδοση των αγοριών στις απολυτήριες 
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εξετάσεις της Γ λυκείου. Ομοίως και οι πολλές ώρες μελέτης ημερησίως για τα 

μαθήματα του σχολείου φαίνεται ότι επιδρούν αρνητικά στην επίδοση των αγοριών. 

Αναφορικά με τα κορίτσια φαίνεται ότι η μεγάλη συχνότητα ενασχόλησης με 

βιβλία και ντοκιμαντέρ συνδέεται αρνητικά με την επίδοση στις απολυτήριες 

εξετάσεις της Γ λυκείου. Οι δράσεις στον ελεύθερο χρόνο έχουν σημαντικές 

επιδράσεις και στα δύο φύλα αν και ο αντίστοιχος συντελεστής είναι μεγαλύτερος 

στα κορίτσια. Αντίστροφα, η κατοχή πολιτιστικών αγαθών έχει στατιστικά 

σημαντική επίδραση μόνο στην επίδοση των μαθητριών στις απολυτήριες εξετάσεις 

της Γ λυκείου. 

Πίνακας 4.4.3 

Αποτελέσματα των συντελεστών των επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών 

και των καταλυτών 

Άμεση Συνολική Έμμεση 

epidosi ! +-- 1 wealth 1
1
' -0,030 -0,017 0,01 3 

1 1 1 -------1---------~---------L-- -----+. ------------------
epidosi ! +-- 1 hedres 1

1 
0,062 ! ο, 185 ι' ο , 124 

1 1 ' 1 
---------1 _l___ --L-------------L----------L---
epίdosί ,--+-- - -! c~ltposs ι 0,442 1 0,659 ~! 0,217 ___ _ 

J 1 1 1 

---------------i----------1-------------------t----------t--------------- -----------
epidosi 1 +-- ι pos 1 0,017 ! 0,221 j 0,204 
----------~---r.-----------1-------t - -----------
epidosi / +-- 1 hobby ! -0,183 ! -0,325 j -0,142 

: 1 ' 1 -------------!--- ------+-------- ------, -r--------
epidosi 1 +-- i cultuse ,ι -0,562 ι -0,650 1 -0,087 

1 ! 1 

-------+-----------τ-----------------r--------- -------+--------- -
epidosi j +-- 1 pastepidosi : 0,759 i! 0,765 / 0,006 

1 1 1 1 

--------------r-----τ--:------------t----------- ------------t-------------
epidosi ! +-- j hours 1 -0,041 / -0,041 j 

--------------1--------+----------------------~------------,-------------------+-------------------
ep idosi 1 +-- Ι help 1 0,070 0,070 ! 

1 1 1 1 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

Αντιπαραθέτοντας τις δύο παραπάνω αναλύσεις, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

οι περισσότερες δράσεις της οικογένειας έχουν σημαντικότερη επίδραση στα αγόρια. 

Αντίθετα, η μόνη μεταβλητή που έχει πολύ μεγαλύτερη (αριθμητική) επίδραση στις 

μαθήτριες είναι η κατοχή πολιτιστικών αγαθών μέσα στην οικογένεια. Μια πιθανή 

ερμηνεία του ευρήματος αυτού μπορεί να είναι ότι τα κορίτσια εξακολουθούν να 

«μένουν» περισσότερο στο σπίτι, σε αντίθεση με τα αγόρια που δέχονται 

περισσότερες επιδράσεις κινούμενα περισσότερο «έξω» από το σπίτι. Αυτό που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η δράση των καταλυτών (mediators), όπως οι ώρες 

μελέτης ημερησίως (hours) ή η ύπαρξη πρόσθετης βοήθειας (help) για τα μαθήματα 
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του σχολείου. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη πρόσθετης βοήθειας για τα μαθήματα του 

σχολείου είναι πιο αποτελεσματική στα αγόρια, ενώ οι πολλές ώρες μελέτης 

ημερησίως για τα μαθήματα του σχολείου επιδρούν αρνητικά και μάλιστα στα 

αγόρια σε βαθμό μεγαλύτερο απ' ότι στα κορίτσια. 

Πίνακας 4.4.4 
Αποτελέσματα των συντελεστών των άμεσων επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών 

και των καταλυτών στ. ν επίδο ανά ύλο. 

Αγόρια Κορίτσια Σχέση 

_ _:~~~ί / +-- / wealtb ! -0,060 j -0,030 
----r-----------1------- -----------,-----------,---------------r--------- ---

epidosi i +-- i hedres i -0,064 Ι 0,062 ! 
------------------t-------------1-----------------------ι-----------τ------------t ___ ___ ________ _ 

epidosi i +-- i cultposs + 0,063 i 0,442 ι 
------------t---------1- --------- ----- -----------τ----------------L--------------
___ epίdosί i +-- i pos ι 0,099 ! 0,017 j 

------------t------------t----------------------1------------------------τ------------------------.... -----------------------
i i i i j Στατιστική 

epidosi i +-- 1 hobby ι -0,230 1 -0, 183 /σημαντικότητ ________________ ι ___________ J _________________________ ι----------------4----------------L~α αr_~e~~---
---~~!~.<?-~! __ ι ____ =-___ j ___ ~-~-ι_tus~--------+-----o, ~~~--_-o,s~-----~-------------------

___ "P_i'l~~~-~~~~~'i_-ί,_~_1s __ 1 ---- ~759·----Ι~ισ.;_~~~: , : : t / Στατιστική 
epidosi ! +-- ι hours ! -0,117 ι -0,04 l j<Π)μαντικότητ 

1 1 1 1 1 

----------------f----------1--------------------+-------------1----------------τ-i~~!ι~~~J~--
epidosi 1 +-- i belp ι 0,147 1 0,070 ί<Jημαντικότητ 

i ! ! 1 l στααόια 
* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους τυποποιημένους συντελεστές 

(Standardized Regression Weights) για τα αγόρια και τα κορίτσια σχετικά με τις 

εξωγενείς μεταβλητές και τους καταλύτες (mediators). Αυτό που είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον είναι ότι για το τμήμα μέτρησης οι στατιστικά σημαντικοί συντελεστές 

ορισμού είναι αρκετά παρόμοιοι για τα δύο φύλα. Για το τμήμα των δομικών 

εξισώσεων δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση σχετικά με την επίδραση των μεταβλητών 

στην επίδοση των προηγούμενων ετών (pastepidosi). 

Πίνακας 4.4.5 

Αποτελέσματα των συντελεστών των άμεσων επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών 

και των καταλυτών στις ενδογενείς μεταβλητές των υποδειγμάτων των αγοριών 

και των κοοιτσιών. 
Αγόρια ι Κορίτσια 

Ι 1 ι Estimate / C.R. / p-value / Estimate / C.R. i p-value 
: ' : 1 J 1 1 1 

-~~~do~~-----L-~--~-cul!!Joss __ +--~,063 _____ ~ Ο, 796 ί 0,42?-J__~,442 ----}-! ,45_~-}--~!-~~~---
.E~~tepido~J_~_i cultp~~~--~---~:_1_~5---~~~ ο, Ι 66 __ J-_9,283 ---f-!-'-~_?2 __ +----<!:~Qλ ___ _ 
q 17_ 11 / +-- / cultposs , 0,09~ 1,609 J ~· Ι 08 ~~?3__-i~906 __ i ___ ~J.~~----
---------------~-----~-------~------ 1 1 1 1 ' 
q 17 _ 8 j +-- / cultposs i 0,669 ___ L_ _ _j _ __ _L_~!~J_Ι _ _J ____ _ __ j ______________ _ 

-~τ7-9-------τ-+----ς;;ϊφ0~-;---Γ---0611 Ι 1,142 1 ο,οοο ι' ο,6sι ί 1,156 ί ο,οοο 
-m---e-=-----------+-----r---~---.--1---0' 788-ι ι --, ----0,757-----r----+1' --------
------~~~~gp i +-- 1 epιdosι ___ ι ________ 2 ___________ ι -------1--------------+-------------------+---------τ---------
mesos -k:~-----r-:=---Γe-;d~~τ--- 1 0,821 Γ 21,008 ι ο,οοο ι ο,84ο 121 ,666 ι ο,οοο 
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! Αγόρια 1 Κοοίτσια 
i Ε t• t 1 C R 1 1 ' Ε . 

1 
j 

1 
s ιιηa e : . . i p-va ue Ι stιmate 1 C.R. p-value 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

Σελίδα 89 
Διδακτορική Διατριβή : Α . Λ ιμακοπούλου 



Στατιστικ17 ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

4.5. Ομαδοποίηση των μαθητών σε διακριτές τυπολογίες 
(τμηματοποίηση) 

Στην ενότητα αυτή ομαδοποιούνται οι 874 μαθητές που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας την ανάλυση σε συστάδες-ομάδες (cluster 

analysis). Με την τεχνική αυτή επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο οι μαθητές του 

δείγματος είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε ομοιογενείς ομάδες με κριτήριο την 

επίδοσή τους, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, την κατοχή υλικών αγαθών, την 

οικογενειακή προέλευσή τους, τη στάση τους απέναντι στο σχολείο και τις 

εκπαιδευτικές τους συνήθειες, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους και τις 

σχέσεις τους με τους γονείς τους. 

Για τη δημιουργία των ομάδων ακολουθήθηκε μια διαδικασία δύο βημάτων. Το 

πρώτο βήμα αφορά τη δημιουργία έξι βασικών μονάδων μέτρησης των μαθητών, με 

βάση τη συνολική εικόνα του κάθε μαθητή ξεχωριστά στη συγκεκριμένη διάσταση. 

Στο δεύτερο βήμα οι παραπάνω πρωτογενείς ομάδες ανά εκπαιδευτική και 

κοινωνική διάσταση συνθέτουν-δημιουργούν την τελική ομαδοποίηση των μαθητών 

του δείγματος. Τελικά αποδεικνύεται η ύπαρξη τεσσάρων διακριτών ομάδων 

μαθητών. Τα πλήρη αποτελέσματα του λογισμικού για την ανάλυση κατά συστάδες 

καταγράφονται στο Παράρτημα 6. 

4.5.1. Επιδόσεις στο σχολείο 

Η βαθμολογία στα μαθήματα κατεύθυνσης (ΚΑΤ) και γενικής παιδείας (ΓΠ) 

διαφοροποιεί τους μαθητές σε τέσσερις ομάδες. Αξιοσημείωτο είναι ένα ποσοστό 

μαθητών 28,0% που εμφανίζει διαφορετική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας 

(μέτρια επίδοση) συγκριτικά με τα μαθήματα κατεύθυνσης (χαμηλή επίδοση). Οι 

κεντρικές τιμές για τις τέσσερις ομάδες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4.5.1 

Kέvt α συστά.δων ια 

Μεταβλητές Κίδαλή 
επ οση 

1 ΓΠ καλή 
Συμβολισμός / Ονομασία επiδοση 

1 ΚΑΤ 

i Μέτρια 1 Μέτρια / Χαμηλή 
1 επίδοση 1 επίδοση ι επίδοση 
/ ΓΠ_χαμηλή : ΓΠ_μέτρια j ΓΠ_χαμηλή 
ι επίδοση ι επίδοση : επίδοση 
1 ΚΑΤ ' ΚΑΤ ΚΑΤ 

/ Μέσος βαθμολογικής 1 j 1 
mesos_gp i επίδοσης μαθημάτων i 16,75 ι 12,00 i 14,52 ι 7,46 i . δ. ' ' ! 

-=~:::~:-- 1 r~l=Tt- ~6.~~-;,04 -r~2.67 -ι----~ 
! κατεύθυνσης ι : : ι 
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,,,,.·· ........... . 23~6"% ·- .... """""23,8% ., .. . 
/ / ... . 

24,6% 

'-. ··-·- --.. _ 
···-·--·- ... ·-··· 

Ο Καλή επίδοση Γ/l _καλή επίδοση ΚΑΤ •Μέτρια επίδοση ΓΠ_χαμηλή επίδοση ΚΑΤ 

Ο Χαμηλή επίδοση ΓΠ _χαμηλή επίδοση ΚΑΤ Ο Μέτρια επίδοση ΓΠ_μέτρια επίδοση ΚΑΤ 

Διάγραμμα 4.5.1: Κατανομή των μαθητών σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα 
γενικής παιδείας και κατεύθυνσης στις απολυτήριες εξετάσεις. 

4.5.2. Δ ημογpαφικά χαpακτηpισπκά 

Με κριτήριο το φύλο, τον αριθμό των κατοίκων της περιοχής που βρίσκεται η 

μόνιμη κατοικία, τις σπουδές, το επάγγελμα και την εθνικότητα των γονέων, την 

ύπαρξη αδελφών και την εικόνα του εισοδήματος της οικογένειας, οι μαθητές 

κατατάσσονται κατά κύριο λόγο σε τέσσερις σημαντικές ομάδες όπως φαίνεται και 

από τον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.5.2 

Κέντρα συστάδων για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

i Κάτοικοι / / Κάτοικοι J 

Μ β . 1 • 1 : 1 
ετα λητες / αστικ~ν ! Οικογενειακή Ι αστικών Ι 

ι----------------i! π;rιοχ~ν - 1 επιχείρηση - /1 περιοχών με j Ιδιώτες 
i ασικ~ς ι Αγρότες πατέρα 1 

Συμβολισμός Ονομασία ! σπουδες / i πτυχιούχο 1 
1 πατέρα 1 1 1 

q 1 / Φύλο / Ο / 1 / Ο / Ο 
---~~-----1~ό~~~~τκωv-τ--:-1--~----r--8------rt1--·-;--·---
-------------------i--~-..Y.!~!.J.ς_~~~~~~-~--1---------------r-------------r---------------- ---------------

q7 ! Σπουδές του πατέρα Ι 3 j 4 / 6 1 4 
------------------------!-------------------------~---------r-----------Γ·--·--r--------------

9 ! Επάγγελμα 1 3 Ι 5 : 3 1 2 
q 1 • • ι 1 

··--·--------- 1 του πατέnα -----jl ____________ i · - ---------------~----------ι------------------------1------------ ----L--- -- r- 1 
q 1 1 / Ο πατέρας γεννήθηκε ! 1 / ι Ι J 1 

______ ! σ=ν Ελλάδα; _________ l.------------f------------f-------------l---------------
lS·------r-~:-~ι _________________ ών i ι Ι ι 1 ι 1 ι 

q 1 Υπαρξη αδελφ : ------+--------1· ----- - -----L-----------
------------r··ε~~όva··--------------τ------ ι ι 

2 
1 

q 16 ί του εισοδήματος ι 2 ι' 2 ι ι 2 

ι της οικογένειας i ' 1 
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37,3% 

Ο Κάτοικοι αστικών περιοχών - Βασικές σπουδές πατέρα 

11 Οικογενειακή επιχείρηση - Αγρότες 

Ο Κάτοικοι αστικών περιοχών με πατέρα πτυχιούχο 

Ο Ιδιώτες 

Διάγραμμα 4.5.2: Κατανομή των μαθητών σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

4.5.3. Κατοχή αγαθών 

Ένας ακόμα παράγοντας που διαφοροποιεί τους μαθητές σε ομάδες είναι η κατοχή 

και η ποικιλία καταναλωτικών αγαθών. Παρατηρείται ότι υπάρχει αξιοσημείωτη 

διαφοροποίηση των ερωτώμενων ανάλογα με το βαθμό κατοχής υλικών αλλά και 

εκπαιδευτικών αγαθών. Οι ομάδες που διακρίνονται παρουσιάζονται στον επόμενο 

πίνακα. 

Πίνακας 4.5.3 

• α αθών. 

ι
' Κάτοχοι 1 Κάτοχοι 

Μεταβλητές αρκετών 1 Κ 1 αρκετών Κάτοχοι ! αγαθών αλλά 11 άτοχοι / αγαθών 
πολλών 1 λίγων . , λιγότερων 1 · κυρίως 

, αγαθων : δ • 1 αγαθών 1 λε • 
Συμβολισμός Ι Ονομασία 1 εκπαι ευτικων ι : η κτρονικων 

ι ! 1 α αθών 1 1 α αθών 

-------~7-=-~-----l--~~~Τ-~~!?--~~~~~λ!~~~~~~-----! ______ ι _______ _! __ _____ f--~----~--------~-----------
1 1 J : 1 

------ q ι 7 - 2 / ~~~~ι:~~~~~:~τιο) - _j ___ ~ ___ L ___ ~ _________ _[_ __ ~_J _________ ~--------
---------- ------- ----- ------- ---------------- - 1 ' 1 ' 

------~-~7-=~------~ Ή~~~~~~~~J.~~-~~~-----j---' __ ι ___ 2__ _______ ~~----~---------1 -------

q 17 4 
i Η/Υ που χρησιμοποιειται Ι l ι ι Ι Ο 1 ο 
' λέτ 1 1 1 

-------------=---------+-!~!:~~-----~----------------------1------------ι------------f---------+------------------------
q 17 _ 5 1 Εκπαιδευτικό λογισμικό / _ _!_ ____ L---~------L----~------L------0 ________ _ 

--------------------+----------------------------------τ- 1 Ι 1 

----~-~7-=~-----L!!Ε~σβ~~:')_στο δι~~~----J--- 1 f- 1 ----~-----Γ-+----? _______ _ 
-----~~=7-_______ 1_~!:_~-~~-~~~~-~~~~~---------+-?--~----~-------1---i---+------~----------

q 17 _ 8 / Λογοτεχνικά βιβλία ! 1 ! Ο , 

Διδακτορικίι Διατριβή : Α. Λιμακοπούλου 
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q 17 9 1 Βιβλία ποίησης / Ποιητικές i 1 
j J 

-------------=------ι~λλογές 1 1 Ι ο 1 

1 ι _________________________________ , ______________ [__ __ - ι l 
q 17 1 ο ! 'Εργα τέχνης / Πρωτότυπα 1 1 ---------- ---------:------------- ι ---------------------------

__________ :=_ _____ 1 _~!:Υα τέχνης ! Ο j 1 1 1 1 ο Τ --------------------------------------1--------------f-- ' ! q 17 1 l 1 Βοηθήματα για τη σχολική 1 Ι -------------------1------------t·---- --------------
- Ι εργασία ι 1 ι Ο ι Ο 1 1 

___________________ _(.______________________ J i i 1 q 17_12 ! Λεξικό -------------------:----ϊ-----r------τ------t----------+-------------------
---------------------+-------------------------------------+----------ί---- ! ο ! 1 ---~ 17_13 Ι Φορητό CD player Ι Ι 1 ---ό-------Γ·-------~1· ----------------------

---------------t----------------------------1-------f------ ~ ο ' 1 _______ 9_!_?- 14 ι DVD, VRC ! 1 ! 1 ----! --------t---------------------

_ _ιil_~_ι~:=::~_.-:cJ;;;;;:;;---- ---1--- 0--1----0----+--~-+-----~--
q ι 1_16 Τ vδρομα";;;\ί,--------Γ-τ-τ-----ο------i--------+---_() _ _________ _ 

~---------------------+---------------------------+-----~------! ο 1 ο q 17 
17 

! Σύ?τημα συναγερμού στο 1 

0 
Ι 1---~---------------

=--~l~~---ι~=~=::--Ί----4--1--~----1--~1~---------
+ ------------------------------------------t---------------f-------------------------ι___ + q 1 S 

2 

j Αριθμός διαθέσιμων 1 

4 
1 

4 
1 ---------- 1 ---- - -----------------------

-------------= Ι τηλεοράσεων Ι ί 1 1 1 2 --~~~:::::τΑ;;;Θ;;ός-δ-;;;Θt;;;""μ;;,-;;ΗιΥ --r-2-τ----4-----1--1 - ' -----τ ---------τ-------------1-- ----+---------r-----Ι q 

18 4 1 

Αριθμός_ δtαθέσιμων 1 
4 

i 
1 

i i -----------------

-----------=--------- i αυτοκινητων ! 1 Ι 
1 

1 2 _ q ι 8 _5 Ε~ρ~;.Θϊ~;;;;;---τ-~-Γ-~------1rΊ---t·-------;-----------
• i ί i 

Ο Κάτοχοι πολλών αγαθών 
8 Κάτοχοι αρκετών αγαθών αλλά λιγότερων εκπαιδευτικών αγαθών 
Ο Κάτοχοι λίγων αγαθών 
Ο Κάτοχοι αρκετών αγαθών κυρίως ηλεκτρονικών αγαθών 

Διάγραμμα 4.5.3: Κατανομή των μαθητών σύμφωνα με την κατοχή αγαθών. 

Σελίδα 93 

Διδακτορική Διατριβή : Α. Λιμακοπούλοv 



Στατιστικιj ανάλυση της μαθητικιjς επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

4.5.4. Εκπαίδευση 

Ο τρόπος που οι μαθητές αποκτούν εκπαιδευτικές πληροφορίες φαίνεται να είναι 

ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για την κατηγοριοποίησή τους στις παρακάτω 

ομάδες. 

Πίνακας 4.5.4 

! ! ! Ποικίλες μορφές i 
1 Αρνητικοί στο ! Θετικοί στο j μάθησης - 1 Μαθητές 
! σχολείο - ! σχολείο - ! Θετικοί στο 1 γενικό-

ι--------i _ _____ --JΙΠαρακολουθούν ΙΠαρακολουθούν j σχολείο - Ι τερων 
Συμβολισμός 

11

: 

0 
, 

1
1 ομαδικό 1 ιδιαίτερα 1 Παρακολουθούν ενδιαφε-

νομασια 
1 
φροντιστήριο ! μαθήματα i ομαδικό ρόντων 

! ! 1 
1 ιο 

Μεταβλητές 

! Πρόσθετη βοήθεια i 1 

q2 l a 
1 

! για τα,μαθηματα του Ι 0 ! ο 
1
: ο ο 

- - 1 σχολειου με ενισχυ- j 1 ι 1 ____________ ! τι~ διδασκαλία 
1 

_______ _J_ ________ ___ί, ___________ [ ____________ _ 
--r------ ----------- --- • ι 

i Πρόσθετη βοήθεια 
1
: ! Ι 

_:~~-ι~~Ξ~~~~Ι ____ ~ ____ J ___ : ____ ί,__1

------1---
1

---------
1 Πρόσθετη βοήθεια 1 j i i 

q2 l a 
3 

!για τα,μαθήματατου j ο Ι ι j Ο j Ο 
- - 1 σχολειου με ι 1 : ι 

__________ : ιδιαίτεnα ιιαθήιιατα ! ------------- ι __________ l---------------~------------
-----τΠρόσθετηβοi{θέϊa--r 1 Ι Ι 

q2 l a 4 Ι για τα, μαθήματα του ι 0 1 Ο 1 Ο l Ο 
- - ! σχολειου με άλλον , ι j 

-q2~ 1 i ~~.~:~~:υ i--~---1:1---- 1 __ Ι ________ _ 

--~--+~i~~~-----+-~- +---------
!πηγών που προτεί- 1 1 1 ο 

q22 _ 2 Ι νουν οι καθηγητές 1 Ο 1 Ο Ι 
Ι και αναζητούν οι ! 1 j 

---------------------fϊ1~m~-~~~}~~~~νi--------------1------ ---r------
q22 3 1 / βιβλίων από τη Ι ο 1 Ο 1 Ο 1 Ο 

- j βιβλιοθήκη του 1 1 1 , ___ · σνολείου 1 --J-----+-------t----------------
---------------i-::.Δ.------------1-------- 1 1 1 ! Μελέτη πηγών που 1 Ι ! ι 

! ψάχνουν και Ι , 1 

q22_ 4 j βρίσκ~υν οι μαθητές 1 ο 1 Ο 1 ι 
ι με δικη τους i : 

-------l-~~~λ:;::;.-~--f---t---------~,1-------------------
! λείο έδωσε γνώσεις _ li 1 , 

30 1 !τρόπους ν' Ο i 1 
q - 1 αναζητούν τη γνώση Ι ! 

i οι μαθητές μόνοι Ι j Ι 1 

---::---1Ξ~~~--1--~----1-----1 ______ __ι_l, -----1 --τ-:·-------
1 μαθητές χρήσιμοι 1 1 

' σ ν κοινωνία ι 

ο 
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ο 

Ι Η φοίτηση στο σχο- j 1 
1 λείο έδωσε στους 1 , 1 

q30_3 !μαθητές ! Ο 1 1 
1
1 1 Ι 1 

! εκπαιδευ~ικές 1 ! · Ι 
----------------------ί~Q2.2.~:.ι-~~~-ς----------------!-----------------~-------------------ι ______________ I ____________ _ 

1 Η φοιτηση στο σχο- 1 1 r 
! λείο έδωσε στους ! 1 ! 

q30_4 /μαθητές ! Ο j 1 Ι 1 ! J 
1 εμπιστοσύνη στις 1 i ! 1 

---------------------f-fϊ~~~~-~~*ςοχο--j------ -------1----------------1--------------- -------1-----------------
I λείο έδωσε στους ! ! i 1 

30 5 ' ' ο ' ο 1 

q _ i μαθητές ! ! i 1 

Ι διαπραγματευτική ! 1 ! 1 i ικανότητα J l _____________ L __________________ ι_ _ ____________ _ 
---------r-------;--~ι:.: ________________ ------------------- 1 - 1 1 

i Η φοιτηση στο σχο-
1

1 ! 1 J 

1 λείο έδωσε στους Ι 1 1 

q30_6 ! μαθητές βάσεις για ! Ο 1 Ο ! 1 
' ' ' 1 1 1 1 ! να γινουν σωστοι 11 1 , 
' : 1 

---q:· 1~~~ο-τ--~--~---:--Γ ___ Ι _____ Γ0 _____ _ 

_______________ i ~~~~lfωε~~κη ι --------------------1------------ ----L-------------- -------f------------------
------r1r-φ'gf~σ~Lστσ--------i- ι Ι . 

1 σχολειο έδωσε στους j' 1 1 1 1 ι 
q30_8 j μαθητές , Ο , 1 1 

__________________ ι;~~~~~~:~~ ________ j_ _________ J ____ --+---------~---------
1 Αξιολογούν οι i j i 

1 

! μαθητές ως Ι Ι 1 J 
q3 1 _ Ι ! ενδιαφέρον το ! Ο ! Ο ι 

i περιεχόμενο των 1 1 ' ---------- i ιιαθ!J••άτων i ______________ 1 __________ --τ----------------L---------
________ _μ:: _ __ C--- ----- - ----- ---1-- - 1 Ι 1 

i Αξιολογούν οι i J 1 1 

lμαθητέςως 1 i j ο 1 

q3 1_2 1 ενδι~φέρουσες τις 1
1 Ο 1ι Ο Ι' 1 

!μεθοδους Ι 
------------------+tι~~ι;-0ι-------+--------------1------------------ι-----------------~-------------------

' μαθητές ως i 1 0 1 ο 
q3 1 _3 Ι ενδιαφέρουσες τις 1 Ο 1 ! 

! ~~:σεις ~ςε τους 
1

, i ______ -1----------------- ------------------
----------------t ______ !}Y!}!__ --------------- ____________ _,_ 1 

1 Αξιολογούν οι j 1 1 

! μαθητές ως ! 
1

. ο 1 Ι 1 
q3 1 _ 4 ! ενδιαφέρουσες τις Ι Ο ι ! 

