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Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να εξετασθεί η επίδραση τεσσάρων µεθόδων
διδασκαλίας µαθηµάτων φυσικής αγωγής («άµεση», «έµµεση», «µεικτή» και
«παιχνιδιών») στην ανάπτυξη της κινητικής επιδεξιότητας, της αυτο-αντίληψης και
της κοινωνικής στάσης µαθητών και µαθητριών της E’ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου.
Στην έρευνα πήραν µέρος 130 µαθητές/τριες (67 αγόρια, 63 κορίτσια) από πέντε
σχολεία της ίδιας περιοχής (Aγ. ∆ηµήτριος Aττικής). Για τις ανάγκες του πειράµατος
αυτού πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 60 διδακτικές ώρες για κάθε οµάδα σε χρονικό
διάστηµα 20 εβδοµάδων. Oι δοκιµαζόµενοι εξετάσθηκαν τρεις φορές (πριν, κατά και
µετά την πειραµατική διαδικασία). H στατιστική πολυµεταβλητή ανάλυση
συνδιακύµανσης 4x2x3 έξειξε ότι η «έµµεση» µέθοδος ήταν η πλέον αποτελεσµατική
έναντι των άλλων µεθόδων στην ανάπτυξη της αυτο-αντίληψης, η «µεικτή» µέθοδος
είχε µεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη κινητικής επιδεξιότητας των µαθητών, και η
µέθοδος «παιχνιδιών» στην ανάπτυξη της κοινωνικής στάσης. H µελέτη αυτή µε βάση
τη διαφορετική επίδραση των µεθόδων διδασκαλίας στις εξαρτηµένες µεταβλητές,
δείχνει ότι χρειάζεται γνώση και εφαρµογή ποικίλων µεθόδων, ανάλογα πάντοτε µε τις
ιδιαιτερότητες και τους σκοπούς του µαθήµατος Φυσικής Aγωγής.
Λέξεις κλειδιά: MEΘO∆OI ∆I∆AΣKAΛIAΣ, KINHTIKH EΠI∆EΞIOTHTA,
ANTIΛHΨH, KOINΩNIKH ΣTAΣH, ΠPOΓPAMMA ΦYΣIKHΣ AΓΩΓHΣ, ΠAI∆IA

AYTO-

H πορεία της εξέλιξης των µεθόδων διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής
πέρασε προοδευτικά από την παραδοσιακή µέθοδο στην ελεύθερη κινητική
έκφραση, στον αυτοσχεδιασµό και στην κινητική διερεύνηση. Τα
αποτελέσµατα των ερευνών που αναφέρονται στην επίδραση διαφορετικών
µεθόδων διδασκαλίας στην ανάπτυξη της κινητικής επιδεξιότητας, της αυτοαντίληψης και της κοινωνικής στάσης, είναι ποικίλα και πολλές φορές
αλληλοσυγκρουόµενα. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν
διαφορές µεταξύ της παραδοσιακής ("άµεσης" ή "δασκαλοκεντρικής" µεθόδου)
(Scott 1967). Άλλοι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι η παραδοσιακή µέθοδος είναι
περισσότερο αποτελεσµατική στην ανάπτυξη παραγόντων της κινητικής
επιδεξιότητας όπως είναι το παλίνδροµο τρέξιµο, το άλµα σε µήκος χωρίς
φόρα, η ρίψη µπάλας και η σύνθετη κινητική συναρµογή (Martinek 1977,
Singer and Pease 1978). Τέλος, άλλοι αναφέρουν ότι η παιδοκεντρική
µέθοδος ("έµµεση διδασκαλία") αναπτύσσει θετική στάση των µαθητών προς
την κίνηση, τη δηµιουργική σκέψη, την ψυχοκινητική ικανότητα και την αυτοαντίληψη (Cowell 1960, Goldberger et al. 1982, Lydon and Cheffers 1984,
Mancini et al. 1976, Schempp et al. 1983).
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Η έλλειψη σαφών δεδοµένων για την αποτελεσµατικότητα κάθε µιας από
τις µεθόδους διδασκαλίας συνιστά περαιτέρω µελέτη του θέµατος αυτού.
Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση τεσσάρων
µεθόδων διδασκαλίας όπως η "άµεση", "έµµεση", "µεικτή" και µέθοδος
"παιχνιδιών" στην ανάπτυξη της κινητικής επιδεξιότητας, της αυτο-αντίληψης
και κοινωνικής στάσης µαθητών και µαθητριών της Ε' τάξης του ∆ηµοτικού
σχολείου.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
∆είγµα. Εκατόν τριάντα µαθητές και µαθήτριες της Ε' τάξης ∆ηµοτικού
σχολείου (67 αγόρια και 63 κορίτσια), των οποίων η ηλικία ήταν 10±0.42
ετών έλαβαν µέρος στην έρευνα. Οι µαθητές/τριες προέρχονταν από πέντε
διαφορετικά ∆ηµοτικά σχολεία του ίδιου κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου. Τα
τέσσερα από αυτά αποτέλεσαν τις τέσσερις πειραµατικές οµάδες, ενώ το
πέµπτο ήταν η οµάδα ελέγχου. Κάθε οµάδα (σχολείο) που αποτελείται από 26
µαθητές/τριες ακολούθησε διαφορετικη µέθοδο διδασκαλίας. Η οµάδα ελέγχου
δεν ακολούθησε ένα συστηµατικό πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής καθ' όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους.
Μέθοδος ∆ιδασκαλίας. Κάθε µία από τις τέσσερις πειραµατικές οµάδες
ακολούθησε ένα πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής, που διδάχτηκε µε διαφορετική
µέθοδο ("άµεση", "έµµεση", "µεικτή" και "παιχνιδιών"), τρεις φορές την
εβδοµάδα για 20 εβδοµάδες. Το πρόγραµµα των τριών πρώτων οµάδων
περιλάµβανε γυµναστική, κυκλική άσκηση, παιδαγωγικά παιχνίδια, απλά
οµαδικά παιχνίδια, σκυταλοδροµίες και δραστηριότητες κλασικού αθλητισµού,
όπως ο δρόµος, το άλµα και η ρίψη που διδάχτηκαν µε διαφορετική µέθοδο. Η
µέθοδος "παιχνιδιών" περιλαµβάνε παιδαγωγικά παιχνίδια, απλά οµαδικά
παιχνίδια και σκυταλοδροµίες.
Η "άµεση" µέθοδος χαρακτηρίζεται από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του
δασκάλου (δασκαλοκεντρική). Μια τέτοια µέθοδος θέλει το δάσκαλο να
αποφασίζει για όλα όσα έχουν σχέση µε την οργάνωση του µαθήµατος, την
επιλογή του προγράµµατος, τη διάρκεια και τη συµµετοχή των µαθηµάτων σε
κάθε δραστηριότητα. Γνώρισµα αυτής της µεθόδου είναι ότι η ίδια άσκηση ή
δραστηριότητα διδάσκεται σε όλους τους µαθητές, την ίδια στιγµή και µε την
ίδια µέθοδο. Ο ρόλος του µαθητή είναι να εκτελεί τις προκαθορισµένες
ασκήσεις, τις οποίες εξηγεί και επιδεικνύει ο δάσκαλος, ο οποίος µε τη σειρά
του παρακολουθεί την εκτέλεση, κάνει υποδείξεις, παροτρύνει, µετακινείται
µέσα στο τµήµα και βοηθά τους µαθητές όταν χρειάζεται (Kirchner 1970,
Mosston and Ashworth 1986, Vannier and Gallahue 1978). Η "έµµεση"
µεθοδος χαρακτηρίζεται από τον πρωταγωνιστικό ρόλο των µαθητών
(παιδοκεντρική), οι οποίοι δεν είναι παθητικοί δέκτες και εκτελεστές των
αποφάσεων του δασκάλου, αλλά συµµετέχουν στην προετοιµασία, στη
διεξαγωγή και ακόµα στην αξιολόγηση της µάθησης (Dougherty and Bonanno
1979, Kirchner et al. 1978). Η θετική ενίσχυση και η συχνή ανατροφοδότηση
(feedback) αποτελούν τη βασική συµπεριφορά του δασκάλου. Οι µαθητές
ενθαρρύνονται στην αναζήτηση και επινόηση κατάλληλων κινητικών λύσεων
και στη δηµιουργία αυτοσχεδιασµών, σύµφωνα µε τις προσωπικές τους
ικανότητες και δεξιότητες. Ο δάσκαλος περιφέρεται ανάµεσα στους µαθητές
και τους προτρέπει να δείχνουν µεγαλύτερη δραστηριότητα (Mosston and
Ashworth 1986). Η "µεικτή" µέθοδος είναι εκείνη που δηµιουργήθηκε από
συνδυασµό περίπου ισοδύναµης συµµετοχής της "άµεσης" και της "έµµεσης"
µεθόδου. Η µέθοδος "παιχνιδιών" δηµιουργήθηκε επίσης από συνδυασµό
περίπου ισοδύναµης συµµετοχής της "άµεσης" και της "έµµεσης" µεθόδου, µε
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τη διαφορά ότι το πρόγραµµα περιλάµβανε µόνο παιδαγωγικά παιχνίδια,
σκυταλοδροµία και απλά οµαδικά παιχνίδια.
