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Περίληψη
Τις τελευταίες δυο δεκαετίες, ο στόχος της ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης των
υπολογιστών από τους µαθητές έχει προκαλέσει ριζικές αλλαγές στις εκπαιδευτικές και οικονοµικές πολιτικές όλων των χωρών. Όµως, η κατανόησή µας για τους
πραγµατικούς τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές εξοικειώνονται µε τα χαρακτηριστικά των υπολογιστών παραµένει περιορισµένη. Η συγκεκριµένη έρευνα εξετάζει την ποικιλία των τρόπων µε τους οποίους οι µαθητές αποκτούν διαφορετικούς τύπους δεξιοτήτων. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι γνώσεις των µαθητών προέρχονται κυρίως από ανεπίσηµες πηγές γνώσης όπως, η προσωπική τριβή και το
κοινωνικό περιβάλλον. Σε κάθε πεδίο δεξιοτήτων αντιστοιχίστηκαν διαφορετικοί
συνδυασµοί πηγών γνώσης που ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν τα ιδιοσυγκρασιακά τους χαρακτηριστικά. Η περιστασιακή φύση της µάθησης για τους υπολογιστές είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση πολλαπλών στρατηγικών αξιοποίησης
των πηγών γνώσης. Οι στρατηγικές αυτές σχετίστηκαν µε την ένταση χρήσης των
υπολογιστών, το εύρος χρήσης και τις εκτιµώµενες γνώσεις των φοιτητών. Επίσης,
αναδείχθηκε ότι οι περισσότερο έµπειροι χρήστες είχαν πρόσβαση και χρησιµοποιούσαν περισσότερες πηγές γνώσης.
Λέξεις Κλειδιά
τεχνολογικός αλφαβητισµός, στρατηγικές µάθησης, πηγές γνώσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη του λογισµικού καθιστά τις αλληλεπιδράσεις
των ατόµων µε τους υπολογιστές ένα διαρκές παιχνίδι απόκτησης γνώσεων.
Μολονότι πολλοί θεωρούν ότι τα νεότερα άτοµα είναι σε πλεονεκτικότερη
θέση απέναντι σε αυτήν την πρόκληση, είναι αφελές να αντιµετωπίζονται ως
«ταλαντούχοι χρήστες υπολογιστών» αφού διαρκώς ανακοινώνονται µελέτες
που αποδεικνύουν τις έντονα διαφορετικές εµπειρίες, γνώσεις και στάσεις
τους (Facer & Furlong 2001). Η µάθηση για τους υπολογιστές, είτε τροφοδοτείται από τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των ατόµων, είτε επιβάλλεται
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από εξωτερικές απαιτήσεις, όπως οι σχολικές εργασίες ή οι εργασιακές υποχρεώσεις, είναι µια σύνθετη και απαιτητική διεργασία που επιφέρει σηµαντική
επιβάρυνση σε όλους τους χρήστες.
Λόγω της καταλυτικής σηµασίας του τεχνολογικού εναλφαβητισµού στην
οικονοµική και κοινωνική ευηµερία, οι θεσµικοί φορείς προσπάθησαν εξαρχής
να διαδραµατίσουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαµόρφωση πολιτικών
για την ενδυνάµωση των σχέσεων µαθητών και υπολογιστών. Σχολεία και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα προσάρµοσαν και εξακολουθούν να προσαρµόζουν
τη λειτουργία τους (προγράµµατα σπουδών, διαχείριση οικονοµικών πόρων,
κτλ.) για να ικανοποιήσουν την εκάστοτε θεώρηση του τεχνολογικού ή πληροφοριακού εναλφαβητισµού που ενστερνίζονταν ή για να προτείνουν το δικό
τους όραµα για νέες µορφές εκπαίδευσης. Όµως, προγενέστερες και πρόσφατες έρευνες παρέχουν αποδείξεις ότι οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν στεφθεί