Ι ποgι~~τικές 1 j ----+--------------t1 

_______ _____ _ 

---------------+χ~-ί6f σi<i~-0ι----------1-----------τ------ ι 
1 μαθητές ως 1 

1
1 1 1 1 1 1 

q3 l _5 Ι ενδιαφέρουσες τις Ι Ο 1 ! 1 

1 επισκέψεις εκτός i 1 1 1 

- - ---------~!~~οι--Ί---1---τ-----,-----~ 
q3 l _ 6 Ι ενδιαφέρουσες τις j ! \ 1 

1 σχέσεις με τους 1 ! 1 1 

!συ αθ τέ 1 

ο 

ο 
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30,3% 

24,6% 

Ο Αρνητικοί στο σχολείο - Παρακολουθούν ομαδικό φροντιστήριο 

il Θετικοί στο σχολείο - Παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα 

Ο Ποικίλες μορφές μάθησης - Θετικοί στο σχολείο - Παρακολουθούν ομαδικό φροντιστήριο 

Ο Μαθητές γενικότερων ενδιαφερόντων 

Διάγραμμα 4.5.4: Κατανομή των μαθητών σύμφωνα με τη στάση τους 
απέναντι στην εκπαίδευση. 

4.5.5. Ελεύθερος χρόνος 

Υπάρχει μια κλιμάκωση της κοινωνικοποίησης (μέσω του ελεύθερου χρόνου) σε 

«αδιάφορη, μέτρια και σημαντική». Επιπλέον, ένα ικανοποιητικό ποσοστό του 

δείγματος των μαθητών (18,2%) κοινωνικοποιείται μέσω παρακολούθησης 

θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, επισκέψεων σε μουσεία, γκαλερί, αίθουσες 

τέχνης και ανάλογων δραστηριοτήτων. 

Κέντ α συστάδων ια 

Μεταβλητές 

όνου. 

: 1 1 1 
! 1 Μέτρω : 
1 Ενεργοί / , ! Κοινωνικά / 
1 , ενεργοι ι δ ά 

Μαθητές με 

γενικότερα 

ενδιαφέ-r=-----~----------i·κοινωνικάι ά 1 α ι φοροι 1 
Σ β λ : , i κοινωνικ Ι , 
υμ ο ισμός 1 Ονομασία Ι ! Ι ροντα 

q33_ 1 i Συμμετοχή σε συλλόγους (πο- j 2 2 ί 2 2 
------------------ / λιτιστικούς, αθλητικού~-~·-~) __ [_ _______ J-------+----------~-----------

q33 
2 
---1-,ι-Δ;άβ;~μ~-λ~Ύ~~-;_;-;~ών Ι 2 / 2 1 2 ί 3 

- β βλ ' ι_: ' 1 ' ----------------------+---1:__-~~~-----------------. --1---------1-------τ-------------
q33 3 

! ίδ 1 4 2 ! 2 ! 4 _ ! Διάβασμα εφημερ ων Ι 1 Ι i 
- ~;~- -ιπ~r~~~~-~;;μ;;~; -r--;--i--;-T-;--r----~----
-----------=---------~-~~~-~~~~~~~----------' ---------+------ 1 -t---------------

q33 5 / Ακρόαση ραδιοφωνικών r 5 / 5 : 2 / 4 
- ' εκπομπών ' 

Διδακτορική Διατριβή : Α. Λιμακοπούλου 
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Στατιστικ17' ανάλυση τη θ , 'δ , ς μα ητικης 6-ΠΙ οσης σε σχεση με σχολ ικά και κοινωνικα' , χαρωα:ηριστικα 

----~~ 6 [ Συναντήσεις με φίΜ>υς ! 5 4 4 1 ---------τ------------------------------L---------1----------- Ι 1 

4 

----~:_3~_ [ Ακρόαση μ<>υσικής 1 s 1 
5 

τ\ -----~--------τ-------------------
---+----------- ι 1 Ι 5 q34 _ l ! Παρακολούθηση ---------1------;----- 1--------;----τ----------~1 ---------------------

____________________ l_ κινηματογραφικών ταινιών 1 Ι ! 3 4 ! παΡCi~Όλο~0ηση0εαιρ~ι<ό>ν----1----------1---------+--------------f----------------
q34_2 i παραστάσεων ή και ! 2 1 ι ! ι \i 

2 

--------------------.!-~~_ρ-~~!~~~ων _χορού ! i ! 1 - --- ---------------------f------------1--------------- 1 -------- 1 

_ _ q34_3 ~κο~ύθησησυναυλιών Ι 2 i 2 i 2 --Γ·--;---
1 Παρακολούθηση J Ι i 1 

- - --------

q34 - 4 ! επιμορφωτικών 1 1 1 Ι ! Ι 1 2 ----------- -f-1!=1'.J!ά..!""'tj~_v~i(»>:_[ _______ ~ ___ i _______ ί, ____ _ 
q34 

5 
ι Επωκεψεις μ<>υσειων ή i i Τ 1 -

______ _::__ _____ I αιθουσών τέχνης (γκιW:p!) 1 
1 

1 1 [ 1 ' 2 τ-----------------------------1 -------~----- : ! i Επισκέψεις ιστορικών Γ : τ-----------,---------------

--~3-~ 6 -~=:: .. ~~~~~:-~~--1-~ _____ ι_~--l--~----
q34_7 i Επισκέψεις βιβλιοθηκών ! J 2 \ 1 3 ! 1 1 1 1 

Ο Ενεργοί κοινωνικά 

8 Μέτρια ενεργοί κοινωνικά 

Ο Κοινωνικά αδιάφοροι 

Ο Μαθητές με γενικότερα ενδιαφέροντα 

Διάγραμμα 4.5 .5: Κατανομή των μαθητών σύμφωνα με το βαθμό κοινωνικοποίησής τους. 

4.5.6. Σχέσεις με γονείς 

Γενικά όλοι οι μαθητές παρουσιάζονται να έχσυν από καλές έως πολύ ιcαλές σχέσε«; 
με τους γονείς τους. Αυτό που τους κατηγοριοποιεί σε ομάδες είναι η ένταση με την 
οποία οι γονείς παρακολσυθούν τα παιδιά τους. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει η 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

ομάδα (35,8%) που χαρακτηρίζει τις σχέσεις πολύ καλές και την παρακολούθηση 

διακριτική. 

Πίνακας 4.5.6 

Κέντ α συστάδων 

Μεταβλητές 

Συμβολισμός' Ονομασία 

σχέσεις

Διακριτική 
παρακο

λού ! 
j Οι γονείς επισκέ- 1 Ι πτονται το σχολείο 1

1 

! για να ενημερωθούν 2 2 3 q35 

Πολύ καλές 

σχέσεις -
Στενή 

4 

1 για την πρόοδο των 1 1 1 1 

--------------t~~~εϊrnιλέξει το -τ------------1-----1------t----------------
q36 j σχολείο που φοιτούν j 2 j 3 1 2 ι 2 

1 θ ' ' 1 1 l ------------------'- Οι ιια ητεc L_ __ L _______ , ____ ____ , --------- ----------
' ____ r:_ _____ :::;ι __ _________ ! -- 1 ! ' 
Ι Ποιος καθορίζει τον 1 1

1 

! 1 

q37 1 τρόπο που διαβάζουν Ι 1 1 1 1 1 

1 

------------f--?_!_~αθ~s ___________ L----1--------+----- ------+---------------------
1 Ποιος επιβλέπει την 1 i i i 

qJS / κατ' οίκον τήρηση 1 1 Jι ι 1

1 

3 Ι 1 
! του προγράμματος 1 Ι 
' ' 1 ___________ __J__f:!~~c;!ων μαθψών 1 ____ -:---------- - ---

! Συζητούν οι μαθητές 1 
1

1 1 
1 ' ' 3 

q
39 

j με τους γονείς τους 1 2 ι 3 1 3 1 

1 
προβλήματα στο σχο- 1 1 1 

____________________ ί,_~_~?__l}_~τ:~-~~~~~-~---- ----------1-------1------- ---t------------
! Πώς χαρακτηρίζουν Ι 1 ! 

q40 1 οι μαθητές τη βοήθ~ια 1· ο 1 ο 1

1 

ο ι' 
! που λαμβάνουν απο 1 1 

1 του ονεί του ! , 1 

Ο Καλές σχέσεις - Διακριτική παρακολούθηση 

11 Πολύ καλές σχέσεις - Διακριτική παρακολούθηση 
Ο Πολύ καλές σχέσεις - Πολύ στενή παρακολούθηση 

Ο Πολύ καλές σχέσεις - Στενή παρακολούθηση 

ο 

, , α με τη σχέση με τους γονείς τους. 
Διάγραμμα 4.5.6: Κατανομή των μαθητων συμφων 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

4.5. 7. Σύνθεση των αναλύσεων 

Στη συνέχεια οι παραπάνω πρωτογενείς ομάδες ανά εκπαιδευnκή και κοινωνική 
διάσταση συνθέτουν-δημιουργούν την τελική ομαδοποίηση των μαθητών του 
δείγματος. Η ανάλυση δεν είχε ως αυτοτελή σκοπό να κατηγοριοποιήσει και να 
ονοματίσει τις «ομάδες» των μαθητών στο ελληνικό σχολείο, αλλά να βρει 

συγκεκριμένες διακριτές ομάδες, προκειμένου να μετρήσει την ισχύ του θεωρητικού 

υποδείγματος και να αποτυπώσει τους συγκεκριμένους συντελεστές για καθεμία από 

τις ομάδες αυτές. Διακρίνονται πάντως τέσσερα κύρια σύνολα μαθητών η κατανομή 

των οποίων μαζί με ένα προσεγγισnκό/γενικό τίτλο παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

Διάγραμμα 4.5.7: 

-........ ....... ·- ... _ .. 

οΠρονομιούχοι 

•Μέτριας επίδοσης 

••ι~.. " '• 

24,5°/ο 

r:::ιΚάτοχοι ηλεκτρονικών αγαθών 

DΜη πρ<Νομιούχοι 

Δ , 4 5 7. v ατηγο'/)ιοποίηση των μαθητών Γ λυκείου. 
ιαγραμμα . . . .n.1 

Διδακτορική Διατριβή: Α. ιt ιμακοπούλου 
Σελίδα 99 



Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Συνολικά οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.5.7: 
Πίνακας 4.5.7 

]{, θ 'Γλ ατηγοριοποίnσrι των μα ιnτων υκειου . 

Οιιάδεc μαθτιτών 

1 2 3 4 
Κάτοχοι 

Μη 

Ν 
Προνο- Μέτριας ηλεκτρο-

προνο-
μιούχοι επίδοσης νικών 

αγαθών 
μιούχοι 

ΣΥΝΟΛΟ 874 214 268 223 169 

Καλή επίδοση ΓΠ _καλή 208 47,1% 
επίδοση ΚΑΤ 

33,7% 9,1% 10,1% 

Επιδόσεις στο 
Μέτρια επίόοση 245 9,4% 44,1% 24,1% 22,4% 
ΓΠ χαuηλή επίδοση ΚΑΤ 

σχολείο Μέτρια επίδοση 215 27,4% 29,3% 28,8% 14,4% 
ΓΠ μέτpια επίδοση ΚΑΤ 
Χαμηλή επίδοση 
ΓΠ γαμr~λή επίδοση ΚΑΤ 

206 16,5% 13,1% 40,3% 30,1% 

Κάτοικοι αστικών 
περιοlιών - Βασικές 258 4,3% 49,2% 18,6% 27,9% 

σπου έc; πατέοα 

Δημογραφικά 
Οικογενειακή επιχείρηση 72 13,9% 41 ,7% 20,8% 23,6% 
- ΑΎοότεc; 

χαρακτηριστικά Κάτοικοι αστικών 
περιοχών με πατέρα 326 55,2% 28,2% 4,3% 12,3% 

πτυrιούχο 
lδιώτεc; 218 6,0% 8,7% 67,0% 183% 

Κάτογοι πολλών αγαθών 270 47,4% 10,0% 25,2% 17,4% 

Κάτοχοι αρκετών αγαθών 
279 22,9% 57,0% 6,1% 14,0% 

αλλά λιγότερων εκπαι-

Κατοχή αγαθών 
δευτικών αγαθών 
Κάτοχοι λίγων αγαθών 117 3,4% 52,1% 21 ,4% 23, 1% 

Κάτοχοι αρκετών αγαθών 
208 8,7% 10,1% 54,3% 26,9% 

κυρίως ηλεκτρονικών 
αγαθών 
Αρνητικοί στο σχολείο -

230 24,3% 8,7% 5,7% 61 ,3% 
Παρακολουθούν ομαδικό 
φpοντιστήοιο 
Θετικοί στο σχολείο -

164 54,9% 15,2% 17,1% 12,8% 
Παρακολουθούν ιδιαίτερα 

Εκπαίδευση 
μαθήματα 
Ποικίλες μορφές μάθησης 
- Θετικοί στο σχολείο - 215 16,3% 51 ,6% 31 ,2% 0,9% 
Παρακολουθούν ομαδικό 
φροντιστήοιο 
Μαθητές γενικότερων 265 12,5% 42,3% 43,4% 1,9% 
ενδιαφεοόντων 290% 94% 
Ενεpγοί κοινωνικά 297 41.1% 20.5% 

Μέτρια ενεργοί 255 9,0% 32,9% 41 ,2% 16,9% 

Ελεύθερος κοινωνικά 

χρόνος Κοινωνικά αδιάφοροι 163 11 ,7% 23,3% 10,4% 54,6% 

Μαθητές με γενικότερα 159 31 ,4% 53,5% 9,4% 5,7% 

ενδιαφέοοντα 
Καλές σχέσεις -

278 18,3% 11,9% 36,7% 33,1% 
Διακριτική 
παpακολούθηση 
Πολύ καλές σχέσεις -

313 24,3% 43, 1% 23,6% 8,9% 
Διακριτική 

Σχέσεις με παpακολούθηση 
γονείς Πολύ καλές σχέσεις - 24,5% 41,8% 22,4% 11 ,2% 

Πολύ στενή 98 
παοακολούθr~σr~ 
Πολύ καλές σχέσεις- 185 34,1% 31 ,94% 13,58% 20,5% 

ΣτεντΊ παοακολούθηση 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικι/ς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χο.ρωα:ηριστικά 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα γενικά συμπεράσματα από την ανάλυση σε 

ομάδες: 

Στην ομάδα των «προνομιούχων», ομάδα με προνομιακά είδη κεφαλαίου που 

αποτελούν στοιχεία θετικής διάκρισης στο σχολείο, έχει συγκεντρωθεί: 

../ Το 47,1 % από τους μαθητές που έχουν επιτύχει υψηλή βαθμολογία και στα 

μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα κατεύθυνσης . 

../ Το 55,2% από αυτούς που είναι κάτοικοι αστικών περιοχών με πατέρα 

πτυχιούχο . 

../ Το 4 7 ,4% από τους κατόχους πολλών αγαθών . 

../ Το 54,9% των μαθητών που είναι θετικοί στο σχολείο ενώ επίσης 

παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα . 

../ Το 31 ,4% των μαθητών που έχουν γενικότερα ενδιαφέροντα, δηλαδή 

επισκέπτονται βιβλιοθήκες, αίθουσες τέχνης, μουσεία, παρακολουθούν 

συναυλίες, διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία 

ανήκει το 41, 1 % των μαθητών που είναι κοινωνικά ενεργοί. 

../ Το 34,1 % των μαθητών που έχουν πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς τους και 

παρακολουθούνται στενά απ' αυτούς. 

Στην ομάδα «Μέτριας επίδοσης», ομάδα με μέτριο αριθμό ειδών κεφαλαίου που 

αποτελούν στοιχεία θετικής διάκρισης στο σχολείο, έχει συγκεντρωθεί: 

../ Το 29,3% των μαθητών που έχουν γράψει μέτρια και στα μαθήματα γενικής 

παιδείας και στα μαθήματα κατεύθυνσης όπως επίσης και 44, 1 % των μαθητών 

που έχει γράψει μέτρια στα μαθήματα γενικής παιδείας και χαμηλά στα 

μαθήματα κατεύθυνσης . 

../ Το 49,2% των μαθητών που κατοικούν σε αστικές περιοχές και το εκπαιδευτικό 

επίπεδο του πατέρα τους δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επίσης, το 41 , 7% των 

μαθητών που έχουν οικογενειακές επιχειρήσεις ή προέρχονται από αγροτική 

οικογένεια . 
../ Το 57,0% των μαθητών που είναι κάτοχοι αρκετών υλικών αγαθών αλλά 

λιγότερων εκπαιδευτικών αγαθών όπως επίσης το 52, 1 % των μαθητών που είναι 

κάτοχοι λίγων αγαθών . 
../ Το 51 ,6% των μαθητών που είναι θετικοί στο σχολείο, παρακολουθούν ομαδικό 

φροντιστήριο και μαθαίνουν από ποικίλες μορφές μάθησης. 

Διδακτορική Διατριβ1]: Α . Λιμακοπούλοv 
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Στατιστιια7 ανάλυση της μαθητικ17ς επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

./ Το 32,9% των μέτρια ενεργών μαθητών κοινωνικά και το 53,5% των μαθητών 

με γενικότερα ενδιαφέροντα . 

./ Το 43,1 % των μαθητών που έχουν πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς τους και 

βρίσκονται σε διακριτική παρακολούθηση απ' αυτούς και το 41 ,8% των 

μαθητών που έχουν πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς τους και βρίσκονται σε 

πολύ στενή παρακολούθηση απ' αυτούς. 

Στην ομάδα «Κάτοχοι ηλεκτρονικών αγαθών», ομάδα με μικρό αριθμό ειδών 

κεφαλαίου που αποτελούν στοιχεία θετικής διάκρισης στο πλαίσιο του σχολείου, 

έχει συγκεντρωθεί: 

./ Το 40,3% των μαθητών που έχουν σημειώσει χαμηλή επίδοση και στα 

μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα κατεύθυνσης . 

./ Το 67,0% των μαθητών των οποίων οι πατέρες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες

ιδιώτες . 

./ Το 54,3% των μαθητών που είναι κάτοχοι αρκετών κυρίως ηλεκτρονικών 

αγαθών . 

./ Το 43,4% των μαθητών με γενικότερα ενδιαφέροντα . 

./ Το 41 ,2% των μέτρια ενεργών μαθητών κοινωνικά . 

./ Το 36,7% των μαθητών που έχουν καλές σχέσεις με τους γονείς τους και 

παρακολουθούνται διακριτικά απ' αυτούς. 

Στην ομάδα «Μη προνομιούχοι», ομάδα με ελάχιστο αριθμό ειδών κεφαλαίου 

που τυγχάνει θετικής διάκρισης στο πλαίσιο του σχολείου, έχει συγκεντρωθεί: 

./ Το 30,1% των μαθητών που έχουν καταγράψει χαμηλή επίδοση και στα 

μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα κατεύθυνσης . 

./ Το 27,9% των μαθητών που κατοικούν σε αστικές περιοχές και το εκπαιδευτικό 

επίπεδο του πατέρα τους δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό . 
./ Το 26,9% των μαθητών που είναι κάτοχοι αρκετών κυρίως ηλεκτρονικών 

αγαθών . 
./ Το 61 ,3% των μαθητών που είναι αρνητικοί στο σχολείο και παρακολουθούν 

ομαδικό φροντιστήριο . 

./ Το 54,6% των κοινωνικά αδιάφορων μαθητών . 

./ Τ 0 33,1 % των μαθητών που έχουν καλές σχέσεις με τους γονείς τους και 

βρίσκονται σε διακριτική παρακολούθηση από αυτούς. 

Διδακτορική Διατριβι]: Α. Λιμακοπούλου 
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4.6. Επιβεβαιωτική ανάλυση κατά τυπολογία 

Σύμφωνα με τους τρεις δείκτες AFGI, CFI και RMSEA οι τέσσερις 

προαναφερόμενοι υποπληθυσμοί (ομάδες) προσαρμόζονται πολύ καλά στα δεδομένα 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.6.] 

Αποτελέσματα καλής προσαρμογής του συνολικού μοντέλου 
και των τεσσάρων υποπληθυσμών (ομάδων) . 

ι 1• 1 1 1 Συνολικό · i ι 
Στατιστική ! 'λο j Ομάδα 1 / Ομάδα 2 ·,· Ομάδα 3 Ομάδα 4 

1 
μοντε : 1 

' i ' 

npar 1 84 ι 84 ι 84 1 84 _L 84 
-----------------+---------------i----------------1-----------ι-------

cmin i 3 16,050 ι 234,989 ' 2 14,576 1 2 19,657 1 ~;9,4~~-----
------------------------t-----------------------1----------------Ί-----------~-----------Ι------------------
df 1 192 1 192 1 192 1 192 1 192 

-------------------------i------------- ---------i-----------------i-----------------r-------------t--------------------

!_ __________ -f---~~-~~-----+---~-~--~ Ο, 126 ~-~~~+----~~------

:~~-- -t-~~~---+--~~---~--~~Ξ--+ --- ~:~:~--t---~~; ---
-------------------------i--------------1-------------------i- --------------1---------+-----: ______ _ 
CFI ί 0,977 1 0,961 l 0,983 ι 0,979 1 Ο 95 1 
-------------+----------------~------------- -------~------+---' -----
RMSEA 1 0,027 1

1

° 0,032 0,02 1 1
1

1 

0,025 Ι 0,038 
ι , i i 1 

Στη συνέχεια επιχειρείται η ανίχνευση της διαφορετικότητας στην παραγοντική 

δομή των επιδράσεων, στις τέσσερις συγκεκριμένες γενικές ομάδες μαθητών. 

Έτσι για κάθε εξωγενή παράγοντα σημειώνονται οι άμεσες επιδράσεις του στην 

επίδοση των μαθητών. Οι επιδράσεις με θετικό πρόσημο δηλώνουν ότι στην 

αντίστοιχη ομάδα η αύξηση του εξωγενούς παράγοντα συνδέεται με την αύξηση της 

επίδοσης των μαθητών της ομάδας. Όσο πιο κοντά στη μονάδα είναι η συγκεκριμένη 

στατιστική τόσο ισχυρότερη είναι αυτή η επίδραση. Αντίθετα αρνητικές τιμές του 

συντελεστή συσχέτισης δείχνουν ότι η αύξηση του εξωγενούς παράγοντα συνδέεται 

με μείωση - επιδρά αρνητικά - στην επίδοση των μαθητών. 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Πίνακας 4.6.2 

Αποτελέσματα των συντελεστών των επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών και των 

καταλυτών στον παράγοντα της επίδοσης (epίdosί) για το συνολικό μοντέλο 

Συνολικό 

μοντέλο 

' ' ' 1 1 1 

Ομάδα 1 i Ομάδα 2 i Ομάδα 3 1 Ομάδα 4 
: 1 : 
! ! 1 

epidosi +--- !wea\th ! -0,057 -0,235 -0,039 -0,097 1 -0,065 
1 ,! 1 1 1 

--- : . ι ! 
epidosi i---=. i h~~~-:------1-~~,o 19 ο, 115 1--0,0;-Γ~~~-38 ---Γ--~~;;-;------
-------------- J 1 1 1 1 ι 
epidosi -1----:--~11 ~-~-;~Ρ--~~~----------r--------~--~~~------τ----~-;-;;-----1-----~Ξ~;----τ----~~~~-----, ---~~~~-;-;-----

1 1 ' ' ' 1 1 
------- 1 ' : : : ! 1 --t------t-----------------~-------------+------+---------r-----------Γ------------
epidosi ί +--- ipos 1 ο 091 ! ο 063 i 0,069 1 -0,029 1 0,432 : ι : , ι , ι ι 
---~-----t----+------------+----------------+--------~--------------~----------r--------------
epιdosi 1 +--- 1 hobby 1 -0,214 ! ~ -1 1 -0, 101 1 -0,532 1 -0, 164 

! 1 ! J ! 1 : 
----- ' 1 ' 1 1 1 1 . ----- -1------------t------------------~----------------t-----------t-------r-------------~--------------
epιdos i i +--- !cultuse 1 -Ο,285 1 -0,214 ! -0,506 1 -0,482 j 0,549 

' 1 1 ' 1 ' 1 
------ 1 ' 

1 

i --τ------+---------------+-------------------+------------r----------r-----------r-------------------
1 : ' : : 1 

1 

------+-------l _______________ ι_ _____________ .ί,--------~------~-------~---------------
epid · i 1 i 1 1 ο 801 

1 Ο 868 ' Ο 831 οsι Ι +--- ! pastepidosi i 0,858 1 -0, 192 1 ' '11 ' 1 ' 

1 
1 1 1 1 1 • 

---------tt------t-----------------~----------t--------1- 1 -ι-----------
-------- -- i ! ---t-----t------1-----------~---------------
epidosi , :-r~~:~~-------r-----~0,093 ! -0,719 1 -Ο,032 1 -0,165 ! -0,176 

: 1 1 ; ! 1 i 
-----.---------t-----------i---------------~------------------+-----------[-----------[-------------r----------
epιdosi ! +--- jhelp 1 0,114 ! Ο,017 1 0,184 ! 0,034 j 0,212 

! 1 1 i 1 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 
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Σταrzοτική ανάl..υση της μαθιιτικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρωcτηριοτικά 

Πίνακας 4.6.3 
Αναλυτικά αποτελέσματα των συντελεστών των επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών και των καταλυτών στον παράγοντα της επίδοσης (epίdosί) για το 

συνολικό uοντέλο και τους τέσσερις υποπληθυσμούς (ομάδες) . 