Τα σχολεία δεν διέθεταν καθηγητές φυσικής αγωγής, ούτε τα απαραίτητα
γυµναστικά και αθλητικά µέσα. Για το λόγο αυτό, τέσσερις διδάσκοντες από το
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών
ανέλαβαν τη διδασκαλία των µαθηµάτων. Το σχολείο που αντιπροσώπευε την
οµάδα ελέγχου παρέµεινε χωρίς πτυχιούχο διδάσκοντα φυσικής αγωγής καθ'
όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, όπως συµβαίνει και σε πολλά άλλα
σχολεία στην ελληνική επικράτεια. Στις περιπτώσεις αυτές τη διδασκαλία του
µαθήµατος της φυσικής αγωγής αναλαµβάνουν υποτυπωδώς οι δάσκαλοι της
γενικής εκπαίδευσης.
Σχεδιασµός. Οι µαθητές των σχολείων χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις
οµάδες. Οι µετρήσεις των εξαρτηµένων µεταβλητών έγιναν στην αρχική,
ενδιάµεση και τελική πειραµατική συνθήκη. Οι ενδιάµεσες και οι τελικές
επιδόσεις συγκρίθηκαν για την αξιολόγηση της επίδρασης των µεθόδων
διδασκαλίας στην ανάπτυξη της κινητικής επιδεξιότητας, αυτο-αντίληψης και
κοινωνικής στάσης των µαθητών.
Όργανα αξιολόγησης. Τα µέσα αξιολόγησης επιλέχτηκαν µε κριτήριο την
εγκυρότητα και αξιοπιστία. Το σύστηµα ανάλυσης αλληλεπίδρασης του
Cheffers (Cheffers Adaptation of Flander's Interaction Analysis System
CAFIAS), χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό των διαφόρων µεθόδων
διδασκαλίας (Cheffers et al. 1980). H αξιολόγηση στο δρόµο (παλίνδροµο
τρέξιµο) και το άλµα σε µήκος χωρίς φόρα έγιναν οι δοκιµασίες των Jonhson
και Nelson (1980), που η αξιοπιστία τους είναι 0.84 για το παλίνδροµο τρέξιµο
και 0.96 για το άλµα. Η αξιολόγηση της ρίψης µπάλας σε απόσταση έγινε µε
τεστ των Simons et al. (1982), που η αξιοπιστία του είναι 0.84 και η σύνθετη
συναρµογή αξιολογήθηκε µε τεστ της Holopainen (1982), που έχει δείκτη
αξιοπιστίας 0.90.
Για την αξιολόγηση της αυτο-αντίληψης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα "The
Piers-Harris Children's Self-concept Scale-The Way I Feel about Myself" (Piers
1984). H εσωτερική εγκυρότητα (internal validity) της κλίµακας κυµαίνεται
από 0.78 έως 0.93. Η αξιοπιστία της δοκιµασίας κυµαίνεται µεταξύ 0.71 έως
0.77 (Piers 1984). Για την αξιολόγηση της κοινωνικής στάσης
χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα "The Zodikoff Scale of Social Attitudes". Η
αξιοπιστία του τεστ είναι 0.92 (Zodikoff 1968). Όλες οι δοκιµασίες προσαρµόσθηκαν σε ελληνικό πληθυσµό.
Ανάλυση. Το γενικό στατιστικό πρότυπο ήταν 4x2x3 (µέθοδος x φύλο x
πειραµατικές δοκιµασίες). Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν µε το πρόγραµµα
SPSS/PC+Program (Norusis/SPSS, Inc., 1988). Οι πολυµεταβλητές σιγκρίσεις
µεταξύ των τεσσάρων µεθόδων διδασκαλίας και µεταξύ των δύο φύλων
έγιναν µε τη διαδικασια πολυµεταβλητής ανάλυσης διακύµανσης (Multiple
Analysis of Covariance - MANCOVA). Οι πολυµεταβλητές συγκρίσεις µεταξύ
των τριων πειραµατικών δοκιµασιών έγιναν µε τη διαδικασία πολυµεταβλητής
ανάλυσης διακύµανσης µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (Multivariate
Analysis of Variance - MANOVA µε επαναλαµβανόµενη µέτρηση).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

To Cheffers' Adaptation of Flanders' Interaction Analysis System που
χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό των µεθόδων διδασκαλίας αποσκοπεί
στην περιγραφή της προφορικής και µη προφορικής (κινητικής) συµπεριφοράς
δασκάλου και µαθητή στα µαθήµατα της φυσικής αγωγής. Για τη συστηµατική
παρατήρηση χρησιµοποιήθηκαν δύο παρατηρητές οι οποίοι κατέγραψαν κάθε
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τάξη. Η αξιοπιστία µεταξύ των παρατηρητών ήταν 0.630 (p≤0.05) για την
"άµεση" µέθοδο, 0.691 (p≤0.05) για την "έµµεση" µέθοδο, 0.818 (p≤0.01)
για τη "µεικτή" µέθοδο και 0.765 (p≤0.01) για τη µέθοδο "παιχνιδιών". Τα
τυπικά πρότυπα των τεσσάρων µεθόδων διδασκαλίας έδειξαν ότι: α) στην
"άµεση" µέθοδο οι µαθητές εκτελούσαν σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα
παραγγέλµατα του δασκάλου, β) στην "έµµεση" µέθοδο ο ρόλος των µάθητων
ήταν να ανακαλύπτουν και να δηµιουργούν και γ) στη "µεικτή" και στη
µέθοδο "παιχνιδιών" οι µαθητές έδειξαν άλλοτε τυπική και αναµενόµενη
συµπεριφορά, όπως στην "άµεση" µέθοδο, και άλλοτε πρωτότυπη και
δηµιουργική συµπεριφορά, όπως στην "έµµεση" µέθοδο.