µε επιτυχία. Oι µαθητές δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν τους υπολογιστές περισσότερο εκτός σχολείου (Nachmias et al. 2001). Αλλά και αυτοί που επιδεικνύουν ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες ισχυρίζονται ότι η γνώση τους προέρχεται
από την οικογένεια τους, τους φίλους τους και την προσωπική τους προσπάθεια (Mumtaz 2002, Foster 2000). Το σχολείο, το οποίο χαρακτηρίζεται από
τα ελεγχόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα, τη σταδιακή-βηµατική παρουσίαση
του µαθησιακού υλικού και τη διαφύλαξη των εξουσιαστικών σχέσεων µεταξύ
διδασκόντων και διδασκοµένων (Wellington 2001) δεν έχει ακόµη καταφέρει
να αφοµοιώσει τις νέες συνθήκες που απαιτεί η µάθηση για τους υπολογιστές,
ούτε είναι σε θέση να υποστηρίξει εκπαιδευτικά µοντέλα που ενδυναµώνουν
τις συνέργιες µεταξύ µαθησιακών δραστηριοτήτων µέσα και έξω από την τάξη
(Nachmias et al. 2001).
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η µάθηση για τους υπολογιστές δε θα
µπορέσει ποτέ να περιοριστεί στα επίσηµα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, καθώς
οι περισσότερο ανεπίσηµες διεργασίες µάθησης είναι πιο συµβατές µε την καθηµερινή διάσταση της σχέσης των ατόµων µε τους υπολογιστές (Wellington
2001, Tully 1996). Η ενσωµάτωση των υπολογιστών, όλο και περισσότερο, σε
διεργασίες της µάθησης, της εργασίας και της διασκέδασης, ευνοεί την επαναλαµβανόµενη εµφάνιση τυχαίων γεγονότων µάθησης για τους υπολογιστές.
Σε τέτοια γεγονότα, οι εµπειρίες µάθησης είναι αδόµητες σε σχέση µε τους
στόχους που επιδιώκονται, το χρόνο που διατίθεται και την υποστήριξη που
είναι διαθέσιµη. Πολλαπλές πηγές γνώσης (φίλοι, συνάδελφοι, διαδίκτυο, σύστηµα βοήθειας κτλ.) µπορούν να προσφέρουν απαντήσεις και υποστήριξη,
ενώ οι ενδιαφερόµενοι συνήθως παρακάµπτουν την ιεραρχική οργάνωση των
περιεχοµένων του υπό εξέταση πεδίου γνώσης, για να αποκτήσουν γρήγορα
τις δεξιότητες που επιθυµούν (Marsick et al. 2001). Συνεπώς, η µάθηση για
τους υπολογιστές είναι τις περισσότερες φορές συµπτωµατική και όχι προσχεδιασµένη (Phelps et al. 2005).
Λίγες ποσοτικές µελέτες (π.χ. Barron 2004) έχουν αναδείξει µια γενική
εικόνα των µαθησιακών πρακτικών και προτιµήσεων των µαθητών (Barron
2004, Phelps et al. 2005). Στην έρευνα αυτή, στόχος µας είναι να εξετάσουµε τη
χρήση (διαφορετικότητα και επιλογή) πηγών γνώσης για διακριτά πεδία γνώσης των υπολογιστών, να ανιχνεύσουµε τις ιδιότητες εκείνες που καθορίζουν
την επιλογή των πηγών, και να συσχετίσουµε τη χρήση τους µε µεταβλητές της
προηγούµενης εµπειρίας των ατόµων µε τους υπολογιστές.
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στόχος µας ήταν η διερεύνηση των επόµενων τριών ερωτηµάτων:
Προέρχονται οι γνώσεις για τους υπολογιστές κυρίως από ανεπίσηµες πηγές
γνώσης, όπως η προσωπική τριβή και το κοινωνικό περιβάλλον του ατόµου;
Επιδιώξαµε να ανιχνεύσουµε κατά πόσο το σχολείο και τα βιβλία ικανοποιούν τις απαιτήσεις της µάθησης για τους υπολογιστές. Σε συµφωνία µε τη