/ Συνολικό μοντέλο Ομάδα 1 Ομάδα2 Ομάδα3 Ομάδα4 

1 i ' ! 1 1 

1 Estimate C.R. Ι p-value IEstimate l C.R. p-value Estimate \ C.R. 1 p-value Estimate C.R. p-value Estimate l C.R. 
Ι 1 _I 1 

p-value 

pidosi 1 +--- \ wealth \ -0,057 \-1 ,360 ! 0,174 \ -0,235 1-1 ,860 \ 0,063 \ -0,039 ! -0,608 \ 0,543 ! -0,097 1-1 ,045 1 0,296 \ -0,065 \ -Ο ,540 ! 0,589 
----------+----------τ----------- ---~--------------\--------------t--------------+-------------f-------- -------\---------------τ-----------~----------i--------------+------------+------------1---------------~--------------+------------~-------------
pidosi \ +--- \hedres \ -0,019 \-0,407 \ 0,684 \ 0,115 \ 0,375 \ 0,707 \ -0,086 \-0,923 \ 0,356 \ -0,038 \ -0,329 \ 0,742 \ -0,235 \ -1 ,023 i 0,307 
---------τ-----------τ--------r------1--------τ-------τ-------~----------:------------ί------τ--------------------,--------τ-------Γ---------τ---------Γ----------~----------' 
pidosi \ +--- \ ~~~~- \ 0,166 \ 1,732 \ 0,083 \ 0,219 \ 0,750 \ 0,453 \ 0,365 \ 1,807 \ 0,071 \ 0,135 \ 0,760 \ 0,447 \ -0,573 \ -0,753 \ 0,452 
-------τ------τ----+-------1-----1-----------τ---------τ---------1-------τ------τ-----τ-------τ--------τ-----------,-------------r----------r---------τ--------

pidοsi \ +--- \pos \ 0,091 \ 1,716 :
1 

0,086 \ 0,063 1
1 

0,355 \ 0,723 \ 0,069 0,922 \ 0,357 \ -0,029 \ -0,216 \ 0,829 \ 0,432 \ 1,365 \ 0,172 

-;;~~,; r=tσ~1

1 -0,21• 1:;:;;;-;τ~.~~~--\ ~ _ ;--τ~:~s6;-to. 1ο;τ1 ,461 Γ~:;-~-ι::;.:s321-:;~72\-~~~~--1~~:;-~---Γ~;;,;;-τ~:;~;---
pidos:\ +--- \ cultus;\ -Ο,28~-2,657 \ ο ,οο-;-\--0,2 1 4 t~0 ,83_;_\~~40_;_\_o,5o~Ti.-9401--0 ,~-;-2 \ -ο ,4 82 \ -1 ,9351--~~;;--\~~~~---ΓΟ,67~--1--~ ,50-;
---1---τ---, \---r---+------1----Ί------t----t-----.---τ \ ι +--------+------1----' 

. . \ \ Paste- -\----~ +- \ -- \ ~\ \ __ __J_\ ___ J\-----+-- --+--_L\ ----~--~----~---
pιdosι \ +--- \ .d . \ 0,858 \18,987 \ 0,000 \ -0,192 \ -0,137 0,89 1 \ 0,80110,246 0,000 \ 0,868 \ 7,872 , 0,000 \ 0,831 ί 5,427 11 0,000 

1 pι οsι : . 1 • _ _ ! 1 J 1 : 

+-I ----+-,\- \ \ 1 1 \ -- '1 \ \ ·1 \ 1 \- \ ;-1 ---·1---
\ \ \ 1 \ 1 \ \ : ! ! : 1 

ϊ ~---1,----t " t----+ ~ ~- ---+-- : ί,-----r-- · ~---1 
+--- \

1
hours \ -0,093 \-2,808 11 0,005 \ -0,719 ~0,562 \ 0,574 \ -0,032 \ -Ο ,6Ξ-10 0,522 \ -0,165 \ -2,172 \ 0,030 \ -0,176 ί -2,075 1 0,038 

' : ι : 1 ' ι ι Ι ι 1 '! 
Ι----+----+-----1-- . ---+--- --+-- ...\-- ι-- \1------1.-

1 : 1 : \ 1 : 1 1 • 1 1 1 1 
pidosi , +--- 1

1
help \ 0,114 . 3,925 \ 0,000 1 0,017 '\ 0,269 :

1 
0,788 \ 0,184 \ 3,996 0,000 \ 0,034 \ 0,545 , 0,586 ! 0,212 ί 2,74 1 ·1 0,006 

ι ι , 1 ι , 1 ι : 1 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικι7ς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων πινάκων παρατηρείται 

ότι 0 οικογενειακός πλούτος (wealth) δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην 

επίδοση των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση . 

Παρομοίως, αναφορικά με τους οικογενειακούς εκπαιδευτικούς πόρους φαίνεται ότι 
στη Γ' λυκείου δεν ασκούν άμεση επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών στις 

εξετάσεις. Η δυνατότητα ο μαθητής να διαθέτει δικό του αποκλειστικά δωμάτιο, 

καθώς και ήσυχο μέρος για μελέτη δεν εξασφαλίζει απαραίτητα καλύτερες 

επιδόσεις. Επίσης, η κατοχή πολιτιστικών αγαθών και η εκπαίδευση και η 

επαγγελματική κατάσταση των γονέων δεν ασκούν άμεση επίδραση στην επίδοση 

στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά 

αξιοσημείωτες είναι οι σχετικά μεγάλες (και με διαφορετικό πρόσημο σε μία 

περίπτωση) τιμές του συντελεστή της μεταβλητής της κατοχής πολιτιστικών αγαθών 

για τους μέτριους αλλά και τους προνομιούχους μαθητές. Ακόμα, στους μη 

προνομιούχους μαθητές η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάσταση των γονέων 

τους παρουσιάζει μία αρκετά υψηλή θετική τιμή του αντίστοιχου συντελεστή. 

Η μεταβλητή των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου παρουσιάζει συνολικά 

μία στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την επίδοση η οποία είναι 

ιδιαιτέρως μεγάλη στους προνομιούχους μαθητές και στους μαθητές που είναι 

κάτοχοι ηλεκτρονικών αγαθών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση της μεταβλητής 

της συχνότητας χρήσης των πολιτιστικών αγαθών. Γενικά, καταδεικνύεται μία 

αρνητική συσχέτιση με τη συγκεκριμένη εξαρτημένη μεταβλητή η οποία όμως 

αντισ , θ , τρεφεται στους μη προνομιούχους μα ητες . 

Η πιο σημαντική μεταβλητή που επηρεάζει -θετικά- την επίδοση των μαθητών 

στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου είναι η επίδοση των μαθητών στην Α' και 
Β' λ , , , , 

υκείου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, αλλά και καινουριο ως ευρημα, ειναι οτι 

στους προνομιούχους μαθητές αυτή η σχέση είναι αρνητική αλλά όχι στατιστικά 

σημαντική. 

Η μεταβλητή των ωρών μελέτης ημερησίως για τα μαθήματα του σχολείου 

φαίνεται ότι έχει αρνητική επίδραση στην επίδοση για την εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το συμπέρασμα συνδυάζεται με το προηγούμενο της 

επίδοσης στην Α' και Β' λυκείου, αφού με δεδομένη την προηγούμενη επίδοση, η 
αύξηση τ , λέ , ς για τα μαθήματα του σχολείου, ιδιαίτερα 

ων ωρων με της ημερησιω 

Διδαk:το , , , 
ρικη Διατριβιι: Α. Λιμακοπουλοv 
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στους κατόχους ηλεκτρονικών αγαθών και στους μη προνομιούχους μαθητές, δεν 

προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Τέλος, αναφορικά με την ύπαρξη πρόσθετης βοήθειας (π.χ. , ιδιαίτερα ή φροντι

στηριακά μαθήματα) για τα μαθήματα του σχολείου με δεδομένη και πάλι την 

προηγούμενη επίδοση στην Α' και Β' λυκείου, η βοήθεια αυτή φαίνεται να έχει 

στατιστικά σημαντική επίδραση στην επίδοση στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ 

λυκείου κυρίως όσον αφορά τους μέτριους και τους μη προνομιούχους μαθητές. 

Οι Πίνακες 4.6.4 & 4.6.5 παρουσιάζουν τις συσχετίσεις μεταξύ των εξωγενών 

μεταβλητών για τις τέσσερις ομάδες/υποπληθυσμούς των μαθητών. Υπάρχουν 

συσχετίσεις που έχουν αντίθετα πρόσημα σε διαφορετικές ομάδες μαθητών καθώς και 

συσχετίσεις που διαβαθμίζονται έχοντας το ίδιο πρόσημο στις ομάδες των μαθητών. 

Γενικά δεν παρατηρούνται ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των εξωγενών μεταβλητών με 

πιθανή εξαίρεση μεταξύ της κατοχής και της συχνότητας χρήσης των πολιτιστικών 

αγαθών, όπου καταγράφεται ισχυρή συσχέτιση σε όλες τις ομάδες των μαθητών. Παρά 

τη συγκεκριμένη συσχέτιση τα αποτελέσματα των Πινάκων 4.6.2 & 4.6.3 καταδει

ΙCVύουν τη διαφορετική συμπεριφορά των παραπάνω μεταβλητών σε σχέση με την 

επίδοση, όπου η κατοχή πολιτιστικών αγαθών δεν επιδρά σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό στην επίδοση, ενώ η συχνότητα χρήσης των πολιτιστικών αγαθών επιδρά 

αρνητικά στην επίδοση με εξαίρεση στους μη προνομιούχους μαθητές που 

διαπιστώνεται θετική σχέση της συχνότητας χρήσης πολιτιστικών αγαθών με την 

εΠίδοση. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η συσχέτιση μεταξύ του οικογενειακού πλούτου 

Και της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάστασης των γονέων ιδιαίτερα για τους 

κατόχους ηλεκτρονικών αγαθών και τους μη προνομιούχους μαθητές. 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικιjς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Πίνακας 4.6.4 

Αποτελέσματα συσχετίσεων των εξωγενών μετσβλητών για το συνολικό μοντέλο 

και τους τέσσε ις υποπλ θυσ ούς ο άδες: . 

1 1 1 1 ' 1 1 _:~~oss ! ~ Ι pos Ι 0,352 i Ο, 195 1 Ο, 188 Ι 0,527 Ι -0,049 Διαφορές 
-------,---------1-----------τ---------1----------i----------r· -----------r-----------1--------------------

__ :~~~oss 1 ~ 1 cultuse 1 0,700 1 0,640 Ι 0,678 0,503 1 0,819 Διαφορές 
----1-----------1--------------+----- - ------1------ - - ---t---------- ---- --------~--------------1-----------------

--~~Itposs J ~ ' hobby 1 -0,045 i -0,245 i -0,044 -0,061 1 0,056 1 Αντίθετα 
-----------1-----------L ___________ 1 ______________ ι _____________ 4 ________________ - -----------------+-- -- ------------j-- -----------------

-~~_:s j ~ 1 cultposs j 0,089 i -0, 185 ί Ο, 154 Ο, 142 j -0,090 1 Αντίθετα 

Ξ~ΞfΞj~=Η:~f Ξ~~Eg~r ~i~~~:~:;ΕfΞ~ΞΙ 
~~~,~=t~~~~~~t:~J~±~li~:~~1_!~~Έ~~~: 
_l'<J~----1--_,_. _Lct>i~"_se_ l_ιι.~so J __ ~:1!! __ ι_ο,21~ '- -~~~_(_~ο3 _ _ι_,-~~"'-"-
~~~~~-- ! ~ j cultuse 1 -0,179 ί -Ο,284 1 -Ο,02~ 1-~~~~L 0,01~- --~~~~ετ~---
wealth -Γ::-·1--~~ι;~·;;t--ό-ϊ23""!-Ο,ο3s-rο~-l 0,029 1 -0,012 Αντίθετα 
Ξ~~ϊr-=--t-hed;;- ro~to;47;--r 0,21~_1 ο,ο92=[0,36~τΔια!>~ϊ 
~:~-~~~.-~~[=-τ~~ϊ~~~~--τ--ο.ϊ 02"-1---σ: 111-τ--ό~ ?__τ 0,04 Ι_ι -Ο,096 1-~~:ίθ~-~---

--~~-~~~~--J ___ Ξ~ΙΞ~~~!~~Ι~-~i~]~~~0·0~---~~~~ι-0·0~~--ί,~~~-~--- ---~~~~~~~---
wealth ! ~ 1 pos Ι 

0
,470 0,171 Ι Ο,084 1 

0,383 0,368 Διαφορές 
* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 
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L:ταπστική αι-W.υοη της μαθητικής επίδοσ1;ς σε σχέση με οχοΑ.ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Πίνακας 4.6.5 

Αναλυτικά αποτελέσματα συσχετίσεων των εξωγενών μεταβλητών για το συνολικό μοντέλο και τους τέσσερις υποπληθυσμούς (ομάδες) . 
1 1 1 ι ----- 1 -- -ι ι 

! / Συνολικό μοντέλο / Ομάδα 1 Ι Ομάδα 2 1 Ομάδα 3 1 Ομάδα 4 /Διαφορο-
, ' • 1 ' ' 1 ' ' ' ' ' ' , ι / Estimate / C.R. 1 p-value 1 Estimate j C.R. 1 p-value Estimate 1 C.R. 1 p-value !Estimate j C.R. lp-valuejEstimatej C.R. lp-value/ ποιηση 

cultposs\ ~ \pos j 0,352 \ 6,103 ! 0,000 \ 0,195 J 1,726 \ 0,084 i 0,188 \ 1,791 1 0,073 1 0,527 J4,066\ 0,000 1 -0,049 j-0,38710,699 1 Διαφορές 
--------:--~-------·1------------r---------l..---------1---------r-------~-----_J_--------t----------1--------------T----------1------1--------f------------r-------τ----------+-------------
cultposs j ~ \cultuse \ 0,700 \ 9,478 \ 0,000 \ 0,640 \ 3,885 1 0,000 \ 0,678 \ 5,020 \ 0,000 i 0,503 \4,266 \ 0,000 \ 0,819 j 4,814 \ 0,000 i Διαφορές 
------~-,-----r-----------,---.---------τ--------,-----+------τ------~-----r---------1--------τ-----~--------τ--------,------,----------.--------------

~ul~~~~ι ~ _thob~~-ι~~ ,o~J~:8~?l--~~~_:___ι~_,_245_j:!_~~2?_ί,_o ,o_~~-L~.:~~~J_~:5~~-l-_?_:5 86 Ι---=-~~?61 ~~~-~~~~--~~~=-+--~~~-~-ι~~~~-~~~-~-ι~~:_ίθε:_~_ 
~~ί,~ _ί,~uι!os~-~-~~~--J2~~-~~~--t-~?-~ 185 _ _;!_~ 7~-~-0,24:_1__?~-~~~272 j _ __?_:Ξ~~+ ο, 142 \ 1 ,262~-o,2~_s-t--~~~~--~~~~~~~~2_:_ί,~ντ~~~~-
hedres \ ~ ~~~~:___~---~:~_5!._ ____ +~·82:μ411_ι_?,247 ___ ί,~~60~ί,~109 _1 0,05~--l~~~~~--\-~:_~~=--~-=O, 11?~-0,89~ι~~2~-~--::_? ·03~--r~~_?_?l_? ·7_~2-_+_Α ν_:_ίθε~--
hedres \ ~ \hobby \ 0,121 \ 2 ,072 \ 0,038 \ -0,273 \-1,463 \ 0,143 \ 0,080 \ 0,903 ί 0,367 \ 0,206 \ 1,487 1 0,137 \ 0,083 \ 0,638 \ 0,524 ! Αντίθετα 
ι--------ι-1----r-----------τ-----t----1------r---:----+- 1 {----τ-- 1 1 --i------------r----+-------r------~-
hedres \ ~ \pos \ 0,312 \ 5,079 \ 0,000 \ 0,477 ! 2,679 \ 0,007 \ 0,208 i 1,777 \ 0,076 ! 0,076 i 0,685 \ 0,493 \ 0,391 i 2,833 \ 0,005 i Διαφορες 

-r--- -τ -τ------ --- ----.,.-----...-------~---, -----~----τ--------τ------

pοs \ ~ \hobby \ -0,015 \-0,292 \ 0,770 \ -0,133 ~320 \ 0,187 \ -0,065 \ -0,925 \ 0,355 \ 0,091 \0,759 \ 0,448 ι::.ο ,02~22:ιο ,824 \ Αντίθετα 
pos \ ~ \cultuse \ 0,150 \ 2,613 \ 0,009 \ 0,137 ! 1,336 ! Ο ,18~,274 \ 2,347 \ 0,019 \ 0,137 \ 1,251 \ 0,2 11 \ -0,303 \-2,192 \ 0,028 \ Αντίθετα 
h bb 

1 : ι r-- '1 : : 8 : 1 ο 3 · 0027 · 0328 ' 0743 1 Τ3-ο~οο-:ο--τ--~ 1 · ο y \ ~ \CUtuse \ -0,179 1-2,834 \ 0,005 \ -0,2 4 \-1 ,937 \ Ο, 5 \ - , \' - , \ , 1 -0,538 :- ,21_ 1 Ο , 1 \ ,011 10,070 \ 0,944 \ Αντιθετα 
' 1 ' 1 ' ! 1 1 ! \ ' . --ι----t- ·-+-\ --+--------1----

wealth ί ~ 1cultposs \ 0,123 \ 2,46~ 0,014 \ -0,038 ~-0,31 1 \ 0,756 \ 0,024 : 0,260 \ 0,795 i 0,029 ί 0,325 i 0,745 l_::_~),012 \-0,108 \ 0,914 Αντίθετα 

wealth \ ~ \hedres \ 0,300 \ 5,179 \ 0,000 \ 0,479 \ 2,741 \ 0,006 \ 0,215 \ 1,967 \ 0,049 \ 0,092 0,895 \ 0,371 \ 0,363 \ 3,109 \ 0,002 Διαφορές ' ' . ,--~- . -+----+ ' .... ' -<----4- -+---+- --
wealth \

1 
~ \cultuse \ 0,102 11 1,881 : 0,060 \ 0,177 \ 1,457 ί1 0,145 \ 0,017 \ 0,183 1

1 
0,855 0,041 0,4 13 \ 0,680 \ -0,096 \-0,820 11 0,412 Αντίθετα 

' . ' ' ' ' - ----1 -t-------f---+----+--
wealth \ ~ \hobby \ 0,031 \ 0,649 \ 0,51 6 \ -0,069 \-0,516 \ 0,606 1 0,059 \ 0,850 \ 0,395 0,073 0,670 \0,So3 \ 0,143 1,176 i 0,239 Αντίθετα 
wealth \ ~ \pos \ 0,470 \ 8,349 \ 0,000 \ Ο , 171 \ 1,653 \ 0,098 \ 0,084 \ 1,028 \ 0,304 0,383 3,402 \ 0,000 \ 0,368 2,961 \ 0,003 Διαφορές 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 
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Στατιστικιί ανάl..υοη v;ς μαθιττικιίς επίδοσης σε οχέοη με οχοΑ..ικά και κοrνωvικά χαρακτηριστικά 