Η µονοµεταβλητή και πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (MANOVA)
της οµάδας ελέγχου έδειξε ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στις µέσες
τιµές της αρχικής, ενδιάµεσης και τελικής πειραµατικής διαδικασίας α) οι
τέσσερις εξαρτηµένες µεταβλητές της κινητικής επιδεξιότητας (Wilks Λ=0.90,
F2,25=1.37, p=0.27), β) οι επτά εξαρτηµένες µεταβλητές της αυτοαντίληψης
(Wilks Λ=0.97, F2,25==1.35, p=0.71) και γ) οι έξι εξαρτηµένες µεταβλητές
της κοινωνικής στάσης (Wilks Λ=0.86, F2,25=2.01, p=0.16). Τα
αποτελέσµατα για τις τέσσερις πειραµατικές οµάδες, έδειξαν ότι χωρίς
προγραµµατισµένη κινητική δραστηριότητα και δίχως την εφαρµογή των
απαραίτητων διδακτικών προϋποθέσεων και κανόνων δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθεί σηµαντική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών.
Κινητική επιδεξιότητα. Η περιγραφική στατιστική (µέσες τιµές και
σταθερές αποκλίσεις) των τεσσάρων εξαρτηµένων µεταβλητών για αγόρια και
κορίτσια και για κάθε µέθοδο και πειραµατική διαδικασία παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1. Τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής ανάλυσης συνδιακύµανσης
της τελικής δοκιµασίας της κινητικής επιδεξιότητας αγοριών και κοριτσιών
έδειξαν ότι η επίδραση των µεθόδων διδασκαλίας στην κινητική επιδεξιότητα
(F16/266,45=29.78,
p≤0.001).
Υπήρξε
σηµαντική
ήταν
σηµαντική
πολυµεταβλητή επίδραση των τεσσάρων µεθόδων διδασκαλίας στην κινητική
επιδεξιότητα, όπως αυτό φαίνεται στην τελική δοκιµασία. Πολυµεταβλητές
συγκρίσεις µεταξύ των µεθόδων διδασκαλίας έδειξαν σηµαντικές διαφορές
µεταξύ της "άµεσης" και της "έµµεσης" µεθόδου από τη µια µεριά και µεταξύ
της "µεικτής" και µεθόδου "παιχνιδιών" από την άλλη.

Τα αποτελέσµατα και οι εκτιµήσεις παραµέτρων για τις µεταξύ των οµάδων
σηµαντικές επιδράσεις στις εξαρτηµένες µεταβλητές της τελικής πειραµατικής
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δοκιµασίας έδειξαν ότι υπήρξε σηµαντική διαφορά µεταξύ των τεσσάρων
µεθόδων διδασκαλίας για κάθε εξαρτηµένη µεταβλητή της κινητικής
επιδεξιότητας, εκτός της ρίψης µπάλας σε απόσταση.