θεωρητική µας ανάλυση, αναµέναµε ότι οι ανεπίσηµες πηγές θα συνεισέφεραν
περισσότερο στις γνώσεις των µαθητών, αφού είναι περισσότερο συµβατές µε
τη περιστασιακή φύση της µάθησης για τους υπολογιστές.
Έχει κάθε πηγή γνώσης παρόµοια συνεισφορά στα διαφορετικά πεδία γνώσης για τους υπολογιστές;
Περιµέναµε ότι συγκεκριµένες πηγές γνώσης θα ταίριαζαν καλύτερα µε
διαφορετικούς τύπους γνώσης για τους υπολογιστές και συνεπώς καµία πηγή
δεν θα είχε οµοιογενή επίδραση σε όλους τους τύπους γνώσης που εξετάστηκαν. Επιπλέον, προβλέπαµε ότι οι µαθητές θα προσδιόριζαν ένα σηµαντικό
πλήθος µοναδικών µαθησιακών πρακτικών για κάθε πεδίο γνώσης. Η ποικιλία
των συνθηκών µάθησης λογικά θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα µεγάλο
αριθµό τρόπων µάθησης.
Χρησιµοποιούν περισσότερες πηγές γνώσης οι πιο έµπειροι χρήστες;
Από τη στιγµή που υποθέσαµε ότι διαφορετικά πεδία γνώσης απαιτούν ιδιαίτερες πηγές γνώσης, οι µαθητές που χρησιµοποιούσαν περισσότερες εφαρµογές θα έπρεπε να είχαν χρησιµοποιήσει µεγαλύτερο αριθµό πηγών γνώσης.
Η µελέτη µας διερεύνησε επίσης την επίδραση του φύλου και της προηγούµενης εµπειρίας µε τους υπολογιστές στη χρήση των πηγών γνώσης.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Για την απάντηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτηµάτων, το ερωτηµατολόγιο καταγραφής της εµπειρίας µε τους υπολογιστές CEAF – Computer
Experience Assessment Framework (Palaigeorgiou et al. 2006), διανεµήθηκε σε
πρωτοετείς ενός τµήµατος Πληροφορικής ελληνικού πανεπιστηµίου. Το ερωτηµατολόγιο CEAF περιέχει τέσσερις σχετικές ενότητες ερωτήσεων. Τρεις από
τις ενότητες, η ένταση χρήσης, το εύρος χρήσης και οι εκτιµώµενες γνώσεις
για τους υπολογιστές, χρησιµοποιήθηκαν ως γενικότεροι δείκτες της προηγούµενης εµπειρίας των συµµετεχόντων µε τους υπολογιστές, ενώ µια ενότητα
συγκέντρωσε στοιχεία για τις πηγές γνώσης των συµµετεχόντων.
Οι φοιτητές προσδιόρισαν την ένταση µε την οποία χρησιµοποιούσαν τους
υπολογιστές επιλέγοντας µια από οκτώ επιλογές για το µέσο χρόνο χρήσης
υπολογιστών ανά εβδοµάδα (καθόλου, 1-5 ώρες, 6-10 ώρες, 11-15 ώρες κτλ.).
Το εύρος χρήσης υπολογίστηκε από τον προσδιορισµό της έντασης χρήσης
ποικίλων εφαρµογών: εφαρµογές για διασκέδαση (προγράµµατα αναπαραγωγής DVD, αναπαραγωγής µουσικής, δηµιουργίας και αντιγραφής CD, παιχνίδια), διαδικτυακές εφαρµογές (προγράµµατα πλοήγησης, ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, σύγχρονης επικοινωνίας, διαµοιρασµού αρχείων), εφαρµογές
γραφείου (κειµενογράφος, προγράµµατα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων,
δηµιουργίας παρουσιάσεων) και εφαρµογές σχετικές µε τον προγραµµατισµό (γλώσσες προγραµµατισµού). Για κάθε εφαρµογή οι µαθητές έπρεπε να
προσδιορίσουν πόσες φορές την είχαν χρησιµοποιήσει στο παρελθόν (πολλές
φορές – αρκετές φορές – λίγες φορές - καθόλου). Ζητήθηκε επίσης από τους
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φοιτητές να αυτοαξιολογήσουν το επίπεδο των γνώσεων τους για τρεις κατηγορίες λογισµικού, το διαδίκτυο, τις εφαρµογές γραφείου και τον προγραµµατισµό, σε µια κλίµακα Lickert (1-5). Η µόνη διαφορά από το εύρος χρήσης