Ι Ι Συνολικό μοντέλο Ομάδα 1 Ομάδα2 

wealtb bedres cultpσss vσs Γ bσbby ί wealtb ι bedres ί cu1tpσss 1ι vσs ι hσbby ! wealth ι hedres ι cuιtpσss ι vσs ι hσbby 
ι 1 ι ' ι 1 1 : 1 ! 

~~~!_!~_J _________ ι _________ tι ------------------1-------------tι ____________ J ______ ι ________ J ___________ J ___________ J ___________ J_ ____________ tι ____________ ι_ ______________ ι _____________ ι ______ _ 
• ι • 1 t 1 1 , 1 , , , 

~~-~ re~----i---~-'~-~~---i----------t--------------1-----------!-----------J----~~~~? _ _j_ _____________ J ______________ _j__ _________ J._ __________ _j_ ___ ~_,_:~~----ι---------------1-----------------i----------+-----------
cultposs ! 0,123 i 0,089 j i 1 i -0,038 Ι -0, 185 i ! i ! 0,024 j 0,154 i i ! 

r-----------τ----------+------------τ-----------------r---------------t--------------t-----------:--------1----------------r------------1-------------+------------1----------------τ-------------------+--------------+--------------pos 1 0,470 \ 0,312 ! 0,352 i 1 1 0 ,1 71 i 0,477 ! 0,195 i ! i 0,084 1 0,208 1 0,1 88 ! ! 

-h~~by~~--<ϊo3i---~r-~~!2(I~~~~~~5 -=ι=~~:~ιs-~ι--~~~~=~Γ -Ο~~~-Ί~~~21~~τ-=~~~:~~~~--=ο · 1 i~--~-==~~l-~?~?~~Ε=ί, __ ?:~~~-~~~1~~~~~~~~~~1=~~~:~~Σ~ι=~==~ 
cultuse \ 0,102 \ 0,053 \ 0,700 \ 0,150 \ -0,179 \ 0,177 \ 0,247 j 0,640 j 0,137 j -0,284 \ 0,017 j 0,055 i 0,678 j 0,274 \ -0,027 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

. 1 

\ Συνολικό μοντέλο \ Ομάδα 3 \ Ομάδα 4 

wealth 1 1 hedres cultposs pos hobby wealth \ hedres cultposs ί pos hobby wealth hedres cultposs pos hobby 
1 1 

\ -\ ----\ \ : \ \ \ 1 \ ,- ί 
,__ ____________ __.._: - 1 ---t : 1 : : 1 : : ~1----< 

\ 1 \ 0,092 \ \ \ \ \ 0,363 \ ί 
-~- -~---,---~--~-----~---τ------~---~ ---- ,, _ _ _ 

0,089 1 __J 1 1 0,029 1 ο , 142 \ 1 \ \ -0,012 1 -0,090 \ 

L2 0,352 \ 0,383 \ 0,076 1 0,527 \ Γ 0,368 \ 0,391 -0,049 -+\----< 
1 

' 1 ' 
ιι -Ο ,045 -0,015 0,073 0,206 ι -Ο ,061 0,091 \ ο , 143 i 0,083 0,056 -0,029 \ ------- -------- . . --τ- -τ--~ 

;3 0,700 \ 0,150 -0,179 0,041 -0,110 1 0,503 0,137 1 -0,538 -0,096 1 -0,034 0,819 -0,303 \ 0,011 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 
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Στατιστικιj ανάλυση της μαθητικιjς επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Στη συνέχεια δίδονται οι επιδράσεις των εξωγενών παραγόντων στους 

καταλύτες (mediators) για τους τέσσερις υποπληθυσμούς: 

Πίνακας 4.6.6 

Αποτελέσματα των συντελεστών των επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών στους καταλύτες 
του συνολικού ιιοντέλου και των τεσσάpων υποπληθυσμών (οιιάδων). 

, 1 ΙΣ λ , 
1 1 1 υνο 'ιλοκο Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 
i i ! μοντε 

-:;------~~~---------------------------------------rΣ;;ελUiδδια~~ιιίίι 
Διδακτορικι) Διατριβή : Α . Λιμαιωπούλοv 



Στατιστική ανάΛυσ,.ι v;ς μαfl17τικιίς επίδοσ-ιις σε οχέσιι με οχοJ.ικά και κοrνωνικά χαpακτηpιοτικά 

Πίνακας 4.6. 7 

Αναλυτικά αποτελέσματα των συντελεστών των επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών στους καταλύτες του συνολικού μοντέλου και των τεσσάρων 
υποπληθυσμών (ομάδων). 

/ / Συνολικό μοντέλο Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 ! Ομάδα 4 
1 ' 

i 1 1 1 1 1 ' : 1 

1 
! Estimate Ι C.R. ! p-value Estimate 1 C.R. i p-value Estimate ! C.R. i p-value Estimate C.R. i p-value \ Estimate i C.R. •ι' p-value 
! ! ' 1 1 ! 1 1 ' 

. 1 ; 1 ; ; ; 1 i ; 1 ; 1 1 1 ' 1 

pastepidosi ι ~ ι hedres 1 0,167 13,173 1 0,002 1 -0,096 \-0,362 \ 0,717 ! 0,124 \ 1,215 1 0,224 ι, 0,340 11

1

2 ,818 1 0,005 1
1 

0,230 \ 1,335 1 0,182 
1 ' 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ' ' ' 1 1 ,-----------------τ-----1------------------τ--------------,------------1---------------,----------------1------------τ-------------,---------------:------------τ-----------1----------------τ----------t·--------------,-----------------τ-----------r---------------

pastepidosi \ ~ \ cultposs ! 0,180 \ 1,887 \ 0,059 \ -0,028 \-0,109 \ 0 ,913 \ 0,058 ! 0,384 1

1 
0,701 \ 0,007 \ 0,040 ι 0,968 ! 0,483 \ 0,927 1 0,354 

! 1 i i 1 ! i 1 ! ! ' 1 ! 1 ! ! 1 
----:-----.--τ----τ-------------τ-----------~-----------Γ----------τ----------------τ---------r--------..,--------Γ-------Γ-------------1-------------Γ---------r------------τ--------------Γ-----------r------------

pastepιdοsι \ ~ \ pos \ 0,218 \ 3 ,718 \ 0,000 \ 0,181 \ 1,137 \ 0,256 \ 0,113 \ 1,443 1 0,149 \ 0,234 \ 1,641 \ 0,101 \ -0,005 \-0,023 \ 0,982 
-------------τ---1--------:---------------1---------τ-------τ--------,--------τ---------,-----------:-------L-------,-----------,.---------t-----------,---------r------r----------

pastepidosi \ +--- \ hobby \ -0,241 \-3,893 \ 0 ,000 \ -0,741 \-2,230 \ 0 ,026 \ -0,238 \-2,369 \ 0,018 !1 -0,267 \-1 ,703 \ 0,089 \ -0,341 \-2,144 ! 0,032 
ι 1 

\ \ \ 1 , ι ' ι . ι ι 1 : ! 
-------ι----Ι---------τ--------1-----.---------τ-- ------------------Ί--~------·-------τ-------r-------i-------r----------

• • 1 1 1 ' 1 ' \ \ \ ' 1 1 1 \ ' ' 1 
pastepιdosι Ι +--\ cultuse \ 0,11_~_\ 1,162 ~,245 \ 0,088 \ 0,409 \ 0,682_L0,161 \ 0 ,987 \ 0 ,32~~~--\ 1:~~\ 0 ,3~~_J_-0, 17~~0,32~-~·7~6-

\ 1 ' 1 1 1 i 1 i 1 1 1 \ i 1 \ \ 
pastepidosi 1 ~ \ wealth \ -0,012 \-0,250 \ 0,803 \ -0,103 \-0,882 \ 0,378 \ -0,114 \-1,570 \ 0,116 \ -0,009 1-0,089 \ 0,929 \ 0,076 1 0,673 1 0,501 

Τ: \ --\ Ί \ \ \ ; i ; -1 --1 \ \ +--
\ - \ pastepictos~ ο,367 -τ-110,446 ο~οο \ -Ο ,3 80 \-0,600 \~,548 \- 0,29~-τ 4,63~-t~~ ο,335 \ 4,655 \ o,o~;;i--- o,364--t4,36~-\ ο ,οοο 

,___ _ _ _ __..\ ___ .. ~ 1 : 1 \ 1 - 1 : ll 1 Γ---+----Γ,' --- : --
' 1 ι .

1 
1 1 ι 1 . , • . • 1 

'\ ~ \hobby \ -0,222 -3 ,884 0,000 1 -1,009 1
1
-1,180 \ 0 ,238 \ -0,256 \-2,399 \ 0,016 1 -0,302 \-2,770 \ 0,006 \ -0,180 :-1 ,593 1

1 
0,111 

[----τ--τ- ' ---4----L.---1----1 -- ' t-------4--__j--~---
I i ! i j _ \ \ 1 ' ! \ \ 

----+----1--

\ - \ pastepidosi 0,221 \ 6,270 0,000 0,045 \\ 0,639 0,523 \ 0,183 \\ 2 ,912 \ 0,004 \ 0,289 \ 4 ,125 \ 0,000 \ 0,210 \\ 2 ,659 \ 0,008 

-r----1
1 

1 1 . ι , . 1 1 
+--- '\ hedres 0,195 1 3,993 0,000 -0,124 !-1 ,259 0,208 \ 0,133 i 1,442 \ 0,149 \ 0,228 i 2,320 0,020 1 0,247 \ 2,657 \ 0,008 

\ \ 1 ! ! 1 ' 1 1 1 1 

hours 

hours 

help 

help 

* Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικι?ς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Παρατηρείται ότι ο οικογενειακός πλούτος δεν έχει στατιστικά σημαντικά 

επίδραση στις προηγούμενες επιδόσεις των μαθητών στην Α ' και Β ' λυκείου. 

Αντιθέτως, σχετικά με τους οικογενειακούς εκπαιδευτικούς πόρους φαίνεται ότι η 

δυνατότητα να έχει ο μαθητής δικό του αποκλειστικά δωμάτιο, καθώς και ήσυχο 
μέρος για μελέτη συνοδεύεται με καλύτερες επιδόσεις στη Α' και Β' λυκείου ειδικά 

για τους κατόχους ηλεκτρονικών αγαθών. Επίσης, η κατοχή πολιτιστικών αγαθών 

έχει αξιοσημείωτη θετική επίδραση στις επιδόσεις της Α ' και Β' λυκείου μόνο για 

τους μη προνομιούχους μαθητές ενώ συνολική θετική επίδραση ασκεί και η 

εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάσταση των γονέων. Η συχνότητα χρήσης των 

πολιτιστικών αγαθών δεν επηρεάζει τις προηγούμενες επιδόσεις της Α' και Β ' 

λυκείου. Η μεταβλητή των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου επηρεάζει 

αρνητικά τις προηγούμενες επιδόσεις των μαθητών ειδικά αυτών που ανήκουν στους 

προνομιούχους από πλευράς υλικών αγαθών. 

Επιπρόσθετα υπάρχει θετική επίδραση των προηγούμενων επιδόσεων στον 

αριθμό ωρών μελέτης ημερησίως για τα μαθήματα του σχολείου σε όλους τους 

υποπληθυσμούς εκτός από τους προνομιούχους μαθητές που παρουσιάζει μη 

στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση. Παρόμοια είναι και η επίδραση των 

προηγούμενων επιδόσεων στην μεταβλητή της πρόσθετης βοήθειας για τα μαθήματα 

του σχολείου. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ώρες μελέτης ημερησίως για τα μαθήματα 

του σχολείου επηρεάζονται αρνητικά από τη μεταβλητή των δραστηριοτήτων του 

ελεύθερου χρόνου (ειδικά στους προνομιούχους μαθητές), ενώ στην ύπαρξη 

πρόσθετης βοήθειας για τα μαθήματα του σχολείου επιδρούν θετικά οι οικογενειακοί 

εκπαιδευτικοί πόροι τόσο στους κατόχους ηλεκτρονικών αγαθών όσο και στους μη 

προνομιούχους μαθητές. 

ΔιδακτοριΚ1] Διατριβή: Α. Λιμακοπούλου 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικι/ς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

4. 7. Συγκρίσεις των αναλύσεων 

Οι βασικές στατιστικές παράμετροι των προηγούμενων παραγράφων που 

αντικατοπτρίζουν την άμεση επίδραση των εξωγενών παραγόντων παρουσιάζονται 

στον επόμενο Πίνακα 4.7.1. Η τέταρτη στήλη του πίνακα παρουσιάζει τους 

συντελεστές στο σύνολο των δεδομένων, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή η 

σχετική επίδραση των παραγόντων σε κάθε συγκεκριμένη ομάδα. 

Πίνακας4.7.Ι 

Αποτελέσματα των συντελεστών των άμεσων επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών και των 
καταλυτών στην επίδοση για το συνολικό μοντέλο καθώς και για τα υποδείγματα των αγοριών, 

των κοριτσιών και των τεσσάρων υποπληθυσμών (ομάδων) . 
i 1 ! ί 1 
1Συνολικό11 Αγόρια !Κορίτσιαl Ομάδα J 1Ομάδα21Ομάδα3 Ομάδα 4 
ι μοντέλο 1 1 ι 1 
! 1 1 1 1 ' 

. 1 1 ' 1 1 pιdosi 1 ~ 1 wealth j -0,057 ! -0,060 j -Ο,030 1 -0,235 1 -Ο,039 , -0,097 -0,065 
-------+------~-----------J ____ _J_ __ _, ____ 4 ____ -τ---1---- -------------

Ξ~~};~Ξ~'ΤliJΞ}~~Ξ +~:-_u~~~ΙΙΙΞΞ= 
' 1 ' 1 j 1 l ' ~~~'=-- ! Ρ~~~~ 1 ο,~9 1-~~4- ο,063 1 °:°~9- _:ο·σ:9_+~_:~_2_ 

3Ξ:JΞ:~~:-r~~Ξζt ;ΞJ-~~::~1 ;;~ 
τ Γ------------i----------------τ- 1 Γ Γ 1 Γ 

-- , J ' ! ~ ~ J-----Ί----------~-----------
~;ι--:-1;.~;,;;-t;;:;;;1-;,;s9-Ί -~~; Ι 0,801 1 ο,868 ' ο,831 

------------+ 1· , , 11 --+---+---------r----- ----------
, --------ϊ--------------τ-----------r----- ,-- ι 1 

1 1 i l ~ 1 _j__ +---------------
-~~~::~r---=---1-~::~---------1---~-~-;;··- ,1 -~;-~-~; 1-~ο.~~--+-ι1 -~:;- 1 -~;,~;; ! -0, Ι 65 -0, 176 

____________ 1_ ι ι , , 1 -- ----------+--Ί----- --------
. 1 ------:--------------i-----------+---------ι 1 

' ο 034 ο 212 
pιdosi J ~ 1 help 1 0,114 1 0,147 ! 0,070 1 Ο,017 1 0,184 1 ' ' 

* Με έντονη γραφή σημει~νονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμήσεις 

---~----~~~~--------------------------------------;Σ~ε~λnίδ~α~ι~ι44 
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Στατιστική ανW.υση της μαθητικής 1;7τίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι έμμεσες επιδράσεις στις εξαρτημένες 

μεταβλητές όπως απεικονίζονται στο Διάγραμμα 4.7.1 όπου η μεταβλητή 
«οικογενειακοί εκπαιδευτικοί πόροι» (hedres) δεν έχει άμεση επίδραση στην 

επίδοση αλλά μπορεί να ασκεί έμμεση επίδραση μέσω της μεταβλητής της 

«πρόσθετης βοήθειας για τα μαθήματα του σχολείου» (help ). 

hedres 

-0,019 0,195 

0,114 help 

Διάγραμμα 4.7.1: Έμμεση επίδραση οτην επίδοση. 

Το σύνολο των έμμεσων επιδράσεων για την επίδοση παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο Πίνακα 4.7.2: 

Πίνακας 4.7.2 

Αποτελέσματα των συντελεστών των έμμεσων επιδράσεων των εξωγεν~ν μεταβλητών ~ν 
επίδοση για το συνολικό μοντέλο καθώς και για υποδείγματα των αγοριων, των κοριτσιων και 

των τεσσ' ων vποπλ θυσ ών (ο άδων). 

· · ' : ' j Ο 094 1 -Ο 007 Ι Ο 062 

-~~~~~~~_[_:-1 wealth i -O,Ol~0,028 ---~~~~--_' -~~~~-- !__:--+-~-----
. ! 1------------------1------ --------i t- 1 1 ο 287 l O 239 ~~'~oSi 1 +-- j hedres j Ο,164 Ο,201 ! Ο, ~4_! -~~~~--1--'--- :_ ___ __ 

~~ί~~1 Ι:~:1;;:--!--~:~-~;~-~~-Γο.οο~~J _ _υ:οο6 ____ ___°:39_~---
- 1------τ----+----+---------r- r~ 1 Ι Ο 192 . -Ο,004 

~~1.':::_lpos ! Ο,186 1 ~,09~ j~_ I ~__;;~----
_'J>i<f_~ι=F~;------ τ~ss--τ ~~_j -Ο.142 τ~~8___j_~--~=~~ -

. i ,-------------t------τ- Ι~ i 133 1 0,173 1 -Ο 142 epιdosi ! ! ι 1 96 ~087 Ο,Ο07:__ι· Ο, 1 j ' ' 
1 f-- 1 cultuse i 0,095 1 ο,ι ! - ' - --------r -------------

- 1 1 1 ' ---

-------t---+----------------1-----1---+- 1 1 
1 1 i 1 1 1 1 1 ~ 
' 1 1 1 ' J 1 ! 1 ' 1 1 J_ ------------ ----------

_________ ! _____ _j_ ! '---~-----__i---- ' ---- ι· i , -----------------1-------τ ι ο 024 -Ο 045 ι -Ο Ο 19 
e 'd ι ι · : ' Ο 274 ' ' ' pι osi j +-- j pastepidosi 1 -Ο,009 j -0,018 I Ο,006 ' 

1 

' 

* 1 • Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές εκτιμησεις 
--=-::--~~~~~~----------------------------------~ΣDε~λnιδ;α~ιϊSιs 
Διδακτορική Διατριβή: Α . Λ ιμακοπούλου 

1 1 
1 

1 !Συνο~ικόιl Αγόριαl:Κορίτσια\ Ομάδα t 1Ομάδα21Ομάδα31Ομάδα4 
j μοντέλο , 1 ! ι 



Στατιστικt! ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χcψακτηριστικά 

Οπως παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν σημαντικές έμμεσες 

επιδράσεις των εξωγενών παραγόντων στην επίδοση των μαθητών. Ενώνοντας 
λοιπόν την πληροφορία από τους δύο παραπάνω πίνακες, οι πραγματικές επιδράσεις 

των εξωγενών παραγόντων φαίνονται στον Πίνακα 4.7.3: 

Πίνακας 4.7.3 

Αποτελέσματα των συντελεστών των συνολικών επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών στον 
παράγοντα (epidosί) του συνολικού μοντέλου καθώς και για τα υποδείγματα των αγοριών, των 

κο ιτσιών και των τεσ(}' ων υποπλ θυσ ών (ο άδων). 
1 1 ' 

, , . 

1

. . , 

JΣυνο~ικόjΑγόριαlΚορίτσια Ομάδα l 1Ομάδα21Ομάδα31Ομάδα4 
! μοντέλο , ι J 
1 ! 1 

1 
1 

1 

Σ ' , , Πι'νακα 4 6.2 παρατηρείται ότι η 
υγκρινοντας τον παραπανω πινακα με τον · ' 

συμπεριφορά των μεταβλητών του οιΚΟ'Υ""εια"°ύ πλούτου και των προηγούμενων 
επισδόσεαιν καθώς και των καταλυτών παραμtνει η ίδια. Αντιθέτως, πιο έντονη είναι 
η επίδραση των μεταβλητών των οικογενειακών εκπαιδευτικών πόρων, της κατοχής 
Πολιτιστικών αγαθών, της εκπαιδευτικής και επαγyελματιιcής κατάστασης των 
γονέων και των δραστηρωτήτων του ελεύθερου χρόνου. Από την άλλ.η πλευρά, 
αμβλύνεται η επίδραση της συχνότητας χρήσης των πολιτιστικών αγαθών. 

Σελίδα 116 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακrηριστικά 

5. ΑΝΆΛΥΣΗ IΕΡΑΡΧΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την ανάλυση των Ιεραρχικών 
Γραμμικών Μοντέλων (Hierarchical Linear Models-HLM), όπου ως εξαρτημένη 
μεταβλητή (Υ) έχει ληφθεί πάντα η μέση μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής 

παιδείας στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου. Στην παρούσα ανάλυση έχουν 
ΧΡησιμοποιηθεί ιεραρχικά μοντέλα δύο επιπέδων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά 

τους μαθητές του δείγματος και το δεύτερο τις σχολικές μονάδες των συγκεκριμένων 

μαθητών. Στην αρχή παρουσιάζεται το μη δεσμευμένο (unconditional) μοντέλο με τη 

ΧΡήση των σταθερών, ώστε να ερευνηθεί η καταλληλότητα των δεδομένων για την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης στατιστικής μεθοδολογίας. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται ιεραρχικά μοντέλα όπου συσχετίζεται η επίδοση με τα κυριότερα 

σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ενώ γίνεται και έλεγχος των κυριότερων κατηγορικών συντελεστών. Τα 
πλη'ρη '1.f. 'θ π ' 7 ' ' αποτεΛtσματα ( output) των HLM παρατι ενται στο αραρτημα , ενω μια 

συνοπτική περιγραφή των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει στον Πίνακα 
5.11.5. 

5.1. Μη δεσμευμένο (unconditional) μοντέλο 

Προτού μελετηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα πρέπει να αξιολογηθεί διαγνωστικά 
το μη δεσμευμένο μοντέλο, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της τεχνικής 

l-ILM. Αυτό γίνεται επιλέγοντας και αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά της 
εξαρτημένης μεταβλητής η οποία είναι η μέση μαθητική επίδοση στα μαθήματα 
γενικής παιδείας. 

Στον Πίνακα S.l.l , παρουσιάζονται αρχικά οι εξισώσεις στα δύο επίπεδα της 

ανάλυσης. Η μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι συνάρτηση της 

σταθεράς της και στη συνέχεια η σταθερά αυτή μοντελοποιείται στο δεύτερο επίπεδο 

ως εξαρτημένη μεταβλητή και είναι συνάρτηση μιας δικής της σταθεράς. Ο δείκτης 

«sigrna squared» εκφράζει τα επίπεδα διακύμανσης στο πρώτο επίπεδο και ο δείκτης 
«tau» τα , δ , δ , επίπεδο Τέλος ο δείκτης «reliability 

επιπε α διακυμανσης στο ευτερο · ' 
estirn t , , 0 πρώτο επίπεδο της ανάλυσης, ο a e» ειναι ένας γενικός δείκτης αξιοπιστιας στ 

----=-------------~~~~~----------------~~~~ΣΣ;;ελU.tδ~α~ι~ι71 Διδα~το . 
ρικη Διατριβή: Α. Λιμακοπούλοο 



Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

οποίος εκφράζει την αναλογία της διακύμανσης των μέσων όρων των ομάδων που 

ανήκουν τα άτομα ( τ00 διακύμανση του δεύτερου επιπέδου) προς τη συνολική 
διακύμανση, έχοντας λάβει υπόψη τον αριθμό των ατόμων του δείγματος. 
Συγκεκριμένα ο δείκτης αξιοπιστίας λ ορίζεται ως: 

λ = τ00 ι(τ00 +σ2 Ιn) 

όπου τοο είναι η διακύμανση του δεύτερου επιπέδου και σ2/η η διακύμανση του 

πρώτου επιπέδου προς τον αριθμό των ατόμων του δείγματος. Στη μελέτη αυτή ο 

δείκτης αξιοπιστίας είναι 0,5 και εκφράζει τη στοχαστική διακύμανση σε σχέση με 

αυτη του σφάλματος αλλά δεν είναι ανάλογος με το δείκτη alpha του Cronbach. 

Πίνακας5.1.Ι 

Πρώτο μέρος της ανάλυσης του μη δεσμευμένου μοντέλου. 

Level-1 Model 
Υ === ΒΟ + R 

Leve\-2 Model 
ΒΟ === GOO + UO 

Iterations stopped due to small change in likelihood function 

******* lTERA ΤΙΟΝ 2 ******* 

Sigma_squared === 13.50386 

Tau 

INTRCPTJ,Bo 0.75191 

Tau (as correlations) 
lNTRCPTl,BO 1.000 

R~~~~~-;~~~i~~-~~~[iι~~~~;--~~ί~~~iij-~-~~;i~~~~--------------------------------
iN~R~~~ϊ~~------------------~~;~------------------------------------------------

.::.:.-----------------------------------------------------------------------------------------

----~:-------~~~~~~----------------------------~ΪΣ~ελ~(δ~α~ι~ιss 
Διδακτορ , 'λ ικιι Διατριβή : Α. ι/ιμακοπου ου 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος της ανάλυσης του βασικού μοντέλου. 
Πίνακας 5.1.2 

Δεύτερο μέρος της ανάλυσης του μη δεσμευμένου μοντέλου. 

The value of the Jikelihood function at iteration 2 = -2.393 Ι 17Ε+ΟΟ3 

The outco · · me varιable ιs mesos_gp 

Final est" · ιmatιon of fixed effects: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standard Approx. 
Fixed Effect Coefficient Error T-ratio d.f. P-value 

------------------------------------·-----------------------------·----------------------------------------------
F or lNTRCPTI ΒΟ 

lNTRCPT2, GOO' 12.688545 0.182794 69.415 42 0.000 
~h-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e outcome variable is mesos _gp 

Final est" · ( . unatιon of fixed effects 
__ Wιth robust standard eπors) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standard Approx. 

Fixed Effect · d f Ρ Coefficient Εποr T-ratιo . . -value 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F or INTRCPTJ ΒΟ 

lNTRCPT2, GOO' 12.688545 0.180586 70.263 42 0.000 

F
--.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ιnaJ estim t. · ___ a ιοπ of varιance comρonents: 

R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
andom Effect Standard Variance df Chi-square P-value 

Deviation Comρonent 

;τR~;~~-------~σ------------σ~~6~~~-----------σ.-;;-i9i--------~;-------;~;-;4;;------~~~σ~---
1eνeJ-1, ' R 3.67476 13.50386 

S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tatistics fi . ι ____ or cuπent covarιance comρonents mode 

De -~---------------------------------------------------------------------------------------------------------
vιance = 4786.234522 

Number f · 
- 0 estιmated ρarameters - 2 

Από το σύνολο της διακύμανσης Ο,8 μονάδες αυτής «οφείλονται» στη 
διαJCύ ίλ δ ' μανση ανάμεσα στα σχολεία και Ι 3,5 μονάδες «οφε ονται» στη ιακυμανση 

μεταξύ των μαθητών. Ποσοσnαία η διακύμανση μεταξύ σχολείων υπολογίζεται σε 
Ο,8 / (0,8 + 13,5) = 0,06 (δηλαδή 6%). Αντίστοιχα, η διακύμανση μεταξύ ατόμων 

(μαθητών) είναι 13,5 ; (Ο,8 + Ι3,5) = 0,94 (δηλαδή 94%). Αν και υπάρχει κάποια 

επιφύλαξη για την αξιολόγηση των τεστ -j στην ανάλυση πολυεπίπεδων δεδομένων, 

(Raudenbusch και Bryk, 2002) το τεστ αυτό αναφέρει όn τα επίπεδα διακύμανσης 

~:κ:τ:0---.----~~~~~~~------------------------~~Σ~ε~λi~δ;αlιίc)19 ρικη Διατριβή: Α. Λιμακοπούλου 



Στατιστικ17 ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

γύρω από τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενιιcής παιδείας είναι στατιστικά 

σημαντικά διαφορετικά από το μηδέν. Συνεπώς, η ανάλυση πολυεπίπεδων 

δεδομένων είναι καλή επιλογή για τα δεδομένα της συγκεκριμένης μελέτης. 

5.2. Μια μεταβλητή στο πρώτο επίπεδο 

Στη συνέχεια αναλύεται το μοντέλο για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα 

μαθήματα γενικής παιδείας από μια ανεξάρτητη μεταβλητή, την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση (SES), στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης. 

Level-1 Model 

Υ == ΒΟ + Β 1 *(SES) + R 

Level-2 Model 

ΒΟ ==GOO + UO 

ΒΙ == GIO 

Αξιολογούνται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ηο: Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν προβλέπει τη μαθητική επίδοση στα 

μαθήματα γενικής παιδείας. 

Ηι: Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπει τη μαθητική επίδοση στα 

μαθήματα γενικής παιδείας. 

Γίνεται φανερό ότι στο παραπάνω μοντέλο αξιολογείται το πώς η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει την επίδοση των μαθητών στα 

μαθήματα γενικής παιδείας. Η «κοινωνικοοικονομική κατάσταση» έχει εισαχθεί στο 
μοντέλο ω , δ , μεταξύ των ατόμων (grand mean centered). 

ς συναρτηση της ιακυμανσης 

Στην πρώτη εξίσωση, η παράμετρος ΒΟ αντιπροσωπεύει τον γενικό μέσο όρο της 
μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας, ενώ ο συντελεστής Β Ι την 
ιcλίσ , , , κφραση της συνάφειας μεταξύ 

η της κοινωνικοοικονομικης καταστασης ως ε 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και μαθητικής επίδοσης. 

---=-:-------------------------------------------------"'ΣΣ~ελ~(δ~α~Ι~2~0 
Διδακτορική Διατριβή: Α . Λιμακοπούλου 



Στατισrικη' ανάλυσ:η θ , '.>: , , 
της μα ητικης επιυοσης σε σχεση με σχολικα και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Πίνακας 5.2.1 

Αποτελέσματα γ ~111 ~ , , 
ια την προμΜψη της μαθητικης επiδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας από 

την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών. -
The outcorne variabJe is rnesos _gp 

Fi~aJ estimation of fixed effects 
-~~ιth robust standard eπors) 

------------------------------------------------------------------------·------------------------------------
Standard Approx. 

Coefficient Εποr T-ratio d.f. P-value 
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fixed Effect 

or lNTRCPT l ΒΟ 
1NTRCPT2, αοο' 12.692089 0.177917 71.337 42 0.000 

For SES slope, Β l 
1NTRCPT2, GIO 0.157856 0.040143 3.932 872 0.000 

:::_-------------------------------------------------------------·---------·---------------------------------------

Από τα παραπάνω φαίνεται όn ο γενικός μέσος όρος μαθηnκής επίδοσης στα 

μαθήματα γενικής παιδείας είναι 12, 7 μονάδες και είναι σταnσnκά σημανnκά 
διαφορετικ , , , , , , , 

ος απο το μηδέν. Πολλές φορες αυτο το t-τεστ ειναι μικρης σημασιας, 

αφού συνήθως η σταθερά των περισσότερων μεταβλητών είναι διαφορεnκή από το 

μηδέν. Στη συνέχεια παρατηρείται η κλίση/πρόβλεψη της μαθηnκής επίδοσης από 

την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών. Είναι φανερό πως η πρόβλεψη 

είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο μικρότερο του 111.000. Σχολιάζοντας την 

κλίση αυτή, προκύπτει ότι για μια μονάδα ανόδου της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης, η μαθητική επίδοση αυξάνεται κατά 0,2 μονάδες. Ο μέσος όρος της 

μαθητικής επίδοσης είναι 12,7 μονάδες και αυξάνεται σε 12,7 + 0,2 = 12,9 μονάδες, 
όταν η , , ' ' 'δ κοινωνικοοικονομική κατασταση βελnωνεται κατα μια μονα α. 

-------:::-:---------~~~~~~------------------------Σ;;Uδι~;ϊ Διδακτο , Σελίδα 121 
ρικη Διατριβή: Α. Λιμακοπούλου 
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5.3. Μια μεταβλητή στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο 

Στη συνέχεια επεκτείνεται το παραπάνω υπόδειγμα στην αξιολόγηση ενός μοντέλου 

που έχει μία ανεξάρτητη μεταβλητή στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης και μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης. Η νέα μεταβλητή 

αναφέρεται στο ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών (ZALLODAP). 

Level- 1 Model 

Υ = ΒΟ + Β 1 *(SES) + R 

Level-2 Model 

ΒΟ = GOO + GO 1 *(ZALLODAP) + UO 

Bi=GIO 

Διατυπώνονται πάλι οι σχετικές υποθέσεις: 

Για το Επίπεδο 1 

Ηο: Δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και μαθητικής 

επίδοσης. 

Για το Επίπεδο 2 

Ηο: Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών δεν επηρεάζει τη σχέση μεταξύ 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και μαθηnκής επίδοσης. 

Η μεταβλητή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης έχει εισαχθεί στο μοντέλο 

ως «grand mean centered», ώστε να μη δοθεί σημασία στις ατομικές διαφορές. 

Επίσης, η μεταβλητή του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών έχει εισαχθεί στο 

μοντέλο ως «grand mean centered», όπως εξηγείται και παρακάτω, όταν 

ερμηνεύονται τα αποτελέσματα του μοντέλου. 
Ο , , · · ) την εκτίμηση του μοντέλου 

μιιφος αριθμός των επαναληψεων (ιteratιons για 

ενισχύει τη θέση ότι τα δεδομένα ταιριάζουν στο μοντέλο που αξιολογήθηκε. Αυτό 
σημα, ' , ' 'πεδα διακυμάνσεων σε κάθε 

ινει οτι αν και υπήρχαν αρκετα σημανnκα επι 
επίπ δ , , δ , την πραγμαnκή διακύμανση 

ε 0 αναλυσης, το μοντέλο ήταν ικανο να ιακρινει 
από την τυ , Τ , , βεβαιώνεται και από τον Πίνακα 5.3.1 που 

χαια. ο συμπερασμα αυτο επι 

παρουσιάζει τα επίπεδα διακυμάνσεων σε κάθε επίπεδο ανάλυσης. 

----:..._----------~~~------------------------------ΪΣ;;ελUιiδδια~ιΪ22~2 
Διδ~το . , 
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Πίνακας 5.3.1 

Διαγνωστικά του μοντέλου. 

Final esti t. f · ma ion ο νarιance components: 

R~~d~~-~if ~~~------------------~~-~d~;d-----------~~~~~~~--------dr _____ Ξhi~~~-~~~~---~~~~~~~--
oeνiatiσn Component 

-----------INTRCPT-;-------------------------------------------------------------------------------------------------
' uo 0.81097 0.65767 41 82.38964 0.000 

level-l , R 3.64041 13.25258 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαγνωστικά παρατηρείται ότι η διακύμανση μεταξύ των σχολείων είναι Ο, 7 / 

(Ο,Ί + 13,3) = 0,05. Τα αντίστοιχα επίπεδα διακύμανσης μεταξύ των μαθητών είναι 
13•3 / (0,7 + 13,3) = 0,95. 

Πίνακας 5.3.2 

τ Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας από 
ην κοινωνικοοικονομική κατάσταση και αξιολόγηση του ρόλου του ποσοστού των σJ.λοδαπών 

μαθητών. 

The outcome νariable is mesos _gp 

Final e ( · ( . h s unatιon of fixed effects 
-~ιt robust standard errors) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fixed Effect Coefficient 
Standard 

Error 

Approx. 
T-ratio d.f. P-νalue 

------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------
For lNTRCPTI, ΒΟ 

INTRCPT2, GOO 
ZALLODAP, GOl 

12.692408 
-0.294774 

0.171850 
0.125183 

73.858 
-2.355 

41 
41 

0.000 
0.023 

For SES slope, Β l 
lNTRCPT2, GIO Ο.155350 0.039828 3.900 871 0.000 

2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.2, οι δύο σταθερές είναι στατιστικά σημαντικές, 

όπως και η κλίση. Αυτό υποδηλώνει ότι η σχέση μεταξύ μαθητικής επίδοσης και 
~ω · · βλ · · νικοοικονομικής κατάστασης επηρεαζεται απο τη μετα ητη του ποσοστου 

των αλλοδαπών μαθητών, δηλαδή η κοινωνικοοικονομική κατάσταση «ορίζει» την 
Πιθανότητα επηρεασμού της επίδοσης από την αναλογία των αλλοδαπών μαθητών. 
Με άλλα λόγια, η σχέση μεταξύ μαθητικής επίδοσης και κοινωνικοοικονομικής 

Κατάστασης διαφοροποιείται ανάλογα με τα επίπεδα του ποσοστού των αλλοδαπών 

- Σελίδα 123 Διδαιcτο · . ριιcη Διατριβή : Α . Λψακοποvλοv 
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μαθητών. Η ανάλυση αυτή εκφράζει μια μορφή αλληλλ-πίδpασης μεταξύ 
μεταβλητών. 

S.4. Δυο μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο 

Στη συνέχεια αναλύεται το μοντέλο για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα 
μαθήματα γενικής παιδε!ας, από δυο ανεξάρτητες μεταβλητές, την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το φύλο ( q 1 ), στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης. 

Level-1 Model 

Υ == ΒΟ + ΒΙ *(ql) + B2*(SES) + R 

Leve/-2 Mode/ 

Βο ==αοο+ uo 

Β1 ==01o+u1 

B2==G20 

Αξιολογούνται οι ακόλουθες υποθέσεις: 
Η,,: Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το φύλο δεν προβλέπουν τη μαθηnκή 

επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 
Η,: Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το φύλο προβλέπουν τη μαθηnκή 

επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 
Στην πρώτη εξίσωση, η παράμετρος ΒΟ αντιπροσωπεύει τον γενικό μέσο όρο 

της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας, ενώ ο συντελεστής Β 1 την 
ιcλίση του φύλου, το οποίο εκφράζει τη συνάφεια μεταξύ φύλου και μαθητικής 
επίδοσης. Τέλος ο συντελεστής Β2 αντιπροσωπεύει την κλίση της 
ΊCοιvωνικ:οοικονομικ:ής κατάστασης, η οποία εκφράζει τη συνάφεια μεταξύ 
ΊCοινωνικοοικ:ονομικ:ής κατάστασης και μαθητικής επίδοσης. 

Πίνακας 5.4.1 

Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης οτα μα~ήματα γ~νικής παιδείας 
από την κοινωνικοοικονομική κατάοταση των μαθητωv και το φυλο. 

The outcome variab/e is mesos gρ 
FinaJ e t" . -
(W'th 8 ιmatιon of fixed effects 

---~---~obust standard eπors) ---------------------------------------. ----------------------------------------------s'ti~d;;Γ______ . Ap rox. 

Fιx.ed Effe t . Εποr T-ratιo d.r. P-value ρ---___________ _: ________________ ~~~~~~~~~-~----------------------------------------------------------------
0:-.. INTRCPTJ, ΒΟ 6 42 Ο 000 F.u~TRcPr2, GOO 12.670455 0.174102 72.77 . 
ΙΝ q 1 slope Β 1 42 0.003 

F TRcPr2 αΊο -1.020024 0.323451 -3.154 

~~~~;~~~~~~~-----~:!_:!~~:~~~--~:~~~:~------_::~::::------~-~:!_~--~--~:~-~~--
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Από τον Πίνακα 5.4.1 φαίνεται ότι ο γενικός μέσος όρος μαθητικής επίδοσης 

στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι 12,7 μονάδες και είναι στατιστικά σημαντικά 

διαφορετικός από το μηδέν. Αναφορικά με τις κλίσεις/προβλέψεις της μαθητικής 

επίδοσης από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών και από το φύλο, 

είναι φανερό πως οι συγκεκριμένες προβλέψεις είναι στατιστικά σημαντικές σε 

επίπεδο μικρότερο του 1/1.000. Επομένως μετά από αξιολόγηση των κλίσεων 

αυτών, προκύπτει ότι για μία μονάδα ανόδου της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης, η μαθητική επίδοση αυξάνεται κατά 0,2 μονάδες. Ο μέσος όρος της 

μαθητικής επίδοσης είναι 12,7 μονάδες και ανέρχεται σε 12,7 + 0,2 = 12,9 μονάδες, 

όταν η κοινωνικοοικονομική κατάσταση κάποιου βελτιώνεται κατά μία μονάδα. 