Στη διαφοροποίηση µεταξύ των µεθόδων διδασκαλίας το σπουδαιότερο
ρόλο έπαιξε το παλίνδροµο τρέξιµο και το άλµα χωρίς φόρα (p≤0.001). Η ίδια
τάση σηµαντικής διαφοροποίησης υπήρξε µεταξύ της "έµµεσης" και "µεικτής"
µεθόδου (p≤0.001), καθώς επισης και µεταξύ της "άµεσης" και "µεικτής"
µεθόδου (p≤0.005). Η σηµαντική διαφορά µεταξύ της "µεικτής" µεθόδου και
της µεθόδου "παιχνιδιών" οφείλεται στη σηµαντική διαφορά που υπήρξε στο
άλµα χωρίς φόρα (p≤0.01). Για τη διαφορά µεταξύ της "έµµεσης" µεθόδου και
της µεθόδου "παιχνιδιών" τη µεγαλύτερη συνεισφορά είχε το παλίνδροµο
τρέξιµο (p≤0.01) και η συνθέτη συναρµογή (p≤0.05). Το Σχήµα 1
παρουσιάζει τις διαφορές µεταξύ τελικής και αρχικής δοκιµασίας στις διάφορες
κινητικές επιδεξιότητες για τα αγόρια. Η εκτίµηση των µέσων διαφορών για
αγόρια και κορίτσια (µε διόρθωση της συνδιακύµανσης) των εξαρτηµένων

5

µεταβλητών της κινητικής επιδεξιότητας κατά την τελική πειραµατική
δοκιµασία έδειξε ότι η "µεικτή" µέθοδος συνέβαλε περισσότερο στη βελτίωση
του άλµατος χωρίς φόρα από τις άλλες τρεις µεθόδους (Mean Diff.=14.05).
Στη ρίψη µπάλας σε απόσταση, η "άµεση" µέθοδος είχε µεγαλύτερη βελτίωση
(Mean Diff.=71.12). Στο παλίνδροµο τρέξιµο (Mean Diff.=47.24) και στη
σύνθετη συναρµογή µεγαλύτερη βελτίωση είχε η "µεικτή" µέθοδος (Mean
Diff.=47.24) και (Mean Diff.=1.24), αντίστοιχα.
Αυτοαντίληψη. Τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής ανάλυσης
συνδιακύµανσης της τελικής δοκιµασίας αυτοαντίληψης αγοριών και
κοριτσιών εδειξαν ότι η επίδραση του αρχικού επιπέδου της αυτο-αντίληψης
στα αποτελέσµατα της τελικής δοκιµασίας ήταν σηµαντική (F36/367.24=
4.98, p≤0.001). ∆εν υπήρξε σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ µεθόδων και
φύλου στην τελική δοκιµασία. Ακόµα δεν υπήρξε σηµαντική πολυµεταβλητή
διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, αφού η διαφορά µεταξύ των µεθόδων
διδασκαλίας στην τελική δοκιµασία δεν ήταν σηµαντική. Ιδιαίτερες συγκρίσεις
µεταξύ των µεθόδων διδασκαλίας έδειξαν µια σηµαντική διαφορά µόνο µεταξύ
της "άµεσης" και της "µεικτής" µεθόδου (F6/832=2.37, p≤0.05). Η
πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης για την επίδραση όλων των µεθόδων
µαζί στην αυτο-αντίληψη έδειξε ότι οι διαφορές µεταξύ τον πειραµατικών
συνθηκών, όταν οι έξι εξαρτηµένες µεταβλητές της αυτο-αντίληψης
συνυπολογίσθηκαν, ήταν σηµαντικές (F2/99=9.06, p≤0.001). Υπήρξε
άλλωστε ευθύγραµµη τάση εξέλιξης των εξαρτηµένων µεταβλητών (F=15.42,
p≤0.001). Οι διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς την αυτοαντίληψη δεν ήταν σηµαντικές. ∆εν υπήρξε ακόµα σηµαντική πολυµεταβλητή
αλληλεπίδραση µεταξύ φύλου και πειραµατικής συνθήκης. Τα αποτελέσµατα
ανάλυσης της πολυµεταβλητής διακύµανσης, για την επίδραση πειραµατικής
συνθήκης στην αυτο-αντίληψη για κάθε µέθοδο ξεχωριστά παρουσιάζονται
στον Πίνακα 2. Από τα αποτελέσµατα έγινε φανερό ότι µόνο στην "έµµεση"
µέθοδο υπήρξε σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών πειραµατικών
δοκιµασιών, όταν ελήφθησαν µαζί οι έξι εξαρτηµένες µεταβλητές της αυτοαντίληψης (F2/23=3.85, p≤0.05). Οι διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών
στην αυτο-αντίληψη δεν ήταν σηµαντικές. Επίσης, δεν υπήρξε σηµαντική
πολυµεταβλητή αλληλεπίδραση µεταξύ φύλου και πειραµατικής συνθήκης.