ήταν η απουσία των εφαρµογών διασκέδασης.
Οι φοιτητές κλήθηκαν να προσδιορίσουν τις πηγές γνώσης τους για επτά
διαφορετικά πεδία γνώσης των υπολογιστών: τη σχετική ορολογία, τις γνώσεις για τη χρήση και συντήρηση του υπολογιστή, για τις εφαρµογές γραφείου,
τον προγραµµατισµό, το διαδίκτυο, το υλικό του υπολογιστή και την εγκατάσταση και χρήση παιχνιδιών. Οι ερωτώµενοι ήταν υποχρεωµένοι να επιλέξουν
και να ταξινοµήσουν βάσει σηµαντικότητας µια έως τρεις πηγές γνώσης για
κάθε πεδίο γνώσης. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε δέκα εναλλακτικές πηγές
γνώσης: βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο, προσωπική τριβή, σχολείο, οικογένεια,
φίλοι, σύστηµα βοήθειας εφαρµογών, τηλεόραση και ραδιόφωνο, και εκπαιδευτικές πολυµεσικές εφαρµογές.
125 ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν και συλλέχθηκαν 104 (ποσοστό απόκρισης 83.2%). Από τους 104 φοιτητές, οι 64 ήταν άντρες (61.5%) και οι 40
ήταν γυναίκες (38.5%).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σχεδόν όλοι οι φοιτητές είχαν πλούσια προηγούµενη εµπειρία µε τους υπολογιστές. Οι φοιτητές χρησιµοποιούσαν κυρίως εφαρµογές διασκέδασης
(ΜΟ=3.33, ΤΑ=.72) και λιγότερο εφαρµογές γραφείου (ΜΟ=2.52, ΤΑ=.72),
διαδικτυακές εφαρµογές (ΜΟ=2.37, ΤΑ=.74) και προγραµµατισµό (ΜΟ=1,83,
ΤΑ=.96). Αντίστοιχα, οι φοιτητές θεωρούσαν ότι είχαν περισσότερες γνώσεις
για τις εφαρµογές γραφείου (ΜΟ=2.40, ΤΑ=.66) και λιγότερες για διαδικτυακές εφαρµογές (ΜΟ=2.29, ΤΑ=.82) και τον προγραµµατισµό (ΜΟ=1.69,
ΤΑ=.80). Οι άντρες χρησιµοποιούσαν πιο έντονα τους υπολογιστές από τις
γυναίκες (t=3.756, p<.01), επέδειξαν µεγαλύτερο εύρος χρήσης (t=2.130.
p<.05) και υψηλότερες εκτιµώµενες γνώσεις (t=1.985, p<.05).
∆έκα µεταβλητές, που αντιστοιχούσαν στις δέκα διαθέσιµες εναλλακτικές
πηγές γνώσης, δηµιουργήθηκαν για κάθε πεδίο γνώσης που εξετάστηκε. Οι
πηγές που επέλεγαν οι φοιτητές για κάθε πεδίο έπαιρναν τιµή από 3 έως 1
ανάλογα µε τη σειρά δήλωσής τους (που υποδήλωνε και την αντίστοιχη σηµαντικότητά τους), ενώ οι υπόλοιπες µεταβλητές έπαιρναν µηδενική τιµή. Η
µέση χρήση κάθε πηγής γνώσης εκτιµήθηκε ως ο µέσος όρος χρήσης της στα
επτά διαφορετικά πεδία. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τη συνεισφορά κάθε πηγής
για κάθε πεδίο.
Οι απαντήσεις των φοιτητών υποστήριξαν την πρώτη µας υπόθεση αφού
η συνδυασµένη συνεισφορά του σχολείου και των βιβλίων για τις γνώσεις
των φοιτητών περιορίστηκε στο 27.4% της συνολικής συνεισφοράς των πηγών γνώσης και ήταν σηµαντικά χαµηλότερη από τη µέση τιµή της συνολικής
συνεισφοράς όλων των πηγών (t=12.147, p<.001). Ως πιο σηµαντικές πηγές
γνώσης για τους υπολογιστές αναδείχθηκαν η προσωπική τριβή και το κοινωνικό περιβάλλον (φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον). Οι πηγές «σύστηµα βοήθειας εφαρµογών», «τηλεόραση και ραδιόφωνο» και «εκπαιδευτικές
πολυµεσικές εφαρµογές» είχαν µικρή έως µηδαµινή συνεισφορά στις γνώσεις
των φοιτητών.
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Πεδία γνώσης