Επίσης ο μέσος όρος της μαθητικής επίδοσης για τα αγόρια διαμορφώνεται σε 12, 7 -

l ,O == 11, 7 μονάδες. 

5.5. Δύο μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο και μία μεταβλητή 
στο δεύτερο επίπεδο 

Το μοντέλο της προηγούμενης ενότητας επεκτείνεται με την εισαγωγή της 

μεταβλητής του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών. Προκύπτουν λοιπόν οι 

παρακάτω εξισώσεις: 

Level-1 Mode/ 

Υ = ΒΟ + ΒΙ *(ql) + B2*(SES) + R 

Level-2 Model 

ΒΟ = GOO + GOl *(ZALLODAP) + UO 

BJ =GIO+UI 

Β2 = G20 

Αρχικά διατυπώνονται οι σχετικές υποθέσεις: 

Για το Επίπεδο 1 
Η · Δ μικη' ς κατάστασης, φύλου και 0• εν υπάρχει συνάφεια μεταξύ κοινωνικοοικονο 

μαθητικής επίδοσης. 

Για το Επίπεδο 2 
Η δ εάζει τη σχέση μεταξύ 

ο: Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών εν επηρ 
, 'λο και μαθητικής επίδοσης. 

κοινωνικοοικονομικής καταστασης, φυ υ 

Α , λλα , υποθέσεις των παραπάνω. 
ντιστοιχα διατυπώνονται και οι ενα κτικες 

---;:---------~~----------------------------------~Σ~ελ~ίδ~α~ιi252s 
Διδαkτορικtι Διατριβή: Α. Λιμακοπούλου 



Στατιστική ανάλυση της μαθητικιjς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Η μεταβλητή του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών (ZALLODAP) έχει 
εισαχθεί στο μοντέλο ως «grand mean centered», όπως εξηγείται και παρακάτω, 
όταν ερμηνεύονται τα αποτελέσματα του μοντέλου. Ο μικρός αριθμός των 
επαναλήψεων ενισχύει τη θέση ότι τα δεδομένα ταιριάζουν στο μοντέλο που 
αξιολογήθηκε, δηλαδή ότι υπήρχαν αρκετά σημαντικά επίπεδα διακυμάνσεων σε 
κάθε επίπεδο ανάλυσης και ότι το μοντέλο ήταν ικανό να διακρίνει την πραγματική 
διακύμανση από την τυχαία. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τον 
Πίνακα 5.5.1 που εκφράζει τα επίπεδα διακυμάνσεων σε κάθε επίπεδο ανάλυσης. 

Πίνακας 5.5.1 - Δ ιαγνωοτικά του μοντέλου. 

FinaJ estimation of variance components: 

R~~-d~:-Eff ~~~------------------~;~~~d-----------~~i~~~--------d;----~~i~;~~~~~---;~~~1-~~--
Deviation Component 

αιτR~~~-;:-----υ~-------------~~~;;~;-----------~--6~-6~i--------~~------~~~;~σ;;------~~~σ~---
q 1 slope, u 1 1.40401 1.97125 42 68. 72123 0.006 

level-I, R 3.54326 12.55470 

.:::.::------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαγνωστικά παρατηρείται ότι η διακύμανση μεταξύ των σχολείων είναι 0,6 Ι 
(0,6 + 2,0 + 12,6) = 0,04. Τα αντίστοιχα επίπεδα διακύμανσης μεταξύ των μαθητών 
είναι 12,6 Ι (0,6 + 2,0 + 12,6) = 0,83. 

Πίνακας 5.5.2 

Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης οτα μαθήματα γ~νικής παιδείας α~ό 
τη 'λ ~~ λόγηση του ρολου του ποσοοτου ν Κοινωνικοοικονομική κατάοταση και το φυ ο και w,ιο 

των αλλοδαπών μαθητών. 

The outcorne variable is mesos_gp 

Fi~al estimation of fixed effects 
( Wιth robust standard errors) 

-... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standard Approx. 

/~~~-=~~~~-------------=~~~~~~~------::~~-------=:~~~------~~~-------~::~~~-
or lNTRCPTI ΒΟ 41 0.000 
n.

1

TR ' 168125 75.368 LL~ CPT2, GOO 12.671307 ο. 41 0.026 
ZALLODAP, GOI -0.282110 0.122317 -2306 

For q 1 slope, Β Ι 
0.323774 -3.136 42 0.004 F INTRCPT2, G 1 Ο 

or SES slope, Β2 870 0.000 

lNTRCPT2, G20 0.153622 0.039137 
3 · 92~--------------------------------

-1.015515 

.::::::::.::----------------------------------------------------------------------

.....___::-:-------~~~~~~~~~~~~--------------~JΣ;ε~λi~δ;αtι2266 Διδαl\τορικη Διατριβr'ι: Α. Λιμακοπούλου 



Στατιστικιj ανάλυση της μαθητικιjς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5.2, οι σταθερές και οι κλίσεις είναι στατιστικά 

σημαντικές. Είναι φανερό ότι η σχέση μεταξύ μαθητικής επίδοσης, φύλου και 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης επηρεάζεται από το ποσοστό των αλλοδαπών 

μαθητών. Με άλλα λόγια, η σχέση μεταξύ μαθητικής επίδοσης, φύλου και 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης διαφοροποιείται για διαφορετικά επίπεδα της 

μεταβλητής του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών. Η ανάλυση αυτή εκφράζει μια 

μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταβλητών. 

5.6. Τρεις μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο 

Το επόμενο βήμα στην ερευνητική διαδικασία για την πρόβλεψη της εξαρτημένης 

μεταβλητής, αφορά τη χρήση τριών ανεξάρτητων μεταβλητών στο πρώτο επίπεδο. 

Πιο συ , , θ , ' ' ' γκεκριμενα προκειται για τον αρι μο των κατοικων του τοπου μονιμης 

κατοικίας (q3), τις ώρες που ημερησίως αφιερώνονται για μελέτη για τα μαθήματα 

του λε' , τ ' 'λ σχο ιου ( q 19) και την κοινωνικοοικονομική κατασταση. ο ιεραρχικο μοντε ο 

έχει την ακόλουθη μορφή: 

Leνe\-1 Model 

Υ == ΒΟ + Bl *(q3) + B2*(ql9) + B3*(SES) + R 

Leve\-2 Model 

ΒΟ == GOO + UO 
ΒΙ == GIO 
Β2 == G20 + U2 
Β3 == G30 

Αξιολογούνται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ηο: Ο αριθμός των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας, οι ώρες που ημερησίως 

αφιερώνονται για μελέτη για τα μαθήματα του σχολείου και η 

κ , , δ βλέ συν τη μαθητική επίδοση στα 
οινωνικοοικονομικη κατασταση εν προ π 

μαθήματα γενικής παιδείας. 

Hi: Ο αριθμός των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας, οι ώρες που ημερησίως 
α , θ , ατα του σχολείου και η 
φιερωνονται για μελέτη για τα μα ημ 

κ προβλέπουν τη μαθητική επίδοση στα 
οινωνικοοικονομική κατάσταση 

μαθήματα γενικής παιδείας. 

Ο , , , θ , στο μοντέλο ως συναρτήσεις της 
ι ανεξαρτητες μεταβλητες εχουν εισαχ ει 

διακύμανσης μεταξύ των ατόμων (grand mean centered) και όχι εντός του ατόμου 
(gr , μετρος ΒΟ αντιπροσωπεύει τον 

oup rnean centered). Στην πρώτη εξίσωση, η παρα 

~~α~κ-τ0---.------~~~~-.~--------------------------ΪΣ;;ελU~iδ5cα~ι~271 
ρικη Διατριβή: Α. Λιμακοπουλου 



Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

γενικό μέσο όρο της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας, ενώ ο 

συντελεστής Β 1 την κλίση της κλίμακας του αριθμού των κατοίκων του τόπου 
μόνιμης κατοικίας ο οποίος εκφράζει τη συνάφεια μεταξύ κλίμακας του αριθμού των 
κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας και μαθητικής επίδοσης. Ο συντελεστής Β2 

αντιπροσωπεύει την κλίση των ωρών που ημερησίως αφιερώνονται για μελέτη για 

τα μαθήματα του σχολείου η οποία εκφράζει τη συνάφεια μεταξύ των ωρών που 

ημερησίως αφιερώνονται για μελέτη για τα μαθήματα του σχολείου και της 

μαθητικής επίδοσης. Τέλος ο συντελεστής Β3 αντιπροσωπεύει την κλίση της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης η οποία εκφράζει τη συνάφεια μεταξύ 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και μαθητικής επίδοσης. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6.1. 

Πίνακας 5.6.1 

Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθή~ατα γενικής παι?είας από 
τον αριθμό των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας, τις ωρες που ημερησιως 

αφιερώνονται για μελέτη για τα μαθήματα του σχολείου και την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση των μαθητών. 

The outcome variable is mesos _gp 

Final t' · 
( . es ιmatιon of fixed effects 
Wιth robust standard errors) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fixed Effect Coefficient 
Standard 
Εποr 

Approx. 
T-ratio d.f. P-value 

~:~-----~~i~~~~--;~-----------------------------------------------------------------------------------

F lNTRCPT2, Goo' 12.701635 0.157454 80.669 42 ο.οοο 
or q3 slope, Β Ι 

F lNTRCPT2, G Ι Ο 
or q 19 slope, Β2 

F lNTRCPT2, G20 

0.143116 0.063497 2.254 870 0.024 

0.468339 0.073394 6.381 42 0.000 

or SES slope, Β3 
lNTRCPT2, G30 0.125824 0.042496 2.961 870 0.004 

.::.::-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α ' , ' όρος μαθητικής επίδοσης στα 
πο τα παραπάνω φαίνεται ότι ο γενικος μεσος , , 

μαθήματα γενικής παιδείας είναι 12, 7 μονάδες και είναι στατιστικα ~μαντικα 

διαφορετικός από το μηδέν. Στη συνέχεια παρακολουθώντας πώς διαμορφωνο~ται οι 
κλίσεις/προβλέψεις της μαθητικής επίδοσης υπό την επίδραση του αριθμου των 
κα , , ημερησίως αφιερώνονται για 

τοικων του τόπου μόνιμης κατοικίας, των ωρων που , , 

μελέτη για τα μαθήματα του σχολείου και της κοινωνικοοικονομι;ς καταστ~σης, 
π , , ' σημαντικες σε επιπεδο 
Ροιcυπτει ότι οι προβλέψεις αυτές ειναι στατιστικα 

---=-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~1Σ:εελιλί~δα;l:12Ζs8 
Διδακτορ , 'λ ικη Διατριβή: Α. Λιμακοπου ου 



Στατιστικι7 ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χσρακrηριστικά 

μικρότερο του 1/1.000. Αξιολογώντας τις κλίσεις αυτές, προκύπτει ότι για μία 

μονάδα αύξησης των ωρών που ημερησίως αφιερώνονται για μελέτη για τα 

μαθήματα του σχολείου αυξάνεται και η μαθητική επίδοση κατά 0,5 μονάδες, 

επομένως και ο μέσος όρος της μαθητικής επίδοσης διαμορφώνεται σε 12,7 + 0,5 = 

13,2 μονάδες. Επίσης για μία μονάδα βελτίωσης της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης, η μαθητική επίδοση αυξάνεται κατά 0,1 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα ο 

μέσος όρος της μαθητικής επίδοσης είναι 12,7 μονάδες και ανεβαίνει στις 12,7 + 0,1 

== 12,8 μονάδες, όταν η κοινωνικοοικονομική κατάσταση βελτιώνεται κατά μία 

μονάδα. Τέλος, όταν η κλίμακα του αριθμού των κατοίκων του τόπου μόνιμης 

κατοικίας βελτιώνεται κατά μία μονάδα, η μαθητική επίδοση αυξάνεται κατά 0,1 

μονάδες, συνεπώς 0 μέσος όρος της μαθητικής επίδοσης διαμορφώνεται σε 12, 7 + 

Ο,1 == 12,8 μονάδες. 

5· 7. Τρεις μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο και μία μεταβλητή 
στο δεύτερο επίπεδο 

Ως επέκταση του προηγούμενου μοντέλου εισάγεται το ποσοστό των αλλοδαπών 

μαθητών ως ανεξάρτητη μεταβλητή στο δεύτερο επίπεδο. Προκύπτει λοιπόν το 

ακόλουθο μοντέλο: 

Level-1 Model 
Υ == ΒΟ + Bl *(q3) + B2*(ql9) + BJ*(SES) + R 

Level-2 Model 
ΒΟ = GOO + GO 1 *(ZALLODAP) + UO 
ΒΙ == GIO + Gl 1 *(ZALLODAP) 
Β2 == G20 + U2 
Β3 == G30 

Αρχικά διατυπώνονται οι σχετικές υποθέσεις: 

Για το Επίπεδο 1 
l-Io· Δ , , θ , των κατοίκων του τόπου μόνιμης 

· εν υπαρχει συνάφεια μεταξυ αρι μου , 
, μελέτη για τα μαθηματα του 

κατοικίας, ωρών που ημερησίως αφιερωνονται για , 
σ λε' , , σης και μαθητικής επιδοσης. 
χο ιου, κοινωνικοοικονομικης καταστα 

Για το Επίπεδο 2 , , 
l-I · τ , εάζει τη σχέση μεταξυ αριθμου 

0· 0 ποσοστό των αλλοδαπών μαθητων δεν επηρ 
, , ν που ημερησίως αφιερώνονται 

των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικιας, ωρω , , 
, κοινωνικοοικονομικης καταστασης 

για μελέτη για τα μαθήματα του σχολειου, 

και μαθητικής επίδοσης. 
Α , λλακτικές υποθέσεις. 
ντιστοιχα διατυπώνονται και οι ενα 

----::::---~:...=:.::::~~~~~-----------------------;:Σ~ελΜ(διδα~ιΪ22~9 
Διδ~τ , , 

ορικη Διατριβή : Α. Λιμακοπουλοv 



Στατιστική ανόλοση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Ο μικρός αριθμός των επαναλήψεων ενισχύει τη θέση ότι τα δεδομένα 
ταιριάζουν στο μοντέλο που αξιολογήθηκε. Πιο συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι αν 
και υπήρχαν αρκετά σημαντικά επίπεδα διακυμάνσεων σε κάθε επίπεδο ανάλυσης, 
το μοντέλο ήταν ικανό να διαφοροποιήσει την πραγματική διακύμανση από την 
τυχαία. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Πίνακα 5.7.1 , που 
ακολουθεί, και ο οποίος εκφράζει τα επίπεδα διακυμάνσεων σε κάθε επίπεδο 
ανάλυσης. 

Πίνακας 5.7.1 

Δ ιαγvωοτικά του μοντέλου. 

Fina/ ι· · es ιmatιon of variance components: 

R~~~~~-~ii~~;------------------s;~d~d-----------~~~~~~--------dr----~hi~;~~~~---;~~~,-~~--
oeνiatiσn Component 

iΝ~R~~~ϊ-----~Ξ------------~~~~~;~-----------~.-;6-~~-~--------~~------;;~~-~~~~-----~~~Ξ~---
q 19 slope, U2 0.23075 Ο.05325 42 66.75/09 0.009 

Ieve/-l , R 3.50290 12.27029 
-=.:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαγνωστικά παρατηρείται ότι η διακύμανση μεταξύ των σχολείων είναι 0,4 / 

(0,4 + 0,1 + 12,3) = 0,03. Τα αντίστοιχα επίπεδα διακύμανσης μεταξύ των μαθητών 
είναι 12,3 Ι (0,4 + 0,1 + 12,3) = 0,96. 

Πίνακας 5. 7 .2 
ΑΠ< λέ , -~ αθη',ιιατα γενικής παιδείας από οτε σματα για την π.pόRλεψη της μαθητικης επιυοσης οτα μ r , , 
τον θ , Ρ· , , ου η'ιιεnησιως αφιερωνονται για αρι μο καοίκων του τόπου μόνιιιης κατοικιας, τις ωρες Π> r ,.. , 
μεl &...,.. r η' κατάσταση και το ποσοοτο ' "" •'f για τα μαθήματα του σχολείου, την κοινωνικοοι~ονομικ 

των αλλοδαπών μαθητων. 

The outcome variable is mesos_gp 
Final · 
(w· h estιmation of fixed effects 

---~t robust standard eπors) -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Standard Fι· d Ε T-ratio 
Approx. 

d.f. P-value χe ffect Coefficient Εποr .............................. ____________________________________________________________________________________________________ _ 

Ρο;:_, INTRCPTJ , ΒΟ 
u~TRCPT2, GOO 12.714999 0.146061 

F 
2

ALLODAP, GOI -0.250164 0.115744 

~TR~~~~Pdt~ 1 
0.147268 0.057465 

F ΖΑιιοοΛΡ α Ι 1 0.107933 ο.ο489Ο4 or ' 
n.. 1Τ q 19 slope, Β2 

Ρ .u~ RCPT2 G20 
Or ' SEs slope Β3 

__ 1NTRCPT2, G3'o 0.118771 0.042016 -------------------------------------------
...-:.:.:.::.::----------------------------------------------------------

0.468783 0.072479 

87.052 41 0.000 
-2.161 41 0.036 

2.563 868 Ο.ΟΙ 1 
-2.207 868 0.027 

6.468 42 0.000 

2.827 868 0.005 

"':"---...__:-----------~~~-----------------------------"3Σ~ελλίί~δα;J:ΙJWΟ ι1ιδακτ , , 
ορικrι Διατριβή: Α. Λιμακοποολοο 



- Στατισrικ17 ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.7.2, οι σταθερές και οι κλίσεις είναι στατιστικά 
σημαντικές. Συνεπώς η σχέση μεταξύ μαθητικής επίδοσης, αριθμού των κατοίκων 

του τόπου μόνιμης κατοικίας, ωρών ημερησίως που αφιερώνονται για μελέτη για τα 

μαθήματα του σχολείου και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης διαφοροποιείται 
ανάλογα με τα επίπεδα του ποσοστού των αλλοδαπών. Η ανάλυση αυrή εκφράζει 
μια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταβλητών. 

5·8· Τρεις μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο και δύο μεταβλητές 
στο δεύτερο επίπεδο 

Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιούνται τρεις μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο (φύλο, 
ώρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός σχολείου-q24- και κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση) και δύο μεταβλητές στο δεύτερο επίπεδο (το ποσοστό των αλλοδαπών 

μαθητών και το ποσοστό των εκπαιδευτικών με επιμόρφωση-ΖΕΡΙΜΟRF). Είναι 
δηλαδή: 

Level-1 Model 

Υ === ΒΟ + ΒΙ *(ql) + B2*(q24) + B3*(SES) + R 

Level-2 Model 

ΒΟ === GOO + GO Ι *(ZALLODAP) + UO 
Β l === G 10+G11 *(ZEPIMORF) + Ul 
Β2 === G20 
Β3 === G30 

Αρχικά διατυπώνονται οι σχετικές υποθέσεις: 

Για το Επίπεδο 1 

Ηο: Δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ φύλου, ωρών που εβδομαδιαίως αφιερώνονται σε 
εκπα δ , σν,ολείου, κοινωνικοοικονομικής 

ι ευτικές δραστηριότητες εκτος "' 

κατάστασης και μαθητικής επίδοσης. 

Για το Επίπεδο 2 

Ηο: Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών και το ποσοστό των εκπαιδευτικών με 
, ξ, 'λο ωρών που εβδομαδιαίως 

επιμορφωση δεν επηρεάζουν τη σχέση μετα υ φυ υ, 
, τες εκτός σχολείου, 

αφιερώνονται σε εκπαιδευτικές δραστηριοτη 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και μαθητικής επίδοσης. 

Α ' λλα ' υποθέσεις ντιστοιχα διατυπώνονται και οι ενα κτικες · 
Όλες έλο «grand mean centered». Επίσης 

οι μεταβλητές έχουν εισαχθεί στο μοντ ως 
ο μ , , , δεδομένα ταφιάζουν στο 

ικρος αριθμός των επαναλήψεων καταδεικνυει οτι τα 

~:κτ::---.----~~~~~-----------------------------ΣDε~λ~ίδ;αΪι33ί"ι 
ορικη Διατριβή: Α . Λιμακοπούλοv 



Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

μοντέλο που αξιολογήθηκε, δηλαδή υπήρχαν αρκετά σημαντικά επίπεδα διακυμάνσεων 
σε κάθε επίπεδο ανάλυσης και το μοντέλο ήταν ικανό να διακρίνει την πραγματική 
διακύμανση από την τυχαία. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Πίνακα 
5
·
8
· 1 που εκφράζει τα επίπεδα διακυμάνσεων σε κάθε επίπεδο ανάλυσης. 

Πίνακας 5.8.1 

Δ ιαγνωσrικά του μοντέλου. 