Κοινωνική στάση. Τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής ανάλυσης
συνδιακύµανσης της τελικής δοκιµασίας της κοινωνικής στάσης µαθητών και
µαθητριών έδειξαν ότι η επίδραση του αρχικού επιπέδου της κοινωνικής
στάσης στα αποτελέσµατα της τελικής
δοκιµασίας
ήταν
σηµαντική
(F25/371.26=8.46, p≤0.001). ∆εν υπήρξε σηµαντική διαφορά στην τελική
δοκιµασία µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Η πολυµεταβλητή διαφορά µεταξύ
των µεθόδων διδασκαλίας στην κοινωνική στάση δεν ήταν σηµαντική. Οι
επιδράσεις της πειραµατικής συνθήκης στην κοινωνική στάση για κάθε µέθοδο
χωριστά αναφέρονται στον Πίνακα 3. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει
σηµαντική διαφορά µεταξύ των πειραµατικών δοκιµασιών, όταν οι πέντε
εξαρτηµένες µεταβλητές της κοινωνικής στάσης λαµβάνονται µαζί, µόνο για τη
µέθοδο "παιχνιδιών" (F2/22=5,42, p≤0.05). Οι διαφορές µεταξύ αγοριών και
κοριτσιών στην κοινωνική στάση είναι επίσης σηµαντικές στη µέθοδο
"παιχνιδιών" (F5.47, p≤0.05), αλλά η αλληλεπιδραση µεταξύ των δύο φύλων
και της πειραµατικής συνθήκης δεν ειναι σηµαντική.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Κινητική επιδεξιότητα. Ανάλυση της πολυµεταβλητής συνδιακύµανσης
έδειξε ότι υπήρξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεθόδων διδασκαλίας ως
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προς την κινητική επιδεξιότητα µαθητών ηλικίας δέκα ετών.

Την άποψη αυτή υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές (Emmanouel, et al.
1982, Mosston 1992, Schempp et al. 1983), ενώ αντίθετα oι απόψεις άλλων
ερευνητών υποστηρίζουν ότι οι διάφορες µέθοδοι διδασκαλίας επιφέρουν την
ίδια επίδραση στην ανάπτυξη της κινητικής επιδεξιότητας (π.χ. Jewett and
Bain 1985). Τα ευρήµατα έδειξαν ότι υπήρξε σηµαντική διαφορά µεταξύ της
"έµµεσης" και της "µεικτής" µεθόδου, µεταξύ της "µεικτής" και της µεθόδου
"παιχνιδιών", µεταξύ της "άµεσης" και της µεθόδου "παιχνιδιων", και µεταξύ
της "έµµεσης" και της µεθόδου "παιχνιδιών". Είναι φανερή µια τάση
πολυµεταβλητής διαφοροποίησης µεταξύ της "άµεσης" και της "έµµεσης"
µεθόδου από το ένα µέρος και της "µεικτής" µεθόδου και της µεθόδου
"παιχνιδιών" από το άλλο. Στο σηµείο αυτό υπάρχει αντίθεση απόψεων µεταξύ
εκείνων που υποστηρίζουν την υπεροχή της "άµεσης" µεθόδου (π.χ. Mancini
et al. 1976, Miller et al. 1974, Mosston and Ashworth 1986, Thaxton et al.
1977, Schempp et al. 1983) και εκείνων που υποστηρίζουν την "έµµεση"
µέθοδο (π.χ. Mariani 1970, Griffey 1983). Η "µεικτή" µέθοδος, που
δηµιουργήθηκε από περίπου ισοδύναµο συνδυασµό της "άµεσης" και της
"έµµεσης" µεθόδου είχε µεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη της κινητικής
επιδεξιότητας συγκρινόµενη µε άλλες µεθόδους.
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Το συµπέρασµα που βγήκε από αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνεί µε τα
συµπεράσµατα πολλών άλλων ερευνών, που υποστηρίζουν ότι ένας
συνδυασµός µεταξύ διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας θα µπορούσε να έχει
καλύτερα αποτελέσµατα στην προαγωγη της κινητικής επιδεξιότητας (Harrison
and Blakemore 1989, Jewett and Bain 1985). Οι Vannier και Gallahue (1978)
πιστεύουν ότι η "άµεση" µέθοδος είναι η περισσότερο κατάλληλη για
απείθαρχους µαθητές και για µαθητές µε χαµηλό επίπεδο επιδεξιότητας, ενώ η
"έµµεση" µέθοδος δίνει στο µαθητή ευκαιρία για κινητική διερεύνηση,
εξατοµικευµένη εκτέλεση κινητικών δραστηριοτήτων και καλλιέργεια
δηµιουργικής φαντασίας. Οι απόψεις αυτές συγκρινόµενες µε εκείνες των
ερευνητών που υποστηρίζουν την "άµεση" ή την "έµµεση" µέθοδο, οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι ο εποικοδοµητικός συγκερασµός των πλεονεκτηµάτων
αυτών των δύο µεθόδων, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες που επικρατούν στο
ελληνικό σχολείο, ευνοούν την υπεροχή µιας µεθόδου, όπως είναι η "µεικτή".