Πίνακας 1. Χρήση πηγών γνώσης για διαφορετικά πεδία γνώσης.
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Οι απαντήσεις των φοιτητών υποστήριξαν και τη δεύτερη υπόθεση µας. Η
ανάλυση διακύµανσης µε το µη παραµετρικό κριτήριο Friedman χρησιµοποιήθηκε για τη σύγκριση της συνεισφοράς κάθε πηγής γνώσης στα διαφορετικά
πεδία γνώσης. Το κριτήριο Friedman εξετάζει τη µηδενική υπόθεση ότι δεν
υπάρχουν διαφορές µεταξύ των επιλεγµένων µεταβλητών (στη δική µας περίπτωση η υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχουν διαφορές στο βαθµό συνεισφοράς
κάθε πηγής στα διαφορετικά πεδία γνώσης) εξετάζοντας κατά πόσο η µέση
ιεράρχησή τους από τους φοιτητές διαφέρει. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1,
κάθε πηγή (εκτός των τριών πηγών που είχαν πολύ χαµηλή συνεισφορά) είχε
σηµαντικά διαφορετική µέση τιµή για τα επτά πεδία γνώσης.
Τα περιοδικά προσδιορίστηκαν ως σηµαντική πηγή για την ορολογία των
υπολογιστών αφού τόσο οι όροι των υπολογιστών όσο και το περιεχόµενο των
περιοδικών ανανεώνονται τακτικά, ακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις.
Οι φοιτητές υπέδειξαν ότι έµαθαν είτε από µόνοι τους είτε από το κοντινό
τους κοινωνικό περιβάλλον γνώσεις σχετικές µε διαδικασίες συντήρησης του
υπολογιστή. Οι γνώσεις αυτές µπορούν να απαιτηθούν οποιαδήποτε στιγµή
και δεν απαιτούν συστηµατική προσπάθεια για την εκµάθηση-κατανόησή
τους και κυρίως την εφαρµογή τους, και για το λόγο αυτό ήταν συµβατές µε
τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος των φοιτητών. Αντίθετα,
οι γνώσεις για τις εφαρµογές γραφείου, που έχουν ενσωµατωθεί στο σχολικό πρόγραµµα και οι οποίες αφορούν οικεία υπολογιστικά αντικείµενα, π.χ.
κείµενα, προήλθαν κυρίως από το σχολείο και την προσωπική τριβή. Ο προγραµµατισµός που επιτρέπει περιορισµένα περιθώρια διερευνητικής µάθησης
και ταυτόχρονα απαιτεί βαθύτερο επίπεδο κατανόησης ταιριάζει περισσότερο
µε τα χαρακτηριστικά των επίσηµων πηγών γνώσης. Ακριβώς για αυτούς τους
λόγους οι φοιτητές προσδιόρισαν ως κύριες πηγές γνώσης του προγραµµατισµού τα βιβλία και το σχολείο. Η προσωπική τριβή ήταν επίσης η κύρια πηγή
γνώσης για το διαδίκτυο, και τα παιχνίδια, αλλά δεν αποτέλεσε σηµαντική
πηγή για την απόκτηση γνώσεων για το υλικό του υπολογιστή. Οι γνώσεις για
το υλικό του υπολογιστή είναι περισσότερο πολύπλοκες από τις γνώσεις που
απαιτούνται για τυπικές διαδικασίες συντήρησής του και συνεπώς οι πρακτικές προσωπικής εξερεύνησης δεν επαρκούν. Σχολείο, περιοδικά και κοινωνικό
περιβάλλον συνεισέφεραν σηµαντικά για τις γνώσεις του υλικού του υπολογιστή. Γενικότερα, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι οι φοιτητές επέλεγαν
πηγές γνώσεις ανάλογα µε το υπό εξέταση πεδίο γνώσης, τα χαρακτηριστικά
των πηγών γνώσης αλλά και τις προσωπικές τους προτιµήσεις.
Πολλαπλά µοτίβα χρήσης των πηγών αναγνωρίστηκαν. Περισσότερες από
70 διακριτές στρατηγικές µάθησης προσδιορίστηκαν για την εκµάθηση της
ορολογίας των υπολογιστών και τις γνώσεις για το υλικό του υπολογιστή, ενώ
µικρότερος αριθµός στρατηγικών δηλώθηκε για τα παιχνίδια και τον προγραµµατισµό. Οι φοιτητές εκµεταλλεύτηκαν ποικιλία πηγών και δήλωσαν έως και
10 διαφορετικές πηγές γνώσης στις απαντήσεις τους (ΜΟ=5.03, ΤΑ=1.51).
Οι συσχετίσεις µεταξύ της χρήσης των διαφορετικών πηγών γνώσης και
των µέτρων της εµπειρίας µε τους υπολογιστές παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Η αρχική µας υπόθεση για τη συσχέτιση του αριθµού των πηγών που
χρησιµοποιούν οι φοιτητές και της προηγούµενης εµπειρίας τους υποστηρίχθηκε, αφού η αντίστοιχη µεταβλητή, η ποικιλία πηγών γνώσης που προσδιόρισε ο κάθε φοιτητής, σχετίστηκε σηµαντικά µε τα τρία µέτρα καταγραφής
της εµπειρίας.
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Πίνακας 2. Σχέση µεταβλητών προηγούµενης εµπειρίας µε τη χρήση πηγών γνώσης.
ΠΤ