Final t. · 
es ιmatιon ofvariance components: 

~~~~~~-~~~~~------------------s~d~d-----------~~i~~~--------d~----~~~~~~-~~~---~~~~ί~~--
Deviation Component 

iN~i~~-iϊ--~~----------------~~~;~;~------------~.-;~-~;;--------~~------~;~;-;;-9;------~~~;---
q Ι sloρe, Ul 

level-1 
' R 

1.31571 

3.50542 

1.73109 

12.28798 

41 65.21315 ο.ο 1 ο 

.::.:. ... __________________________________________________________________________________________________________ _ 

Παρατηρείται ότι η διακύμανση μεταξύ των σχολείων είναι 0,5 / (0,5 + 1, 7 + 
12

•
3
) == 0,03. Τα αντίστοιχα επίπεδα διακύμανσης μεταξύ των μαθητών είναι 12•3 / 

(O,S + 1,7 + 12,3) = 0,85. 

Πίνακας 5.8.2 

Α~ λέ , θή ατα γενικής παιδείας από οτε σματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επιδοσης σrα μα '11 , , 
το φλεύ~ο, τις ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται σε εκπα~δευτι~ δ~~~η:;τ;,~~~κ;~; 
οχο ιου, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το ποσοσrο ;ων 0 

το ποσοστό των εκπαιδευτικών με επιμορφωση. 

The outco · · me varιable ιs mesos_gp 

Pinal e t" . ( w. h s ιmatιon of fixed effects 

___ ιt robust standard errors) -----------------------------------------
----------------------------------------------------S;~;;d~d---- Approx. 

d.f P-value Fix d Ε Ε T-ratio e ffect Coefficient ποr -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fo::.'T lNTRCPTl, ΒΟ 
υ~ RCPT2 GOO 12.652644 0.161520 78.335 

Fo~ALLODAP, GΟΙ -0.285262 0.120568 -2.366 

lNTRt~~~Pd ~Ι -0.936754 0.306079 -3.060 
Fo;EPIMow, G 1 1 -0.688435 0.312400 -2·204 

rι. 'Τ q24 slope, Β2 
7 5

.133 
p0~~ RCPT2, G20 0.097661 0.01902 

SEs slope Β3 2 
__ lNTRCPT2, GJO 0.125089 0.040072 3. l ~----------------------------------
-.:.:.::.:.:.::------------------------------------------------------------------

41 0.000 
41 0.023 

41 0.004 
41 0.033 

868 0.000 

868 0.002 

"':'---...__::-:---:--==============~-------------------------;Σ~ε~λι~'δ;αJ;ι3n2 ι1ιδαl(το · 
ριl(ιι Διατριβή: Α. Λιμακοπούλου 



- Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακrηριστικά 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.8.2, οι σταθερές και οι κλίσεις είναι στατιστικά 

σημαντικές. Επομένως, η σχέση μεταξύ μαθητικής επίδοσης, φύλου, ωρών που 

εβδομαδιαίως αφιερώνονται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός σχολείου και 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης επηρεάζεται τόσο από το ποσοστό των 

αλλοδαπών μαθ , , , , δ ' ' ητων οσο και απο το ποσοστο των εκπαι ευτικων με επιμορφωση. 

S.9. Τέσσερις μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο 

Η ενότητα αυτή εξετάζει ιεραρχικά μοντέλα στα οποία υπάρχουν τέσσερεις 
μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής μοντέλα: 

(Ι) Στην αρχή αναλύεται η περίπτωση όπου στο πρώτο επίπεδο υπάρχει η 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, ο αριθμός των κατοίκων του τόπου 

μόνιμης κατοικίας και η πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου (q21). 

Η τελευταία μεταβλητή αναφέρεται στο γνωστό «φροντιστήριο», στην κυρίαρχη 

δηλαδή πρακτική στον ελληνικό χώρο. Είναι λοιπόν το μοντέλο: 

Level-1 Model 
Υ === ΒΟ + Bl *(q 1) + B2*(q3) + B3*(q21) + B4*(SES) + R 

Level-2 Model 
Βο ===αοο 
Bl===GIO+Ul 
Β2 ===G20 
Β3 ===GJO 
B4===G40 

Αξιολογούνται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ηο: Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, ο αριθμός των κατοίκων του 
τόπο , , , θ β , θ ια τα μαθη' ματα του σνολείου 

υ μονιμης κατοικιας και η προσ ετη οη εια γ "' 

δεν προβλέπουν τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Ηι: Η , , 'λο αριθμός των κατοίκων του 
κοινωνικοοικονομικη κατασταση, το φυ , 0 

το' , , , β , θ α τα μαθη' ματα του σχολείου 
που μονιμης κατοικιας και η προσθετη οη εια γι 

προβλέπουν τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Στο παραπάνω μοντέλο γίνεται φανερό ότι αξιολογείται η επίδραση της 
Ίeοινω 'λο αριθμού των κατοίκων του 

νικοοικονομικής κατάστασης, του φυ υ, του 
τόπου , , θ τα μαθήματα του σχολείου 

μοvιμης κατοικίας και της πρόσθετης βοη ειας για 
στα , θή α γενικής παιδείας. Η 

επιπεδα επίδοσης των μαθητών στα μα ματ 

~:κ:τ~0---. ----~~~~~------------------------------:Σε~ε;λ~~~αl13'333 ρικι1 Διατριβή: Α . Λιμακοπούλου 



- Στατιστικι? ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

ωcοινωνιιcοοιιcονομική κατάσταση», το «φύλο», ο «αριθμός των κατοίκων του τόπου 

μόνιμης κατοιιcίας» ιcαι η «πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου» έχουν 
εισαχθεί στο μοντέλο ως συναρτήσεις της διακύμανσης μεταξύ των ατόμων (grand 

mean centered). Στην πρώτη εξίσωση, η παράμετρος ΒΟ αντιπροσωπεύει τον γενικό 

μέσο όρο της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας, ενώ ο 
συντελεστής Β 1 την ιcλίση του φύλου η οποία εκφράζει τη συνάφεια μεταξύ φύλου 

και μαθητικής επίδοσης. Επίσης ο συντελεστής Β2 αντιπροσωπεύει την ιcλίση του 

αριθμού των ιcατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας η οποία εκφράζει τη συνάφεια 

μεταξύ αριθμού των ιcατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας και μαθητικής επίδοσης. 

Ο συντελεστής Β3 αντιπροσωπεύει την κλίση της πρόσθετης βοήθειας για τα 
μαθήματα του σχολείου που με τη σειρά της εκφράζει τη συνάφεια μεταξύ 

Πρόσθετης βοήθειας για τα μαθήματα του σχολείου και μαθητικής επίδοσης. Τέλος ο 

συντελεστής Β4 αντιπροσωπεύει την ιcλίση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης η 

οποία ειcφράζει τη συνάφεια μεταξύ κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 

μαθητικής επίδοσης. 

Πίνακας 5.9.1 

Απο,τελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής π~ιδείας από 
το φυλο θ , , , , ' την πιιόσθpτn βοηθεια για τα ' τον αρι μο των κατοικων του τοπου μοvιμης κατοικιας, r v•·ι , 

θ ' ' ' αση των μαθητων μα ηματα του σχολείου και την κοινωνικοοικοvομικη καταστ · 

The outc · · 0 me varιable ιs mesos_gp 

Fina] e t' . 
(W'th s 1 matιon of fιxed effects 
___ 

1 robust standard errors) 
-- ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

T-ratio Fixed Effect 
Standard Approx. 

d.f. P-value 
Coefficient Error 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P or INTRCPTI ΒΟ 

lNTRCPT2 οοο' 
Por ' ql slope Bl 

INTRCPT2 GIO 
For ' 

q3 slope, Β2 

F 
lNTRCPT2 020 
ο ' r q2 Ι slope Β3 
INTRCPT2 OJO 

For S ' 
ES slope, Β4 869 Ο.ΟΙ 6 

___ INTRCPT2, 040 0.098442 0.040656 2.4
2 

l ---------------------------
......::::.:.:.----------------------------------------------------------------------------

12.663000 0.157482 80.409 869 0.000 

-0.901396 Ο.308850 -2.919 42 0.006 

0.186863 0.065531 2.851 869 0.005 

3.818793 0.515791 7.404 869 0.000 

..____-~--:------~~~~------------------------------ΣΣ:ε~λ~(δ~αΪt34'34 Διδακ:~ο , 
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικι/ς επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο γενικός μέσος όρος μαθητικής επίδοσης στα 

μαθήματα γενικής παιδείας είναι 12,7 μονάδες και είναι στατιστικά σημαντικά 

διαφορετικός από το μηδέν. Στη συνέχεια εκτιμούνται οι κλίσεις/προβλέψεις της 
μαθητικής επίδοσης με κριτήριο το φύλο, τον αριθμό των κατοίκων του τόπου 

μόνιμης κατοικίας, την πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου και την 
ιcοινωνιιcοοικονομική κατάσταση των μαθητών. Είναι φανερό πως οι προβλέψεις 

αυτές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο μικρότερο του 1/1.000. Αξιολογώντας 

τις ιcλίσεις αυτές, προκύπτει ότι για μία μονάδα βελτίωσης της κλίμακας του αριθμού 

των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας, η μαθητική επίδοση αυξάνεται κατά 0,2 

μονάδες, οπότε ο μέσος όρος της μαθητικής επίδοσης διαμορφώνεται σε 12, 7 + 0,2 = 
12 9 μο 'δ , , ' να ες, για μία μονάδα βελτίωσης της κοινωνικοοικονομικης καταστασης η 

μαθητική επίδοση αυξάνεται κατά Ο, 1 μονάδες. Συνεπώς ο μέσος όρος της 

μαθητικής επίδοσης, που είναι 12,7 μονάδες, αυξάνεται σε 12,7 + 0,1 = 12,8 
μονάδ , , ' 

ες, οταν βελτιώνεται κατά μία μονάδα η κοινωνικοοικονομικη κατασταση των 

μαθητών. Επίσης 0 μέσος όρος της μαθητικής επίδοσης των αγοριών 

διαμορφώνεται σε 12 7 - 1 Ο = 11 7 μονάδες και ο μέσος όρος της μαθητικής 
' ' ' 

εΠίδοσης των μαθητών που λαμβάνουν πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του 
σχολε' ιου διαμορφώνεται σε 12,7+3,8=16,5 μονάδες. 

(ΙΙ) Το επόμενο μοντέλο αφορά την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα 
μαθήματα γενικής παιδείας από το φύλο, τη δυνατότητα χρήσης WY στο σπίτι 

(q26), τις ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον WY (q26-a) και την 

ιcοινωνικοοικονομική κατάσταση στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Το ιεραρχικό 

μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

LeveJ-1 Model 

Υ == ΒΟ + Β 1 *(ql) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 

LeveJ-2 Model 

Βο == 000 + UO 
Βι==οιο+u1 
Β2 == 020 
Β3 == 030 
Β4 == 040 

Ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

~α ~:-:-----~~~~------------------------------;Σε~ε~λ(δ~;αΪ'ι335s .κτ~ικ, 
1J Διατριβή: Α . Λιμακοπούλου 



Στατιστική ανάλυση της μαθητικι?ς επίδοσης σε σχέση με σχολ ικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

I-ro: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης .WY στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον WY και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν προβλέπουν 
τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Ι-rι : Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης .WY στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον .WY και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπουν τη 
μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Πίνακας 5.9.2 

Αποτελέσ.μ , , •s: n , , s: , , ατα για την προβλεψη της μαθητικης επιυοσης στα μαuηματα γενικης παιυειας 
απο το φύλο, τη δυνατότητα χρήσης Η!Υ στο σπίτι, τις ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται 

στον ΗΙΥ και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών. 

The outc · . 0 me varιable 1s mesos _gp 

Fina/ es( · 
( .th ιrnatιon of fixed effects 
-~' robust standard eπors) 

----------------------------------------------------------------------------------------·--------------------
Fixed Effect Standard Approx. 

d.f P-value Coefficient Εποr T-ratio 
----------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------
F or lNTRCPTI ΒΟ 
F 1NTRCPT2, Goo' 

or qJ slope, ΒΙ 
F 1NTRCPT2, G Ι Ο 
~, q26 slope, Β2 
11'1TRCPT2, G20 

For 26 1Ν q _ a slope, Β3 
Ρο TRCPT2, G30 

r . SES slope Β4 

12.670023 0.174120 

-0.713329 0.316921 

0.973898 0.332486 

-0.081491 0.018799 

72.766 42 0.000 

-2.251 42 0.030 

2.929 869 0.004 

-4.335 869 0.000 

0.006 ___ 1NTRCPT2, G4Ό ο. 128557 0.046525 2.763 869 
-:::.::::.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απ ' , , ς όρος μαθητικής επίδοσης 0 τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο γενικος μεσο 
στα μ θ , , , αι στατιστικά σημαντικά α ηματα γενικής παιδείας είναι 12, 7 και οτι ειν 

διαφορετικός από το μηδέν. Ακολοοθούν οι κλίσεις/προβλέψεις της μαθηn~ς 
εJtίδο β , y , τι ωρών που εβδομαδιαιως σης ασει φύλου, δυνατότητας χρήσης Η! στο σπι ' , 
αφιε , , , στασης των μαθητων. ρωνοvται στον WY και κοινωνικοοικονομικης κατα 
Εμφα , , τικές σε επίπεδο μικρότερο νως οι προβλέψεις αυτές είναι στατιστικα σημαν , , 
tου 111 0 , , ότι για μία μοναδα αυξησης · 00. Αξιολογώντας τις κλίσεις αυτες, προκυπτει 
των αι , ΗΙΥ αθητική επίδοση μειώνεται ρων που εβδομαδιαίως αφιερώνονται σε ' η μ , 
ιcατά ο 1 θη , επίδοσης διαμορφωνεται σε ' μονάδες, συνεπώς ο μέσος όρος της μα τικης , 
12 7 , μονάδα βελ τιωσης της ' - 0,1 == 12,6 μονάδες και ότι για μια 

~ . Σελ{δα 136 
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- Στατιστικι7 ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης η μαθητική επίδοση αυξάνεται κατά Ο, Ι 

μονάδες. Ο μέσος όρος της μαθητικής επίδοσης είναι 12, 7 μονάδες και αυξάνεται σε 
12,7 + ο 1 - 12 8 'δ ' ' ' β λ ' , - , μονα ες, οταν η κοινωνικοοικονομικη κατασταση ε τιωνεται 

κατ' , 
α μια μονάδα. Ακόμα ο μέσος όρος της μαθητικής επίδοσης για τα αγόρια 

διαμορφώνεται σε 12,7 - 0,7 = 12,0 μονάδες και ο μέσος όρος της μαθητικής 
επίδοσης για θ , , δ , , ΗΙΥ , 

τους μα ητες που εχουν υνατοτητα χρησης στο σπιτι 

διαμορφ, 
ωνεται σε 12,7 + 1,0 = 13,7 μονάδες. 

S.IO. Τέσσερις μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο και 
δύο μεταβλητές στο δεύτερο επίπεδο 

Το επόμενο ερευνητικό στάδιο αφορά τη διερεύνηση ιεραρχικών μοντέλων με 
τέσσερι βλ ' δ ' ' δ ς μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο και δύο μετα ητες στο ευτερο επιπε ο. 

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο είναι οι μεταβλητές του φύλου, του αριθμού 
των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας, της πρόθετης βοήθειας για τα μαθήματα 

του σχολείου και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, ενώ στο δεύτβρο επίπεδο 

το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών και το ποσοστό των εκπαιδευτικών με 

επιμόρφωση. Η παραμετριιcή μορφή του μοντέλου είναι η ακόλουθη: 

Leve/-1 Model 

γ == ΒΟ + ΒΙ *(q Ι) + B2*(q3) + B3*(q21) + B4*(SES) + R 

Leve/-2 Model 

ΒΟ == GOO + GO 1 *(ZALLODAP) 
ΒΙ ==GIO+Ui 
Β2 == G20 + G21 *(ZALLODAP) 
BJ == G30 + G31 *(ZALLODAP) 
Β4 == G40 + G41 *(ZEPIMORF) 

Αρχικά διατυπώνονται οι σχετικές υποθέσεις: 

Για το Επίπεδο 1 

ffo: Δεν , θ , κατοίκων του τόπου μόνιμης 
υπαρχει συνάφεια μεταξύ φύλου, αρι μου των , 

κατοικίας, πρόσθετης βοήθειας για τα μαθήματα του σχολειου, 
ICO ' πίδοσης ινωνικοοικονομικής κατάστασης και μαθητικης ε · 

Για το .Επίπεδο 2 

ffo: Το οστό των εκπαιδευτικών με 
ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών και το ποσ , 

επι , ξ, ύλου αριθμού των κατοικων 
μορφωση δεν επηρεάζουν τη σχέση μετα υ φ ' 

~·~=--------~~~-----------------------------:ΣΣιε~λίδiδ;αΪ:ι3377 αl\τ~ικ . Δ 
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Στατιοτικιj ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακrηριστικά 

του τόπου μόνιμης κατοικίας, πρόσθετης βοήθειας για τα μαθήματα του 
σχολείου, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και μαθητικής επίδοσης. 
Αντίστοιχα διατυπώνονται και οι εναλλακτικές υποθέσεις. 
Ο μικρός αριθμός των επαναλήψεων καταδειιcνύει την καταλληλότητα του 

μοντέλου. 

Πίνακας 5. lO. l 

Διαγνωστικά του μοντέλου. 

FinaJ est' · . 
___ ιmatιon of varιance components: 
R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

andom Effect Standard Variance df Cbi-square P-value 
Deνiation Component ......... __ _ 

...... ______________________________________________________________________________________________________ _ 
ql, Ul 

leve/-1, R 1.29562 
3.47467 

1.67864 
12.07334 

42 72.95278 0.002 

.:::::.:.:.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαγνωστικά παρατηρείται ότι η διακύμανση μεταξύ των σχολείων είναι 1,7 / 

0,7 + 12,1) == 0,12. Τα αντίστοιχα επίπεδα διακύμανσης μεταξύ των μαθητών είναι 
12• 1 Ι(Ι,7+12,1) == 0,88. 

Πίνακας 5.10.2 

Α7ϊοτε).έ , 0 αθήματα γενικής παιδείας από το φ , λ σματα για την πρόβλεψη της μαθητικης επι οσης στα Ι' θετη βοήθεια για τα 
μαeη' ο, τον αριθμό τιpν κατοικων του τόπου μόνιμ_ης κα,τοικιας, τη;;:;;ό των αJ.λοδαπών 

'Ρατα του σχολειου την κοινωνικοοικονομικη κατασταση, το , 
μαθητώ~ και το ποσοστό των εκπαιδευτικών με επιμορφωση. 

The outc · . 
. 

0 me varιable ιs mesos gρ 
FιnaJ e ι· · -

(With sbιmatιon of fixed effects 

------- ro Ust standard eπors) ---------------------------------
p · -----------------------------------------------S~d;d-------------~ Afjf.

0
x. P-value 

ΙXed Effect C ffi . t Εποr T-ratιo .. 
ρ~;-------------------------------~..:--~~~~~------------------------------------------------------------------

1). r lNTRCPTl ΒΟ 865 0.000 
'

1

'ITRcPr2, Goo' 12 697320 0.138701 91.545 65 0.026 F~ALLODAP, GOl -Ο.248087 0.111342 -2.228 8 

INrR.~~r'2ope, Β 1 ο.305102 -2.924 42 For , G lO -0.893933 
lNTR q

3
Prslope, Β2 0.059547 3.2Ο8 ΖΑτ C 2, G20 0.191051 739 Forι-υ.,LODAP, G21 -0.119795 0.043736 -2· 

fNTRq2 l sloρe, Β3 8 195 

865 
865 

865 
865 

0.006 

0.002 
0.007 

0.000 
0.002 2Α .CPT2, G30 3.943488 0.481190 . 6 

For LLODAP, G31 -0.960469 Ο.304360 -3·15 
lN SEs slope Β4 

337 
865 0.020 

---~~~~~. i~~ &g~gi:1 8:8Π:Π !.~_: _____ !_~~--------~:?:1~---
~------------------------------------------------------------

~-:------------~~~-------------------------;Σειε~λiδίδ;αϊ.13J8s ι\ιδαl\το ~ . 
Ριl\η Διατριβή: Α . Λιμακοπούλου 



- Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.10.2, οι σταθερές και οι κλίσεις είναι στατιστικά 
σημαντικές. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ μαθητικής επίδοσης, φύλου, αριθμού 

των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας, πρόσθετης βοήθειας για τα μαθήματα 
του σχολείου , , , ζ ' , 

και κοινωνικοοικονομικης καταστασης επηρεα εται τοσο απο τη 

μεταβλητή του ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών όσο και από τη μεταβλητή του 
Ποσοστο' υ των εκπαιδευτικών με επιμόρφωση. 

5
·11. Τέσσερις μεταβλητές στο πρώτο επίπεδο και 

τρεις μεταβλητές στο δεύτερο επίπεδο 
Στο τελευ ' , ' ' βλ ' ταιο σταδιο της ανάλυσης ανήκουν οι περιπτωσεις με τεσσερις μετα ητες 

στο Πρώτο επίπεδο και τρεις μεταβλητές στο δεύτερο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα 
π ' 
ροιcειται για τα εξής μοντέλα: 

(Ι) Οι μεταβλητές του πρώτου επιπέδου είναι το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ 
στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον ΗΙΥ και η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Στο δεύτερο επίπεδο συνεξετάζεται το 

ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών, το ποσοστό των εκπαιδευτικών με 

επιμόρφωση και το ποσοστό των εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση 

(ΖΜΕΤΕΚΡ Α). Το μοντέλο έχει την εξής παραμετρική απεικόνιση: 
Level-1 Model 

L Υ == ΒΟ + ΒΙ *(q1) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 
eveJ-2 Model 

ΒΟ == GOO + GO 1 *(ZALLODAP) + UO 
Bl == GIO + Gl Ι *(ZEPIMORF) + UI 
Β2 == G20 + G21 *(ΖΜΕΤΕΚΡ Α) 
Β3 == GJO 
B4 == G40 

Αρχικά διατυπώνονται οι σχετικές υποθέσεις: 

Για το .Επίπεδο 1 

.ffo: Δεν , , 'σης Η/Υ στο σπίτι, ωρών 
υπαρχει συνάφεια μεταξύ φύλου, δυνατοτητας χρη , 

που βδ Η1Υ νικοοικονομικής καταστασης 
ε ομαδιαίως αφιερώνονται στον , κοινω 

ιcαι μαθητικής επίδοσης. 

Για το .Επίπεδο 2 

l-Io: Το π , , θ , το ποσοστό των εκπαιδευτικών με 
οσοστο των αλλοδαπων μα ητων, 'δ δεν 

επι , δ κών με μετεκπαι. ευση 
μορφωση και το ποσοστό των εκπαι ευτι , , 

ε , σης Η/Υ στο σπιτι, ωρων 
πηρεάζουν τη σχέση μεταξύ φύλου, δυνατότητας χρη 

~~ι~.-:------~~~~~~~----------------------~Σ~ελΜίδδια~JΪJ3~9 
ρ κη Διατριβή: Α. Λ ιμακοπούλου 



Στατιστική ανά,( 
οση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά κω κοινωνικά χαρωcrηριστικά 

που εβδομαδιαίω α , 
και μαθ , ,ς φιερωνονται στον ΗΙΥ, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 

ητικης επιδοσης. 

Αντίστοιχα διατυπώ 
δείκτες το , νονται και οι εναλλακτικές υποθέσεις. Οι διαγνωστικοί 

υ μοντελου , 
παρουσιαζονται στον Πίνακα 5.11.1. 

Πίνακας 5.11 .1 

------- Διαγνωστικά του μοντέλου. 

Fmaι .-:::=-:--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- est1111ation of . 
--------- varιance components· 

Random E'ff ~~~-------------------------------~-------------------------------------------------------------
Standard Variance df Chi-square P-value 

;Ν------------------------- Deviation Component 
TRcpy 1 U -----------------------------------------------------------------------------------

/ ql slop~ u~ 0.75636 0.57208 41 72.53116 0.002 
__ eve/-1 , ' R 1 .44580 2.09035 41 71.27890 0.003 

-=.:::::.:::.:---------------------- 3 .497 45 12.23217 
----------------------------------------------------------------------------

Διαrνωσ , 
(0,6 + 

2 1 
τιιcα παρατηρείται ότι η διακύμανση μεταξύ των σχολείων είναι 0,6 / 

, , + 12,2) ==Ο 04 Τ , , δ δ , J=, θη , 
ειvαι 12 2 

, · α αντιστοιχα επιπε α ιακυμανσης μετα..,υ των μα των 

, / (Ο,6 + 2,1 + 12,2) = 0,82. 

Pi)(ed Effc Standard Approx. 
-- ect C . d f Ρ 1 ------------- oefficient Εποr T-ratιo . . -va ue 
Fo ------r lNTR ------------------------------------------------------------------------------------------
lλlTRcp CΡΤι , ΒΟ 
2ALιonr2, Goo 12.628354 0.112201 73.335 4 Ι ο.οοο 

For ι ΑΡ, GOl -0.269398 0.121188 -2.223 41 Ο. ο32 
Ιλιτ q slope, Β 1 
2Ep~PT2, G Ι Ο 

Por ORF, Gl J 
Ιλιτ q26 s/ope, Β2 
21νfE1;,c;r2, G20 

For 
2 

ΚΡΑ, G21 

-0.712022 
-0.697013 

1 .063820 
0.594361 

lNr:c~-; slope, Β3 
Por SE 2, G30 -0.082710 

0.310170 
0.318616 

0.323990 
0.300689 

0.018750 

-2.296 
-2.188 

3.283 
1.977 

-4.411 

41 
41 

866 
866 

866 

0.027 
0.034 

0.001 
0.048 

0.000 

lNTRcp~ slope, Β4 
----------- 2, G40 0.124688 0.046538 2.679 866 Ο.ΟΟ8 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------

~-=~:------~~~~~~--------------;:~;ϊdιϊ Ι(Τοριl(ή Δ • , Σελίδα 140 
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Στατιστικιj ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.11.2, οι σταθερές και οι κλίσεις είναι στατιστικά 

σημαντικές. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ μαθητικής επίδοσης, φύλου, 

δυνατότητας χ.ρήσης Η/Υ στο σπίτι, ωρών που εβδομαδιαίως αφιερώνονται σε Η/Υ 

και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης καθορίζεται από τη μεταβλητή του ποσοστού 

των αλλοδαπών μαθητών, από τη μεταβλητή του ποσοστού των ειcπαιδευτικών με 

επιμόρφωση αλλά και από τη μεταβλητή του ποσοστού των ειcπαιδευτικών με 

μετεκπαίδευση. 

(ΙΙ) Οι μεταβλητές του πρώτου επιπέδου είναι το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ 

στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον ΗΙΥ, καθώς και η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Στο δεύτερο επίπεδο συμπεριλαμβάνονται το 

ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών, το ποσοστό των ειcπαιδευτικών με 

επιμόρφωση και η αναλογία μαθητών ανά ειcπαιδευτικό (ΖΜΑΤΗ_ΕΚ). Το 

μοντέλο έχει την εξής παραμετρική απεικόνιση: 

Level-1 Model 
Υ = ΒΟ + Bl *(q 1) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 

Leve/-2 ModeJ 
ΒΟ = GOO + GO 1 *(ZALLODAP) + UO 
BJ = GIO + Gl 1 *(ZEPIMORF) + Ul 
Β2 = G20 + G21 *(ΖΜΑΤΗ_ΕΚ) + G22*(ZEPIMORF) + G23*(ZALLOPAP) 
Β3 =G30 
B4=G40 

Αρχικά διατυπώνονται οι σχετικές υποθέσεις: 

Για το Επίπεδο 1 

Ηο: Δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ φύλου, δυνατότητας χρήσης Η/Υ στο σπίτι, ωρών 
που εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον Η/Υ, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 

και μαθητικής επίδοσης. 

Για το Επίπεδο 2 

Ηο: Το , λλ δ , μαθητών το ποσοστό των ειcπαιδευτικών με 
ποσοστο των α ο απων , 

επιμόρφωση και η αναλογία των μαθητών ανά ειcπαιδευτικό δεν επηρεάζουν τη 
, , 'σης Η/Υ στο σπίτι, ωρών που 

σχεση μεταξύ φύλου, δυνατοτητας χρη 

εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον ΗΙΥ, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 

μαθητικής επίδοσης. 

, λλ κές υποθέσεις Ο ακόλουθος πίνακας 
Αντιστοιχα διατυπώνονται και οι ενα ακn · 

εκφράζει τα επίπεδα διακυμάνσεων σε κάθε επίπεδο ανάλυσης. 

- Σελίδα 14 1 
Διδακτορικίι Διατριβ(J: Α. Λιμακοπούλοv 
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Στατιστική ανάλv . θ. , , ση της μα ητικης eπiδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτ , · ηριστικα 

Πίνακας 5.11 .3 

Διαγνωστικά του μοντέλου. 

Final estim ( f · _____ a ιοη 0 varιance components: 
Ran~~~-~ii~~t----------------------------------------------------------------------------------------- ----

Standard V ariance df Chi-square P-value 
Deviation Component 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lNTRCPTl , 

ql slope, Ul 
level-1 , R 

0.75169 0.56503 
1.41486 2.00182 
3.48527 12.14709 

41 
41 

72.71483 
69.39145 

0.002 
0.004 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 
Παρατηρείται ότι η διακύμανση μεταξύ των σχολείων είναι 0,6 / (0,6 + 2,0 + 

2•1) == 0,04. Τα αντίστοιχα επίπεδα διακύμανσης μεταξύ των μαθητών είναι 12,1 Ι 
(0,6 + 2,0 + 12, 1) == 0,82. 

Πίνακας 5.11.4 

Αποτελέσ:ματα , , , n , , δ , , το φύλο για,την προ~λεψη της μαθητικης επ~δοσης στα μαuηματ~ γενικης ~αι ειας απο 
ΗΙΥ ' τη δυνατοτητα χρησης ΗΙΥ στο σπίτι, τις ωρες που εβδομαδιαιως αφιερωνονται στον 

' την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών, το ποσοστό 
των εκπαιδευτικών με επιμόρφωση και την αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό. 

The outco · . me varιable is rnesos _gp 
FιnaJ est" . 
( with ~matιon of fixed effects 
------- ro ust standard errors) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standard Approx. 
Coefficient Εποr T-ratio d.f. P-value 

~:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
Fixed Effect 

Γ lNTRCPT l ΒΟ 
lNTRCPT2, οοο' 

Fo~ALLODAP, GO 1 
ql slope, Bl 

INTRCPT2, G Ι Ο 
ZEPIMORF G 11 

For ' 
ΙΝ q26 slope, Β2 

TRCPT2, 020 
ΖΜΑΤΗ ΕΚ G21 
~EPIMoRF', a22 

For ALLODAP, G23 
lN q26 - a slope, Β3 

12.668114 
-0.251910 

-0.687248 
-0.702806 

0.915747 
-0.720156 
0.514550 
0.615812 

0.164049 
0.116991 

Ο.303793 
0.313621 

0.273786 
0.265755 
0.208865 
0.162853 

77.221 
-2.153 

-2.262 
-2.241 

3.345 
-2.710 
2.464 
3.781 

-4.432 

41 
41 

41 
41 

864 
864 
864 
864 

864 

0.000 
0.037 

0.029 
0.030 

0.001 
0.007 
0.014 
0.000 

0.000 
For TRCPT2, G30 -0.083825 0.018912 

lNT SES slope, Β4 864 0.005 
--- RCPT2, 040 0.130699 0.045804 2.8

5
3 

-=:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

~κ~τ:ορ:ι~κ7, -:--~~~~~~----------------------------:Σ;ε~λ{ίδδα;ϊ.14tl2 
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- Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαραχτηριστικά 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.11.4, οι σταθερές και οι κλίσεις είναι στατιστικά 
σημαντικές κάτι ' δ , ' ' ξ ' θ ' 'δ , το οποιο απο εικνυει οτι η σχεση μετα υ μα ητικης επι οσης, 

φύλου δυνατο'τη , Η/ , ' βδ δ ' ' ' τας χρησης Υ στο σπιτι, ωρων που ε ομα ιαιως αφιερωνονται 

σε Η/Υ και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης καθορίζεται από τη μεταβλητή του 
Ποσοστού των αλλοδαπών μαθητών, από τη μεταβλητή του ποσοστού των 
ειcπαιδευτικών με επιμόρφωση αλλά και από την αναλογία των μαθητών ανά 
ειcπαιδευτικό. 

Ο επόμεv Π' , 
ος ινακας 5 .11.5 συνοψιζει 

ΧΡησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις HLM. 

τα μοντέλα και τις μεταβλητές που 

Πίνακας 5. Ι 1.5 

------------~~~~~Σ~υ~ν~ο!πr~ικ~ηι'π~αρ'!:f!!:_ο~υ~σι~'αση'!!!L~τω~ν~μ~ο~νι~ε.~Ί~ω~~:__~~~~~~~~ 
~τητα Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο 

--~~~~_:_~~~~~~~~~~ 

5 .1 Μη δεσμευμένο μοντέλο 

5 Κοινωνικοοικονομική .2 
------- κατάσταση 
---------~~~-==-~~~~~~~~ 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση 

Κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση 

Φύλο 

Κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση 

Φύλο 

Κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση 

Αριθμός των κατοίκων, του 
τόπου μόνιμης κατοικιας 

Ποσοστό αλλοδαπών 
μαθητών 

Ποσοστό αλλοδαπών 
μαθητών 

Ώρες μελέτης ημερησίω~ για 
-----------~~~~~~τ~αΕμα~θή~'~μα~τα~τ~ο~υ~σ~χο~λε~-~ω~υ~~~~~~~~~~ 

Κοινωνικοοικονομικη 

κατάσταση 

5.7 Αριθμός των κατοίκων _του 
τόπου μόνιμης κατοικιας 

Ποσοστό αλλοδαπών 
μαθητών 

Ώρες μελέτης ημερησίω~ για 
------------~~~~~~τ~αΕμ~α~θή~'μ~α~τα~το~υ~σ~χ~ο~λε~ω~υ!__~~~~~~~~~~ 

5.8 

Κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση 

Φύλο 

Ώρες την εβδομάδα για 
' τες εκπαιδευτικές δραστηριοτη 

Ποσοστό αλλοδαπών 
μαθητών 

Ποσοστό εκπαιδευτικών με 
επιμόρφωση 

------------~~~~~~~ε~κτ:ο~·ς~σ~χ~ολε::w=υ~~~~~~~~~======-
~:=-:------========----------------------------rΣ~~~ίδ~α~ι'4343 α1<το;1n1 

... , Διατριβή: Α . Λιμακοπούλου 



Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Ενότητα Πρώτο επίπεδο Δεύτερο εnίπεδο 

Κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση 

Φύλο 
5.9 (1) Αριθμός των κατοίκων του 

τόπου μόνιμης κατοικίας 

Πρόσθετη βοήθεια για τα 
μαθήματα του σχολείου 

Κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση 

Φύλο 
5.9 (11) Δυνατότητα χρήσης ΗΙΥ 

στο σπίτι 

Ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ 

Κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση 
Ποσοστό αλλοδαπών 

Φύλο 
μαθητών 5.ΙΟ Αριθμός των κατοίκων του 

Ποσοστό εκπαιδευτικών με 
τόπου μόνιμης κατοικίας 

επιμόρφωση 
Πρόσθετη βοήθεια για τα 

μαθήματα του σχολείου 

Κοινωνικοοικονομική 
Ποσοστό αλλοδαπών 

κατάσταση 
μαθητών 

Φύλο 
Ποσοστό εκπαιδευτικών με 5.11(1) Δυνατότητα χρήσης Η/Υ 

επιμόρφωση 
στο σπίτι 

Ποσοστό εκπαιδευτικών με 
Ώρες που εβδομαδιαίως 

μετεκπαίδευση 
αφιερώνονται στον Η/Υ 

Κοινωνικοοικονομική 
Ποσοστό αλλοδαπών 

κατάσταση 
μαθητών 

Φύλο 
Ποσοστό εκπαιδευτικών με 5.1 1 (Π) Δυνατότητα χρήσης Η/Υ 

επιμόρφωση 
στο σπίτι 

Α ναλσyία μαθητών ανά 
Ώρες που εβδομαδιαίως 

εκπαιδεvτικό 
αφιερώνονται στον ΗΙΥ 

Διδακ:τορικ:ή Διατριβιί: Α . Λιμακοπούλου Σελίδα 144 



Στατισrικtί ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

5.12. Σύγκριση Κατηγορικών Συντελεστών 

Στη συνέχεια συγκρίνονται οι μαθητές ανά φύλο και αριθμό των κατοίκων του 

τόπου μόνιμης κατοικίας αναφορικά με την επίδοσή τους στα μαθήματα γενικής 

παιδείας. Πιο συγκεκριμένα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι: 

Α) Φύλο 

Διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις: 

Ηο: Δεν υπάρχουν διαφορές στη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας 

αναφορικά με το φύλο. 

Ηι: Υπάρχουν διαφορές στη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας 

αναφορικά με το φύλο. 

Πίνακας 5.12.1 

Αποτελέσματα από τη χρήση του GLH και των ειδικών υποθέσεων. 

Results of General Lίnear Hypothesis Testing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coefficients Contrast 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For q l _ woman slope, Β l 

INTRCPT2, GlO 
For ql_man slope, 82 

INTRCPT2, G20 

Chi-square statistic = 8.889455 
Degrees of freedom = 1 
P-value = 0.003249 

13.145527 1.000 

12.151643 -1.000 

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Η σύγκριση 

γίνεται με τη χρήση του τεστ χ2 με ένα βαθμό ελευθερίας. Η κριτική τιμή για αυτό το 

τεστ είναι 3,8 μονάδες. Η διαφορά στη μέση μαθητική επίδοση ανά φύλο είναι 

στατιστικά σημαντική αφού παρήγαγε το δείκτη -[-(Ι) = 8,9 και πιθανότητα ίση με 

0,003 που είναι κάτω από το όριο στατιστικής σημαντικότητας. Συμπεραίνεται 

λοιπόν ότι τα αγόρια έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μαθητικής 

επίδοσης σε σχέση με τα κορίτσια. 
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Β) Περιοχή μόνιμης κατοικίας 

Στη συνέχεια συγκρίνονται οι μαθητές ανά αριθμό των κατοίκων του τόπου μόνιμης 

κατοικίας τους αναφορικά με την επίδοσή τους στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις: 

Ηο: Δεν υπάρχουν διαφορές στη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας 

αναφορικά με τον αριθμό των καοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας. 

Ηι: Υπάρχουν διαφορές στη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας 

αναφορικά με τον αριθμό των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας. 

Πίνακας 5.12.2α 

Αποτελέσματα από τη χρήση του GLH και των ειδικών υποθέσεων. 

Results of General Linear Hypothesis Testing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coefficients Contrast 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For q3a slope, Β l 

INTRCPT2, G 1 Ο 
For q3g slope, 82 

INTRCPT2, G20 

Chi-square statistic = 6.229086 
Degrees of freedom = 1 
P-value =0.012102 

11.825698 1.000 

13.613830 -1.000 

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Η σύγκριση 

γίνεται με τη χρήση του τεστ i με ένα βαθμό ελευθερίας. Η κριτική τιμή για αυτό το 

τεστ είναι 3,8 μονάδες. Η διαφορά στη μέση μαθητική επίδοση ανά αριθμό των 

κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας είναι στατιστικά σημαντική αφού παρήγαγε 

το δείκτη χ2(1) = 6,2 και πιθανότητα ίση με 0,012 που είναι κάτω από το όριο 

στατιστικής σημαντικότητας. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι μαθητές των οποίων ο 

τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 200 - 1.000 κατοίκους έχουν στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερα επίπεδα μαθητικής επίδοσης σε σχέση με τους μαθητές των οποίων ο 

τόπος κατοικίας έχει 30.001 - 50.000 κατοίκους. 
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Ακολουθώντας την ίδια αναλυτική διαδικασία συμπεραίνονται τα ακόλουθα: 

Πίνακας 5.12.2β 

Αποτελέσματα από τη χρήση του GLH και των ειδικών υποθέσεων. 

Resu\ts of General Linear Hypothesis Testing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coefficients Contrast 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For q3b s\ope, Β1 

INTRCPT2, G 1 Ο 
For q3e s\ope, Β2 

lNTRCPT2, G20 

Chi-square statistic = 6.0531 Ο l 
Degrees of freedom = 1 
P-value = 0.013296 

11.265784 1.000 

12.834426 -1.000 

Οι μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 1.001 - 2.000 κατοίκους 

έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μαθητικής επίδοσης σε σχέση με 

τους μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 10.001 - 20.000 

κατοίκους. 

Πίνακας 5.12.2γ 

Αποτελέσματα από τη χρήση του GLH και των ειδικών υποθέσεων. 

Results of General Linear Hypothesis Testing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coefficients Contrast 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For q3b slope, Β Ι 

INTRCPT2, G l Ο 
For q3g slope, Β2 

INTRCPT2, G20 

Chi-square statistic = 13.374510 
Degrees of freedom = 1 
P-value = 0.000522 

11.265812 1.000 

13.613830 -1.000 

Οι μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 1.001 - 2.000 κατοίκους 

έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μαθητικής επίδοσης σε σχέση με 

τους μαθητές των οποίων 0 τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 30.001 - 50.000 

κατοίκους. 
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Πίνακας 5.12.2δ 

Αποτελέσματα από τη χρήση του GLH και των ειδικών υποθέσεων. 

Results of General Linear Hypothesis Testing 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coefficients Contrast 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For q3b slope, Bl 

INTRCPT2, GIO 
For q3h slope, Β2 

INTRCPT2, G20 

Chi-square statistic = 8.684109 
Degrees of freedom = ] 
P-νalue = 0.003572 

11.263016 1.000 

12.977739 -1.000 

Οι μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 1.001 - 2.000 κατοίκους 

έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μαθητικής επίδοσης σε σχέση με 

τους μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 50.001 κατοίκους και άνω. 

Πίνακας 5 . 12.2ε 

Αποτελέσματα από τη χρήση του GLH και των ειδικών υποθέσεων. 

Results of General Linear Hypothesis Testing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coefficients Contrast 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For q3c slope, Β 1 

lNTRCPT2, GlO 
For q3g slope, Β2 

INTRCPT2, G20 

Chi-square statistic = 3.905668 
Degrees of freedom = 1 
P-νalue == 0.045246 

11.925026 1.000 

13.613830 -1.000 

Οι μαθητές των οποίων ο τόπος κατοικίας μόνιμης έχει 2.001 - 5.000 κατοίκους 

έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μαθητικής επίδοσης σε σχέση με 

τους μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει . 30.001 - 50.000 

κ:ατοίκ:ους . 
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Πίνακας 5.12.2στ 

_ Αποτελέσματα από τη χρήση του GLH και των ειδικών υποθέσεων. 

-----------------~~~~~~~~. Resuιts of G . 
---------- eneral Lιnear Hypothesis Testing 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Coeftieients Contrast 

--~:----------------------------------------------------
1{\,1 σpe., \\ 

lN'fRCPT2., G \ο 
For q3g slope, Β2 

lNTRCPT2, G20 

Cni-square stat1stic = 10.377615 
Degrees offreedom = 1 

P-value = 0.001687 

12 .222667 

13.613878 -1.000 

Οι μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 5.001 - 10.000 

κατοίκους έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μαθητικής επίδοσης σε 
σχέση με τους μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 30.001 - 50.000 

κατοίκους. 

Πίνακας 5.12.2ζ 

Αποτελέσματα από τη χρήση του GLH και των ειδικών υποθέσεων. 

Resutts of General Linear Hypothesis Testing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coefficients Contrast 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For q3f slope, Β 1 

lNTRCPT2, G 1 Ο 
For q3g slope, Β2 

INTRCPT2, G20 

Chi-square statistic = 4.063 J 90 
Degrees of &eedom = J 

P-νalue = 0.041 153 

11.943541 1.000 

13.613830 -1.000 

Οι μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 20.001 - 30.000 

κατοίκους έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μαθητικής επίδοσης σε 

σχέση με τους μαθητές των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει 30.001 - 50.000 

Κατοίκους. 
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5.13. Η ανάλυση ενός μοντέλου για υποσύνολα του δείγματος 

Το επόμενο στάδιο ανάλυσης των ιεραρχικών γραμμικών μοντέλων είναι η σύγκριση 

των αποτελεσμάτων σε ορισμένα υποσύνολα του δείγματος. Με τον τρόπο αυτό 

αποκτάται μία καλύτερη αντίληψη της «συμπεριφοράς» ορισμένων μεταβλητών. 

Προφανώς, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών 

μοντέλων και μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα από τη μέχρι τώρα ανάλυση έχει 

διαπιστωθεί ότι η σχέση της μαθητικής επίδοσης με ορισμένα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά διαφοροποιείται στο δεύτερο επίπεδο ανάλογα κυρίως με το 

ποσοστό αλλοδαπών μαθητών, το ποσοστό εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση και την 

αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Στο πρώτο επίπεδο επιλέχθηκαν οι μεταβλητές 

του φύλου, της δυνατότητας χρήσης Η/Υ στο σπίτι, των ωρών που αφιερώνονται 

εβδομαδιαίως στον Η/Υ και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της οικογένειας 

(μοντέλο ΙΙ της ενότητας 5.9) για το λόγο ότι αντικατοπτρίζουν αρκετά καλά πολλά 

από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, χωρίς όμως να αποκλείονται άλλοι 

συνδυασμοί. Κάθε μεταβλητή του δευτέρου επιπέδου διχοτομήθηκε ανάλογα με το 

αν η τιμή της κάθε σχολικής μονάδας ήταν πάνω ή κάτω από το συνολικό μέσο όρο 

της συγκεκριμένης μεταβλητής. Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα για κάθε υποσύνολο του δείγματος. πληθυσμού. 

Α) Σχολικές μονάδες με χαμηλά ποσοστά αλλοδαπών μαθητών 

Το ιεραρχικό μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

Level-1 Model 

Υ == ΒΟ + ΒΙ *(ql) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 

Level-2 Model 

ΒΟ == GOO + UO 

ΒΙ ==G\O+Ul 
82 == G20 

83 == G30 

84 == G40 
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Ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ηο: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν προβλέπουν 

τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Ηι: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 

αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπουν τη 

μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Πίνακας 5.13.1 

Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας από 
το φύλο, τη δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, τις ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον 
ΗΙΥ και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών σε σχολεία με χαμηλά ποσοστά 

αλλοδαπών μαθητών. 

The outcome variable is mesos _gp 

Final estimation of fixed effects: 
(with robust standard eπors) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standard Approx. 
Fixed Effect Coefficient Εποr T-ratio d.f. P-value 

-------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------
For INTRCPTl , ΒΟ 

1NTRCPT2, GOO 12.888610 0.230553 55.903 28 0.000 
For q 1 slope, Β 1 

INTRCPT2, G 1 Ο -0.564927 0.409391 -1.380 28 0.179 
For q26 slope, Β2 

0.366 INTRCPT2, G20 0.382177 0.422163 0.905 558 
For q26 a slope Β3 
INTRCP'Γ2, G3ό -0.078886 0.019457 -4.054 558 0.000 

For SES slope Β4 
INTRCPT2, α4ο 0.153094 0.065781 2.327 558 0.020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε σχέση με τα αποτελέσματα του μοντέλου 5.9-ΙΙ παρατηρείται ότι οι 

μεταβλητές του φύλου και της δυνατότητας χρήσης Η/Υ στο σπίτι δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές στην πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης. 

Β) Σχολικές μονάδες με υψηλά ποσοστά αλλοδαπών μαθητών 

Το ιεραρχικό μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

Level- l Model 
Υ == ΒΟ + ΒΙ *(q 1) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 
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Level-2 Model 
80 =GOO + UO 
81 =GJO+Ul 
82=G20 
83 = G30 
84 = G40 

Ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ηο: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν προβλέπουν 

τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Η1: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπουν τη 

μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Πίνακας 5.13.2 

Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας από 
το φύλο, τη δυνατότητα χρήσης ΗΙΥ στο σπίτι, τις ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον 
Η!Υ και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών σε σχολεία με υψηλά ποσοστά 

αλλοδαπών μαθητών. 

The outcome variable is mesos_gp 

Final estimation of fixed effects: 
(with robust standard eπors) 
-------------- -----------------------------------------------------------------------------------~------------

Standard Approx. 
Fixed Effect Coefficient Εποr T-ratio d.f. P-value 

-------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------
For INTRCPT 1, 80 

lNTRCPT2, GOO 12.280555 0.211770 57.990 15 0.000 
For q 1 slope, Β Ι 

INTRCPT2, G J Ο -0.782952 0.479899 -1.631 15 0.123 
For q26 slope, 82 

INTRCPT2, G20 2.117160 0.381671 5.547 306 0.000 
F or q26 a slope Β3 

INTRCPT2, G3ό -0.109070 0.050201 -2.173 306 0.030 
For SES slope Β4 

lNTRCPT2, α4ο 0.089250 0.048870 1.826 306 0.068 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε σχέση με τα αποτελέσματα του μοντέλου 5.9-ΙΙ παρατηρεiται ότι οι 

μεταβλητές του φύλου και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές στην πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης. 
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Γ) Σχολικές μονάδες με χαμηλά ποσοστά εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση 

Το ιεραρχικό μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

Level-1 Model 

Υ = ΒΟ + Bl *(q1) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 
Level-2 Model 

80=GOO+UO 
8l=G10+Ul 
82 = G20 
83 = G30 
Β4 = G40 

Ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ηο: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν προβλέπουν 

τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Η1: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπουν τη 

μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Πίνακας 5.13.3 

Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας από 
το φύλο, τη δυνατότητα χρήσης ΗΙΥ στο σπίτι, τις ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον 
Η!Υ και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών σε σχολεία με χαμηλά ποσοστά 

εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση. 

The outcome variable is mesos_gp 

Final estimation of fixed effects: 
(with robust standard errors) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------~------------
Standard Approx. 

Fixed Effect Coefficient Εποr T-ratio d.f. P-value 
-------------------------------------------------------------------------------------------------~------------ -For INTRCPTI, ΒΟ 

INTRCPT2, GOO 12.638101 0.200019 63.185 31 0.000 
For q 1 slope, 81 

INTRCPT2, G 1 Ο -0.573467 0.390390 -1.469 31 0.152 
For q26 slope, 82 

645 0.072 lNTRCPT2, G20 0.716863 0.397948 1.801 
For q26 a slope Β3 

645 0.009 lNTRCPT2, G3'o -0.055020 0.020849 -2.639 
For SES slope, Β4 

2.178 645 0.030 INTRCPT2, G40 0.115308 0.052934 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σε σχέση με τα αποτελέσματα του μοντέλου 5.9-ΙΙ προκύπτει ότι οι μεταβλητές 
του φύλου και της δυνατότητας χρήσης Η/Υ στο σπίτι δεν είναι στατιστικά 
σημαντικές στην πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης. 

Δ) Σχολικές μονάδες με υψηλά ποσοστά εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση 

Το ιεραρχικό μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 
Level-1 Model 

Υ = ΒΟ + ΒΙ *(ql) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 
Level-2 Model 

BO = GOO+UO 
BJ=GΙO+UI 
Β2 =G20 
Β3 = G30 
B4=G40 

Ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ηο: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης ΗΙΥ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον ΗΙΥ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν προβλέπουν 

τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Ηι: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπουν τη 

μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Πίνακας 5 .13 .4 
Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας από 
το φύλο, τη δυνατότητα χρήσης Η!Υ στο σπίτι, τις ώρες που εβδομαδιαίως αφιερώνονται στον 
ΗΙΥ και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών σε σχολεία με υψηλά ποσοστά 

εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση. 

The outcome variable is mesos _gp 

Final estimation of fixed effects: 
( With robust standard errors) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fixed Effect Coefficient 
Standard 
Εποr 

Approx. 
T-ratio d.f. P-value 

------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------
F or INTRCPTJ ΒΟ 

INTRCPT2, αοό 
For q 1 slope Bl 

INTRCPT2, G l ο 
For q26 slope, Β2 

INTRCPT2, G20 
For q26 a slope Β3 

INTRCPT2, GJO 
For SES slope, Β4 

INTRCPT2, G40 

12.834362 0.328358 

-1.114315 0.495474 

1.609849 0.423807 

-0.141569 0.041188 

0.189752 Ο. 100381 

39.086 10 0.000 

-2.249 10 0.048 

3.799 219 0.000 

-3.437 219 0.001 

1.890 219 0.060 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά κω κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Σε σχέση με τα αποτελέσματα του μοντέλου 5.9-ΙΙ προκύπτει ότι η 
ιcοινωνιιcοοικονομική κατάσταση δεν είναι στατιστικά σημαντική στην πρόβλεψη 
της μαθητικής επίδοσης ενώ οριακή είναι η επίδραση του φύλου. 

Ε) Σχολικές μονάδες με χαμηλή αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό 

Το ιεραρχικό μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

Level- 1 Model 

Υ == ΒΟ + Bl *(ql) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 
Level-2 Model 

80 == GOO + UO 
Bl ==GIO+U1 
Β2 == G20 
83 == G30 
84 == G40 

Ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ηο: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης WY στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον WY και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν προβλέπουν 

τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Ηι: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης WY στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον WY και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπουν τη 

μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Πίνακας 5 .13 .5 
Απο~ελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματ?- γενικής ~;αιδείας από 
το φυλο, τη δυνατότητα χρήσης ΗΙΥ στο σπίτι, τις ώρες που, εβδομαδια~ως αφιερω~ονται στ?ν 
Η!Υ και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητων σε σχολεια με χαμηλη αναλογια 

μαθητών ανά εκπαιδευτικό. 

The outcome variable is mesos _gp 

Final estimation of fixed effects: 
(with robust standard errors) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fixed Effect Coefficient 
Standard 
Εποr 

Approx. 
T-ratio d.f. P-value 