Τα αποτιλέσµατα ανάλυσης της πολυµεταβλητής διακύµανσης για την
επίδραση της πειραµατικής συνθήκης στην κινητική επιδεξιότητα έδειξαν ότι
δεν υπήρξε αλληλεπίδραση µεταξύ φύλου και πειραµατικής συνθήκης. Αυτό
επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά ως προς την πρόοδο (εξέλιξη
και βαθµός µάθησης) µεταξύ µαθητών και µαθητριών της Ε' τάξης του
∆ηµοτικού σχολείου. Έτσι ενισχύεται ακόµα περισσότερο η ορθότητα της
συνδιδασκαλίας αγοριών και κοριτσιών που ήδη εφαρµόζεται από χρόνια στα
σχολεία. Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές, όπως
π.χ. Corbin (1980), Lydon and Cheffers (1984), Martinek et al. (1977).
Αυτο-αντίληψη. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των µεθόδων διδασκαλίας όσον αφορά την αυτο-αντίληψη.
Αντίθετα η πολυµεταβλητή διαφορά µεταξύ ενδιάµεσης και τελικής
πειραµατικής δοκιµασίας βρέθηκε σηµαντική. ∆εν υπήρξαν σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των µεθόδων διδασκαλίας ως προς την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, αν και η "έµµεση" µέθοδος παρουσίασε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη
σε σύγκριση µε τις άλλες µεθόδους. Με τη φανερή όµως τάση της θετικής
εξέλιξης της αυτο-αντίληψης που παρατηρήθηκε στην "έµµεση" µέθοδο,
υπάρχει η πιθανότητα εάν η περίοδος διδασκαλίας είναι µεγαλύτερης
διάρκειας, να βρεθεί σηµαντική διαφορά µεταξύ της "έµµεσης" και των άλλων
µεθόδων ως προς την αυτο-αντίληψη (Martinek et al. 1977, Schempp et al.
1983). Τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής ανάλυσης διακύµανσης έδειξαν
ότι υπήρξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των πειραµατικών συνθηκών. Η ίδια
ανάλυση για κάθε µέθοδο ξεχωριστά έδειξε ότι µόνο στην "έµµεση" µέθοδο
υπήρξε σηµαντική διαφορά και µάλιστα µε ευθύγραµµη τάση εξέλιξης των
εξαρτηµένων µεταβλητών. Οι επιδόσεις των µαθητών βρίσκονται µέσα στα
φυσιολογικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από την Piers (1984). Από την
άλλη πλευρά, τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας δεν µπορούν να
συγκριθούν µε παρόµοια αποτελέσµατα, αφού δεν υπάρχουν προηγούµενες
αναλύσεις της πολυµεταβλητής διακύµανσης για την επίδραση της
πειραµατικής συνθήκης στην αυτο-αντίληψη µε όλες τις µεθόδους µαζί. Από
όσα αναφέρθηκαν φαίνεται ότι η φυσική αγωγή µε τη χρησιµοποίηση
διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας έχει θετική επίδραση στην αυτο-αντίληψη
των µαθητών του ∆ηµοτικού σχολείου. Αυτό επιβεβαιώνει τις απόψεις πολλών
ερευνητών που ασχολήθηκαν µε το ίδιο πρόβληµα (π.χ. Thomas et al. 1988,
Zaichkowsky et al. 1980). Τα αποτελέσµατα από την επίδραση της "έµµεσης"
µεθόδου συµφωνούν µε αυτά άλλων ερευνών που υποστηρίζουν ότι η
"έµµεση" µέθοδος µπορεί να έχει µεγαλύτερη θετική επίδραση στην αυτοαντίληψη των µαθητών από την "άµεση" µέθοδο (Martinek et al. 1977,
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Mosston and Ashworth 1986, Schempp et al. 1983). Εκείνο που πρέπει να
τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι για να επιτύχει η φυσική αγωγή θετική επίδραση
στην αυτο-αντίληψη, απαιτείται µεγάλη χρονική διάρκεια άσκησης, όπως αυτό
φάνηκε από τη σηµαντική διαφορά βελτίωσης που υπήρξε στην αυτοαντίληψη της ενδιάµεσης και της τελικής πειραµατικής περιόδου.