Σχ.

ΕΧ–
∆ιασκέδ.

,432**

-,367**

ΕΧ–
Εφ.Γραφ.

,431**

ΕΧ–
∆ιαδίκτ.

,543**

ΕΧ–
Προγρ.

,378**

ΕΓ–
Εφ.Γραφ.

,423**

ΕΓ–
∆ιαδίκτ.

,525**

ΕΓ–
Προγρ.

,325**

ΕΧ–όλα

,599**

-,416**

ΕΓ–όλα

,550**

-,257**

Έντ.
χρήσης

,508**

-,412**

Φιλοι

-,209*

Βιβλ.

Περ.

∆ιαδ.

ΣΒ

Ποικιλία
πηγών

,267**

,283**

,201*

,232*

,294**

-,349**

,206*
,282**

,421**

,345**
-,213*

,249*

-,300**

,285**

,290**

,295**

,387**

,257**

,197*

,246*

,285**

,268**

,235*

,350**

,271**
,247*

,280**

,278**

,255**

* η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05 (two-tailed).
** η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.01 (two-tailed)
ΕΧ- Εύρος χρήσης, ΕΓ – Εκτιµώµενες Γνώσεις

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2, η προσωπική τριβή σχετίστηκε θετικά µε
κάθε µια εσωτερική µεταβλητή των τριών µέτρων της εµπειρίας και η σηµαντικότητά της τονίστηκε για άλλη µια φορά. Αντίθετα, ο προσδιορισµός του
σχολείου ως πηγή γνώσης σχετίστηκε αρνητικά σχεδόν µε όλες τις µεταβλητές
της προηγούµενης εµπειρίας των φοιτητών. Το σχολείο ήταν η βασική πηγή
γνώσης για φοιτητές µε µικρότερη εµπειρία µε τους υπολογιστές. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι η χρήση του συστήµατος βοήθειας σχετίστηκε θετικά µε την ένταση χρήσης των υπολογιστών και τις εκτιµώµενες γνώσεις.
Παρότι πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι οι διαφορές µεταξύ φύλων, όσον
αφορά τις σχετικές µε τον υπολογιστή συµπεριφορές, εξαφανίζονται µε το πέρασµα του χρόνου, αυτό δεν ίσχυσε στη δική µας έρευνα. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη χρήση των πηγών µεταξύ των δυο φύλων ανιχνεύτηκαν στη
χρήση των περιοδικών (t(102) =3.893, p<.01) και στη µάθηση µέσω προσωπικής τριβής (t(102) = 1.995, p<.05), µε τις γυναίκες να προσδιορίζουν µικρότερη
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χρήση και των δυο πηγών. Η αποφυγή των περιοδικών από τις γυναίκες είναι
ιδιαίτερα ανησυχητική, αφού παρέχει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία για την
άποψη που θέλει τα προϊόντα που αφορούν την τεχνολογία να βρίσκονται σε
αντίθεση µε την ποιότητα των γυναικείων χαρακτηριστικών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι υπολογιστές είναι ίσως το µοναδικό ανθρώπινο τεχνούργηµα που διεισδύει
όλο και περισσότερο στην καθηµερινότητα µας και ταυτόχρονα η χρήση του
απαιτεί διαρκώς νέες γνώσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ασταµάτητης τεχνολογικής εξέλιξης, προτεραιότητα όλων θα πρέπει να είναι ένας συνδυασµός
αυτονοµίας στη µάθηση και αποδοτικής εκµετάλλευσης των ευκαιριών µάθησης που παρουσιάζονται. Η µελέτη µας ανέδειξε ότι οι φοιτητές βασίζονται