~~~-----~~ϊί~-~~ί--~σ-----------------------------------------------------------------------------------
IΝΤRcΡτ2, Goo' 12.398270 0.205316 60.386 23 0.000 

For ql slope, Bl 
INTRCPT2, G 1 Ο 

For q26 slope, Β2 
INTRCPT2, G20 

For q26 a slope Β3 
INTRCPT2, GJO 

For SES slope Β4 
INTRCPT2, G4'o 

-0.953499 0.373097 

1.787798 0.376615 

-0.085788 0.022396 

0.028614 0.068270 

-2.556 23 0.018 

4.747 415 0.000 

-3.831 415 0.000 

0.419 415 0.675 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά κω κοινωνικά χα.ρωcrηρισrικά 

Σε σχέση με τα αποτελέσματα του μοντέλου 5.9-ΙΙ παρατηρείται ότι η 
ιcοινωνιιcοοιιcονομική κατάσταση δεν είναι στατιστικά σημαντική στην πρόβλεψη 
της μαθητικής επίδοσης. 

ΣΤ) Σχολικές μονάδες με υψηλή αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό 
Το ιεραρχικό μοντέλο έχει την παρακάτω μορφή: 

Level-1 Model 

Υ == ΒΟ + Bl *(ql) + B2*(q26) + B3*(q26_a) + B4*(SES) + R 
Level-2 Model 

ΒΟ == GOO + UO 
ΒΙ ==GIO+UI 
Β2 == G20 
Β3 == G30 
Β4 == G40 

Ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Ra: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν προβλέπουν 
τη μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Rι: Το φύλο, η δυνατότητα χρήσης ΗΙΥ στο σπίτι, οι ώρες που εβδομαδιαίως 
αφιερώνονται στον Η/Υ και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπουν τη 
μαθητική επίδοση στα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Πίνακας 5.13.6 
Απο~ελέσματα για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματ<!' γενικής 7!αιδείας από 
το φυλο, τη δυνατότητα χρήσης ΗΙΥ στο σπίτι, τις ώρες που ,εβδομαδιαι?Jς σ.φιερω~ονται στ_ον 
Η!Υ και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητων σε σχολεια με υψηλη αναλογια 

_ μαθητών ανά εκπαιδευτικό. 

The outcorne variable is mesos _gp 

Fi~a/ estimation of fixed effects: 
( Wιth robust standard errors) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fixed Effect 
Approx. Standard 

Εποr T-ratio d.f. P-value Coefficient 
f.~~-----~~~~~~~--~σ-----------------------------------------------------------------------------------
ΙΝτRc Ρτ2, αοο' 12.911190 0.253169 s1.022 24 ο.οοο 

For ql slope, ΒΙ 
F INTRCPT2, GΙΟ 
or q26 s/ope, Β2 

F lNTRCPT2, G20 
or q26 _ a slope, Β3 
lNTRCPT2, G30 

-0.523504 0.457966 

0.266087 0.480959 

-0.070780 0.033153 

-1.143 24 0.265 

0.553 449 0.580 

-2.135 449 0.033 
For SES slope Β4 

INTRCPT2, G4'o ο.20435 1 Ο.056561 3.613 449 0.001 
.:.:.:.:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Στατιστική ανάλυση της μαθητικι?ς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χο.ρσχτηριστικά 

Σε σχέση με τα αποτελέσματα του μοντέλου 5.9-ΙΙ παρατηρείται ότι οι 

μεταβλητές του φύλου και της δυνατότητας χρήσης Η/Υ στο σπίτι δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές στην πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης. 