Κοινωνική στάση. Ανάλυση της πολυµεταβλητής συνδιακύµανσης της
κοινωνικής στάσης των µαθητών και µαθητριών έδειξε ότι δεν υπήρξε
σηµαντική διαφορά µεταξύ των µεθόδων διδασκαλίας. Από τις συγκρίσεις
όµως που έγιναν µεταξύ ενδιάµεσης και τελικής πειραµατικής συνθήκης,
φάνηκε ότι η µεγαλυτερη διάρκεια της διδασκαλίας πέτυχε µεγαλύτερη
βελτίωση της κοινωνικής στάσης. Όλες οι µέθοδοι διδασκαλίας, και γενικότερα
η φυσική αγωγή, έχουν θετική επίδραση στην κοινωνική στάση. Η µη ύπαρξη
σηµαντικής διαφοράς µεταξύ τον µεθόδων µπορεί να αποδοθεί µερικώς και
στη θετική επίδραση που είχαν όλες οι µέθοδοι γενικά πάνω στην κοινωνική
στάση. Η σηµαντική βελτίωση της µεθόδου "παιχνιδιών" οφείλεται στο ίδιο το
αντικείµενο. Αντίθετα η "µεικτή" µέθοδος, που διέφερε από τη µέθοδο
"παιχνιδιών" µόνο ως προς το περιεχόµενο του προγράµµατος, δηλαδή τα
παιχνίδια, δεν παρουσίασε σηµαντική βελτίωση της κοινωνικής στάσης. Έτσι
επιβεβαιώνεται η υπεροχή της µεθόδου "παιχνιδιών" στην ανάπτυξη της
κοινωνικής στάσης (Austin and Brown 1978, Goldberger et al. 1982). Τα
αποτελέσµατα ανάλυσης της πολυµεταβλητής διακύµανσης της κοινωνικής
στάσης µε όλες τις µεθόδους µαζί έδειξαν ότι υπήρξαν σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των τριών πειραµατικών συνθηκών. H τάση εξέλιξης των εξαρτηµένων
µεταβλητών στη µέθοδο αυτή ήταν ευθύγραµµη. Οι επιδόσεις των µαθητών
στη συνεργασία, συµπάθεια, ανεξάρτητο τρόπο σκέψης, κοινωνική
υπευθυνότητα και δηµοκρατικό τρόπο ζωής κυµαίνονται µέσα στα
φυσιολογικά όρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τον Zodikoff (1968). Τα
αποτελέσµατα αυτά της κοινωνικής στάσης δεν µπορούν να συγκριθούν µε
άλλα παρόµοια δεδοµένα, αφού δεν υπάρχει προηγούµενη ανάλυση
πολυµεταβλητής διακύµανσης για την επίδραση της πειραµατικής συνθήκης
στην κοινωνική στάση για όλες τις µεθόδους µαζί. Τα συµπεράσµατα
συµφωνούν µε εκείνα των ερευνών που αναγνωρίζουν τη θετική συµβολή της
φυσικής αγωγής στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Austin and Brown
1978, Cowell 1960, Willgoose 1984). Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στη
µέθοδο "παιχνιδιών" συµφωνούν µε όλες εκείνες τις θεωρίες και τις απόψεις
που αποδεικνύουν τη σηµαντική επίδραση του παιχνιδιού στην κοινωνική
ανάπτυξη του παιδιού (Goldberger et al. 1982, Zaichkowsky et al. 1980). Όλα
τα αποτελέσµατα, τα οποία ελήφθησαν από τη µελέτη αυτή, υποστηρίζουν και
συµφωνούν µε τη γενική τάση της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα παρόντα
ευρήµατα συµφωνούν µε τη θεωρία που υποστηρίζει ότι το σχολικό
περιβάλλον πρέπει να επιτρέπει κάποια αυτονοµία στους µαθητές (Cheffers
and Evaul 1978, Miller et al. 1974, Schempp et al. 1983).
To γενικό συµπέρασµα που βγαίνει από τα αποτελέσµατα της έρευνας
αυτής είναι ότι καθεµιά από τις τέσσερις µεθόδους διδασκαλίας είχε
διαφορετική επίδραση στην ανάπτυξη κινητικής επιδεξιότητας, αυτοαντίληψης και κοινωνικής στάσης των µαθητών. Συνεπώς, για την
πραγµατοποίηση των σκοπών της φυσικής αγωγής, ο δάσκαλος θα πρέπει να
γνωρίζει πολλές µεθόδους διδασκαλίας και να µπορεί να τις εφαρµόζει
κάνοντας διάφορους συνδυασµούς, ανάλογα πάντοτε µε τις ιδιαιτερότητες και
τους σκοπούς του µαθήµατος.
* To άρθρο αυτό αποτελεί αναδηµοσίευση του: Effects of four Physical Education teaching methods on development
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of motor skills, self-concept, and social attitudes, of fifth grade children. Perceptual and Motor Skills 74:1151-1167,
1992.
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