κυρίως στην προσωπική τους προσπάθεια για να µάθουν να χρησιµοποιούν
τους υπολογιστές, ήταν δηλαδή µόνοι τους. Η συµπεριφορά τους αυτή µπορεί
να ληφθεί ως µια µεταγνωστική αντίδραση των έµπειρων χρηστών ή ως µια
ανυπέρβλητη αναγκαιότητα που καθορίστηκε από την έλλειψη κατάλληλων
περιβαλλόντων και πηγών µάθησης; Η απάντηση µάλλον βρίσκεται κάπου ενδιάµεσα, αφού αφενός µεν ορισµένες πηγές χρησιµοποιήθηκαν περιορισµένα
σε σχέση µε τις δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν (π.χ. το διαδίκτυο)
και αφετέρου η προσωπική ενασχόληση-εξερεύνηση αποτελεί έναν εποικοδοµητικό και αποδοτικό τρόπο µάθησης. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η κυριαρχία
της προσωπικής τριβής ως µέσο µάθησης των υπολογιστών ελλοχεύει κινδύνους. Έρευνες, για παράδειγµα, έχουν δείξει ότι η µάθηση µέσω προσωπικής
προσπάθειας µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη προβληµατικών δεξιοτήτων.
Ο Downes (1996) παρατήρησε ότι µαθητές που έµαθαν να χρησιµοποιούν
υπολογιστές µόνοι τους, επέδειξαν αδυναµία στο να επεξεργαστούν τα κείµενά τους σε κειµενογράφους µε αποδοτικούς τρόπους.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας, η χρήση των διαφορετικών πηγών γνώσης είναι άρρηκτα δεµένη µε τη γενικότερη χρήση των υπολογιστών. Αυτό βεβαίως δε σηµαίνει ότι οι επιλογές των φοιτητών αποκάλυψαν και τις βέλτιστες
στρατηγικές µάθησης για κάθε πεδίο γνώσης. ∆εν ισχυριζόµαστε, για παράδειγµα, ότι ο καλύτερος τρόπος για την εκµάθηση των διεργασιών συντήρησης του υπολογιστή είναι η πραγµατοποίηση ερωτήσεων σε άτοµα του κοινωνικού µας περιβάλλοντος. Όµως, η έρευνά µας έδειξε καθαρά ότι κάθε πεδίο
γνώσης σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο σύνολο πηγών γνώσης που µπορούν
να ικανοποιήσουν τις ιδιοσυγκρασιακές του απαιτήσεις.
Σε κάθε περίπτωση η οικολογία πηγών γνώσης για τους υπολογιστές θα
µπορούσε να ήταν πιο πλούσια. Φαίνεται πως υπάρχει ένα κενό κατάλληλων
πηγών. Παρότι οι ανεπίσηµες διεργασίες µάθησης πιθανότατα θα συνεχίσουν
να διαδραµατίζουν το κεντρικό ρόλο στην απόκτηση γνώσεων για τους υπολογιστές, ο στόχος µας θα πρέπει να είναι ο εµπλουτισµός των διαθέσιµων πηγών
γνώσης. Οι διδακτικοί πόροι πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να συναντούν
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε πεδίου γνώσης και τις αντίστοιχες συνθήκες µάθησης. Από τη στιγµή που πολλαπλές πηγές συνυπάρχουν για κάθε
πεδίο γνώσης, προσεκτικά σχεδιασµένες συνέργιες µεταξύ τους µπορεί να ενδυναµώσουν τις αλληλεπιδράσεις των φοιτητών µε τους υπολογιστές.
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