Συμπεραίνεται ότι γενικά το φύλο δεν είναι ιδιαιτέρως σημαντικός παράγοντας 

για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας ειδικά σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Αντιθέτως, η κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση επηρεάζει τη μαθητική επίδοση όταν υπάρχουν σχολικές μονάδες με 

χαμηλό ποσοστό αλλοδαπών, υψηλή αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό και λίγους 

εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση. Τέλος, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι αλλά 

και γενικά οι ώρες που αφιερώνονται εβδομαδιαίως στον ΗΙΥ είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις σημαντικοί παράγοντες για την πρόβλεψη της μαθητικής 

επίδοσης. 
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Στατισrικι? ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολ1κά και κοινωνικά χαρακτηρισr~κά 

5.14. Ανάλυση συσχέτισης 

Η τελευταία φάση της στατιστικής ανάλυσης των ιεραρχικών γραμμικών μοντέλων 

περιλαμβάνει τη διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων μεταξύ 

των δύο επιπέδων στα μοντέλα των ενοτήτων 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11(1) και 

5 .11 (ΙΙ). Πιο συγκεκριμένα οι σχέσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών του πρώτου 

επιπέδου (μαθητές) με την εξαρτημένη μεταβλητή της επίδοσης στα μαθήματα 

γενικής παιδείας εξετάσθηκαν σε δύο υποσύνολα κάθε μίας από τις μεταβλητές του 

δευτέρου επιπέδου (σχολικές μονάδες) που είναι το ποσοστό των αλλοδαπών 

μαθητών, τα ποσοστά των εκπαιδευτικών με επιμόρφωση και μετεκπαίδευση καθώς 

και η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό. 

Για κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές δημιουργήθηκαν δύο τιμές σε 

σχέση με το αν η κάθε σχολική μονάδα ήταν πάνω ή κάτω από το γενικό μέσο όρο 

της αντίστοιχης μεταβλητής. Με τον τρόπο αυτό για παράδειγμα οι σχολικές 

μονάδες που είχαν ποσοστά αλλοδαπών κάτω από το μέσο όρο κατηγοριοποιούνται 

ως μονάδες με «χαμηλό» ποσοστό αλλοδαπών μαθητών ενώ οι υπόλοιπες 

κατατάσσονται ως μονάδες με «υψηλό» ποσοστό αλλοδαπών μαθητών. Αντίστοιχη 

ταξινόμηση γίνεται και για τις υπόλοιπες μεταβλητές του δεύτερου επιπέδου 

ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων παρουσιάζονται στους επόμενους 

πίνακες (Πίνακας 5.14.1, Πίνακας 5.14.2, Πίνακας 5.14.3 και Πίνακας 5.14.4). 

Εξετάζοντας τις συσχετίσεις κατά ζεύγη, παρατηρείται ότι στις σχολικές 

μονάδες με χαμηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών (Πίνακας 5.14.1) η υψηλότερη 

συγκέντρωση πληθυσμού στον τόπο μόνιμης κατοικίας σχετίζεται θετικά με την 

επίδοση κάτι το οποίο δε συμβαίνει στα σχολεία με πολλούς αλλοδαπούς μαθητές. 

Επίσης, στις μονάδες με μικρό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών, οι αυξημένες ώρες 

εβδομαδιαίως για εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός σχολείου και η πρόσθετη 

βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου επιδρούν περισσότερο θετικά στην επίδοση 

από ότι στις μονάδες με μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών. Αντιθέτως, η 

δυνατότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι σχετίζεται θετικά με την επίδοση μόνο στις 

μονάδες με υψηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών. 

---:;::---------~~~~~~~~~~~----------~~~~Σ~ε~λι'~δα;ϊ";ιs;-8 
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- Στατιστική ανάλυση τι? θ , 'δ , , ς μα ητικης επι οσης σε σχεση με σχολικα και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Συντελε , , Πίνακας5.Ι4.Ι 
στες συrrνετισης τη θ , 'δ θ , , 

- Λ. ς μ~ ητικης επι οσης στα μα ηματα γενικης παιδείας για σχολεία με 
χαμηλο και υψηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών. 

- Συντελεστές συσχέτισης της επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας 

Μονάδες με χαμηλό Μονάδες με υψηλό 

ποσοστό αλλοδαπών ποσοστό αλλοδαπών 

~ 
μαθητών μαθητών 

Κοινωνικοοικονομική 0,14 0,16 

~ 

κατάσταση 

Φύλο - -0, 11 -0,11 

Αριθμός των κατοίκων του 0,20 -0,03 

_τόπου μόνιμης κατοικίας 
Ώ , ρες μελέτης ημερησίως 

για τα μαθήματα του 0,27 0,28 

σχολείου -
Ώρες εβδομαδιαίως για 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες εκτός 
0,19 0,11 

σχολείου 
----Π ' ροσθετη βοήθεια για τα 

0,16 
μαθήματα του σχολείου 

0,30 
,__ 

Δυνατότητα χρήσης Η/Υ 

στο σπίτι 
0,09 0,21 

-
Ώρες εβδομαδιαίως που 

-0,08 0,03 
αφιερώνονται στον ΗΙΥ 

1 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι συντελεστές συσχέτισης για τα διαφορετικά 

επίπεδα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Πίνακες 5.14.2 και 

S.I4.3). Στα σχολεία με υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών με επιμόρφωση, η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών επηρεάζει θετικά την επίδοση τους. 

Επίσης, σε αυτά τα σχολεία τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια 

ενώ υπάρχει θετική συσχέτιση της δυνατότητας χρήσης ΗΝ στο σπίτι με την 

επίδοση αν και αυτό δεν οδηγεί αναγκαστικά σε περισσότερες ώρες χρήσης του 

ΗΙΥ. 

Τέλος, η ανάλυση των συντελεστών συσχέτισης για τα διαφορετικά επίπεδα 

αναλογίας μαθητών ανά εκπαιδευτικό (Πίνακας 5.14.4) καταδεικνύει τη θετική 

Διδαιcτορ · Δ . , ικη ιατριβη: Α. Λιμακοπουλου 
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- Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επiδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

συσχέτιση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των μαθητών με την επίδοση 
τους για τα σχολεία όπου υπάρχουν «πολλοί» μαθητές (υψηλή αναλογία μαθητών 
ανά εκπαιδευτικό). 

Σ Πίνακας 5.14.2 
υντελεστές συσχέτισης της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας για σχολεία με 

χαμηλό και υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών με επιμόρφωση. 

- Συντελεστές συσχέτισης της επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας 

Μονάδες με χαμηλό Μονάδες με υψηλό 

ποσοστό εκπαιδευτικών με ποσοστό εκπαιδευτικών με 

- επιμόρφωση επιμόρφωση 

Κοινωνικοοικονομική 
0,10 0,21 

~. 

κατάσταση 

Φύλο -0,02 -0,21 
~ 

Αριθμός των κατοίκων του 
0,13 

τόπου μόνιμης κατοικίας 
0,11 

.___ 

Παροχή βοήθειας γαι τα 
0,24 0,25 

μαθήματα του σχολείου --
Ώρες εβδομαδιαίως για 

εκπαιδευτικές 
0,13 0,16 

δραστηριότητες εκτός 

σχολείου 
~ 

Δυνατότητα χpήσης Η/Υ 
0,1 Ι 0,17 

στο σπίτι ....__ 

Ώρες εβδομαδιαίως που 
-0,03 -0,04 

αφιερώνονται στον Η/Υ ...___ 
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- Στατιστική ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Σ Πίνακας 5. 14.3 
υντελεστές συσχέτισης της μαθητικής επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας για σχολεία με 

- χαμηλό και υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση. 

Συντελεστές συσχέτισης της επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας 

Μονάδες με χαμηλό Μονάδες με υψηλό 

ποσοστό εκπαιδευτικών ποσοστό εκπαιδευτικών 

- με μετεκπαίδευση με μετεκπαίδευση 

Κοινωνικοοικονομική 
0,14 0,17 

κατάσταση 
~ 

Φύλο -0,08 -0,20 
-

Δυνατότητα χρήσης Η/Υ 
0,13 0,14 

στο σπίn 

Ώρες εβδομαδιαίως που 
~ο -0,15 

αφιερώνονται στον WY 
~ 

Συ , , Πίνακας 5.14.4 , , , , 
ντελεστες συσχετισης της μαθητικής επίδοσης στα μαθηματα γενικης παιδειας για σχολεια με 

χαμηλή και υψηλή αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό. 

-
- Συντελεστές συσχέτισης της επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας 

Μονάδες με χαμηλή Μονάδες με υψηλή 

αναλογία μαθητών ανά αναλογία μαθητών ανά 

εκπαιδευτικό εκπαιδευτικό ---
Κοινωνικοοικονομική 

0,09 0,20 

r---
κατάσταση 

Φύλο -0,15 -0,08 -Δυνατότητα χρήσης Η/Υ 
Ο, 16 ο, 11 

στο σπίτι -
Ώρες εβδομαδιαίως που 

-0,08 ~ο 

αφιερώνονται στον Η/Υ 
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- Στατιστικι? ανάλυση της μαθητικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά κω κοινωνικά χαρακτηριστικά 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο σημανnκά ερευνηnκά ζητήματα. Αρχικά, 
αναπτύχθηκε μία νέα σταnσnκή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 

κατάλληλου μεγέθους του δείγματος σε εμπειρικές έρευνες στο χώρο των 
κοινωνικών επιστημών με τη χρήση του συντελεστή αξιοπιστίας. Στη συνέχεια, 

κάνοντας χρήση και της νέας προσέγγισης, ερευνήθηκαν σχολικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις 

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανάλυση της επίδοσης στηρίχθηκε σε 

πανελλήνιο δείγμα μαθητών της Γ λυκείου από τα δημόσια ημερήσια ενιαία λύκεια 

το οποίο απάντησε σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Επίσης, οι διευθυντές 

των επιλεγμένων σχολικών μονάδων παρείχαν πληροφορίες για τα σχολικά 

χαρακτηρισnκά της μονάδας καθώς και τις βαθμολογίες των μαθητών που 

συμμετείχαν στην έρευνα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα για κάθε ερευνηnκό πρόβλημα. 

Τι , 0 μεγεθος του δείγματος 

Οι περισσότερες μέχρι τώρα έρευνες στις κοινωνικές επιστήμες θεωρούσαν το 

μέγεθος του δείγματος ως ένα «διαδικασnκό» σημείο για την πραγματοποίηση της 

ερευνηnκής διαδικασίας χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους προβλήματα όπως η 

αξιοπιστία των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των λανθανουσών 
μεταβλητών. 

Η παρούσα διατριβή συνδέει το βέλnστο μέγεθος του δείγματος με τον ιδιαιτέρως 

«δημοφιλή» δείκτη αξιοπιστίας Cronbach's alpha με τη χρήση μεθόδων της 

στατιστικής κατά Bayes. Πιο συγκεκριμένα, ειcτιμάται η πιθανότητα ο συγκεκριμένος 

συντελεστής να υπερβαίνει μία προκαθορισμένη από τον ερευνητή nμή. Επίσης, αφού 

η όλη διαδικασία γίνεται πριν από τη συλλογή των δεδομένων (πρώτα πρέπει να 

καθοριστεί το μέγεθος του δείγματος), 0 υπολογισμός του βέλnστου μεγέθους 
δ . . 
ειγματος θα περιλαμβάνει μόνο ορισμένες παραμέτρους της εκ των προτερων 

κατανομής. Επισημαίνεται όn δεν υπάρχει κάποια παραμετρική προϋπόθεση των 

δεδομένων ούτε η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού. Η νέα σταnσnκή προσέγγιση 

προσφέρει έναν εύκολο τρόπο υπολογισμού του δείγματος χωρίς την ανάγκη 
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προγραμματισμού ενώ παράλληλα παρέχει την ευκαιρία προσαρμογής στα δεδομένα 

κάθε έρευνας μέσω του καθορισμού των παραμέτρων της εκ των προτέρων 

κατανομής. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται στην περίπτωση της 

δειγματοληψίας κατά συστάδες η οποία είναι η πιο διαδεδομένη μορφή συλλογής 
δεδομεν' ων , , λ κλ' σε ερευνες μεγα ης ιμακας. 

Θεωρείται σκόπιμο να επεκταθεί η έρευνα στο συγκεκριμένο ερευνητικό 

πρόβλημα παρέχοντας εναλλακτικές προοπτικές στους ερευνητές των κοινωνικών 

επιστημών. Ειδικότερα, θεωρείται ότι νέες ερευνητικές προοπτικές διανοίγονται 

στην ενσωμάτωση πολλαπλών συντελεστών αξιοπιστίας στον υπολογισμό του 

βέλτιστου δείγματος αλλά και στον καθορισμό σχέσεων στατιστικής εξάρτησης 

μεταξύ των διαφόρων εννοιών-μεταβλητών όπως αυτές αποτυπώνονται στους 

συντελεστές αξιοπιστίας. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του 

βέλτιστου δείγματος μέσα από τη δομή του σχετικού ελέγχου του συντελεστή 

αξιοπιστίας ο οποίος ακολουθεί την προσέγγιση κατά Bayes. Αυτό ουσιαστικά 

αποτελεί επέκταση της προσέγγισης του Bonnet (2002). 

Η βαθμολογική επίδοση 

Η περιγραφική ανάλυση έδειξε ότι οι μαθητές έχουν συνήθως υψηλότερα 

ποσοστά καλής βαθμολογίας στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου στα 

μαθήματα γενικής παιδείας από ότι στα μαθήματα κατεύθυνσης. Αυτό ισχύει για τη 

βαθμολογική κλίμακα 10 _ 18 ενώ στα επίπεδα της υψηλότερης επίδοσης 

παρατηρείται μία μικρή αντιστροφή. Σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

παρατηρείται ότι ενώ η πλειοψηφία των μαθητών χρησιμοποιεί τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές για μελέτη, εντούτοις λιγότεροι από τους μισούς έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή επικεντρώνεται περισσότερο στη διεκπεραίωση ορισμένων συμβατικών 
υποχρεώσεων ( π. χ. συγγραφή κειμένων και εργασιών) και λιγότερο στην ερευνητική 
αναζήτηση και διαδραστική εκμάθηση νέων ζητημάτων. Η παρουσία επαρκών 

υλικών αγαθών επιβεβαιώνεται και από τις πολλές θετικές απαντήσεις στη 
διαθεσιμότητα κατάλληλου μέρους για μελέτη, στην ύπαρξη σχολικών βοηθημάτων 

αλλά και λογοτεχνικών βιβλίων. Δυστυχώς, τα παραπάνω αγαθά δεν οδηγούν σε 
συχνό διάβασμα εξωσχολικών λογοτεχνικών κειμένων αφού οι περισσότεροι 
μαθητές ασχολούνται λίγο έως καθόλου με τη λογοτεχνία. Όσον αφορά το 
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εκπαιδευτικό οικογενειακό επίπεδο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες μητέρες είναι 

απόφοιτες λυκείου ενώ στους πατέρες υπάρχει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό που είναι 

απόφοιτοι δημοτικού. 

Από τη χρήση των στατιστικών μοντέλων δομικών εξισώσεων καταδεικνύεται 

ότι η κυριότερη μεταβλητή που επηρεάζει (θετικά) τη βαθμολογική επίδοση των 

μαθητών στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου είναι οι επιδόσεις τους στις 

προηγούμενες τάξεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η επίδραση αυτή 

διαφοροποιείται μεταξύ των προνομιούχων μαθητών. Συγκεκριμένα, σε αυτό το 

σημείο διαφαίνεται η τάση μίας αρνητικής σχέσης μεταξύ της προηγούμενης 

επίδοσής τους και της επίδοσης που παρουσιάζουν στις απολυτήριες εξετάσεις της 

Γ' λυκείου. Μία πιθανή εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι η έλλειψη κινήτρων εκ 

μέρους των προνομιούχων μαθητών για τη διατήρηση της καλής βαθμολογικής τους 

εικόνας στο πιο απαιτητικό «περιβάλλον» της Γ λυκείου. Το εύρημα αυτό 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα από 

κανέναν ερευνητή που εξετάζει συναφή ζητήματα στον ελληνικό χώρο. Υποδηλώνει 

διαφοροποιήσεις στον τρόπο αντιμετώπισης της εκπαίδευσης, οι οποίες είναι 

πιθανόν να σχετίζονται με την διεύρυνση και την αύξηση της ανομοιογένειας της 

«μεσαίας» κοινωνικής τάξης, της οποίας η συμπεριφορά δεν είναι μονοσήμαντα 

ορισμένη. Η ερμηνεία αυτή υποστηρίζεται από έρευνες που διεξήχθησαν σε άλλες 

Χώρες (Power, Edwards, Whitty και Wigfall, 2003; Power, Whitty και Edwards, 

2ΟΟ6), ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω ποσοστικής και 

κυρίως ποιοτικής διερεύνησης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η επίδοση 

στις προηγούμενες τάξεις είναι μία μεταβλητή που επηρεάζεται θετικά από το 

μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονέων αλλά και από τους 

οικογενειακούς εκπαιδευτικούς πόρους. 

Ενδιαφέρον είναι το εύρημα της αρνητικής σχέσης μεταξύ δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου και επίδοσης στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου. Η 

παραπάνω αρνητική συσχέτιση είναι ιδιαιτέρως έντονη στους προνομιούχους 

μαθητές αλλά και στους μαθητές που είναι κάτοχοι ηλεκτρονικών αγαθών. Το 

τελευταίο στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί ως μία πρώτη ένδειξη της αποσύνδεσης του 
πνεύματος των εισαγωγικών εξετάσεων με το διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της 
τεχνολογίας. Ως συνολικό συμπέρασμα προκύπτει το γεγονός ότι είναι μάλλον 
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«χρήσιμη» για τον μαθητή η επιβάρυνση του ημερήσιου σχολικού προγράμματός 

του ώστε να έχει περισσότερες ελπίδες καλής βαθμολογικής επίδοσης. 

Επίσης, η συχνότητα χρήσης των πολιτιστικών αγαθών επηρεάζει αρνητικά την 

επίδοση ιδιαιτέρα των κοριτσιών. Εξαίρεση αποτελούν οι μη προνομιούχοι μαθητές 

(ανεξαρτήτως φύλου) στους οποίους καταγράφεται θετική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Είναι φανερό ότι σε αυτή την περίπτωση τα πολιτιστικά αγαθά 

αποκτούν ιδιαίτερη αξία και αποτελούν ένα είδος κινήτρου για τους μαθητές ώστε 

να επιτύχουν καλύτερη βαθμολογία. Από τη στιγμή όμως που ο μαθητής διαθέτει 

τουλάχιστον ένα μέτριο επίπεδο υλικών αγαθών, η περαιτέρω ενασχόληση του με 

πολιτιστικά ενδιαφέροντα λειτουργεί μάλλον ανασταλτικά για την καλή 

βαθμολογική του επίδοση. 

Η πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου έχει θετική επίδραση στα 

αγόρια, στους μέτριους και τους μη προνομιούχους μαθητές ενώ γενικά είναι 

αρνητική η σχέση μεταξύ ωρών μελέτης ημερησίως για τα μαθήματα του σχολείου 

και επίδοσης. 

Τα ιεραρχικά γραμμικά μοντέλα δίνουν την ευκαιρία να εξεταστούν οι 

παραπάνω μεταβλητές σε σχέση με διάφορα σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Γενικά αναδεικνύεται η επίδραση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, του 

φύλου, του αριθμού των κατοίκων του τόπου μόνιμης κατοικίας, της πρόσθετης 

βοήθειας για τα μαθήματα του σχολείου αλλά και της δυνατότητας χρήσης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι στη βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα 

γενικής παιδείας. Οι παραπάνω σχέσεις επηρεάζονται από την ύπαρξη αλλοδαπών 

μαθητών, από το ποσοστό των εκπαιδευτικών με μετεκπαίδευση, από το ποσοστό 

των εκπαιδευτικών με επιμόρφωση καθώς και από την αναλογία των μαθητών ανά 

εκπαιδευτικό. 

Πιο συγκεκριμένα, 0 συνδυασμός σχολικών μονάδων με χαμηλά ποσοστά 

αλλοδαπών σε μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα σχετίζεται θετικά με την επίδοση. 
Αντιθέτως, στα σχολεία με υψηλά ποσοστά αλλοδαπών η δυνατότητα χρήσης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι επηρεάζει θετικά την επίδοση. Επίσης, στα 

σχολεία με επαρκώς επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, η επίδοση των μαθητών 
σχετίζ , , αση Τέλος για τα σvολεία όπου 

εται με την κοινωνικοοικονομικη τους καταστ · ' "' 

υπάρχει υψηλή αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό καταγράφεται θετική επίδραση 
της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των μαθητών στην επίδοση τους. 
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Συνολικά συμπεράσματα 

Σχ , 
ετικα με το πρόβλημα του καθορισμού του μεγέθους του δείγματος, γίνεται 

φανερό ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση της δειγματοληψίας με την έννοια της 

αξιοπιστίας (reliability). Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην 
εκπαιδευτικη' έρευν , , , , , 

α οπου αρκετες εμπειρικες ερευνες επιχειρουν να αποτυπώσουν 

θεωρητικές έννοιες όπως ικανοποίηση εκπαιδευτικών, άγχος μαθητών κλπ. Η 
προτεινόμενη μεθοδολογία συνδυάζει επίσης την ήδη υπάρχουσα γνώση του 

εκπαιδευτικού ερευνητή στο θέμα που γίνεται η έρευνα κάθε φορά (μέσω της 

στατιστικής κατά Bayes) χωρίς όμως να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την 

εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της νέας τεχνικής 

είναι η χρήση της στη δειγματοληψία κατά συστάδες κάτι το οποίο έχει άμεση 
εφαρμογή σε έρευνες πεδίου μεγάλης γεωγραφικής διασποράς όπως είναι οι 

εκπαιδευτικές έρευνες, όπου ως συστάδα λαμβάνεται η σχολική μονάδα. 

Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση προκύπτει ότι οι 

μαθητές με καλές επιδόσεις στις προηγούμενες τάξεις έχουν σημαντικές πιθανότητες 

καλής βαθμολογικής επίδοσης στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Σε αυτό βοηθά η πρόσθετη βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου ενώ 

μικρή είναι η επίδραση της ύπαρξης μορφωμένων γονέων και της συχνότητας 

ΧΡήσης των πολιτιστικών αγαθών. Βεβαίως, περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να 

αναλύσει την υψηλή βαθμολογία στις προηγούμενες τάξεις ενώ επίσης ενδιαφέρον 

αποτελεί και η μελέτη της συνολικής εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών ιδιαίτερα 

κατά και μετά την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου πιθανόν η 

επίδραση του πολιτιστικού και του κοινωνικού κεφαλαίου να είναι πιο καταλυτική. 

Πάντως, γενικότερα η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει τη βαθμολογία 

των μαθητών όπως επίσης το φύλο και ο αριθμός των κατοίκων του τόπου μόνιμης 

κατοικίας ιδιαίτερα σε σχέση με το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών, την 

επιμόρφωση και την μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών αλλά και την αναλογία των 

μαθητών ανά εκπαιδευτικό. 

Πρέπει να τονιστεί πάντως ότι, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των γονέων και τη συμμετοχή σε εξωσχολικές πολιτισμικές δραστηριότητες, 

παράγοντες οι οποίοι αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικοί στη βιβλιογραφία, 

τα κύρια ευρήματα της έρευνας για την επίδοση πρέπει να ενταχθούν σε ένα 

συγκεκριμένο ερευνητικό πλαίσιο για να ερμηνευθούν σωστά και να μη θεωρηθεί 
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ότι αποτελούν μία οριστική και αμετάκλητη απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. 
Το συγκεκριμένο ερευνητικό υπόδειγμα που ακολουθήθηκε αποτυπώνει μια χρονική 
στιγμή και μόνο στην εκπαιδευτική πορεία του μαθητή . Στην πορεία αυτή, μία 

έκφραση της οποίας είναι η βαθμολογία στις προηγούμενες τάξεις του λυκείου έχουν 
υπεισέλθει πολλοί παράγοντες όπως το οικογενειακό εκπαιδευτικό επίπεδο, η 

ποιότητα των εκπαιδευτικών πρακτικών των σχολείων όπου φοίτησε ο μαθητής 

κ.λπ.. Η περιορισμένη επίδραση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των 

μαθητών στην επίδοση τους στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου μπορεί να 

ερμηνευθεί με βάση την εκπαιδευτική διαδικασία στη συγκεκριμένη τάξη όπου 

κυριαρχεί η στείρα απομνημόνευση και η αξιολόγηση έτοιμων, προεπιλεγμένων, 

προκατασκευασμένων πακέτων γνώσης-απαντήσεων που πρέπει να 

απομνημονευτούν και να αποδοθούν την ημέρα των εξετάσεων. Έτσι αν και δεν 

υποβάλλονται όλοι οι μαθητές στην ίδια ποιότητα προετοιμασίας, οι 

διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις που θα προέκυπταν ως απόρροια της διαφορετικής 

πολιτισμικής κληρονομιάς ή της δυνατότητας για την παρακολούθηση πιο ακριβών 

φροντιστηρίων/ιδιαίτερων μαθημάτων μετριάζεται από το είδος και τις 

συγκεκριμένες και κυρίως τυποποιημένες απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος. 

Είναι πιθανό ότι αν υπήρχαν στοιχεία κριτικών δεξιοτήτων στην πρόσκτηση της 

γνώσης και εναλλακτικών πρακτικών αξιολόγησης για την εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ερευνητικά αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. 

Είναι προφανές ότι η μελέτη της επίδοσης των μαθητών αποτελεί ένα 

πολύπλοκο ζήτημα με πολλές παραμέτρους. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

κάθε μαθητή επηρεάζει τη βαθμολογία αλλά η ακριβής επίδραση του πολιτιστικού 

και κοινωνικού κεφαλαίου δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη . Η πρόσθετη βοήθεια για 

τα μαθήματα του σχολείου μέσω του θεσμού των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων 

μαθημάτων αλλά και οι καλές επιδόσεις στις προηγούμενες τάξεις αποτελούν 

σημαντικές συνιστώσες επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για την πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Όσον αφορά τα σχολικά χαρακτηριστικά εκτός από τα ποσοστά των αλλοδαπών 

και των εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακές σπουδές, περισσότερο ενδιαφέρον θα 

πρέπει να δοθεί στη διερεύνηση αρχικά του ρόλου του σχολείου στην επίδοση 

σύμφωνα και ιδιαίτερα πως επιδρούν οι συγκεκριμένοι παράγοντες μεταξύ άλλων με 

Διδακτορική Διατριβή: Α . Λιμακοπούλου Σελίδα 167 



Στατιστική ανόλυση της μαθητικ17ς επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χορακτηριστικά 

τη θεωρία επίτευξης στόχων (achievement goal theory) όπως παρουσιάζεται, μεταξύ 

των άλλων, στους Ames (1992), Elliot και Harackiewicz (1996) και Pintrich (2000). 

Όλες οι παραπάνω στατιστικές αναλύσεις θεωρούμενες και από τη σκοπιά της 

κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης (βλ. , μεταξύ άλλων, Sakonidis, Tsatsaroni και 

Lamnias, 2002) θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα σημαντικό ερευνητικό εργαλείο 

για τον καλύτερο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής στον ελληνικό χώρο. 
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